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Proiect Diploma uma rlsonha realldade 
Apos um periodo de estudo, 
recolha de opiniôes e muito 
trabalho de équipa, o Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, juntou Frank 
Alvarez Jr. e seu grupo na 
Galeria Almada Negreiros, 
perante uma audiência 
conhecedora e interessada, 
para apresentaçâo do 
“ProjectDiploma”, um projecto 
que hâ muito era esperado. 
Uma apresentaçâo cheia de 
realismo, entusiasmo e profis- 
sionalismo. 

^ Pagina 4 

O pioneiro Antonio Sousa aplaude Frank Alvarez Jr. e a 
sua équipa no lançamento do Project Diploma. A équipa 
formada por; Frank Alvarez Jr„ Maggie Unçâo, Martin 
Medeiros, Michelle Vidal, Miguel Mendes, Sandy 
Felizardo, Nuno Ferreira, Luis Pedro, Stefan Garcia e 
Tony Garcia. 

Ex-Combatentes do 
Ulttamar em testa . 

Rebeca, um adeus até depois... 
^ Pâgina 6 
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Hâ sempre mil-e-uma-coisas para escrever mas quando 
précisâmes pôr o "preto no branco"... nào sabemos o 
que, nem por onde começar. Isto acontece-me quase 
todas as semanas. Qualquer dia vou dizer a mim 
mesmo: -Vai ao Manata! 
Mas, de repente, dou corn os olhos numa noticia em que 
a Maria Viana, diz sobre o pai, o grande Zé Viana, 
recentemente falecido, corn 80 anos de idade. 
-"Enganamo-nos quando falamos do meu pai como um 
actor de mùltiplos talentos. Mais do que isso, ele era um 
génio." 
E verdade, o Zé era um génio. Conheci-o relativamente 
bem, desde que ele começou a entusiasmar os mais 
jovens para o desenho, para a arte. Aprendi corn ele a 
fazer uns "bonecos" giros e a safar enrascadas dese- 
nhadas... Devo-lhe isso, para além das muitas noites de 
alegria conseguidas por intermédio do seu enorme 
talento, no teatro e na televisào. 
Além disse, o Zé Viana era um excelente conversador e 
amigo do seu amigo. 
E fiquei a pensar na frase da Maria Viana, que também 
conheço de hà muitos anos a esta parte. E, matutando 
na frase, acabei por deduzir que quem é génio como o 
foi Zé Viana, nào ganha muito corn isso. Mas, por outre 

lado, fiquei felicissimo. Para o mundo 
português, Zé Viana nào foi a figura de 
destaque que merecia e justificou de 
variadissimos modes, inclusive, na ver- 
ticalidade e equilibrio perante a vida. 
Mas, muito mais importante do que 
isso, conseguiu no seio da familia, par- 
ticularmente, aos olhos de sua irreve- 
rente filha. Maria Viana, ser considera- 
do um génio, E isso é muito mais impor- 
tante do que ser bajulado pela 
sociedade de consume que sempre o 
rodeou mas nào que nào o venceu! 
Quantos terào tido a alegria de serem 
reconhecidos pelos filhos, um génio, 
uni consagrado em todos os bons senti- 
dos? Pouces, nào é? E... porquê? 
Porque o Zé Viana era, além de tudo o que se sabe, tam- 
bém "um gajo porreiro". E aqui é que a porca torce o 
rabo. Os "gajos porreiros", por muito valor que tenham, 
nunca chegam aonde deviam. Por outre lado, gosto do 
Zé Viana porque, tal como eu, também é chamado sim- 
plesmente de... Zé! 
E, também, sou um "gajo porreiro", embora no que 

respeita ao saber e ao talento nem por sombras chegue 
ao Zé. 
Zé, vive em paz onde quer que estejas, sào os desejos 
deste Zé que sempre te admirou e considerou. 
Obrigado, Maria Viana, por teres lembrado que o teu 
pai era um génio! 

JMC 

sem vertebras 

Tu Cfi Tu Lfl corn os leitores 

Olà, carissimos amigos! 

Faia. "camuflar" o Mo que se faz sentir, sentem-se no sofâ, 
bebam alguma coisa quente e... leiam o Milénio. Digam là 
que nào tenho originalidade? Até a "rapaziada" que foi para 
o México, no Winterfest 2003, levou o Milénio, OK? Nâo 
levaram foi o Mo, claro! 

Bom, por originalidade, começo por pedir desculpa aos 
leitores e à Nellie Pedio porque, por pura confusào, escrevi 
na peça de inauguraçâo do Escritôrio de Campanha que as 
"eleiçôes Municipais iriam ter lugar dia 10 de Novembro", o 
que é totalmente falso. 
As eleiçôes Municipais é que terào lugar a " 13 de Novembro 
de 2003", as Procinciais ainda nào têm data marcada ofi- 
cialmente. Apenas se ouvem especulaçôes sobre o assunto. 
Como é que "meti âgua"? Sei là, acontece! Eu pecador me 
confesso... 

Sexta-feira, dia 24, a Casa dos Açores de Toronto realiza um 
jantar de convivio -Dia Vilafranquense-, corn a presença do 
Présidente da Câmara de Municipal de Vila Franca do 
Campo, Rui de Caivalho e Melo. Neste Jantai' ajornalista da 
RTP-Açores, Humberta Araüjo, lança .o seu livra infantil 
"Milagre na Biblioteca - O livra que nào gostava de 
Computadores", coin desenhos do jovem vilafranquense. 
Luis Pereira. Também, uma exposiçào sobre a Vila e um 
video, intitulado: "Uma Vila Virada Para o Mar". Actuaiâ o 
vilafranquense Daniel CarvaUio. Uma noite para lembrar. 
Réservas: 41(i 603-2900. 

O conhecido comerciante Albertino Gabriel, tem em màos 
um excelente negôcio para quem queira vencer na vida. Os 
interessados podem contactâ-lo pelo telefone: 
416 802-90451. Uma boa oportunidade de mudar e vencer. 

A Casa das Beiras de Toronto comemora o 2". Aniversârio 
(muitos mais se juntarmos os anos de vida do Académico de 
Viseu), corn uma festa de arromba. 
Sexta-feira, dia 24, um "Porto de Honra" para os sôcios, con- 
vidados e amigos, com inicio as 19h30, na sede-social. 
No sâbado, dia 25, o Jantar de Gala, coin a presença do 
Présidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Carlos 
Encarnaçào. 
No campo das variedades, de Portugal, a presença de 
Clemente. Actuaçôes do Rancho do Académico de Viseu. 
Soin e luz a cargo de TNT Productions. 
Informaçôes e réservas: 416 604-1125, ou 651-3473, ou 464- 
8101. Os nossos parabéns aos beirôes. 

Também em festa estarâ o Vasco da Gama Cultural Centre 
of Brampton, comemorando o seu 21". Aniversârio. Uma 
festa que terâ o atractivo da entrega de uma carrinha para o 
Departamento da 3“. Idade, oferecida pela Local 183 e Local 
Union 1. A LusoGolf de Brampton oferece os custos do 
seguro. A festa sera aniinada pelo Conjunto Os Panteras. 
Informaçôes e réservas, coin Manuel Alexandre: 
905 459-2184. As nossas felicitaçôes aos vascainos de 
Brampton. 

No Portuguese Cultural Centre of Mississauga, vamos ter 
duas actividades bem diferenciadas. No Sâbado, dia 25, o 
baile de despedida da actual Direcçào, corn a presença do 
Conjunto Tabu e, no domingo, dia 26, Assembleia Gérai 
pai a eleiçào dos novos Corpos Gerentes do PCCM. Sâbado, 
dia 1 de Fevereiro, festa de apresentaçào da nova Direcçào 
do clube. Um momento importante na vida do PCCM. 
Apela-se aos sôcios pai a que nào faltem, domingo, dia 26, às 
eleiçôes. 

O grupo da Terceira Idade do First Portuguese esta em 
grande actividade. 

Amanhà, dia 24 de Janeiro, almoço, bingo e convivio. 
Depois dos habituais serviços sociais de segunda-feira, dia 
28, terào cinema português, jogos de mesa, convivio e tra- 
balhos manuais. Dia 29, vào ao teatro ver "Mamma Mia". 
Dia 30, jogos de mesa, Tai Chai, convivio e trabalhos ma- 
nuais. Dia 31, almoço mensal no Mandarin. Visitem o "First 
Portuguese Seniors Centre", os simpâticos idosos da nossa 
Comunidade vào apreciai' a vossa companhia. 
Info: 416 531-9972. 

O Clube Portugnês de Cambridge estâ pronto para come- 
morar dia 25 dejaneiio a festa do seu ,43". Aniversâiio. Sào 
43 anos de vida e de serviço à Comunidade. Parabéns! 
A recepçào terâ lugar pelas 18h30 e o jantar comemorativo 
terâ inicio às 19h30. 
Naturalmente que haverâ palestras alusivas à efeméride, 
assim como a cerimônia do corte do bolo de aniversârio 
assim como champanhe pai a todos. Info: 5194)58-9703. 
Agradecemos à secretària Mar ina Cunha o gentil convite 
que nos enviou. 

A Academia do Bacalhau de Toronto chaîna a atençào das 
Comadres e Compadres para a Reuniào Gérai de terça-feira, 
dia 28 de Janeiro, pelas 19h30, no salào de festas do First 
Portugaiese C.C. Centre. 
Vào ser discutidas as actividades do ano de 2002. Revisâo 
das finanças e eleiçào de novos Corpos Gerentes. Programa 
para 2003 e fonnaçào de grupos para eventos ou projectos 
e, ainda, um periodo especial paia comentârios e sugestôes. 
Info: 41() 254-70(4), ou 890-7833, ou 28(>4714, ou 26043920. 

Bom, caros leitores, é altura de fechar este "tu câ tu là". Mas, 
como jâ sabem, hâ muito mais festas e convivios descritas 
nas restantes paginas de O Milénio. 
Aproveitem-nas. 

JMC 
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Comissâo de Transite Hüe üB Rodæt 
de Toronte esperaua 
receber mais dinheiro THC »» 
O primeiro ministro do Ontârio anun- 
ciou - no passado fim de semana - a 
parte do orçamento que séria destinada 
ao serviço de transportes püblicos de 47 

municipalidades. Ernie Eves decidiu 
transferir $103 milhôes de dôlares - $62 
milhôes sô para Toronto no intuito de 
resolver os problemas que esta empresa 
tem vindo a sofrer. Apôs um aumento 
recente do tarifârio, a TTC esperava 
poder desta vez resolver os problemas 
financeiros que têm vindo a preocupar 
os dirigentes. Com o anüncio de Ernie 
Eves, a esperança de encontrar em 
breve uma soluçào deu lugar ao deses- 
pero, uma vez que as contas da com- 
panhia incluiam mais $42 milhôes 
dados pelo governo provincial. A prés- 
idente da TTC e vereadora da câmara 
municipal de Toronto, Betty Disero 
espera que este seja apenas o primeiro 
de muitos anùncios feitos pelo primeiro 

ministro do Ontârio, facto que foi de 
imediato recusado pelo porta-voz do 
ministérios dos transporte püblicos, ale- 
gando que a TTC deverâ ser um prob- 
lema do governo municipal. 
O orçamento surge depois de um aniin- 
cio feito por Mike Harris, entâo 
primeiro ministro da provincia, em que 
o governo provincial se comprometia a 
custear um terço das despesas corn 

arranjo e substituiçào dos veiculos da 
empresa de transportes püblicos de 
Toronto, devendo os governos munici- 
pal e federal pagar pelo restante, ou 
seja, um terço cada um. O governo 
federal ainda nâo se pronunciou sobre 
o assunto. Para fazer face às dificul- 
dades, a TTC aumentou o tarifârios 
no primeiro dia deste ano, nâo se 
sabendo se procederâ a um novo 
aumento caso nâo receba financia- 
mento governamental. 

Privatizaçâo da HydroP 
o governo provincial recusou-se - por 
agora - a vender uma parte da Hydro One 
a uma companhia privada, segundo anun- 
ciou o primeiro ministro do Ontârio. 
Ernie Eves informou os jornalistas que 
esta decisào foi tomada, embora indirecta- 
mente, pelo püblico que fez chegar junto 
do gabinete do ministro inümeras queixas 
contra a venda, embora parcial, da Hydro 
One. A decisào tomada no inicio desta 
semana veio reinverter os pianos do gover- 
no que tinha originalmente anunciado ter 
intençôes de vender a Hydro One na total- 
idade a uma companhia privada, o que 
representaria a maior privatizaçâo na 
histôria do Canadâ. Apôs inümeras 
queixas do püblico e de uma decisào de 
tribunal, o governo decidiu privatizar ape- 
nas 49 por cento da companhia, coin o 

objectivo de recuperar capital. No dia 11 
de Novembro - meses depois do custo da 
electricidade ter aumentado quando o 
mercado foi aberto à competiçâo - con- 
gelou o preço da electricidade em 4.3 cên- 
timos por kilowatt/hora. 

Ernie Eves acabou por admitir que um dos 
problemas prendeu-se corn o facto das 
companhias privadas quererem mais 
poder sobre a Hydro One do que o gover- 
no jâ disposto a dar. Para além disso, o 
primeiro ministro do Ontârio - que outro- 
ra dissera que “uma disciplina do sector 
privado” era necessâria para controlar a 
Hydro One - revelou que o governo jâ nâo 
nécessita dos cerca de $2 biliôes de dôlares 
provenientes da privatizaçâo para balançar 
o orçamento provincial até Março. 

Foto da semana 

VILA NOVA DE GAIA: 
Duas casas devolutas da Alameda da Serra do Pilar, 
ruiram em Vila Nova de Gaia. 

FOTO ESTBLA StLVA/WSA 

Beiçâo Miss Universo 
CanaiM2003 

Mas, por ser ünica no ano e ünica por ter a 
concorrer uma luso-canadiana, fazemos um 
convite para que vào até ao Metro 
Convention Center, em Toronto, sâbado, dia 
25 de Janeiro, para apreciarem e apoiarem a 
Eleiçào Miss Universo Canadâ 2Ü03, donde 
saù â a représentante canadiana para a eleiçào 
Miss Universe International, que serâ na 
cidade do Panainâ. A concorrente nümero 14, 
é Clâudia Quintino, de 21 anos de idade, luso- 
canadiana de Windsor, Ontârio. Clâudia for- 
mou-se em Cosmética, é cabeleiieira mas 
pensa enveredar pala carreira de Policia, para 
ajudar as pessoas e lutar pela pacificaçâo das 

cidades. Aos nossos estüdios vieram mais très 
concorrentes: Florencia Gonzalez-Santorija, 
de Scarborough, Ontârio; Heidy Rodriguez, 
de Montreal, Quebec e, Micaela Withvmrth, 
de Coquitlam, British Columbia. Estas as 4 
meninas latinas (as 4 mosqueteiras) que vào 
concorrer. E, pela amostra, corn grandes pos- 
sibilidades... 
Corn a juventude e a beleza que têm, mesmo 
que nâo se classifiquem, nâo tenham pena 
delas. Acreditem, têm pernas para andar, 
cabeça para conquistar... 
Que a D. Sorte as acompanhe -na eleiçào e na 
vida!, sào os nossos votos. 

Se procura mobilias.. Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

...sé hâ um local, 
Artuova Furuiture Plus! 

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

garantia dos melhores preços! 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

416-53S-1133 



4 Quinta-feira, 23 de Janeiro, 2003 cùMüummE O Milénio 

ProjectDiploma 
uma risonha realidade 
Apôs um periodo de estudo, recolha de opiniôes e 

muito trabalho de équipa, o Cônsul-Geral de 

Portugal, Dr. Joâo Perestrello, juntou Frank Alvarez 
Jr. e seu grupo na Galeria Almada Negreiros, 

perante uma audiência conhecedora e interessada, 

para apresentaçâo do “ProjectDiploma”, um projecto 

que ha muito era esperado. Uma apresentaçâo cheia 

de realismo, entusiasmo e profissionalismo. Entmiasmo e aphmép^a o Prajecto Diphma. 

Frank Alvarez Jr. 

NO final da apresentaçâo, Ana 
Fernandes registou as opiniôes 

de Frank Alvarez Jr., do Dr. Joâo 
Perestrello e de um dos elementos 
do projecto, a Sandy Felizardo. 

A.F. - Finalmente a comunidade 
ficou a conhecer minnciosamente o 
ProjectDiploma para quai tu e a tua 
équipa tanto têm trabalhado. Como 
te sentes apôs esta apresentaçâo? 
Frank Alvtirez Jr. - Um grande alivio 
porque temos trabalhado imenso 
durante os liltimos cinco meses, mas 
também temos feito muito progres- 
so. Neste momento, encontramo- 
nos mima situaçào em que com- 
preendemos um pouco melhor todo 
o problema que existe à volta da 

DRESSING THE MAN 

Aproïetteot^èspecl 
de “Boxing viBeir 

educaçâo na comunidade portuguesa, ao 
mesmo tempo que temos noçào dos fac- 
tores mais importantes que influenciam o 
estudante a tomar determinada decisào, 
seja de prosseguir ou nào no ensino supe- 
rior. Agora que temos essa informaçâo, 
vamos passar à fase de criar um piano de 
ataque através de vârios grupos da comu- 
nidade. Por isso, sinto-me feliz neste 
momento e sei que falo também pela 
minha équipa. 
AF. - Ao observar o ProjectDiploma, con- 
cluimos facilmente que o objectivo pri- 
mordial é o ensino superior. No entanto, 
neste projecto também existe espaço para 
cursos profissionais, conhecidos pela ter- 
minologia inglesa de Apprenticeship 
Programs. Como vâo procéder à imple- 
mentaçào desse mesmo programa? 
Frank Alvarez Jr. - O mais importante é 
apresentar um projecto inclusivo e hâ 
varias situaçôes onde este projecto faz 
muito sentido porque hâ estudantes que 
nâo têm intençôes de continuar no ensino 
superior. 
Nos temos que reconhecer estas dificul- 
dades. A nossa mensagem tem que ser 
clara: nâo importa o caminho que o estu- 
dante vai escolher depuis da escola 
secundaria; o que importa é que continue 
a investir no futuro. Através da nossa pagi- 
na da internet w'ww.projectdiploma.com, 
temos vârios programas que jâ existem 
para estudantes que tomaram a decisâo de 
nào continuarem no ensino superior. 
Outro piano de acçào que temos para a 
comunidade passa por grupos de dis- 
cussâo sobre temas variadissimos, entre 
eles, os cursos profissionais. Muitas pes- 
soas ainda nào conhecem estes programas, 
nem compreendem a razào pela quai exis- 
tein. Portante a intençâo é que haja mais 
participaçào nestes programas que jâ exis- 
tem. 
AF. - Para esses pais, para quem o co- 
nhecimento do computador e de pesquisa 
na internet é minimo, que piano é que 
ProjectDiploma quer implementar? 
Frank Avarez Jr. - O nosso esforço é mais 
para os estudantes e estes, pelo menos 
através da escola, têm acesso ao computa- 
dor e à internet. Qiieremos, todavia, criar 
uma série de discussôes através de clubes, 
igrejas e escolas para falar acerca de vârios 
factores que têm influência sobre a 
decisào. Claramente, poderemos abordar 
os pais e encarregados de educaçâo. 
AF. - Ao longo de todo este processo, 
sobretudo cjuando se fez a sondagem, cjual 
foi o aspecto que mais te surpreendeu? 

Frank AvarezJr. - Foi a falta de confiança 
prôpria dos estudantes. Vimos claramente 
a falta de apoio dos pais e falta de rectirsos 
financeiros, mas os estudantes nâo acredi- 
tam em si mesmos, têm medo do que nào 
conhecem e nâo se arriscam a novas aven- 
turas. Muitas pessoas reconhecem este 
aspecto como um problema, mas histori- 
camente nâo têm dado a atençào 
necessâria. 
AF. - Frank, tiveste uns pais que sempre 
apostaram na tua educaçâo e tu demons- 
traste a capacidade de atingir os tens objec- 
tivos. No entanto, a tua area profissional 
nem sequer esta directamente ligada à 
educaçâo. Como surgfu todo este interesse 
pelo sucesso educacional da nossa comu- 
nidade? 
Frank Av2irezjr. - Desde muito jovem que 
compreendo a importâneia de investir no 
futuro. Através das oportunidades que me 
surgiram na escola, tenho sempre feito o 
maior esforço para tirar o maior proveito 
possivel. Para além disto, tive oportu- 
nidade de trabalhar na criaçào de boisas 
de estudo da Upper Canada College - a 
escola secmidâria onde andei - juntamente 
coin a Cirv. Eu sempre pensei que estas 
boisas de estudo fossem uma grande opor- 
tunidade, sobretudo porque esta escola foi 
um instituto que me proporcionou um 
bom futuro - e eu era o ùnico estudante 
luso-canadiano nesta escola. Eu cheguei a 
pensai" que o facto de nâo haver mais luso- 
canadianos tinha a ver coin os custos desta 
escola privada. Dai a criaçào das boisas de 
estudo. Para meu espanto, houve uma 
enorme dificuldade em consegaiir ahinos 
interessados neste programa. Foi ai que 
me apercebi que o problema era muito 
mais complicado do que originalmente me 
parecia. A nivel profissional, encontrava- 
me na situaçào ideal para criar um projec- 
to como o que acaba de ser lançado e foi 
assim que chegamos até aqui. 
AF. - Entretanto jâ conseguiram o apoio 
de varias instituiçôes comunitârias e jâ hâ 
um [lonto de referêneia, pelo menos em 
relaçào aos problemas mais preocupantes. 
Uma vez aglomerados todos estes "ingredi- 
entes", quai serâ, na tua opiniào, o 
primeiro passo a ser tornado, ou seja, o que 
considéras ser uma prioridade para a 
nossa comunidade? 
Frank Avarez Jr. - Em primeiro lugar, é 
importante referir que jâ existem recursos 
nào sô na comunidade, mas também a 
nivel de programas governamentais. Cabe 
a nos o papel de informai" e certificarmo- 
nos de que os estudantes têm acesso a>- 
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apoiar, apoio esse que agradecemos e que 
nos é necessàrio. Estou muito grata a 
todos por tudo o que têm feito. 
A.F. - Como te envolveste neste projecto? 
Sandy Flizardo - Eu tenho um interesse 
particular porque neste momento frequen- 
to a faculdade de educaçào. Espero ser 
professera num future proximo. O que 
me aproximou mais da educaçào foi o 
estudo publicado em 1997 onde se lia que 
os alunos portugueses tinham um 
aproveitamento escolar muito fraco. 
A.F. - Ao observar a vossa sondagem, veri- 
fica-se que os 29 factores apresentados 
como possiveis causas do "fracasso" esco- 
lar tinha uma relativa importâneia. Para 
ti. como educadora, quai o que mais te 
chaîna a atençào? 
Sandy Felizardo - O que se deve considé- 
rai' como prioridade esta directamente 
ligado ao factor medo. E existent très que 
tocam liesse factor: medo de nào conseguir 
notas, de nào conseguir emprego, de nào 
terem sucesso. Sào factores assustadores. 
A.F. - Sandy, obrigada por este interesse. 
Continuem e contem connosco porque 
também temos particular interesse neste 
projecto sobre a educaçào. 
Sandy Felizardo - Obrigada por tudo. 

Foi um dia de estudo/trabalho mas tam- 
bém de alegria. Afinal, os “putos” da 
Comunidade Portugnesa nào adormece- 
ram, nem se afastaram como muitos 
propagandeiam. Temos gente jovem, por- 
tante, temos futuro. 
Nos confiamos. 

Alla Fernandes/JMC 

PARA MAIS INFORAIACôES; 

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

ESTABLISHED 
1966 

Especiais do Ano Novoî 

7.50% de Juros em depositos 
garantidos pelo Governo! 

Mortgages: 4.95% por 5 anosl 

Familia Alvarez e amigos num feliz “Porto de Honra”. 

► esta informaçào. Um programa pode ser 
muito bom, mas se ninguém o conhece é a 
mesma coisa que nào existir. Através do 
nosso portai da internet, jâ estamos a fazer 
uma lista destes programas e a dar a infor- 
maçào necessâria pelo menos na fase ini- 
cial de procurar ajuda. 
AF". - Frank, parabéns a toda esta équipa 
que se prontificou a trabalhar no 
ProjectDiploma e para terminai-, gostava 
que adiantasses mais detalhes sobre a 
sessào de esclarecimento que terâ lugar na 
Casa das Beiras. 
Frank Alvarez Jr. - Sera no dia 6 de 
Fevereiro, às 19h00, a apresentaçào deste 
projecto para todos aqueles que nào tive- 
ram a oportunidade de estar aqui no con- 
sulado gérai de Portugal. Ao mesmo 
tempo, teremos o contacto directe com 
pais, encarregados de educaçào e veremos 
a reaeçào destes ao nosso projecto. Afinal, 
para termos o impacto que desejamos, 
necessitamos da ajuda de todos. 

Junto de nos, sorridente e orgulhoso do 
trabalho apresentado, estava o Cônsul- 
Geral, Dr. Joào Perestrello, corn qtiem 
também dialogâmos. 
AF. - O lançamento do Project Diploma 
representou mais um passo positivo a nivel 
de educaçào. O seu comentârio. 
Dr. Joâo Perestrello - Um passo bastante 
significativo porque esta é uma comu- 
nidade jovem, que esta a comemorar os 50 
anos de existência aqui e é uma comu- 
nidade que sein complexos pensa também 
na questào da escolaridade e em como 
melhorâ-la. Nào vamos culpar ningtiém, 
nào vamos pensar coisas mâs, mas tentar 
ajudar os pais e os jovens a ajudarem-se. 
Este projecto - que é feito por eles e que nos 

apoiamos - é extraordinârio. Primeiro, 
représenta uma atitude de humildade. Tal 
como disseram, eles nào estào a reinventar 
a roda, mas a capitalizar o trabalho que foi 
feito por outras entidades, outros jovens e 
outras instituiçôes e envolve toda a gente: 
os pais, os alunos, os estudantes do ensino 
superior e responsâveis dos estabelecimen- 
tos. O projecto tenta ver quai é o proble- 
ma, quais as questôes que podem ser me- 
Ihoradas para que o ensino pôs-secundârio 
possa ser prossegtiido por mais alunos. 
Em Portugal, diz-se que nem todo o que 
tem canudo singra na vida e é verdade. 
Mas nào é s6 o ensino superior, em termos 
de um curso de letras ou direito. Pode ser 
um curso técnico: hà cursos profissionais 
muito importantes. Qiier empresàrios, 
quer sindicalistas me tém dito que se nota 
um défice muito grande e é preciso que 
todos possam dar uma ajuda. Tudo isto 
começa em casa pelos pais que devem sen- 
tir orgulho em que os filhos os ajudem, 
mas também que os filhos se ajudem e sin- 
grem na vida. Para isso. é preciso estudar. 
AT. - Baseado no estudo que aqui foi apre- 
sentado, quai foi o factor que mais o 
impressionou até ao momento? 
Dr. J. Perestrello - Eu acho que a franqueza 
das pergimtas - no fundo forain formu- 
ladas corn base naquilo que os alunos 
diziam que os preocupava -, uma total ho- 
nestidade em nào envolver o estudo coin 
roupagens muito bonitas para depois nào 
ter impacte e, sobretudo, a forma dedicada 
em como forant ouvidas tantas pessoas. 
Penso que esta reflexâo em conjunto 
poderâ ser um momento alto neste ano 
que se comemoram os 50 anos da comu- 
nidade. É um sinal de que a comunidade 
continua activa, sein complexos e disposta 
a prosseg-uir a sua luta. 
AT. - Obrigada. Parabéns pelo apoio. 
Dr. Joâo Perestrello - Obrigado a vocés 
pelo vosso. 

Nào nos foi possivel registar a opiniào de 
todos os elementos do grupo de trabalho 
do ProjectDiploma mas, pelo menos, re- 
gistàmos o sentir da jovem Sandy 
Felizardo, uma “felizarda” por ter partici- 
pado no projecto. 
AT. - A Sandy é uma das coordenadoras 
do projecto desde que este deu os 
primeiros passes. Como te sentes agora 
que a primeira fase jâ esta compléta? 
Sandy Felizardo - Sinto-me muito feliz. Eu 
acho que o Frank fez um ôptimo trabalho. 
Estou um pouco nervosa, mas feliz porque 
tivemos militas pessoas que nos vieram 
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Rebeca, um adeus até depois... 
A ritmada REBECA ofereceu um grande 
espectâculo aos amigos e admiradores. 
Depois de um saboroso jantar servido pelo 
responsâvel do Dundas Banquet Place, e 
num convivio familiar e alegre, o Filipe deu 
o ponta-pé de saida para uma longa e diver- 
tida noite festa. 
Como os amigos dos Orgàos de 
Comunicaçào se fizeram representar na 
festa, o Filipe nâo se fez rogado e convidou- 
os a apresentarem os artistas présentes, o 
que deu um ar diferente ao desfile dos 
mesmos. Jorge Machado foi a primeira 
"vitima" da noite, apresentando a dupla 
Pedro e Paulo, com très cantigas oportu- 
nas. Seguiu-se a Fâtima Martins com a 
apresentaçào de Porfirio Ribeiro, que 

avivou a festa corn os seus fados-cançào e 
marchas. Eu prôprio tive o privilégie de 
apresentar a figura da noite, a REBECA 
que, toda "revisteira" estusiasmou a 
assistência corn as suas cançôes, ritmo e 
simpatia. Foram cançôes, ora suaves, ora 
ritmadas, foram fados, foram moinentos 
para recordar. 
Fez uma paragem para "respirai" e mudar 
de roupa. Enquanto se esperava por 
Rebeca, actuou o jovem angolano Dadu. 
Dadu, corn a mùsica no corpo, acelerou os 
coraçôes dos présentés corn a sua dança 
Zouk, fazendo do corpo tudo o que é pos- 
sivel sem quebrar osso... Frenético. 
Maria Fernanda, saiu a terreiro para falar 
de saudade e chamar de novo a Rebeca. 

A Sata Express agora coin voos 
para Lisboa, Porto e Faro nos 

modernos Airbus A310/300 
da Sata International. 

Marque jà a sua viagem 
para o Vèrào. 

Exija Sata voeê merece. 

Prefir^i SATA EXPRESS, 
contacte o ?eu agente ae viagen? 

pava veçevwav a çua paçça^em. 

Coin o ritmo forte da sua terra, ela surgiu 
jâ vestida coin os tradicionais panos 
africanos, cantando e dançando, fazendo 
soar as missangas. As pessoas agitaram-se 
mais e acabaram por "saltar" para a pista, 
rebolando, cantando e esquecendo a dis- 
tancia entre o calor de Angola e o frio de 
Toronto. 
Dadu voltou ao "ataqtie" para que a Rebeca 
de novo mudasse de traje. Surgiu, depois, 
junto de Dadu, coin a tanga tribal, mais 
eléctrica ainda e endiabrada. O publico 
aderiu e misturou-se corn a magfa da müsi- 
ca... 
Nas breves pausas que fazia, entre cantigas, 
Rebeca aproveitava para agradecer a [les- 
soas especiais da sua vivência em Toronto. 
Nào me lembro de todos os nomes, mas 
fixei a cabeleireira Zenda e o admirador 
brasileiro, Rodrigo. O Rodrigo, na sua 
homenagem a Rebeca, comoveu-se e 
comoveu. Rebeca, tambéin chaînon^ 
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junto de si, a amiga Mara Ribeiro, uma 
brasileira que cantou bem Roberto Carlos 
e se emocionou corn a chamada de Rebeca 
para que cantasse na sua festa. Amizade, 
respeito e solidariedade. Bonito. 
Rebeca teve a gentileza de me entregar um 

bonito trabalho em pano, sobre a Ilha da 
Madeira, para entregar no Canadian 
Madeira Club. Para recordar a sua pas- 
sagem por là. 
O fim-de-festa foi uma mistura de entrega 
de prendas, emoçôes varias e müsica, a 
müsica de Danny, da TNT Productions. 
Rebeca vai partir em breve, primeiro para 
a Florida, depois para Sâo Miguel-Açores e 
Ilha da Madeira (é filha de pai madeirense) 
e, finalmente, radicar-se em Lisboa. Uma 
viagem longa e demorada, de barco... 
Por câ, ficâmos descansados corn a partida 
da Rebeca. Sabemos de antemào que ira 
voltar sempre que a vida o permitir e, con- 
vites, nào faltam. Por outro lado, também 
sabemos de que vai para uma vida melhor 
e para junto de sua màe que nesta altura 
précisa mais delà. 
Boa viagem Rebeca. Qiie no Continente 
venhas a receber o reconhecimento que 
mereces, como pessoa e artista. 

JMC 

Ribeiro tanta 
etUre a publiro. 

Comunidaile 2003: 
Sexta-feira, dia 24 
-Dia Vilafranquense na Casa dos Açores, em Toronto. Info: 416 603-2900. 
-Porto de Honra na Casa das Beiras, comemorativo do 2o. Aniversârio, às 19h30. 

Sàbado, dia 25 
-Baile do Vestido Verde no Lusitania de Toronto, corn o conjunto Pai e Filhas. 
-Festa de aniversârio do Vasco da Gama de Brampton. Info: 905 459-2184. 
-Noite Comunitâria no FC Porto de Toronto. Jantar e baile. Info; 416 536-2921. 
-Aniversârio da Casa das Beiras de Toronto, corn a presença do Présidente da 
Câmara de Coimbra e do artista Clemente. Réservas: 416 604-1125. 
43o. Aniversârio do Clube Português de Cambridge. Info; 519 658-9703. 
-Baile de despedida da Direcçâo do Portuguese Cultural Centre of Mississauga, 
com animaçâo do conjunto Tabu. 
-Baile no Graciosa C. Centre, corn o conjunto Além Mar. 
^-Festa do 19o. Aniversârio do Rancho Folclôrico Madeirense no Madeira Club. 
Jantar, exibiçôes de folclore e müsica para dançar. Prendas, Bolo de Aniversârio e 
espumante para todos. 

Sàbado, dia 26 
-Assembleia Gérai do Portuguese Cultural Centre of Mississauga, na sede-social. 

Terça-feira, dia 28 
-Reuniào Gérai da Academia do Bacalhau, no First Portuguese, às 19h30. 

Sextadeira, dia 31 
-Conferência de Imprensa no Ambiance Hall, para apresentaçâo do programa da I 
eleiçào Miss Angol^Canadâ 2003. Info: 905 820-8035. | 

I Sàbado, dia 1 de Fevereiro | 
I -Festa do 32o. Aniversârio do Amor da Pâtria C. Centre, no salâo da Igreja de Sta. I 
I Helena, em Tbrotno. Jantar, folclore, grupo coral e baile coin o DJ-5 Stars. | 
i -3o. Jantar do Divino Espirito Santo, na Casa dos Açores, em Toronto. | 
I -Festa dos Amigos do Toxofal de Baixo realizam a festa de S. Sebastiâo na sede da il 
I Casa do Benfica de Toronto. Jantar e baile corn o conjunto Tabu. s 
i -Noite regional terceirense, com Sopas do Espirito Santo, Cozido, Alcatra e Arroz | 

doce. Müsica para dançar corn Os Vadios. 

Tel: 416-535-8000 
tmartins@trebnet.com 
^ 2^5 Dupont St. 

jBr *Tbronl;o ON M6H SA6 ■WBH Dufferin/Dupont 
TONI MARTINS cGaiierïa Main 

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

DUFFERIN/Bi .^DOWNE 

Casa sôlida em tijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir I ou 2 
lamilias. Garagem corn telhado novo. 
Aquecimento e ar condicionado tam- 
b('m novos. 

Casa corn 15 anos, toda em tijolo. 
d quartos de cama corn châo de 
parquet no 2° andar. 
l® andar coin 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. 

ST CUUR/LANSDOWNE ST. CLAIII/KEELE 

Prédio completamente renovado. 7 
apartamentos + 7 escrilôrios. Sports 
Bar, tudo alugado, corn rendimento 
annal de $145,000.00. Cave acabada c 
entrada separada, vaga coin possibili- 
dade para sports bar. Excelente inves- 
timento. 000 ® 

Prédio com 30 anos, 2 apartamen- 
tos de 2 quartos, 2 salas e cozinha. 
Area comercial de 2500 sq. feet no 
rés do chào. Todo alugado. 

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

SYMIHGTON/DUPONT 

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

Casa em tijolo despegada. 
2“ andar corn apartamento de 3 
quarto.s de cama e cozinha. I" andar 
corn 3 quartos e cozinha. Cave 
acabada corn entrada separada. 
Driveway privado e laneway. 

saQQ onn oo 

Pîira uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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Ex-Combatentes do Ultramar em testa 
Winnipeg foi escolhida para o "3o. 
Encontre dos Ex-Combatentes do 
Ultramar". 
Uma festa que foi um grande êxito em di- 
gnidade, convivio e fervor. Uma festa que 
envolveu os ex-Combatentes, entidades 
militares do Canada e de Portugal, muitos 
convidados e amigos. 
O Major-General José Agostinho Melo 
Ferreira Pinto, Paraquedista, actualmente 
2o Comandante de uma Divisao da 
NATO e Présidente da Direcçào da 
Associaçào dos Militares na Reserva e 
Reforma, foi o militai' português convida- 
do pela Comissào Organizadora, constitui- 
da por Pedro Correia, Francisco Barâo, 
Ilidio Bergantim, Manuel Borges, 
Domingos Caetano, Henrique Dutra, 
Albino Felizardo, Manuel Guerra, Joào 
Neves, José Valentim, Luis Vicente e 
Sebastiâo Vieira. Das autoridades do 
Canada, estiveram présentes, o Ministre 
Becky Barret e o Brigadeiro-General 
Tabbernor. O Consul Flonorârio, Paulo 
Jorge Cabrai, esteve sempre présente, quer 
na festa, quer nos encontros e passeios. 
O Major General Ferreira Pinto, que jâ 
fora convidado do II Encontro que teve 
lugar em Toronto, apos regressar de 
Winnipeg a Toronto, visitou as instalaçôes 
da CIRV-fm, FPtv e O Milénio, sempre 
acompanhado do inseparâvel Eduardo 
Resende, ex-Sargento Paraquedista que 
corn ele combateu em Angola. Na FPtv, 
dialogou corn Luis Fernandes, deixando 
trasparecer a sua satisfaçào pelo acolhi- 

mento que teve em Winnipeg e por se 
encontrar de novo em Toronto. 

LJ. - Major General Ferreira Pinto jâ se 
deslocou varias vezes ao Canada. Desta 
vez, quai o motivo que o trouxe até este 
pais? 
Major Gen. Ferreira Pinto - Pela segunda 
vez, fui convidado a estar présente no 
encontro de ex-combatentes por ter sido 
um militai' que fez très comissôes em 
Africa, depuis de ter passade por varies 
cargos, nomeadamente na Nato. 
Entretanto, retirei-me do serviço active e 
depuis de 40 anos de serviço, dediquei-me 
às associaçôes e tenho o grato prazer de 
estar ligado aos antigos combatentes. 
Uma das funçôes que tenho é manter uma 
ligaçâo coin estes ex-combatentes no senti- 
do de os ajudar a defender aquilo a que 
penso têm direito. Em primeiro lugar, 
têm direito a dignidade e depois têm o 
direito - dentro da funçào que desem- 
penharam ao serviço da naçào - a que o 
pais reconheça os serviços prestados. Foi 
nessa condiçào que me desloquei a 
Toronto ao 3" encontro dos ex-com- 
batentes que se realizou em Winnipeg. 
L.F. - Uma vez que mencionou os direitos 
dos ex-combatentes, crê que o pais trata os 
ex-combatentes residentes fora de Portugal 
do mesmo modo que trata os que residem 
naquele pais? 
Major Ferreira Pinto - Sim, existem algu- 
mas diferenças porque a lei que foi feita 
em relaçào aos antigos combatentes nào 

lŸa0e.LUŸs 
Fernanda Almeida e Cristina jâ 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 jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

m 
SCmply The/ 

Party Pépperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People 
with your choice of 
Dipping Sauce 

We Deliver Quality 

16 .99 
315 square inches of pizza 
(21”X 15”) 

jr 

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. 
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contempla os émigrantes. Surge o proble- 
ma da contagem do tempo do serviço mi- 
litar para a situaçào de reforma. As refor- 
mas para os émigrantes sâo estimuladas 
segundo as leis dos paises onde residem e 
logicamente que o problema tem que ser 
tratado bilateralmente entre Portugal e 
cada um desses paises. Na lei que foi ela- 
borada em 2002 cujo prazo de limite para 
entrega de requerimentos terminou em 
Outubro, embora tenha havido depois 
uma prorrogaçào por mais dois meses até 
31 de Dezembro. Neste espaço de tempo, 
foram recebidos cerca de 700.000 requeri- 
mentos, o que significa que pelo menos 
este numéro ainda esta vivo e que nào 
foram contemplados. A lei remete para 
uma portaria a elaborar no prazo de seis 
meses quais as condiçôes em que sera 
aumentado o tempo de serviço militar 
obrigatôrio, no entanto essa portaria ainda 
nào foi elaborada devido ao atraso que 
surgiu dos problemas relacionados corn os 
antigos combatentes. Ultimamente, hâ 
varies grupos de cidadâos que têm lutado 
e feito ver ao governo que hâ que alterar a 

lei ou a portaria. Penso, porém, estar tudo 
coberto porque a ordem dos advogados 
elaborou, hâ cerca de um mes, um con- 
gresso corn os advogados antigos comba- 
tentes. Ora, os advogados tem muita 
força em Portugal e chegaram a elaborar 
uma moçào, convidaram o Secretârio de 
Estado da Defesa Nacional e antigos com- 
batentes para tratar destes problemas. 
Esta moçào dizia precisamente que todas 
as organizaçôes que têm serviços de segu- 
rança social autonomes nào estào contem- 
pladas na lei inicial. Ou seja, os advogados, 
os médicos, os bancârios e os émigrantes 
nào estào incluidos na lei. O Secretârio 
de Estado anunciou, nessa reuniào, que 
conjuntamente corn os ministérios da defe- 
sa, trabalho, segurança social, finanças e 
dos negôcios estrangeiros vâo rever a lei 
durante este ano para introduzir todos os 
elementos que nào estào incluidos. 
LJ. - Neste 3“ Encontro foi-lhe oferecida 
uma plaça pelo serviço prestado. Como 
se sente? 
Major Ferreira Pinto - Estou muito sensi- 
bilizado corn esta amabilidade que tiveram 

Brigadeiro General 
Tabbemar tendo ao lado 

9 Dr. Mario Santos, fax o 

elogio aos ex-combatentes. 

General Ferreira Pinto, w 
agradece uma lembrança 
que José Mario Coelho 

Uie entregou, junto de 
Eduardo Resendes, 

em nome dos 

ex-combalentes de 
Toronto. 

para comigo porque fui um militar que fez 
praticamente toda a carreira dentro das 
tropas paraquedistas e receber, aqui, esta 
plaça corn o brévé de paraquedista cana- 
diano deixou-me muito sensibilizado. 
Estou também muito agradecido a todos. 
L.F. - Como algném que passou pela Nato, 
como vê o desenrolar da questào 
EUA/Inglaterra (e possivelmente a ONU) 
e o Iraque? 
Major Ferreira Pinto - Eu nào acredito 
que os EU façam a guerra unilateralmente 
sô coin o apoio dos ingleses. Os EU estào 
ainda numa situaçào de crise e estas situ- 
açôes procuram “esticar a corda” para ver 
até onde pode ir. Neste momento, os EU 
estào numa fase muito avançada, ao ponto 
de parecer que as medidas tomadas nào 
poderem voltar atrâs, sendo a gnerra a ulti- 
ma opçào. Hâ uns meses, eu nào acredi- 
tava que os EU declarassem guerra pelo 
iinico objectivo que anunciaram,-ou seja, 
tirar o Sadam Hussein da presidência do 
Iraque. Eu tive as minhas düvidas porque 
tirar o Sadam Hussein do Iraque implica 
retirai' um homem autoritârio - aliâs 
Salazar era um cordeiro comparado a 
Sadam Hussein -, mas tem o controlo de 
toda a regiâo e da exploraçào do petrôleo. 

Para além disso, também tem control 
sobre os curdos que, de vez em quandc 
procuram a sua independência e criar un 
foco de instabilidade num pais que é d 
ONU. Creio que o objectivo final 
desconhecido de todo o mundo. 
L.F. - Como descreve o contacto que tev 
corn as forças armadas canadianas? 
Major Ferreira Pinto - Neste convite par 
o 3" encontro, foi-me proporcionado ur 
contacto coin o brigadeiro general, segui 
do comandante militar da regiào Este 
que me proporcionou de igual modo um 
visita a um batalhâo de infantaria. Ai ti\ 
a oportunidade de trocar algunu 
impressôes sobre a guerra da Bôsni 
porque eu estive là, conheço bem os pr 
blemas desta regiào e este batalhà 
prepara-se para em Abril ir render o bat; 
hào que là se encontra. 
L.F. - Qiial serâ o proximo passo a s- 
tornado pelos antigos combatentes? 
Major Ferreira Pinto - Neste moment 
o ministério estâ a ordenar os cerca c 
700.()()() requerimentos e a enviar un 
carta a cada um dos combatentes pa 
informai' que o formulârio foi recebic 
e que vai ser processado num pra 

Continua na pagina 

Aceit;amas encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coateleüas, 
galinha grelhada na 
braaa e no espeto, 
saladas e nnuito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8391 
6DIASPORSENUUIADAS10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^FBRA10AM-9F 

2828 KlllgSWa.y Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaz 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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Ex-Combatentes do Ultramar em testa 
Continuaçào da pâgina 9 

bastante dilatado. Penso que com a alte- 
raçào da lei, irâ ser dado um novo prazo 
para aqueles que nâo tiveram oportu- 
nidade de entregar o requerimento. 
Existem alguns que foram entregues na 
fase inicial quando ainda nâo havia muita 
organizaçào informâtica, haverâ um perio- 
do para alertar todos aqueles que 
enviaram o requerimento, mas nâo rece- 
beram a carta para o fazer novamente. 
Estes combatentes serviram a patria e a 
patria deve reconhecer esse serviço. Os 
déficientes devem ter todas as regalias e os 
que sofrem de stress de guerra, devem ser 
tratados. 
L.F. - Obrigado. 

Major Ferreira Pinto - Obrigado eu. 
Todas as felicidades aos portugueses aqui 
residentes e que 2003 seja cheio de realiza- 
çôes a nivel pessoal e profissional. 

No "3o. Encontre dos Ex-Combatentes do 
Ultramar", em 18 de Janeiro de 2003, em 
Winnipeg, actuaram varies artistas: os 
natives do grupo Dança com Arcos- 
George Bear; as meninas Ribeiro; o ran- 
cho Alegria; Luis Salsa, e os ex- 
Combatentes, José Cabral e Sebastiao 
Vieira. Foi uma grande festa, um grande e 
saudoso convivio. 
O 4o. Encontre jâ esta em marcha ao 
toque do Alvorecer... 

Luis Fernundes/Aim Fumandes/JMC 

0 Ministro do Ambiente Steve Ashton, recebeu Manuel Antonio, 
General Ferreira Pinto e Eduardo Resendes. 

Sismo He 7,6 graus jà causou 
pelo menas 20 mortos no Mexico 
Um sismo de 7,6 graus de magnitude na 
escala de Richter sacudiu a costa mexi- 
cana do Pacifico causando pelo menos 
vinte mortos, noticiou a televisâo Televisa 
citando fontes da Protecçâo Civil. 
O Serviço Sismologico do México infor- 
mou que o epicentro do abalo telurico foi 
registado no Oceano Pacifico a uma 
dezena de quilometros de profundidade, 
ao largo do Estado de Colima. 

O abalo, que provocou o pânico entre a 
populaçâo, certes no fornecimento de 
energia eléctrica e nas telecomunicaçôes, 
matou 19 pessoas em Villa de Alavarez, 
locaüdade onde ruiram varias casas, e 
uma outra no estado de Jalisco. 
Em 1985, um forte sismo registado na 
Cidade do México provocou mais de 
20.000 mortos e o desmoronamento de 
varies edificios. 

UPPER CANADA COLLEGE 

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

O U.C.C. esta interessado em estudantes corn objectives ambiciosos e âvidos 
por novos desafios, a esses, pretendemos inforinar 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 estào 
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 Canada, 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 Canada, 
Estados Unidos e na Europa, especialmente em instituiçôes como Oxford, 
Cambridge e London School of Economies. 

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

Para informaçôes contacte: 

Upper Canada College Tel: 416-488-1123, extensâo 4123 ou 

CIRV-fm Tel: 416-537-1088. 

Cantar às Estrelas na FPtv 
o grupo de Cantares às Estrelas da Banda 
de Santa Inès vai actuar ao vivo na FPtv, 
dia 1 de Fevereiro, pelas 18h00, actuaçào 
que sera trasmitida em simultâneo na 
ClRV-fm. 
Esta tradiçâo açoriana, mantida por alguns 

grupos no Canada, tem sempre o apoio de 
ClRV-fm/FPtv/O Milénio. Nâo deixem de 
apreciar o "Cantar às Estrelas", sâbado, dia 
de Fevereiro na FPtv e ClRV-fm. Adquira a 
sua caixa digital na Rogers para ver a FPtv. 
Telefone: 1 888 764-3771. 

Facilitando a VIDA das Pessoas 
corn Necessidades Especiais 
o PIN-Portuguese Interagency Network, 
juntamente corn a Sociedade dos 
Déficientes Portugueses de Ontârio 
lançou em português, um "Guia de 
Recursos e Serviços para pessoas coin 

deficiências", um guia subsidiado pela 
Câmara Municipal de Toronto e pelo 
Access and Equality Fund. Neste guia 
estâo os nomes e endereços de lugares 
püblicos, como restaurantes, clubes, igre- 

jas, lojas comerciais, etc, 
que oferecem acesso a 
cadeiras de rodas e casas 
de banho adequadas às 
pessoas coin deficiência. 
Contém também infor- 
maçôes sobre os centros 
comunitârios, grupos de 
apoio, serviços legais, sis- 
tema de transporte, par- 
ques e âreas de lazer corn 
facilidades para aqueles 
que têm dificuldade em se 
locomover. 
O objectivo do Guia é faci- 
litai- o dia-a-dia das pessoas 
de lingua portuguesa, que 
têm necessidades especiais 
e que muitas vezes sâo 
ignoradas pela sociedade. 
Para informaçôes con- 
tactem a Naly: 416 530- 
6608, ou Isaura Carneiro: 
416 536-4679. 

Dia de Portugal vai ser comemorado na ilha 
Terceira, Açores 
o dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas, a 10 de Junho, vai 
ser comemorado este ano na llha Terceiia, 
Açores, anunciou quaita-feiia a presidência 
da Repüblica. 
No passado dia 08, o chefe do executive aço- 
riano reuniu-se coin Jorge Sampaio em 
Belém. Nessa altura, Cailos César jiediu ao 

présidente da Repüblica pai a "no âmbito da 
sua magistratura de influência", intervir 
quanto "à situaçào das pescas e das quotas 
leiteiras". 
Na mesma ocasiào, Cailos César convidou o 
chefe de Estado par a presidir às comemo- 
raçôes do dia dos Açores, que se realizam na 
üha de Sâo Miguel a 09 de Junho. 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSCIOS J 

Como poderei beneficiar do Proiect DiplomaP I 
Um dos objectives deste espaço dedicado à 
educaçào é de, semana apôs semana, infor- 
mar os pais sobre os documentos, leis e 
projectos que existem na educaçào, actual- 
mente, sobretudo para os pais e encarrega- 
dos de educaçào cujo conhecimento da lin- 
gua inglesa é minimo. Porém, é impossi- 
vel separar a questào da preocupaçào que 
se tem em gérai corn os prôprios estu- 
dantes. Dai a nossa abordagem, esta sem- 
ana, sobre o projecto diploma. 
Sem o pretexto de querer re-inventar a 
roda, a équipa do Projecto Diploma apre- 
sentou uma abordagem à educaçào que 
visa combater os problemas que hoje lhe 
sào pertinentes. De todos os pontos apre- 
sentados, o que mais impressionou a 
équipa - e os présentés na Galeria Almada 
Negreiros do Consulado Gérai de Portugal 
- foi o facto dos estudantes luso-canadia- 
nos temerem o futuro ou até mesmo o 
incerto. Eis o ponto no quai desejava con- 
centrar o rumo deste artigo por estar, em- 
bora indirectamente, ligado ao documento 
que tem vindo a ser debatido nesta coluna 
nas ültimas semanas, o VIP - valores, 
influências e amigos (peers). 
Ao observarmos a maioria dos documen- 
tos relacionados corn a educaçào, 
podemos verificar que o “lar” représenta a 
introduçào a uma educaçào cuidada e 
“recheada” à auto-estima na vida de qual- 
quer criança. Este proceso prossegaie na 
escola coin a orientaçào dos professores. 

conselheiros e administradores. Perante 
esta situaçào, surge o primeiro ponto - 
observado e apresentado pela équipa do 
Projecto Diploma: porque razào é que um 
numéro tào significante de alunos da 
nossa comunidade temem tantas coisas, 
inclusive a ideia de prosseguir no ensino 
pôs-secundârio? A primeira conclusào (ou 
reaeçào) lôgica sera a de culpar alguém 
directamente ligado à criança e que serâ o 
responsâvel pela interrupçào deste pro- 
gresso psicolôgico e educacional. Mas 
quem? Os pais? O sistema de ensino? 
Haverà mesmo um culpado? Neste aspec- 
to, o Projecto Diploma opta pelo processo 
da transformaçào, em vez da culpabiliza- 
çào, ou seja, a équipa é da opiniào que nào 
vale a pena culpar ninguém, mas sim ten- 
tar, em conjunto, encontrar uma soluçào 
para resolver este mesmo problema. Sem 
düvida, uma atitude muito positiva que 
poderà - embora lentamente - 
desmoronar as muralhas do medo que se 
encontram presentemente bastante fortifi- 
cadas. 
Assim, nasceu um projecto que tentarâ 
estabelecer, como o proximo passo a 
tomar, um piano de aeçào que permita aos 
lideres, profissionais, pais, encarregados 
de educaçào e todos os interessados a 
incentivar estes jovens para um futuro 
melhor. Em primeiro lugar, o projecto 
serà (re)lançado para as pessoas que nào 
tiveram a oportunidade de estar no 

Consulado, na Casa das 
Beiras no proximo dia 6 de 
Fevereiro. Seguidamente, o 
piano de aeçào passarâ por 
uma aproximaçào destes 
alunos corn o intuito de acom- 
panhar o seu aproveitamento 
escolar. 
A propôsito, poderemos juntar a este 
piano de aeçào, o quinto aspecto do docu- 
mento VIP: pessoas numa posiçào de 
autoridade. Entende-se por autoridade 
“o poder legal que uma pessoa tem de 
poder dar ordens a outra pessoa e/ou 
implementar regras que terào que ser obe- 
decidas”. A “autoridade” poderà tam- 
bém representar o respeito que se deve a 
determinados individuos cujo conheci- 
mento numa matéria é ao superior ao 
nosso. O processo de colocar em pràtica 
a autoridade é um dos meios através dos 
quais a sociedade aplica os seus valores 
em gérai. Segundo o documento VIP, os 
alunos do grau 6 têm a oportunidade - 
através das actividades e exercicios nele 
sugeridos - de examinar a maneira como 
determinadas pessoas conseguem chegar a 
uma posiçào de autoridade e porque razào 
é necessârio haver autoridades para o bom 
funcionamento da sociedade. No final 
desta unidade, o aluno deverâ conseguir: 

* identificar posiçôes de autoridade e a sua 
importâneia; 

* descrever as consequêneias 
de se ignorar alguém corn 
autoridade; 

* reconhecer o facto de que se 
respeitam as pessoas em 
posiçôes de autoridade; 

* reconhecer que alguns individuos 
abusam e utilizam de maneira errada a 
posiçào de autoridade que lhes foi 
dada. 

As primeiras figuras de autoridade que 
a criança deverà aprender a reconhecer 
sào os pais, responsâveis por iniciarem 
o processo de desenvolvimento intelec- 
tual dos filhos. Este processo continua 
na escola onde os professores e admi- 
nistradores substituem essa autoridade 
e a quem cabe a missào de, juntamente 
corn os pais, prosseguirem esse mesmo 
processo. Para a semana, abordaremos 
o sexto ponto do documento VIP, refe- 
rente ao jovem e a lei, ao mesmo tempo 
que seguiremos de perto o projecto 
diploma. Desde jà, felicitamos toda a 
équipa que se dedicou à concretizaçào 
deste piano de aeçào e teremos todo o 
prazer de colaborar naquilo que enten- 
derem ser importante. 
Os interessados poderào contactai- a 
pàgina oficial na internet através do 
wvw.projectdiploma.com. 

Dewûig&d WMtmah 
Domingos Mleat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

- 

Sàbado, 
25 de Janeiro 

Baile da despedida 
de direcçâo 

- conjunto Tabu 

INFO: 905-286-1311 

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

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

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

Fiorâcio Domingos, um amigo sempre à mào! 

^zÆ^zàciû ^^^oniingos 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-935-4441 
M21 
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Dra. Gabriela Silva 
"sem papas na li'ngna". 
É simpâtica, sabebora e comunicadora. 
Conversar corn ela é um prazer. Basta uma 
simples pergunta para termos um rosârio 
de respostas e consideraçôes. Torna qual- 
quer entrevista numa simples conversa de 
amigos. E, como sabem, nào tem papas na 
lingua. 
O que tem a dizer, fâ-lo frontalmente e 
sem hesitaçôes. Aproveitâmos a sua pre- 
sença no lo. aniversârio de 
Adiaspora.com, para registarmos nos estü- 
dios da CIRV-fm, um diâlogo cheio de 
intéressé e actualidade. 

A.F. - Durante a conferêneia em 
Adiaspora.com apresentou o trabalho 
discogrâfico “Inconfidências”, cujas letras 
sâo da sua autoria. Como surgiu este pro- 
jecto, antes de abordarmos a vida de 
escritora e de poétisa? 
Dr* Gabriela SUva - Bom... nem à vida de 
escritora, nem de poétisa. Hâ simples- 
mente vida. Inconfidências surge na con- 
sequêneia de uma leitura apressada, mas 
conséquente do jovem Ricardo Melo, um 
dos nossos müsicos no Cd e que mais tarde 
introduz o Emanuel Cabral, um excelente 
müsico e a voz da Ana. Os poemas nem 
sequer sâo os que eu gosto, embora goste 
muito da müsica. No entanto, em termos 
musicals esta um trabalho muito bem con- 
cebido e é um ponto de partida para mais 
trabalhos. Agora sim, estamos jâ a traba- 
Ihar num novo Cd para o quai jâ entreguei 
os poemas que gosto e que queria ver tra- 
balhados e, se tudo correr bem este Cd vai 
sair para o final do verâo. 
A.F. - A maioria dos escritores nâo gosta 
daquilo que escreve. Quando descrevia os 
seus poemas do Cd, senti que também 
tecia um pouco dessa critica a si mesma... 
Dr* Gabriela Silva - Sim. Quando se 
escreve, quer seja poesia, quer seja prosa, 
faz-se sempre debaixo de um determinado 
estado de aima que depois tem muito a ver 
corn a produçâo escrita. Confesso que até 
ao dia de hoje ainda nào sei bem o que é 
um escritor: alguém que escreve livros^ 
Alguém que escreve coisas que os outros 
entendem? Tudo isto é muito subjectivo. 
Quando estamos a falar de pessoas, esta- 
mos a falar de algo muito complexo. Se 

repararem, a “Maria”, a “Ana” e outras 
revistas que sâo perfeitamente ridiculas 
vendem muito mais que ojosé Saramago... 
AF. - Do que a revista “Visào”... 
Dr* Gabriela Silva - Exacto. Dentro dos 
escritores portugueses, existem escritores 
como é o caso da Margarida Rebelo Pinto, 
que escrevem coisas perfeitamente banais, 
mas que vendem o que nenhum escritor 
português vendeu - nem sequer os 
prémios nobel da literatura. 
AF. - Aliâs, pode mesmo colocar-se a 
questào sobre quai serâ o segredo da 
Margarida Rebelo Pinto em relaçào a um 
Antonio Lobo Antunes. 
Dr* Gabriela Silva - No caso do Lobo 
Antunes, temos que admitir que é um 
pouco complexo, embora eu goste muito 
dele. A Margarida Rebelo Pinto esta 
muito mais prôxima das pessoas. Vejamos: 
quando ela descreve a ida a uma casa de 
banho da “Capital” (discotecaj, as pessoas 
que conhecem essa discoteca reveem-se no 
que estâ escrito. Ela traduz tudo em 
expressôes extremamente fâceis e com- 
preensiveis para qualquer pessoa, sobretu- 
do para as frequent adoras da uoite. As 
pessoas que escrevem sobre coisas que 
entrain pela porta dentro de todas as ou- 
tras pessoas, é évidente que vendem muito 
mais. 
AF. - É uma “invasào” semelhante à da 
radio e da televisào. 
Dr* Gabriela Silva - Exacto. A radio e a 
televisào mediatizam as pessoas, mas tam- 
bém as podem destruir de um dia para o 
outro, 
AF. - Estas visitas a Toronto, poderào vir 
a ser fonte de inspiraçào para um proximo 
livro ou poema? Como sente esta vivên- 
cia? 
Dr* Gabriela Silva - O que é que eu posso 
dizer? A vida nunca é bonita porque se o 
fosse, talvez o Antero de Quental nào se 
tivesse morto num banco do banco de S. 
Francisco, se calhar a Florbela Espanca 
nào tinha morrido da maneira que mor- 
reu... Nào conheço ningiiéin que, tendo 
inquietaçôes acerca do mundo, da vida e 
das pessoas, nào viva sempre um pouco 
infeliz. Senti Toronto desta vez - e eu 
acredito na reencarnaçào - como a cidade 

que jâ foi minha, algum dia. Eu gosto 
muito do inverno e detesto o verào porque 
é uma estaçào em que nào consigo pro- 
duzir nada, nem consigo trabalhar. Para 
além disso, nào gosto dos dias claros, pre- 
firo os dias escuros. Gosto mais da neve 
do que do sol. 
AF. - Trabalha melhor de dia ou à noite? 
Dr* Gabriela Silva - Trabalho melhor de 
dia, sobretudo de manhà, o que é um 
hàbito diferente ao de todas as outras pes- 
soas. Gosto imenso do inverno, de me 
deitar muito cedo, praticamente sem jan- 
tar. Gosto de me deitar cedo para 1er um 
bom livro e ouvir um pouco de müsica 
clâssica. A minha felicidade passa muito 
para estas coisas simples. Toronto é a 
cidade que eu mais gostava para viver 
porque tem um inverno muito longo, um 
verào relativamente muito curto, o que 
dava para ir aos Açores e trabalhar de 
inverno. O contacto corn a neve purifica- 
me muito anteriormente. 
AF. - Uma vez que falou em reencar- 
naçào, acredita na vida para além da 
morte? 
Dr* Gabriela Silva - Sim. As coisas nunca 
acabam e é por isso que nunca vou aos 
cemitérios porque acho que nào estâ là 
nada. Apenas os restos mortais. No 
entanto, eu penso muito na morte. Por 
acaso, é uma das coisas que muita gente 
critica em mim porque eu passo a vida a 
falar na morte. Aliâs, hâ dias antes de vir, 
contactei o rapaz da companhia de seguros 
a quem disse que se morresse em Toronto, 
gostava de ser enterrada nesta cidade, mas 
queria que fosse um funeral muito 
modesto. O homem olhou para mim coin 
um ar muito intrigado. Eu disse que nào 
tenho certezas de nada, apenas do facto 
que vou morrer. De maneira que estou 
sempre muito bem preparada, tenho a 
minha consciência em paz. 
AF. - Uma das razôes porque se deslocou 
a Toronto desta vez foi para participai' no 
1" aniversârio do portai de Adiaspora.com 
onde se debateu o tema “A diaspora lusa 
na miscigenaçâo dos povos... que futuro?”. 
É um tema dificil. O que pensa? 
Dr* Gabriela Silva - Quando o teina foi 
escolhido, pediram-me a opiniào sobre ele 
e eu achei que era intéressante. Numa 
comunidade como a de Toronto - multi- 
cultural e dispersa - temos que manter em 
meute que nào hâ comunidades boas nem 
màs: hâ apenas comunidades. Para se 
chegar a uma comunidade nào se pode 
passar pelos governos porque eles têm jias- 
sagens muito transitôrias pelas comu- 
nidades e trazein um discurso franca- 
mente politico, ou seja, um discurso do 
nada e do vazio. Nos, em Portugal, esta- 

mos a viver uma crise muito grande 
porque temos um governo da repùblica de 
um partido diferente do governo regional, 
temos decisôes muito radicais a nivel do 
pais que estào a perturbai' imenso a 
Regiào, temos imensa falta de dinheiro - 
neste momento nào hâ um tostâo, nào 
temos onde cair mortos - e andamos 
orgulhosamente de cabeça erguida a viver 
à custa de nada. 
AF. - Orgulhosamente sôs? 
Dr* Gabriela Sil'va - Exacto. Mesmo colo- 
cando a expressào entre aspas para nào 
nos confundirem, uma coisa é certa: a 
democracia tem todas as vantagens e todos 
os inconvenientes de uma democracia. A 
vida da comunidade de Toronto tem très 
ou quatre facçôes: hâ muita gente que a 
ünica coisa que faz é viver coin os diplo- 
mas na mào e sô nào os trazem presos nas 
costas, talvez por medo que o papel se 
estragne. Vivem a vida a exibir diplomas, 
doutoramentos, a vida académica e por ai 
além. Nào hâ académicos em Toronto. 
Hâ académicos - verdadeiros académicos 
- em Portugal, mas sâo poucos, embora 
seja um pais corn imensa histôria e cultura. 
Dai que o projecto Adiaspora.com foi um 
ideia feliz. Ojosé Ferreira é uma pessoa 
coin alguma inodéstia, sem vida académi- 
ca e o facto de ter feito algo para servir as 
pessoas jâ é uma intençào excelente 
porque poderia ter pensado sô nele, finan- 
ceiramente falando. Ele pensou num por- 
tai electrônico, o que é muito importante: 
coin este frio nào apetece sair de casa e 
hoje em dia o computador é a arma de 
todos nos. Para além disso, este site tem a 
vantagem de ser bilingue porque os filhos 
dos imigrantes - e aqui tenho que admitir 
que os filhos dos imigrantes açoriauos 
falam pior português do que os filhos dos 
imigrantes continentais que falam por- 
tuguês perfeito - dependem muito da 
internet e se forem ao portai da diaspora 
podem là encontrar tudo o que necessitem 
sobre Portugal continental e insular. 
AF. - Permite assim a aproximaçào das 
pessoas. 
Dr* Gabriela Sil'va - Exacto. A aproxi- 
inaçào das pessoas passa pelos ôrgâos de 
comunicaçào social e pela internet. Estes 
sào os grandes veiculos culturais que a 
comunidade de Toronto têm à sua dis- 
posiçào: ràdio, televisào e neste caso 
Adiaspora.com. Creio que voeês (jornalis- 
tas) prestam um serviço exemplar e deve- 
l'iam ser pagos para o fazer bem feito. Por 
isso, em vez de estai' a investir ein clubezi- 
tos e em actividades individualizadas, deviam 
investir muito numa ràdio de boa qua- 
lidade, pagar bem às pessoas para que 
possam fazer trabalhos dignos e bons.^ 

DISTRIBUTORS OF 
’m PORTUGUESE 

GRANITES 
^ SI A BS 

TUES 

15® Aniversârio 

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

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

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



O Milénio Quinta-feira, 23 de Janeiro, 2003 13 

► Ai sim, corn uma boa radio, a comu- 
nidade esta bem servida porque quem nào 
quer ouvir apaga, mas quem quer ouvir 
podia ter nesta radio uma companhia exce- 
lente 24 horas por dia. A radio é um exce- 
lente veiculo de comunicaçào que sô pré- 
cisa de um bom estüdio, bons técnicos e 
bons profissionais. O que esta comu- 
nidade précisa - promovido pelo governo 
da repùblica - é um grande clube por- 
tuguês polivalente, enormissimo e que 
tivesse imensas valências, nomeadamente 
uma boa biblioteca de lingua portuguesa 
coin salas de leitura, uma sala corn acesso 
à educaçâo, um ginâsio... Assim nào: hâ 
um clube para cada regiâo de Portugal, ou 
seja, uma grande comunidade dividida em 
fracçôes. Mas também jâ percebi o 
porquê; é pela necessidade de arranjar 
militas lideranças porque toda a gente é 
présidente de algiima coisa. Temos que 
começar a perder este complexo: sô em 
Portugal é que toda a gente ainda é tratada 
por Doutor. As pessoas ou têm competên- 
cias ou nào. 
AF. - Serâ um complexo de inferioridade, 
de pequenez que nos vem talvez devido à 
geografia do pais? Quai é a origem dessa 
nessidade para um titulo, uma imagem 
püblica... 
Dr* Gabriela Silva - E o nosso medo. Se 

sô duas mulheres eram deputadas. Agora 
fala-se em cotas: eu conheço as cotas lei- 
teiras, as referentes a mulheres acho que é 
tentar agredir a minha inteligência. Nos 
Açores, na época do Dr. Mota Amaral 
havia uma grande contençào de despesas, 
uma grande prudència na forma em como 
se usavam os dinheiros püblicos e uma 
grande transparência a esse nivel. Hoje 
em dia, as coisas passam-se de uma forma 
relativamente semelhante, sô que estâmes 
a lidar coin gente diferente e que fez 20 
anos de oposiçào. Estar tanto tempo na 
oposiçào e depots passar a poder é mnito 
complicado. Julgo que o governo do Dr. 
Carlos César tem gente muito intéressante, 
as substituiçôes que têm sido feitas nem 
sempre foram as mais correctas, no meu 
ponto de vista, mas governar os Açores é 
muito diferente de governar o continente 
porque a discontinuidade geogràfica da 
separaçào feita pelo mar nào é o mesmo 
que a interioridade. Hoje em dia, hâ 
tendência para se falar da interioridade 
como similar a insularidade, mas sào duas 
coisas bem diferentes: a interioridade tem 
outras consequêneias que a insularidade 
nào tem e a insularidade tem constrangi- 
mentos que a discontinuidade territorial 
do continente nào tem. 
AF. - Sô para terminar, gostava de agrade- 

Dra. Gabriela Silva 

corn Ana Fernandes no 

estüdios da CIRVfin. 

um português se aproximar de um grupo 
de espanhôis, por exemplo, vai logo tentar 
dizer algiima coisa em espanhol, mesmo 
que seja “buenas tardes”. Jâ viu algum 
espanhol a tentar dizer “boa tarde”? Os 
americanos têm orgulho em nào saber 
falar outra lingua porque foi-lhes dada a 
ideia da grandeza e nos a da peqnenez, 
embora tenhamos uma identidade cultural 
lindissima. Eu acho que somos um pouco 
como os homens: eles sô gostam das mu- 
lheres que nào gostam deles; das que 
gostam deles, eles nào gostam. As pessoas 
ambicionam as coisas às quais nào têm 
acesso. 
AF. - Nesse aspecto, e como residente no 
Portugal insular, vê algaima diferença entre 
o governo PSD do Dr. Mota Amaral e o 
governo PS do Dr. Carlos César? 
Dr* Gabriela Silva - Bem, para nào ser 
como algiins politicos, vou responder-lhe o 
segTiinte. Eu fui deputada régional na 
Assembleia Regional dos Açores entre 
1984 e 1988, durante o governo do Dr. 
Mota Amaral. Foi, de facto, um mandato 
muito rico porque foram quatro anos 
durante os quais eu aprendi imensas 
coisas. Tentaram-me humilhar por ser 
mulher - o que consegni ultrapassar coin 
uma classe enormissiina, porque gosto 
muito de ser mulher - mima altura em que 

cer a sua presença e terminar corn uma 
afirmaçào que um dia li num livro: “esc- 
rever é como lavrai' um campo”. Concorda? 
Dr* Gabriela Silva - Sim. Escrever é como 
lavrar muitos campos, é como fazer muitos 
filhos, é como construir muitas pontes, 
sobretudo construir pontes porque nôs 
temos muito a mania de construir muros 
entre nôs e os outros. Quando construi- 
mos muros, entramos num altismo social 
perigoso. Escrever livres é talvez constru- 
ir pontes, sair do altismo e quando nos 
oferecemos aos outros, quer pela palavra 
escrita, quer pela falada - mesmo que di- 
gamos muitas asneiras -, se dissermos 
aquilo que pensamos e se formos sinceros 
naquilo que dizemos, os outros no miniino 
têm que saber apreciar a nossa franqueza. 
Hâ muita gente que quando é interrogada, 
nào diz nada. 

Pronto, dito e escrito. 
A Dra. Gabriela Silva regressou aos Açores 
para continuai' a cumprir a sua missào. Por 
câ ficamos aguardando novas visitas, novas 
oportunidades de ouvi-la a debater proble- 
mas, a conciliar passado, présente e future, 
sein papas na lingna. E um Açor livre, de 
asas ao vente, sem receio de caçadores 
furtivos. 

AUH Fvrnandt's/JMC 

on 

Atençâo aos novos especïais 
da Addison on Bay! 

Se preferir comprar um carro novo a PRONTO, 

nâo précisa pagar nada durante um ano! 

Também, ao adquirir um carro novo nâo pagarà 

juros durante 3 anos e o primeiro pagamento 

poderâ ser feito sô ao Hm de um ano! 

Visite o José da Costa, na Addison on Bay, 

para mais detalhes. 

José da Costa, um amigo ao seu dispor em todas as 

horas de cada dia. 

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

A “GM” VAI OFERECER S8.GOO EM 

PRÉMI05 DURANTE A QUADRA FESTIVA! 

C/UlIlfliACr bÛQH/vC 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e fiiianciamento exceleiite 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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DUNDAS^ 
Travel & Tours 

ïn SERVIÇO DE VIAGENS COMPETENTE 

Conclusses do 1° Anhiersàrio da Adiaspora.com 

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

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

Dra. Gabriela Silva, escritora, colaborado- 

ra da Dra. Alzira Silva na Direcçào 
Regional das Comunidades - Açores 

“Boa tarde. Normalmente no final de um 

encontre alguém costuma apresentar as 

conclusôes, que usualmente sâo lidas, em 

voz alta por um porta voz escolhido a dedo 

que, mais ou menos à pressa, no dia da sua 

apresentaçâo, escreve aquilo que se passou 

e prescreve o future da instituiçào que esta 

em causa ou do evento que esta a terminai-. 

Aqui, neste caso, ninguém escreveu, e 

ninguém escreveu pela simples razào de 

que ontem, ao terminar os nossos tra- 

balhos jâ muito tarde, estâvamos todos 

cansados mas felizes, e quando se esta 

cansado mas feliz a conclusâo esta feita. 

Foi muito bom, porque se nâo tivessse sido 

muito bom, nâo estariamos assim, cansa- 

dos e felizes, e incapazes de escrever o que 
quer que fosse que nâo seja: 

- Obrigado José Ferreira. 

Da Diaspora, jà falâmos o suficiente e se 

falâssemos mais é porque ela nâo teria a 

importâneia que tem. Sendo importante 

como é, nâo sera necessârio dizer que o 

José Ferreira vai precisar de continuar a 

ser incentivado a trabalhar para que a 

Adiaspora cresça e para que um dia destes 

nâo caiba no ecrâ dos nossos computa- 

dores a mensagem e a beleza da men- 
sagem que este Web Site proporcionarâ 

aos seus visitantes, um site bilingue, facto 

este que faculta a possibilidade de ser con- 
sultado por todos. Tudo isto jâ foi dito. 

A Direcçào Regional das Comunidades 

nutre uma profunda amizade e admiraçâo 
pelo José Ferreira, pela simpatia corn que 

nos recebeu e pela forma como organizou 

e mobilizou à sua volta as pessoas. Para 

nos, esta é a parte mais importante do 

encontro. É a mobilizaçâo que o José 

Ferreira conseguiu fazer na comunidade 

de Toronto onde reside jâ hâ muitos anos. 

E normalmente onde se esta hâ muitos 
anos, criamos raizes profundas. O facto de 

termos pâssado muitos anos dentro de 

determinada comunidade, onde jâ realizâ- 
mos muitas coisas, ainda termos a capaci- 

dade de congregar à nossa volta um con- 

junto de boas vontades capazes de pro- 

duzir um trabalho de sucesso, mostra que 

se é uma pessoa de sucesso, e que se é uma 

pessoa coin vontade de continuar a 

realizar coisas de sucesso. 

Aquilo que a Direcçào Regional das 

Comunidades pode neste momento garan- 

tir, e julgo poder adiantar isto como cola- 

boradora directa da Dra. Alzira Silva, nâo 

é muito dinheiro, porque neste momento 

nenhum pais do mundo tem muito di- 

nheiro. Estamos todos a viver um periodo 

de grande recessâo econômica. O que 

podemos oferecer é a boa vontade, a cola- 

boraçào e, naquilo em que for possivel, 

estabelecer parcerias capazes de nos 

aproximarem e aproximar o José Ferreira 

dos Açores e os Açores do José Ferreira. 

Julgamos que isso vai ser importante para 

que ele possa introduzir neste site mais 

fotografias, mais mensagens e mais infor- 

maçâo sobre as nossas ilhas. E isso, certa- 

mente nâo vai passar despercebido â 

Directora Regional destas e de todas as 
Comunidades emigradas. 

Por outro lado, ontem ficou bem patente 

que a presença dos jovens é uma aposta do 

José, mas que também é um desejo dos 

jovens a sua participaçâo nestas coisas. 

Penso que vai ser muito importante a ida 
da Tuna aos Açores - e essa parece-me ser 

uma promessa para cumprir. Todas as que 

a minha, nossa Directora faz, sâo para 

cumprir - porque é uma Tuna com uma 

simpatia imensa. Sâo jovens que estabele- 

cerâo contacto corn outros jovens. E julgo 

que no futuro (esta semana vou continuar 

a trabalhar coin o José Ferreira neste sen- 
tido) criar-se-â a possibilidade de fazermos 

deslocar jovens de Toronto aos Açores - e 

nâo apenas a Sâo Miguel ou â Terceira 

porque as ilhas sâo nove, começando em 

Santa Maria e acabando no Corvo - de fa- 

zermos coin que os jovens de Toronto vâo 

aos Açores e os jovens dos Açores venham 

a Toronto para que possa haver um ver- 

dadeiro intercâmbio cultural onde 

Adiaspora pode perfeitamente funcionar 

como a entidade mediadora. 
Por outro lado, achamos que entre os 

idosos deve também haver esse tipo de 

parceria. É extremamente importante que 

as pessoas que ultrapassaram a idade acti- 

va e que jâ fizeram muitas coisas bonitas 

nesta comunidade, mas que jâ nâo vâo à 
Regiào hâ muitos anos, se desloquem lâ. 

Isto poder-se-â fazer-se através da Santa 

Casa da Misericôrdia de lâ em conjunto 
corn as instituiçôes de idosos de câ. 

E isto tudo para querer dizer que 

Adiaspora nos dâ um grande exemplo de 

companheirismo, da interligaçâo entre 

instituiçôes, e que nâo devemos estar sem- 

pre â espera que o Coverno substitua a 

nossa propria iniciativa e naquilo a que 

chamamos solidariedade, que é uma coisa 

muito bonita, e que tem de partir das pes- 

soas porque estamos a sofrer crises 

econômicas no mundo inteiro. Nâo 

podemos viajar sobre o dinheiro. Quando 

digo viajar, existem muitas formas de via- 

jar. Nâo é o viajar no sentido de descolar 

ou de conduzir. É viajar corn a nossa 

mente também. Uma das formas mais 

bonitas de viagem é sermos capazes de via- 

jar corn os outros através da imaginaçâo, 

do diâlogo e da criatividade, de criarmos 

novas portas para o mundo. Adiaspora é 

uma dessas portas. Estâ aberta e pela 

Adiaspora hào-de entrar muitas ideias. 

muitas coisas. 

Uma das coisas que vamos fazer esta se- 

mana é colocarmos por escrito todas as 

nossas sugestôes que serâo posteriormente 

enviadas para todos os ôrgâos de comuni- 

caçâo social locais e para as pessoas que 

empenhadamente participaram neste 

evento, nomeadamente os empresârios 

que ajudaram o José Ferreira a transfor- 

mai este encontro num acontecimento re- 

cheado de companheirismo, de amizade e 

de tantas outras coisas maravilhosas que 

todos nos vivemos aqui nestes dois dias ...” 

Agradecemos â Dra. Cabriela Silva a sim- 

patia do envio das conclusôes, extensivas 

ao José Ferreira e sua équipa. 

Mestre Tabico prépara os 
Ropieiros 2003 
Antonio Tabico, mestre romeiro de hâ 

muitos anos a esta parte e fundador da 

Associaçâo Luso-Canadiana Sâo Miguel, 

esteve na CIRV-fm, informando da actual 

situaçâo da romaria 2003. 

As idas dos Romeiros de Toronto, 

começaram em 1001. Actualmente, os 

roineiors jâ inscritos estâo em ensaios na 

Igreja de Sâo Mateus, todos os domingos. 

-Ainda temos as inscriçôes abertas.- 

Mencionou Tabico, em certa altura do 

nosso diâlogo.- Se houver mais algum 

romeiro interessado na ida a Sâo Miguel, 

pode ainda fazê-lo. Serâ bem vindo. 

-Para onde deve telefonar? 

-O mais prâtico é contactar-me no restau- 

rante, pelo telefone: 416 .SSJ-.ldBS. Se vier 

até ao restaurante, conversamos e petis- 
camos qualquer coisa... -Acrescentou, a rir. 

-Quando é a partida? 

-Nos saimos na SATA dia 1 de Março e 

temos très datas de regresso: dias 1,5, 22 e 

20 de Março, portanto, cada romeiro 

escolhe a data de regresso. 

-Houve agora- uma noite de fado, no 

Tabico Restaurant, como decorreu? 

-Uma maravilha! A minha mulher 

(Lurdes) e o meu filho (Tony) actuaram e, 

os convidados da noite, a Dina Maria e 

Mârio Jorge, deram um e.xcelente contri- 

buto para o fado local. A casa esteve cheia 

até à porta. Vamos continuar coin o fado 

de vez em quando. A nossa gente gosta do 

fadoî-Reafirmou, Antonio Tabico. 

-Hâ alguma festa em perspectiva? 

-Claro, hâ sempre festas. Vamos realizar a 

tradicional festa "Cantar as Estrelas", no 

salâo do Ambiance Hall. Vai ser no dia 1 

de Fevereiro, coin inicio âs 20h0(). Os 

artistas sâo todos componentes da 

Caravana Açores, toda a gente sabe quem 

sâo. 

Quem quiser saber mais informaçôes ou 

marcar mesa, que me contacte. Ficâmos 

ao dispor de todos. 

Pronto, amigos, se querem ir a Sâo 

Miguel à Romaria 2003, ou ao Cantar às 

Estrelas, aproximem-se do Antônio 

Tabico. Corn ele hâ sempre festa. El 
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Duo SANTOS 
de novo na Disney 
O conhecido Duo Santos, constituido pela Lisa Arthurs e Joâo 

Santos, depois de um Hm-de-ano em cheio e uma actuaçâo/des- 

pedida na Festa dos Reis do Graciosa Community Centre, par- 

tiu de novo para a Florida, para cumprir mais um contrato corn 

a Disney World-USA. 

mm- 
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Canada: 

Poli'cia patrulha 
estradas para 
combater 
fatalidades 
A policia de Toronto multou cerca de 2.800 condu- 
tores durante uma campanha de contrôle de trâfico 
que levou a cabo esta semana, corn o objective de 
conseguir parar condutores agressivos. Corn 
patrulha,s ao longo da rua Lawrence, uma das mais 
perigosas da cidade de Toronto, entre a Royal York 
e a Kingston Rd., a policia deu multas por excesso 
de velocidade a 1.364 condutores, por falta de carta 
de conduçâo e/ou segnro e/ou falhas mecânicas a 
656 condutores e as restantes 615 por conduçâo 
perigosa, por nâo ter respeitado as regras de 
mudança de faixa ou nâo ter respeitado determina- 
dos semâforos. 

A maneira como se conduz em Toronto ultima- 
mente tem sido alvo de preocupaçôes para a policia. 
A rua Lawrence foi identificada, recentemente, 
como uma das mais perigosas devido ao facto de sô 
no ano passade terem ocorrido sete acidentes fatais. 
Embora nâo tenha havido acidentes graves, o chefe 
da policia responsâvel pela campanha demonstrou- 
se muito preocupado coin o facto de se terem para- 
do cerca de 40 condutores cuJas cartas de conduçâo 
lhes tinham sido retiradas por ofensas graves. 

Conversâmos corn o Joâo 
Santos sobre o ano que passou, 
anseios e o que jâ estâ progra- 
mado para 2003. 
-O ano de 2002 foi um ano muito bom para 
nos. Assinâmos e cumprimos o primeiro 
contrato corn a Disney World, 10 semanas 
de sonho em navios de luxo, nos Cruzeiros 
da companhia. Foi uma experiência ma- 
ravilhosa, inesquecivel. Fizémos também 
uma digressâo pelos Casinos do Ontario e, 
ainda, uma digressâo de costa-a-costa do 
Canada corn passagem pelos EUA. 
-E gravaçôes? 
-Lançâmos o CD, "Sei que o Mundo vai 
mudar", que obteve boa aceitaçâo Junto do 
püblico português. Claro que em 2002 nâo 
tivémos muitas oportunidades de actuar 
nos clubes portugueses mas, mesmo assim, 
nâo temos razâo de queixa... 
-Foi um ano de muito trabalho. Estâ na foija 
alguma nova gravaçâo? 
-Sim, sim.-Garantiu, Joâo.- Estou jâ a 
preparar o proximo âlbum para lançar no 
Verâo ou no Natal. 
-Que mais têm programado para 2003? 
-Bom, para jâ, estamos de partida para a 
Florida, para cumprirmos mais um contra- 
to corn a Disney. Desta vez por 22 semanas, 
o que para nos é importantissiino. Também 
vamos repetir a digressâo pelos Casinos do 
Ontârio. 
-E festas portugnesas, poucas? 
-Sim, muito poucas, dadas as nossas cons- 
tantes ausências. Mas sentimos uma alegria 
especial quando cantamos em português. A 
mùsica portuguesa estâ-nos no sangue. 
Agora, no Graciosa, cantâmos 90 por cento 
em português, o que nos deu um gozo 
muito especial. A Lisa, sendo canadiana, 
ainda gosta mais do que eu! 
-Que esperas para este ano?-Quisemos 
registar. 
-Milita paz, saiide e trabalho. Tal como 
desejo para todos os portugueses. Também 
sonho poder fazer a festa de fim-de-ano 
num clube português, coisa que nunca 
aconteceu. Vamos a ver se "saltamos" de 
2003 para 2004 â portuguesa! 
Coin muitos sonhos na bagagem la partiu, 
mais uma vez, o Duo SANTOS. 
Boa viagem e bom regresso, sâo os nossos 
votos. 

/A/C 

O jornal 

o Duo corn o quarteto de barcos de luxo em Nassau. 

Lisa e Joâo Santos juntos no cais onde se encontra o navio da Disney. 

O Duo Santos em plena actuaçào no salào de festas do navio. 

Joâo e Lisa no regresso de uma visita à “.Paradise Island”. 

deseja a tïodos os 
leitores e à comunidade 

em gérai um 
Feliz Ano Novo 

^s^LtituaH 
Leitura da ftalma 
da mâo e cartais 

Teste o seu passado, présenté e futuro e resolva os seus 
problemas; Amor, Câsâmento, Doença, Conduçâo, 

Emigraçâo, Negôcios. Garantia de resultados imediatos. 
Uma pergunfa por telefone. Dois locais, 

Richmond Hili Qweensway 
S05-7S0-3Ba5 410-559-3095 
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POlO NORTE 
novo trabalho o vinda a Toronto 
Os Polo Norte, uma das boas bandas por- 
tuguesas, lançon mais um trabalho, intitula- 
do "Jogo da Vida". 
Como sempre, um trabalho muito cuidado, 
pleno de sonoridades, cheio de boas cançôes. 
Além da cançào que dâ titulo ao album, a 
cançào "Pura Inocência" é daquelas que vai 
ficar. Também, de agrado certo, as cantigas 
"Ilha dos Amores (Açores)", "A cançào do 
peregrino", "Tudo ou nada", "Ponto sem 
retorno", "Labirinto" e "Faz-me um sinal". 

entre outras. Miguel Gameiro, Tiago 
Oliveira e Luis Varatojo, bem acompanhados 
pelos mûsicos Antonio Almeida, Jacob 
Reguilon, José Nortes, Carlos Raya, Anabela 
e Ruben Rebolleda, conseguiram um gravar 
um excelente leque de cançôes, justificando a 
aura conquistada corn gravaçôes anteriores. 
Os POLO NORTE vào estar entre nos, a 
convite dos jovens da ACAPO, quinta-feira, 
dia 13 de Fevereiro, no Phoenix Concert 
Theatre. 

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. 

It M A C I P M 

Contacte 
m 

^ e peça a 
5 Caixa Digital. 

Mande activar 
0 novo Canal Festival 
PortuguesTV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

rPTU-SIC, 
24 horas par dia. 

Para mais detalhes 

ligue para CiRV-fm: 

EM TERMOS DE 
PROGRAMAÇÀO | 

O TOC COS TOP! 
tSTIi In rPTV-SlC f 416-537-.uuouu 

1-888-764-3771 

/—OiS^QIIES ma f PT¥ SIC^ 

m 
[üaGttBdaiiEia 

4“ feira dia 29 às 16H00 
DO'' Sen " 

fbOHTeiMS 
2"feiras às 20ii00 

Um programa sobre a 
emigraçâo. apresentado 
por Joel da Naia com a 

participaçâo directa dos 
V tele-espectadores. > 

ObftbftO 
3"^feiras as 20h00 

A anàlise da politica 
canadiana. Um programa 

apresontado por 
ArmiPdo Silva. 

.1.1. AIJ, JLI..Ii.JgJ.Myi:gP 

levftiiT«-Te 
e m 

As 2*feiras às 23H00 

UM NOUO 
PROGRAMA RE 
ROM HUMOR! 
        

N 

Aeeicftnco 
tairas àsl9li30 

As noticias, entreuistas, 
imagens e a voz do Africa 

em sua casa. 
U calor do Africa 

V no Canada. > 
 j„i, 

as vossas actividades. 

±-l 

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

I \ / Enviem as informaçôes via 

' '' nt: m-m-mu 
ttAJft 
SAdce 

4*^tairas às 20h00 
Us diversos aspoctos da 

saüde om discusao 
com o Ur. César Cordeiro e 

os tele-espectadores. 

5"’’tairas às 20ii00 
U sabor do Brasil com 

Uenise Gulmaraes e sous 
convidados. 

Entrevistas. mlisica 
V 0 muito mais... V 

IETY t S9A. ESTIME E AP9IE ESTE PRQIE9T9 • ENVIE AS SUAS SVNESTOES PARA; FPTV@eiRVfM.ROM 
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Cinéma; 

Os fîlmes "The Hours" e "Chicago" 

foram distinguidos na 60^ ediçâo 

dos Globos de Ouro, entreg^es 

durante uma tradicional cerimô- 

nia realizada domingo em Los 

Angeles, California. 

Escolhidos por 90 membros da Associaçâo 
da imprensa estrangeira em Hollywood 
para os melhores filmes e séries de tele- 
visâo estes troféus dào todos os anos uma 

Jack Nichohon venceu na categoria de meUior 

actor de drama, em "About Schmidt”. 

indicaçâo da terfdência para os fscares, 
entregues a 23 de Março. 
Nomeado em oito categorias e partindo 
como grande favorito, "Chicago", que abor- 
da a época dourada do jazz nos anos 20, 
conquistou todos os prémios reservados a 
comédias e musicais: melhor filme, melhor 
actor - entregue a Richard Gere - e melhor 
actriz - um galardào conquistado por Renee 
Zellweger. 
Na categoria de drama, "The Hours", basea- 
do na vida da escritora britânica Virginia 
Woolf, nos anos 20, e retirado de um 
romance que conquistou o prestigiado 
prémio Pulitzer, superou "Gangs of New 
York" de Martin Scorcese na corrida ao 
melhor filme. 
Ainda assim Martin Scorcese foi recom- 
pensado corn o Globo de Ouro para o 

Edie Falco venceu na categoria de melhor 

actriz num drama de TV, na série "The 

Sopranos". 

melhor realizador. 
O Globo de Ouro para a melhor actriz 
dramâtica foi atribuido à australiana 
Nichole Kidman, pela sua participaçào 
em "The Hours". Em 2002, a ex-mulher 
de Torn Cruise tinha ganho o prémio de 
melhor actriz em comédia e musical corn o 
papel em "Moulin Rouge". 
Jâ o prémio de melhor actor dramâtico 
ficou entregue a Jack Nicholson pelo seu 
desempenho em "About Schmidt". 

actor comédia ou musical: Richard Gere, 
"Chicago" Melhor actriz comédia ou musical: 
Renee Zellweger, "Chicago" Melhor actor 
secundârio: Chris Cooper, "Adaptation" 
Melhor actriz secundaria: Merryl Streep, 
"The Hours" Melhor argumenta: "About 
Schmidt" Melhor Banda Sonora Original: 
"Frida" Melhor filme estrangeiro: "Fala 
corn ela" (Espanha) Melhor mûsica 
original: U2, "The hands that built 
America", "Gangs of New York". El 

Jennifer Aniston “Friends”ganhou o Globo de 

melhor actriz em série de TV. 

Meryl Streep segura seu Globo de Ouro ganho Renee Zellweger e Richard Gere corn o Globo de 

na categoria Melhor atriz secundaria em melhor actriz e actor num musical, “Chicago”. 

"Adaptation". 

Nicole Kidman venceu na categoria de melhor 

actriz de drama de cinema, por sua atuaçào 

em "The Hours" 

O filme "The Hours" valeu ainda o 
prémio de melhor actriz secundaria a 
Merryl Streep, enquanto na vertente mas- 
culina o Globo de Ouro foi entregue a 
Chris Cooper, por "Adaptation". 
A associaçâo da imprensa estrangeira em 
Holywwod reservou o galardào "Cecil B. 
DeMille", um prémio carreira, ao actor 
Gene Hackman, pela sua apariçào em 91 
filmes. 
Palmarès da 60“ ediçâo dos Globos de 
Ouro: 
Melhor filme dramâtico: "The Hours" 
Melhor filme comédia ou musical: 
"Chicago" Melhor realizador: Martin 
Scorcese, "Gangs of New York" Melhor 
actor dramâtico: Jack Nicholson, "About 
Schmidt" Melhor actriz dramâtica: 
Nicole Kidman, "The Hours" Melhor 

Tony Shalhoub, actor de “Monk”, com o seu 

Globo de melhor actor em série de TV. 

UZganha um Globo corn o tema principal do 

JUme de Martin Scorsese, “Gangs Of New York”. 

Martin Scorsese venceu na categoria melhor Kim Cattrall vence na categoria melhor actriz Pedro Almodovar, realizador de “Paie corn 

realizador, pelo filme "Gangs Of New York". secundaria em série, mini-série ou filme em Ela”, segura o Globo de Ouro de Melhor filme 

TV, em "Sex and the City ". estrangeiro. 
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Crânica à distancia 
Fé nas geraçôes futuras 
Na organizaçào social-democrata da 
Madeira, marcou agenda um novo con- 
gresso da Juventude Social Democrata da 
Regiào Autônoma. 
Ao contrario de algumas vozes que se le- 
vantaram em Lisboa, continuo a defender 
a existência e a utilidade das organiza- 
çôes partidârias de Juventude. Até 
porque, no caso da Madeira e do PSD da 
Regiào, nunca a JSD me pressionou ou 
exigiu lugares, foi a Direcçâo do PSD ou 
eu proprio que lhes pedi que assumissem 
determinados cargos politicos. 
A Juventude madeirense, corn estes anos 
de Autonomia Politica, conquistou um 
nivel de vida que, hâ alguns anos atrâs, 
mesmo como sonho séria impensâvel. 
Por uma razâo muito simples. Porque a 
luta politica da Madeira assentou em 
causas, assentou numa ideologia. E a 
Juventude nisto tudo participou activa- 
mente. 
Na doutrina posta em prâtica na Regiào 
Autônoma, a dicotomia nào se estabele- 
ceu entre as clâssicas "direitas" e "esquer- 
das", mas em novos conceitos. Entre o 
Estruturalismo de conservaçào e deifi- 
caçào do que esta, a estes dogmas sub- 
metendo a vida colectiva. E um 
Desenvolvimentismo que defende a alte- 
raçào de tudo o que seja necessârio 
mudar ou contestât, para realizaçào da 
Pessoa Humana através do seu 
Desenvolvimento Integral. 

Incluso quanto à Autonomia Politica da 
Madeira, pois sô tem lugar no PSD quem 
seja autonomista. De fora têm de estar os 
centralistas ou os conformistas corn o 
estatuto actual. E nosso pilar doutrinârio. 
Mas, neste quadro, a Juventude tem de 
manter présente que as geraçôes na 
Terceira Idade, dada a evoluçâo 
demogràfica, terào um peso cada vez 
maior a partir dos prôximos cinco-dez 
anos, sendo neste nivel sociolôgico que se 
centrarâ a maioria dos eleitores, e nào na 
Juventude "strictu senso". 
A Juventude colocam-se questôes interes- 
santissimas novas. Por exemplo, a clo- 
nagem. Creio que nào é possivel contrariai- 
a Ciência. O que é necessârio, sera rodear 
a respectiva e imparâvel evoluçâo, corn 
normas que obedeçam à Etica. 
Os temas do aborto e da eutanâsia, face à 
Etica, terào de ser considerados sempre 
no primado da Pessoa Humana, dotada 
de consciência individual, em que o 
Direito à Vida é o Direito dos Direitos. 
Por isso, defendo nas Escolas uma disci- 
plina de Etica do Comportamento, corn 
professores para o efeito muito bem 
preparados - a Etica ocupa-se dos cos- 
tumes, da moral e dos deveres do Ser 
Humano, trata da ambivalência entre o 
Bem e o Mal, e estabelece o côdigo moral 
de conduta - onde questôes como a 
Religiâo, a Moral, a droga, o alcool a edu- 
caçào sexual, a educaçào civica, etc.. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODüTOS NATURAÎS E MEDÎCINA HOMtOPATICA 

jVîiîtv/itf iwKi clitrcvistü cow a Notm-iaUt tionivoputu 
Antonio Medeiraa, jd com muitoa t?/ro5 de experiedn, 
que O poderd ijludnr nn aoltiçdo lio.s i,eu> problemo>. 

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

poderiam ser correctamente 
afloradas e aprofundadas. 
E errado distanciar as ge- 
raçôes do fenômeno religioso, 
da procura de Deus, do Bem 
Absoluto. Mesmo os ateus 
assumem a religiâo de contes- 
tât Deus. E a retoma religiosa 
no mundo contemporâneo, ou se faz pela 
procura de Deus face aos vazios que o 
consumismo produziu nos paises ricos. 
Ou pela procura de Deus face ao deses- 
pero da vida nos paises mais pobres. 
Sô que estes caminhos diferentes na 
busca de Deus, poderào se traduzir no tal 
conflito de civilizaçôes, na base de um 
profundo conflito mundial violento. 
Por isto, a Europa, construida também 
corn a Russia e até Vladivostoque, 
incluindo tolérante e ecumenicamente a 
Turquia de maioria islâmica, tem de ser 
um futuro grande polo mundial. Mas, 
para o efeito, nào apenas uma construçào 
dos Estados soberanos, e sim a partir dos 
cidadàos, onde os direitos dos Estados 
mais pequenos têm de ficar acautelados, 
bem coin os das Regiôes Ultraperiféricas, 
na futura Constituiçâo Europeia. 
Neste quadro, o regime corporativo por- 
tuguês da III Repüblica tem de ser tirgen- 
temente reformado. E sô hâ reforma 
séria corn revisào constitucional. O voto 
obrigatôrio, o fim do facilitismo na 
Educaçào, a reforma profunda das 
Universidades fechadas sobre si e alheias 
ao mercado à custa dos contribuintes, o 
reconhecimento do valor do Trabalho 
alicerçado no Mérito, sâo condiçôes 
necessârias para a melhoria da vida colec- 
tiva, para mais e melhores empregos. 
Também neste quadro, impôe-se uma 
revisào constitucional que ponha termo à 
situaçào colonial da Madeira, que transfi- 

ra os Serviços ainda indevi- 
damente na mào do Estado, 
incluso o patrimônio que é o 
Palâcio de S. Lourenço e a 
Fortaleza do Pico. 
A JSD/Madeira apresentou 
um excelente documento 
intitulado significativamente 

"Autonomia XXI". É um bom programa, 
com algo jâ em curso e com matérias a 
serem aproveitadas no proximo 
Programa de Governo. Sô que nào se 
alargarâ o sector piiblico, visto no futuro 
as verbas disponiveis terem de ser cana- 
lizadas para o investimento, dada até a 
reduçào previsivel de Fundos Europeus. 
Mas O congresso da JSD/Madeira deixou 
bem claro que questôes como o 
Ambiente, o Ordenamento do Territôrio, 
as possiveis novas Autarquias, estào todas 
relacionadas e apontadas ao 
Desenvolvimento Integral - simnltanea- 
mente cultural, social e econômico. 
Deixou bem claro que a Cultura, para 
nào ser uma aldrabice, por um lado é 
Conhecimento crescente, critico e despre- 
conceituado e, por outro lado, 
Criatividade. 
E que O se ser contrario ao serviço militai' 
obrigatôrio, nào significa ser contra o 
Serviço Militar necessârio ao Pais, estri- 
bado nas necessidades Deste e atento a 
que se évité nas Forças Armadas a infil- 
traçào politica e a corporativizaçào que se 
vê noutras Instituiçôes do Estado, em 
cuja "independência" obrigatôria 
ninguém acredita. 
O futuro, obviamente, é corn as novas 
geraçôes. 
Aquelas coin que lido ou conheço bem, 
fazem-me olhar, entusiasmado, o futuro 
da Regiào Autônoma da Madeira. 
Estào bem preparadas. 

Associaçâo Democràtica 
novos Corpos Gorentes 
Houve eleiçôes no Portuguese Canadian 
Democratic C. Centre. Assim, a Mesa da 
Assembleia ficou sob a presidência de 
Marilia dos Santos, com o Dr. César 
Cordeiro e Mario Oliveira, nas restantes 
posiçôes. O Conselho Fiscal ficou coin a 
prersidência de Eduardo Barra Pinto, que 
tem a companhia de Manuel Sanches e 
Irene Castro. 
A Direcçâo Administrativa, tem na 
presidência de- Ainaldo Barbosa, com o 

apoio nos postos imediatos de Jorge da 
Costa, Alexandra Clegg, Lena Shaw, 
José Pereira, José Melo, Eduardo Branco, 
Joào M. Santos e Ainadeu Oliveira. 
Sâbado, dia 2.'i, festa de apresentaçào dos 
Corpos Cerentes 2003, coin apreentaçào 
de Kyla Pinto e a presença dos artistas 
Claudia Ramos e Steve Vieira, entre outros. 
Info: 416 ,534-34,51. 
As nossas felicitaçôes e desejos de boa 
gerêneia à nova équipa. □ 

Mostra Internacional de Vinhos 
e Produtos portugueses 
A "The 8th SISAB show 2003" organi- 
zada pela SOJOPOR e jornal Mundo 
Português, vai ter lugar no Pavilhào 
Atlântico, em Lisboa, de 10 a 12 de 
Fevereiro. 
Para um melhor conhecimento dos 
importadores, distribuidores e jornalis- 

tas locais, o ICEP realiza um 
almoço/esclarecimento no Cataplana 
Restaurant, em Toronto, corn a pre- 
sença do présidente da SOJOPOR, 
Carlos Morais. Este almoço terâ inicio 
às 12h30, no dia 27 de Janeiro. 
Info; 41() !)21-402.5. □ 
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Sande continua a ser 
prioridade nos Açores 
O présidente do Governo Regional dos 

Açores, Carlos César garantiu, na Praia da 

Vitoria, que o sector da Saüde continua a 

ser uma prioridade no investimento da 

Regiào, apesar dos elevados custos que a 

dispersào geogràfica acarreta nesta area. 

Falando na cerimônia de inauguraçao do 

5.000 habitantes". 

O présidente do Coverno revelou, por 

outro lado, que, a confirmar o descente 

investimento na saüde que o executivo 

vem realizando, estào os indicadores 

econômicos disponiveis: "a despesa pübli- 

ca ein saüde per capita cresceu de 406 

Centro de Saüde da Praia da Vitôria, uma 

infra-estrutura que custou 4,3 milhôes de 

euros, o chefe do executivo açoriano frisou 

que essa realidade nâo impede que se con- 

tinue a investir na continua melhoria dos 

serviços de saüde prestados às populaçôes 

de todas a s ilhas, porque, disse, "sabemos 

que assim tem que ser, para que todos, no 

Corvo ou em Santa Maria, tenham os 

melhores cuidados possiveis". 

Citando como exemple os centros de 

Saüde das ilhas onde nâo existem hospi- 

tals, Carlos César lembrou que aquelas 

unidades "estào, durante 24 horas, dota- 

dos de internamento e atendimento 

urgente, apesar de, em muitos casos, 

servirem populaçôes que nâo atingem os 

euros em 1098, para 654 em 2000, e a 

despesa de investimento, também per capi- 

ta, referente aos mesmos anos, passou de 

13 para 47 euros". 

Nâo obstante os condicionalismos geogrâ- 

ficos penalizadores, a eficâcia de gestâo de 

meios, mesmo corn a necessidade de um 

investimento reforçado, permite que a 

situaçâo do sistema de saüde seja melhor 

do que no Continente e na Madeira, 

segundo os dados conhecidos. 

" As nossas despesas püblicas per capita de 

funcionamento sào comparativamente 
mais baixas e, em contrapartida, as despe- 

sas de investimento sào sempre mais ele- 

vadas", acrescentou o chefe do executivo 

açoriano. 

Pedonlia e 
homossexualidade 

I Os dirigentes da Opus Gay (do Porto) e 

I do Arco iris (de Toronto), enviaram aos 

j Ôrgâos de Comunicaçâo Social de 

j Lingua Portugnesa, um comunicado em 

I que defendem a diferença entre a pe- 

dofilia e a homossexualidade. 

Do comunicado, extraimos: 

"A homossexualidade nâo é uma 

doença. A pedofilia é uma doença psico- 

patolôgica de ordem sexual. 

A Opus Gay e a Arco iris gostai ia de 

contar corn a Comunicaçâo Social por- 

tuguesa e luso-canadiana para conjunta- 

mente defender a seguinte ideia: toda a 

sexualidade livre e responsâvel deve 

acontecer em mütuo consentimento 

pleno e informado. A lei, em Portugal e 

no Canada, considéra, e bem, que uma 

criança nâo tem condiçôes para produzir 

esse consentimento. Dai a relaçâo sexual 

de uma criança corn uma pessoa maior 

ser um abuso, uma violêneia e um crime. 

O consentimento informado dépende de 

uma educaçâo sexual esclarecida e da 

luta contra o habituai silêncio sobre a 

sexualidade na sociedade portuguesa e 

luso-canadiana. Hâ heterossexuais e 

homossexuais pedôfilos e outros que o 

nâo sào. Aliâs -e infelizmente- a maioria 

dos crimes pedôfilos sào cometidos nas 

familias, sendo os agentes sobretudo 

homens e as vitimas as raparigas. 

Em mais de 160 casos de abuses sexuais 

de menores que a Policia Judiciâria tem 

em màos, sô dois sâo especificados como 

"homossexuais". Esta estatistica por- 

tuguesa nâo se encontra muito distante 

da estatistica do mesmo crime no 

Canada." 

Para mais informaçôes podem contactar 

Jorge da Costa, ou Lucy Frias; 

416 433-7989. 

No entanto, Carlos César frisou que isto 

nâo significa que o Governo se dé por sa- 

tisfeito corn o sistema regional de saüde, 

porque, frisou, "os desequilibrios e insufi- 

ciências dos outros nâo nos beneficiam, 

temos que fazer ainda melhor". 

Sobre a unidade inaugurada, o présidente 

do Governo manifestou a sua satisfaçâo 
por este ser um Centro de Saüde moderno 

e funcional, significativamente maior do 

que o anterior e corn equipamentos de 

ponta, como sào os casos do "de radiologia 

digital, que permite um melhor tratamen- 

to e visionamento da imagem e o acesso a 

esta por rede informâtica, o de medicina 

dentâria e o destinado à fisioterapia". 

O novo Centro de Saüde dispôe de mais 

gabinetes de consulta ao adulto e ao idoso. 

de saüde materno-infanto-juvenil, vaci- 

naçào e unidade de tratamentos, bem 

como de novas valêneias como um gabi- 

nete para medicina dentâria e um amplo 

ginâsio para a fisioterapia. 

Para Carlos César, outro motivo de con- 

gratulaçào é a possibilidade de, corn estas 

condiçôes, ser possivel aproveitar melhor 

os recursos humanos disponiveis, "tornan- 

do possivel oferecer ainda um melhor fun- 

cionamento da unidade de tratamentos (a 

linica na ilha a funcionar aos fins de se- 

mana e feriados) e reforçando o apoio às 
consultas do adulto e idoso e de materno- 

infantil nas Casas do Povo dos Biscoitos, 

Quatro Ribeiras, Agnalva, Vila Nova e 
Lajes, além do apoio domiciliârio". 

G'aCS 

AIDS Comrnift»e of Toronto 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

339 Obwrch St., 4th floor 
Tor onto, ON MiS8 236 

Fernanda da Silva 

RuI Pires 

- Serviço de aconselhamento graturto para familias e indtviduos 
infectados ou afectados pelo virus da AIDS/SIOA. 

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

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

- Aulas de computadores para pessoas HW positivas. 

- Prog ramas de educaçao e prevençao para jovens e adult es. 

• Oportunklades de voluntariado e respectivo treino, 

• Acompanhamento ao medico e ao hospital. 

~ Assistèneia para profissionais que trahaiham na ârea de 
HW/AIDS (médicos, assistentes sociats, etc). 

TEL: 416-340-8484, ext.290 (Fernanda) ou ext. 242 (Rui) 

E-MAIL; fdasilva@actoronto.org ou rpif«»@actoronto.org 

WEBSITE; www.actofonto.o rg / port uguese/ Index, ht ml 



20 Quinta-feira, 23 de Janeiro, 2003 O Milénio 

CARNEIRO 
21/03 * 20/04 > 

E possivel que haja uma maior possessividade nos lelaciona- 
mentos de intimidade. Procure nào sufocar as outras pessoas, 
caso contrario afastà-las-â. 

TOLRO 
21/04 4 20/05 

Os prôximos dias poderâo ser caracterizados por distürbios de 
ordem einocional que lhe geram algaiin nervosisino e incapaci- 
dade para se concentrar. 

QêMEOS 
21/05 20/06 m 

CARANOLEJO 
21/06 A 20/07 ^ 

A emotividade domina todas as suas atitudes durante este 
breve trânsito. Se a Lua estiver sob tensâo poderào surgir con- 
flitos corn alguns familiares. 

<,s.. 

LCÂO ; 
22/07 A 22/08 ' 

Tem maior capacidade para entender o mundo à sua volta 
através das emoçôes e nâo tanto através do intelecto. Aproveite e 
pratique ioga ou meditaçâo. 

VlROEI»^' 
23/08 A !K/09 

H 
BALANçA 
23/00 A 22/10 

Se nào tiver plena consciência das suas atitudes, poderâ “aba- 
far” e restringir a liberdade de um amigo por insegauança e 
excesso de possessividade. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Acima de tudo, deseja alargar os seus horizontes. Como tal, 
poderâ conhecer pessoas estrangeiras ou que vivant niim ambi- 
ente muito diferente do seu. 

8AQITÂRI0 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

pm%s 
20/02 A'^0/03 

Sente maior necessidade de segurança e estabilidade einocional. 
A falta de um destes elementos, tem um efeito maior no seu equi- 
librio do que o usual. 

Este trânsito poderâ constituir um teste à sua capacidade para 
separar a sua vida püblica da pessoal. Poderâ ser-lhe dificil 
conter as emoçôes em püblico. 

O seu sentido critico estâ fortemente acicatado. Poderâ sentir 
que, de alguma forma, a sua vida privada estâ mais exposta 
aos olhares alheios. 

Conflitos coin o cônjuge devido a assuntos relacionados coin a 
administraçâo do lar podein surgir. Nào reaja tào autoinatica- 
mente. Pense antes de falar. 

Este trânsito traz por vezes alguma tendência para a hipocon- 
dria. Tome atençào à sua saüde, à dieta e à higiene mas pro- 
cure nâo cair no exagero. 

Assuntos ligados ao romance ou à sexualidade poderào 
causar-lhe alguma agitaçào em termos emocionais. Poderâ ter 
de cuidar de uma pessoa carenciada. 

Emborû estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PâGIIMA: 

FILME DA SEMANA : 

NATIONAL SCCLRITY 

-n.T.ir.T.- 

SiNOPSE; 

Earl Montgomery (Lawrence), um “rejeitado” da academia da policia 
e Hank Rafferty (Zahn), outra desgraça em pessoa, nào se consegriem 
livrar um do outro. Encontram-se, por acaso, durante uma paragem 
stop de rotina onde começam a desentender-se ao ponto que sâo des- 
pedidos e acabam por se tornarem meros segnranças. 
O destino levaos a trabalhar em conjunto num caso de contrabando 
de drogas, embora o Capitào Washington (Duke) e o detective 
McDuff (Feore), antigos “chefes”, nào estejam muito de acordo coin a 
formaçâo desta équipa! 
Um filme cheio de humor e acçào. 

ACTORES: 

Martin Lawrence, Steve Zahn, 
Colin Feore, Bill Duke, Eric Roberts 

GENERO: 

Comédia 

Minutos 

ZACÀo: 

Dennis Dugan 

reconhecida como a proxima grande fadista portuguesa 
E com o fado que Portugal se aHrma no estrangeiro. 
Primeiro através de Amâlia Rodrigues, depois dos Madredeus 
(embora nu ma versâo contemporânea do fado) e agora com Mariza 
que acaba de ser nomeada em très categorias dos prémios BBC radio. 

«... Lirica e musicalmente, o fado é 
a poesia da saudade e da nostalgia 
romântica Sâo necessârias deter- 
minadas qualidades para cantar 
fado e para se ser reconhecido 
como fadista em Portugal. Corn 
"Fado em Mim”, àlbum de estreia, 
Mariza conseguiu provar que tem 
voz para o fado. Mas nâo é sô! 
Mariza transmite a profimda 
emoçâo e compreensâo exigida de 
um fadista. A comparaçâo de 
Mariza à diva Amâlia Rodrigues é 
mais do que justa. Corn "Fado em 
Mim”, o mundo acaba de conhecer 
a prôxima grande fadista...» 
Embora sô tenha começado a ser 
conhecida do grande pùblico - 
estrangeiro e português - em ID'jy, 
é desta forma que a Billboard 
descreve a prôxima sensaçào fadista 
de Portugal. Apôs espectàculos de 
homenagem a Amâlia Rodrigues e 
a presença nos programas de 
Herman José (um verdadeiro admi- 
rador da fadista), Mariza vê o seu 
talento reconhecido na Grâ- 
Bretanha, ao ser nomeada pelo 
BBC radio para très categorias dos 
prémios World Music 2003. 
Mariza nasceu em Moçambique, 
mas vive em Portugal desde os 3 
anos. A infância foi passada na 
Mouraria, o que representou uma 
espécie de escola natural para os 
sons do fado. Entretanto foi a 
Holanda que a abraçou, corn uma 
alargada digressào por aquele pais e 
a ediçào do album de estreia "Fado em Mim" - através da companhia holandesa World 
Connection. O disco atingiu o Top de vendas holandês, foi nomeado para o Prémio da 
Critica Alemà (Deutscheschalplatten Kritik) e foi igtialmente lançado na Bélgica, 
Inglaterra, Alemanha e Japâo e verâ lançamento brevemente em Fiança, EUA, 
Espanha, Itàlia e Brasil. Mariza jâ fez varias digressôes, incluindo Canada, tendo jâ 
planeadas outras tantas, incluindo a cidade de Toronto. Em Junho de 2002, a fadista 
esteve présente no Mundial de Futebol da Coreia e do Japâo tendo interpretado o hino 
nacional português, antes do jogo de futebol entre Portugal e a Coreia do Sul. 
Mariza passou pelo jazz, gospel e funk antes de se dedicar ao fado, mas é no fado que 
sente realizada como cantora - neste caso como fadista. 
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Para onde vai a economia portuguesa" 

Gavaco Silva Hefenne 
comissâo independente para 
fixar 0 saido orçamental 
O ex-primeiro-ministro, Cavaco Silva, defendeu na semana passada no 
Funchal, que o poder politico deveria perder a competência de fixar a 
grandeza do saido orçamental. 

Cavaco Silva defendeu esta ideia durante a 
conferência promovida pelo Banco 
Internacional do Funchal por ocasiâo do seu 
15° aniversàrio e que teve como tema "Para 
onde vai a economia portuguesa". 
Face à situaçâo econômico-financeiia herda- 
da pelo actual Governo, Cavaco Silva defen- 
deu a ideia de "retirar ao poder politico a 
competência para fixar o défice do 
Orçamento e entregar essa competência a 
uma comissâo de especialistas de reputaçào 
indiscutivel, comissâo totalmente indepen- 
dente do poder politico e que acompanhasse 
a evoluçâo do défice e certificasse os valores 
que sâo publicados". 
Disse que ousava fazer esta sugestâo, "que 
nâo faria hâ uns anos atrâs", porque, justifi- 
cou, "nâo quero que o Pais volte a cair numa 
crise orçamental de efeitos tào diamâticos 
como aquela que o Governo herdou". 
Adiantou ainda que esta proposta deveria ser 
motivo de um pacto entre os dois maiores 
partidos portugueses. 
Cavaco Silva considerou ainda que essa reti- 
rada de competência ao poder politico tinha 
outro aspecto positivo: "Retirar ia o défice do 

debate politico-partidâiio". 
O ex-primeiro-ministro defendeu, por outro 
lado, a criaçâo de um instituto, uma espécie 
de sociedade de risco, para financiar o inves- 
timento privado face a uma situaçâo de quase 
saturaçâo na concessâo de crédito e de 
reduzida capacidade para financiar o investi- 
mento privado. 
Alertou ainda para os perigos de uma exces- 
siva descida da tributaçào dos lucros das 
empresas e, por isso, advogou que, "neste 
momento, a descida de impostos que mais 
ajudasse à nossa recuperaçâo econômica 
talvez fosse a reduçâo da contribuiçâo 
patronal para a Segurança Social". 
Outra sugestâo corn impacto orçamental que 
fez foi o "estudo, talvez no ano de 2004, de 
uma medida que foi apHcada na Irlanda - o 
congelamento dos salâiios da Funçâo Pùblica 
compensado por uma reduçâo do 1RS sobre 
os trabalhadores por conta de outrém", isto se 
se confirmar, relativizou, "a mudança de ati- 
tude dos contribuintes portugueses no 
cumprimento das suas obrigaçôes fiscais e se 
aumentar a capacidade da mâquina fiscal 
para combater a evasào fiscal". 

Disse ainda que a recuperaçâo econômica 
passa por controlar o défice pùblico, aumen- 
tar a produtividade, aceitai- alguns sacrificios 
nomeadamente moderaçâo salar ial e conge- 
lamento salarial na Funçâo Pùblica e realizai' 
as reformas que o Pais précisa. 
Serâ ainda necessârio adiai- alguns investi- 
mentos püblicos em beneficio do investimen- 
to em inovaçâo e modernizaçâo tecnolôgica. 
Para Cavaco Silva, a recuperaçâo do Pais 
passa, "se tudo correr bem", num primeiro 
momento, pelas exportaçôes e pelo turismo, 
num segundo momento, pela expansée do 
investimento privado (em 2004) e num ter- 
ceiro momento pelo consumo das familias 
(2004-2005). 
Par a isso, o ex-primeiro ministro defende a 
criaçâo da politica dos très "C": competitivi- 
dade, credibilidade e confiança. 
Cavaco Silva elogiou a coragem do Governo 
em modernizar o Pais face a uma Europa 

alargada e classificou o papel da ministra das 
Finanças de "patriôtica". 
A conferência de uma hora - a que assistiu o 
présidente do governo regional, Albertojoâo 
Jardim, o ministro da Repüblica, Monteiro 
Diniz e o vice-presidente da Assembleia 
Legislativa Regional, Miguel de Sousa, em 
representaçâo do seu présidente - foi acom- 
panhada por cerca de um milhar de pessoas. 
O présidente do Conselho de 
Administraçâo do Banif, Horâcio Roque, 
lembrou que havia sido, hâ 15 anos atrâs, 
Cavaco Silva a despachar favoravelmente a 
criaçâo deste banco, que hoje représenta um 
grupo financeiro que tem mais de 320 bal- 
côes, mais de 2700 colaboradores, um active 
de seis mil milhôes de euros, serviços finan- 
ceiros e na area dos seguros e presença no 
Brasil, Estados Unidos, Africa do Sul, 
Canada, Venezuela, ilhas Cayman e 
Bermudas, la 
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EMIGRÂMÀR 
Muitos de nôs disseram prescrite, 

no passado dia treze, à sessào inaugural 
das comemoraçôes dos cinquenta anos 
da chegada oficial masslva dos por- 
tugueses ao Canada. Por se tratar de 
uma segunda-feira, dia em que lecciono 
um curso nocturno, sd tinha uma 
maneira de participai na efeméride -- 
levando a turma toda comigo. 
Consultados os alunos, assim decidimos. 
Esta semana, recolhi as opiniôes deles 
sobre O evento. Alguns sentiram-se toca- 
dos pelos testemunhos dos pioneiros que 
participaram na mesa redonda dirigida 
pelo professor Carlos Teixeira. Reviram- 
se em algumas das historias contadas 
pelos sens pais e avôs. Outros, talvez por 
nâo terem um nivel de dominio da lin- 
gua que lhes permitisse tudo compreen- 
der, deixaram-se fascinai pelas 
fotografias e acharam muito adequada a 
iniciativa de se fazer uma galeria de re- 
gistos de vida. 

A imagem, çomo linguagem uni- 
versal, é suficientemente elucidativa de 

um tempo e de um espaço que agora se 
fecha num ciclo de meio século. Foi, de 
facto, tocante ver como muitos dos pré- 
sentés identificavam pais, avôs, fami- 
liales e conhecidos. Alguns reconhece- 
-ram-se eles prôprios nas fotografias e 
tocavam-nas corn os dedos como quem 
raexe num passado desfocado pela dis- 
tancia. Foi nesse momento que as ima- 
gens ganharam vida, pela força péné- 
trante de um olhar que se acendeu na 

^ centelha de uma frieçâo corn o passado. 
Saltaiam de dentro das molduras que as 
prendiam para se deixarem levai pela 
iraaginaçâo que as transportou a um 
tempo e lugar entâo vividos. 

A moldura nào é apenas um 
remate decorativo da reproduçâo fiel de 
um momento daguerriotipado a preto e 
branco. A moldura fixa um pedaço de 
histôria, estabelece-lhe uma fronteira 
que avança e recua conforme o tamanho 
do sonho vivido. A moldura dà voz aos 
silêneios verbalizados em gestos de ter- 
nura. A moldura desenha fronteiras de 

saudade de um tempo em que 
partida rimava com despedi- 
da e deixava uma ferida por 
sarar. A moldura segura a 
âgua do mar do verbo que, 
ousado, quis ir mais longe e 
conhecé-lo por dentro, passan- 
do a conjugar-se emigramar. 
Sem etimologia que Uie sus- i. 
tente a formaçào, qualquer 
um percebe logo que significa amar o 
mar, em rio transformado pelas margens 
de um abraço. A moldura é também 
lapide ou pedra rasa quando dâ voz aos 
que jà partiram por se ter cumprido o 
tempo de duraçâo de um destino incom- 
pleto. Mas fez calar muitos dos que 
ficaram e para si olharam através de 
olhos embaciados pelas lâgrimas que se 
apertaram na garganta do desfiladeiro 
da emoçào. A moldura pode ser tudo 
isto: rectângulos, quadrados, ogivas, 
elipses, circulos concêntricos corn 
historias de vidas dentro. 

E foi exactamente isto que os 

jovens viram nessa noite e 
entenderam a mensagem: 
que as molduras estâo là 
por causa deles. Porque foi 
por eles que o sonho ga- 
nhou a forma de um cou- 
vés prenhe de desejos dos 
pais. É por eles que “o mar 
também se rasga de amor” 
permitindo a escrita de 

futures sentenciados nos horizontes por 
descobrir. 

Aos jovens de hoje, cabe-lhes pro- 
jectar no futuro o gesto (fotografia) e a 
gesta (testemunho) dos pais, para que a 
histôria os nâo venha a acusar de 
amnésia nem seja feita de memôrias 
naufragadas no esquecimento. Mesmo 
que - como os poetas • tenham deixado 
de sonhar em português e jâ nâo 
saibam chorar em português, cumpre- 
Ihes o destino de revelar as suas 
prôprias imagens para que um dia pos- 
sam, também eles, ter saudades do 
futuro que jâ lhes pertence. 

Coincidências int;ere5sant;es 

Oconhecido Herculano Varajâo nasceu em K) de Janeiro de liXiO e, a sua 
sobrinha Kayla Gonçalves, nasceu no mesmo dia do tio mas... em 2002. 

Coincidência feliz que deu motivo a uma festa de anos dupla. Na fotografia, o 
"babado" tio Herculano corn a bébé Kayla, e os respectivos bolos e velinhas para 
soprar. Claro, em casa de minhotos tinha de haver acordeâo para acompanhar 
o "Parabéns a voce"... 

Ex-alunos da Casa Fia 
perpiexos corn "desconhecimento” 
de LUIS Filipe Pereira 
o ex-aluno da Casa Pia Pedro 
Namora considerou quarta-feira 
"incrivel" que o actual ministro da 
Saüde tenha afirmado no parla- 
mento que, enquanto secretârio de 
Estado da Segpirança Social, 
desconhecia que tinha a tutela da 
instituiçâo. 

Pedro Namora e Adelino Granja forain na 
quarta-feira recebidos, a seu pedido, pelo 
primeiro-ministro, um encontro em que 
contaram a Durào Barroso "o que foi a 
tragédia na Casa Pia". 
à saida da audiência. Pedro Namora rei- 
terou a confiança na actual équipa que 
dirige a Casa Pia, mas escusou-se a comen- 
tar a suspensào do ex-provedor-adjunto da 
instituiçâo Manuel José Abrantes, afir- 

mando apenas que este nome nâo consta 
dos documentos corn alegadas provas de 
prâticas pedôfilas na instituiçâo que 
foram, entretanto, entregues às autori- 
dades. 
No entanto, sempre foi adiantando que, 
"sem uma forte teia de cumplicidades, nâo 
teria sido possivel que o criminoso (Carlos 
Silvino) fizesse o que fez". 
As denüncias sobre alegados actos de pe- 
dofilia nâo têm parado, segundo Pedro 
Namora, que afirmou ter recebido, ainda 
na quarta-feira, documentos de um ex- 
aluno corn alegadas provas de que Teresa 
Costa Macedo conhecia o que se passava 
na instituiçâo, ainda antes de 05 de Junho 
de 1080, quando visitou a Casa Pia corn o 
entâo ex- Présidente da Repüblica, 
Ramalho Eanes. 

KLLCK KLLCK8 BBQ 
A CHURRASQUEIRA QUE FAZ A DIFERENçA 

COM ESPEGIAIS TODOS OS DIAS! 
o Luis e o Nelson, jovens e 

visionâxios, deram o nome 

à sua Churrasqueira o som 

dos frangos a cantarolar, 

Kluck, Kluck. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na 

Brasa, tem também 

diariamente outros sabores 

de Portugal: Mâo de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, 

Bacalhau de mil maneiras, 

Polvo Guizado, Lulas, 

Sopas, Saladas, Sandes e 

muito mais! 

ENCXHUENDAS PELO TELEFONE: 

3635 Cawttira Road, em Mississauga nni: 
(Centro Comercial à esquina da Burnhamthorp) wWWfcffc 

^ 529 Rogers Road 
I Produtos Naturals e Espirituais" 

Se tem problemas corn a saüde, 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: • organizaçào familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^ G-G58-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado tiâo reJTectem. as opiniôes do Jornal O Milénio. 

Milionarios chocam Angola 
O artigo sobre os 59 milionarios angolanos, 
a maioria figuras de topo do regime de José 
Eduardo dos Santos, publicada na ediçào 
do passado fim-de-semana do semanario 
independente Angolense, esta provocar 
enorme polémica no pais. 
Caetano de Sousa, Procurador Geral adjun- 
to da Repüblica, disse que os dados estam- 
pados no artigo «sâo factos criminosos, 
passiveis de serem punidos» e louvou a co- 
ragem do director do jornal, Graça 
Campos, ao publicar o artigo. Para Caetano 
de Sousa, «o seu comportamento révéla que 
estâmes numa democracia onde as coisas 

devem ser denunciadas, a fim de serem cor- 
rigidas e repor-se a legalidade». E exortou o 
jornalista a apresentar provas para ajudar o 
Ministério Püblico. 
No entanto, Graça Campos nào compare- 
ceu na quinta-feira na Procuradoria Geral 
da Repüblica, depuis de ter sido convocado 
para fornecer dados relacionados corn o 
caso dos milionarios. 
Perante isto, oBureauPolitico do MPLA 
(partido no Poder), apressou-se a divulgar 
um comunicado no quai se manifesta 
«apreensivo» corn o teor do artigo do 
Angolense, corn o titulo de capa Riqueza 

muda de cor e o subtitulo Os nossos mi- 
lionarios, publicando 59 fotografias de fi- 
guras püblicas. O jornal. escreve ainda: 
Séquito do Présidente vale 550 milhôes de 
dôlares. 
Para o MPLA, a atitude de Graça Campos 
é «antipatriôtica, de veracidade duvidosa e 
dificil de provar». 
Para la de Dino Matross, vice-presidente da 
Assembleia Nacional, ou de Kundi Pihama, 
ministre da Defesa, o jornal cita nomes 
como Aguinaldo Jaime, ministre adjunto 
do primeiro-ministro, Amaro Tati, gover- 
nador do Bié, Desidérito Costa, ministre 

yj/lilhkm 
dos Petrôleos, 
Jülio Bessa, ex- 
ministro das 
Finanças, e 
Hélder Vieira Dias, chefe da Casa Militar 
da Presidência. 
O jornal diz que estes milionarios valem, no 
seu conjunto, um minimo de 4 mil milhôes 
de dôlares e dividiu-os em duas categorias: 
os que têm mais de 100 milhôes de dôlares 
e os que nâo atingem esse valor. Além dos 
actives financeiros guardados nos bancos, o 
jornal também fala dos «volumosos» actives 
imobiliârios que também lhes pertencem. 

PIDE traçou piano para matar o 
o segundo piano para assassinar Amilcar 
Cabrai, hder do PAIGC e pai da inde- 
pendência da Guiné-Bissau e de Cabo 
Verde, envolveu, no aspecto operacional, 
praticamente apenas a PIDE/DGS, de acor- 
do corn os documentes da Torre do Tombe. 
Mas por notas dispersas verifica-se que os 
altos responsâveis do Estado português eram 
informados, até para obter o aval para os 
pagamentos. 
Segundo oficio da PIDE/DGS, enviado da 
subdelegaçào do Mindelo, em Dezembro de 
1970, a operaçào «Amilcar Cabrai» começou 

a ser delineada em Cabo Verde quando um 
«colaborador» daquela policia, coin ligaçôes 
ao PAIGC, informou que tinha alidade «um 
grupo de seis individuos, prontos a dina- 
mitarem o depôsito de muniçôes» daquele 
partido em Conacri, e estavam dispostos «a 
liquidarem o Amilcar Cabrai». 
(Um dado curioso: no oficio remetido pelo 
chefe da delegaçâo cabo-verdiana daquela 
policia ao seu director-geral, esta inserida 
uma nota manuscrita que diz: «Comuniquei 
pai ticularmente ao chefe de deleg. que estes 
assuntos nào podem ser objecto de corres- 
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Hder do PAIGC 
pondência oficial. Ou nâo se dizem ou nào se 
fazem».) 
Num outre oficio, oriundo da Cidade da 
Praia e datado de 15 de Fevereiro de 1971, 
corn a mençào de «muito secreto», o chefe da 
delegaçâo da PIDE/DGS informava o chefe 
de poste da mesma policia em Mindelo que 
tinha recebido instruçôes superiores de con- 
cordâneia para a execuçào do piano e de que 
dispunha «da importâneia de um milhào de 
escudos ( 1 000 ()00$00) para a efectivaçâo da 
operaçào em epigrafe». 
Ordenava depois que contactasse o colabo- 
rador (o nome esté censurado) e lhe falasse 
«da oferta, que sô sera dada apôs finalizada a 
operaçào», e o incitasse a levâ-la a cabo. 
Um oficio «muito secreto» do chefe da dele- 
gaçào da Praia da PIDE/DGS, de 29 de 
Março, référé que «veio recentemente a esta 
delegaçâo (censurado o nome do colabo- 
rador) a fim de tratar o piano». Nada mais 
consta no dossier depositado na Torre do 
Tombo sobre o desfecho desta operaçào. 
Apenso ao referido apaiece, no entanto, uma 
acta de um interrogatôrio prestado por um 
militante do PAIGC, de nome Augusto Divo 
de Macedo, «O Divo filho do Zebedeu», 
solteiro, mergulhador, nascido a 5 de 
Setembro de 1934, na Praia, filho de Joào 
Monteiro de Macedo e de Maria Gomes e 
residente em Monrovia-Libéria, que entre 
outras revelaçôes afirmava que «se pôs à dis- 
posiçào» da policia politica portuguesa «para 

acabar corn o Amilcar Cabrai, o seu movi- 
mento terrorista e reocupar as regiôes de 
Bouqué e Casamança pertença da Guiné 
Portuguesa e que actualmente se encontra 
em poder de Sekou Touré (sic)». 
Nos arquivos da Torre do Tombo sobre a 
morte de Amilcar Cabrai nâo foi possivel 
encontrar um dossier especifico sobre o 
assunto. Todavia, existem documentos 
parcelares que referem, por um lado, que a 
PIDE/DGS estava a par de divergêneias np 
interior do PAIGC, pelo menos cerca de um 
ano antes do assassinio daquele lider 
africano, por outro, sabia, corn precisào, que 
um dos principals provâveis implicados na 
morte. Mai io Mamadu Turé, conhecido por 
Momo Turé, estava «efectivamente implica- 
do no assassinio de Amilcar Cabrai», con- 
forme assinalava, em Março de 1973, o chefe 
da delegaçâo daquele policia politica em 
Bissau. 
E isto antes mesmo que a comissào oficial de 
inquérito organizada pelas autoridades 
guineenses para esclarecer o assassinio, 
chegasse a algaima conclusào sobre a morte 
de Amilcar Cabrai. 
Tanto «Momo» Turé, como Aristides 
Barbosa, que se encontram no grupo dos 
exécutantes principais do assassinio do lider 
do PAIGC, estào perfeitamente referencia- 
dos em documentos diferenciados da 
PIDE/DGS, sendo dados como «recupera- 
dos» e integTados. 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estàvel. 
Contacte jâ: 

Eduardo Oliveira e Joào Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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Açores/Angra do Heroîsmo; 

Governo investe fortemente em 
O présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César,presidiu, 
em Angra do Heroismo, à entrega 
de duas ambulâncias multi-usos, às 
corporaçôes de Bombeiros da 
Praia da Vitôria e Angra do 
Heroismo. 

Falando na cerimônia realizada nas insta- 
laçôes do Serviço Regional de Protecçâo 
Civil e Bombeiros dos Açores, o secretârio 
regional da Habitaçâo e Equipamentos re- 
velou que, sô nos ùltimos dois anos, o 
Governo Regional investiu mais de 1,5 mi- 
Ihôes de euros na renovaçào do parque de 
viaturas das diferentes corporaçôes dos sol- 
dados da paz açorianos. 
Concretizando, José Contente disse que 
foram jâ adquiridas seis viaturas multi-usos, 
très pronto-socorro médios, dois pronto- 
socorro pesados, dois auto-tanques médios, 
dez ambulâncias de socorro e duas 
ambulâncias todoo-terreno. 
O secretârio regional revelou, tàmbém. 

que, ainda este ano e em 2004, serâo 
adquiridas mais 12 ambulâncias para com- 
pletar o piano de reequipamento delineado 
pelo Governo, num investimento total supe- 
rior a dois milhôes de euros. 
"Esta é mais uma prova da politica respon- 
sâvel e real de Protecçâo Civil que existe nos 
Açores desde 1907", afirmou José Contente, 
lembrando que esse esforço se estende tam- 
bém às infra-estruturas, à formaçào, à infor- 
maçâo e à sensibilizaçào, âieas nas quais, 
salientou, "a obra realizada é visivel e 
corresponde a um investimento sein pai alelo 

na histôria da Autonomia: cerca de quatro 
milhôes de euros por ano, desde 1997". 
O governante nâo se coibiu de afirmar que 
"hoje o cidadào reconhece a transformaçâo 
positiva sofrida pelo Serviço Regional de 
Protecçâo Civil e Bombeiros dos Açores, 
desde o VII Governo Regional", referindo 
que este reconhecimento se manifesta "pela 
confiança que a populaçào deposita na 
Protecçâo Civil dos Açores e pela partici- 
paçâo crescente das pessoas nas taiefas de 

auto-protecçào e ajuda aos seus conci- 
dadâos". 
A terminar a sua intervençào, José 
Contente disse que o Governo Regional 
"continuarâ a garantir o aprofundamento 
construtivo desta nova cultura de 
Protecçâo Civil, estando, deste modo, a 
contribuir para mudar os Açores "no 
sentido de ser uma Regiào mais segura, 
moderna e desenvolvida". 

GaCS 

o mito da segurança nos aeroportos canadianos 

Sistema de segurança dos aéroportés canadianos 
ainda apresenta grandes iacunas 
O comité responsâvel pela segurança e 
defesa nacional do pais publicou no ini- 
cio desta semana o relatôrio sobre o sis- 
tema de segurança aeroportuârio de 
Toronto, entitulado “The Myth of 
Security at Canada's Airports” (O mito 

da segurança nos aeroportos canadi- 
anos). A apresentaçào do relatôrio 
focou um incidente passado com uma 
hospedeira no mes de Novembre passa- 
do, ao descobrir no aviào um caixa de x- 
actos deixados num banco do aviào, apos 

Espaço: 

Trïpulaçâo do vaivém retoma 
experiências cardiorespiratôrias 
Os astronautas do vaivém 
Columbia vâo retomar as 
experiências de adap- 
taçào cardiovascular e 
muscular organizadas 
pela équipa de investi- 
gadores liderada pelo por- 
tuguês Manuel Paiva, 
confirmou o cientista à 
Agenda Lusa. 
Depois dos testes realiza- 
dos no inicio da missào 
STS-107 (lançada a 16 de 
Janeiro), que a tripulaçào executou "muito 
bem", a repetiçào das experiências em 
microgravidade a meio da viagem vâo ini- 
ciar-se quando forem cerca de 17:00 horas 
em Houston, Texas, disse Manuel Paiva. 
Entre as mais de 80 experiências cientifi- 
cas norte-americanas e europeias agen- 
dadas para os 16 dias da missào, os astro- 
nautas do Columbia estào a utilizar um 
novo Sistema Avançado de Monitorizaçào 
Respiratôria (ARMS, sigla em inglês). 
Para medir a reduçâo do liquido pul- 
monar - a exemplo do que acontece corn o 
nivel de sangue ou corn as massas muscu- 
lar e ôssea - durante a permanência no 
espaço, os astronautas têm de respirar 
uma mistura de seis gases em "quanti- 
dades minimas": monôxido de carbono. 

hexafloreto de enxofre, 
acetileno, nitrogénio, 
oxigénio e clorofluor- 
cabonetos. 
Além de testai- as funçôes 
cardiacas e pulmonares 
no espaço, pretende-se 
compreender também de 
que forma as viagens 
espaciais afectam os 
vasos sanguineos. 
Manuel Paiva, fisico por- 
tuguês naturalizado 

belga, é o director do Laboratôrio de 
Fisica Biomédica da Universidade Livre 
de Bruxelas (ULB) e professor na 
Faculdade de Medicina da ULB. 
O cientista acaba de ver aprovado pela 
Agência Espacial Europeia (ESA) o con- 
junto de experiências pedagôglcas coorde- 
nadas por si e que vâo realizar-se durante 
a missào do astronauta espanhol Pedro 
Duque (em Abril). 
Os astronautas da actual missào do 
vaivém terào de repetir os testes na fase 
final da viagem e voltarào a fazê-lo jâ em 
Terra, sendo o astronauta israelita que se 
estreou neste voo, Ilan Ramon, "talvez o 
que mais percebe" das experiências car- 
diorespiratôrias em curso, disse Manuel 
Paiva. 

FOTOBÂUCE WEAVER/EPA/LUSA 

este ter aterrado. Para o comité, este 
incidente représenta a evidência 
necessâria para comprovar o risco que os 
passageiros ainda correm devido à falta 
de segurança que existe nos aeroportos 
do Canadâ. 
Segundo o relatôrio, as maiores falhas do 
processo verificam-se no sistema de con- 
trolo de bagagens, correio, de emprega- 
dos aeroportnârios corn acesso aos aviôes 
e de passageiros que viajam em classes 
privadas ou “charter”. O incidente que 
ocorreu corn os x-actos é exemplo, segun- 
do o comité, da negligência dos empre- 
gados em contrôlai' outros empregados 
coin acesso aos aviôes, incluindo os de 
limpeza, cozinheiros - ou transporta- 
dores de comida -, mecânicos e 
bagageiros. Nos ataques de 11 de 
Setembro de 2001, os terroristas também 
se serviram de x-actos para poderem 
atacar os pilotos. 
No entanto, para o ministro dos trans- 

portes, o relatôrio, assim como respectivo 
titulo, leva a conclusôes erradas. Para 
David Collenette, o Canadâ tem um dos 
sistemas de segurança aeroportuâria 
mais eficiente do mundo e o publico nâo 
tem razôes para estar alarmado. 
Algxms dos pontos salientados no relatôrio 
sâo os seguintes: os pilotos e hospedeiros 
canadianos nâo receberam treino para 
lidar corn suicidas depois dos ataques de 11 
de Setembro de 2001. O treino destes 
profissionais ainda é feito segundo o proto- 
cole dos anos 70, em que a tripulaçào ten- 
tava “comprar” tempo oferecendo bebidas 
aos piratas do ar, enquanto o pilote tentava 
aterrar o aviào de emergêneia. Em segun- 
do lugar, a tripulaçào canadiana nâo sabe 
reconhecer ou identificar bombas e/ou 
explosives caso os encontrem a bordo do 
aviào. Sô os pilotos e capitào é que têm 
conhecimento se um oficial da Policia Real 
Montada do Canadâ se encontra aborde, 
devido às regras de sig-ilo. 

Um Prospero Ano Novo 
a todos os clientes e amigos 
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ULTIMAS DA COMUNIDADE 

A conhecida "The Catholic Children’s 
Aid Society", em Toronto, vai realizar 
um encontro com pessoas interessadas 
em tomar conta de crianças (Fostering- 
adopçâo), segunda-feira, 3 de 
Fevereiro, entre as 19h00 e as 21h00. 
Os interessados devem contactar a re- 
présentante de recrutamento de can- 
didatos, Liz Pardal, pelo telefone: 
416 395-0558, 

O Consulado Geral de Portugal infor- 
ma que por determinaçâo da 
Secretaria de Estado da Emigraçào e 
das Comunidades Portuguesas o prazo 
de entrega das candidaturas para o 
Programa "ESTAGIAR EM PORTU- 
GAL foi prorrogado até ao dia 15 de 
Fevereiro. 
Para recolha de mais informaçôes e de 
documentos de inscriçào, poderâo con- 
sultar a internet, site: www.secomu- 
nidades.pt/estagiar, ou pelo telefone: 
416 217-0966 Ext. 222 

O mundo diz: NO to WAR! 
O dia 15 de Fevereiro é o dia da mobi- 
lizaçâo internacional contra a possivel 
guerra no Iraque. Em Toronto, a con- 
centraçào terâ lugar às 13h00, no 
cruzamento da Yonge e Ehrndas Sq., 
organizada pela "Coalition To Stop 
The War". 
Info: stopthewar@sympatico.ca 

Canadianos de visita a Portugal. 
A firma F.G. International Corp., li- 
derada por Felipe Gomes, de London, 
Ontario, vai levar em Abril um grupo 
de empresârios canadianos a Portugal. 
Negôcios e o prazer de passear, sâo os 
atractivos da visita para além de pro- 
porcionar um melhor conhecimento 
do Mercado Europeu. 
Portugal é um pais que combina na 
perfeiçâo o negôcio e o prazer, por isso 
a viagem esta programada corn 
reuniôes de negôcio preparadas pelo 
ICEP, gastronoraia e vinhos, e visitas 
histôricas. Para mais informaçôes ou 
réserva de lugar, podem contactar o 
Felipe Gomes: 1-519-435-0616, ou pelo 
Fax: 519-435-0545, ou pelo E-mail: 
fg_international@bellnet.ca 
Boa viagem. 

O Arsenal do Minho de Toronto, rea- 
liza no dia 2 de Fevereiro, na sede- 
social do V. de Setübal de Toronto, às 
16h00, a Assembleia Geral para apre- 
sentaçâo de contas. 
Também, como jâ é habituai, o 
Arsenal do Minho realiza o "6°. 
Encontro de Concertinas e Cantares 
ao Desafio", no Dundas Banquet 
Place, no dia 15 de Fevereiro. Este 
encontro terâ a presença dos canta- 
dores vindos do Minho, Adilia 
Ribeiro, Domingos Soalheira e 
Manuel Silva, além dos tocadores e 
cantadores locals. Para informaçôes e 
réservas, contactem o Arsenal do 
Minho: 416 532-2328, ou Isabel Roriz: 
416 588-4438. 

SAÜDE EM SUA CASA 
0 QUE É 0 REUMATISMOP 
Ninguém sabe ao certo o que é o reuma- 
tismo. Para muitos é a “dor dos ossos”, 
para outros o ‘‘caruncho da idade”; para 
alguns é simplesmente o ’’emperramento 
da velhice”. E se perguntarem ao médico o 
que é o reumatismo, ele terâ grande difi- 
culdade em o définir. Decerto nào é uma 
doença, porque o termo é usado para rotu- 
lar muitas doenças; também nào serve 
para significar um grupo de doenças, pois 
aquilo a que chamam reumatismo pode 
incluir doenças variadas coin as causas e 
sintomas mais diverses. Ao reumatismo 
pode-se chamar também reumâtico, e por 
isso podemos considera-lo como o con- 
junto genérico das doenças reumâticas, 
isto é, as doenças abrangidas pela espe- 
cialidade da medicina interna chamada 
reumatologia. 
As doenças reumâticas sâo o grupo de 
doenças que afectam os tecidos de suporte, 
o chamado tecido conjuntivo. Este tecido é 
rico em colagénio, uma proteina fibrosa 
abundante em todo o corpo, e é por isso 
que muitas doenças reumâticas sào co- 
nhecidas por doenças do colagénio. Estas 
doenças, discretas e variadas, podem-se 
manifestar em pequenas âreas, ou englo- 
barem todo o corpo. Alguns sintomas sâo 
comuns a varias doenças reumâticas, e as 
manifestaçôes clinicas sobrepôem-se difi- 
cultando o diagnôstico. Uma caracteristica 
das doenças reumâticas é o grande pério- 
de latente entre a doença dos tecidos e as 
suas manifestaçôes clinicas corn episôdios 
de melhoras e agravamentos. 
Como os sintomas de algumas doenças 
reumâticas se confundem e sobrepôein as 
suas manifestaçôes podem ser prelüdios 
sintomâticos a anunciar o começo, ou o 
aparecimento future de outras doenças. 
Um destes anüncios do reumâtico é o fenô- 
meno de Raynaud, um probleina relativa- 
mente comum que afecta cinco a dez por 
cento da populaçào e que consiste nuina 
mudança sübita da cor e temperatura, 
numa zona da pele, geralmente nas mâos 
ou nos pés, embora possa afectar outras 
extremidades como as orelhas, nariz, 
mamilos, ou a lingua. Estas mudanças sâo 
causadas pela contraeçào, seguida por 
dilataçào, das artérias das extremidades 
em resposta ao frio ou ao stress emocional. 
O sangue deixa de circular e a pele afecta- 
da fica pâlida corn sensaçâo de frio; depois 
fica arroxeada e, na ultima fase, pelo resta- 
belecimento da circulaçâo, fica avermelha- 
da, dando uma sensaçâo forte de calor. O 
fenômeno pode durar de alguns minutes a 

vârias horas e, em cases rares, pode origi- 
nal' gangrena. O tratamento deste proble- 
ma deve ser baseado na sua prevençào 
pelo agasalho e evitar o frio ou as emoçôes. 
As pessoas que notarem as mâos ou outras 
extremidades a ficarem muito pâlidas e 
geladas corn o frio, ou quando estâo emo- 
cionadas, devem consultar o médico, pois 
podem sofrer de doença reumâtica em 
estado latente ou inicial. A vigilâneia corn 
exame anual, por tempo indefinido, pode 
permitir o diagnôstico précoce de doenças 
reumâticas sérias, e, corn o seu tratamento, 
evitar complicaçôes futuras. 
O lupus eritematoso é o melhor exemplo 
das caracteristicas das doenças reumâticas: 
E discreto, mas pode ser tempestuoso. 
Muitas vezes limita-se à pele sob forma de 
discos em zonas variadas, ou forma uma 
mancha avermelhada na face, geralmente 
em forma de borboleta coin as asas em 
ambos os lados do nariz; outras vezes sô 
aparece vermelhidâo quando a pele reage 
coin inflamaçâo aos efeitos da luz solar. 
Estas lesôes cutâneas podem aparecer ou 
desaparecer por anos sein qualquer outra 
manifestaçào, mas em muitos casos, 
envolvendo 1 em cada 2100 pessoas da 
populaçào, das quais 87% sào mulheres, o 
lupus é uma doença sistémica que ataca 
vârios ôrgâos. No lüpus erimatoso sistéini- 
co (L.E.S.) as articulaçôes sâo afectadas em 
95%. dos casos dando dores da inflamaçâo; 
os rins em 50% dos casos; e os mùsculos 
doem em 25%i dos doentes. Até hâ poucas 
décadas a mortalidade causada pelo L.E.S. 
era enorme, geralmente por falha renal ou 
heinorragias causada por falta de plaque- 
tas sanguineas. Hoje, graças aos medica- 
mentos anti-inflainatôrios e outros 
inedicamentos de supressào imunolôgica, 
e ao tratamento corn diâlise nos poucos 
casos que chegam à da falha renal, a mor- 
talidade pela doença é infrequente. 
As vasculites sào doenças reumâticas que 
atacain predominantemente as paredes 
dos vasos sanguineos. As mais frequentes 
sào as vasculites da hipersensibilidade que 
podem formar manchas purpureas na 
pele, urticâria, bolhas ou erosôes superfici- 
ais. A arterite temporal principia corn 
dores de cabeça em pessoas coin mais de 
cinquenta anos, muitas vezes acompa- 
nhadas de sintomas visuais e dores 
agravadas pela pressào nas têmporas ou ao 
mastigar; o seu diagnôstico e tratamento, o 
mais cedo possivel, é essencial para evitar 
cegueira. A poliinialgia reumâtica, uma 
doença da meia idade ou do idoso, que se 

manifesta por 
dores dos müs- 
culos e articu- 
laçôes, fadiga, e 
febre ligeira, con- 
funde-se muitas 
vezes coin a 
artrite reumatoide, uma doença comum 
em reumatologia. 
A frequêneia das inflamaçôes articulares é 
talvez a razào porque muitas pessoas 
chamam reumatismo às doenças das arti- 
culaçôes. Em reumatologia, chama-se 
artrite a essas doenças, e reumatismo nào 
articular às doenças inflamatôrias que 
envolvein as estruturas fora das articu- 
laçôes, como os ligamentos, aponévroses e 
tendôes. Para aumentar a confusào a 
reumatologia chaîna também reumatismo 
nào articular às doenças dolorosas dos 
mùsculos e membranas envolventes, sem 
doença visivel ou deinonstrâvel pelos 
testes mais sofisticados, incluindo a biôp- 
sia. Estâo neste grupo as antigas fibrosités, 
hoje chainadas fibromialgias, doenças 
idiopâticas que outrora foram atribuidas a 
probleinas neurôticos e mentais, e hoje 
sabemos que tem origein neurolôgica. 
Nas suas origens, muitas doenças reumâti- 
cas sào idiopâticas, dizem os tratados na 
sua linguagem erudita. Mas se o reuma- 
tismo é um termo popular, com pouco sig- 
nificado para um médico, para o povo que 
sofre as dores e einperramentos da idade, 
é uma palavra cheia de significado. Pelo 
contrârio, a palavra “idiopâtica”, usada 
por doutores para indicar as origens de 
algumas doenças, entre elas vârias 
doenças reumâticas, apesar da sua 
aparêneia erudita, na realidade apenas 
significa a ignorâneia das origens, ou o 
mistério do começo ainda por explicar. 
Coin a riqueza do conhecimento das 
ciências inédicas, cada vez vai haver 
menos doenças idiopâticas. Nào sô nas 
ciências, mas em todas as actividades do 
ser humano, é o conhecimento que vai 
destruir os initos, abrir as correntes que 
amarram o pensamento, e por a nu as 
coisas encobertas. A universalizaçâo da 
cultura é a suprema condiçâo para o pro- 
gresso democrâtico da humanidade! 
Hoje, inesmo nos paises chamados 
democrâticos, onde as ignorâneias con- 
tinuam a ser mantidas e algumas ver- 
dades encobertas para beneficio do 
poder individual e nacional, vejo o 
homem, tristemente, a desperdiçar essa 
possibilidade. 

Câmara de Lisboa aprovou regresso ao 
municipio dos terrenos da Foira Popuiar 
A Câmara de Lisboa aprovou na quarta- 
feira, por unanimidade, o regresso à autar- 
quia dos terrenos do Campo Grande onde 
estâ instalada a Feira Popular, dando o 
"priineiro passo" para resolver um proble- 
ina que se arrasta hâ décadas. 
A funcionar hâ 40 anos num espaço pro- 
visôrio, a Feira Popular de Lisboa deverâ 

finalmente passar para uma nova zona da 
capital, ainda a définir, segundo a propos- 
ta do présidente da Câmara na quarta- 
feira aprovada. 
Pedro Santana Lopes considéra que a 
aprovaçâo da proposta, que prevê "o 
regresso dos terrenos à Câmara", é "apenas 
a primeira parte do processo". 

O processo, que jâ tinha sido abordado 
sem êxito pelo anterior executivo 
camarârio, é mais complicado do que 
parece à partida, uma vez que apenas 
parte dos terrenos do Campo Grande per- 
tence à autarquia. 
Outra parte é propriedade da Direcçâo- 
Geral de Transportes Terrestres. 
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CZâassi^icadûS 
Ck)zinheira/o coin experiência, para a ârea de ■ ^ 
Mississauga. 
Tel.:905-301-5423. 

I Carpinteiros coin experiência para a construçâo. 
I Contactar Armando. 
I Tel.:4l6-877-v5139. 
% 

i Senhora para fazer limpezâ. 
I Contactar Bert Amador. 
I Iel.:4l6-720-7964. 

I Empregadàs para haicâo de padaria, 
I a tempo inteiro. 
I Tel,;4lS-871-9138. 

Senhoras para fazer limpeza, nas areas de Mis.sîssatiga I 
e Oakville. Contactar Lourenço. Tel.:416-388-2471. i 

■i 

Secretâria, fluente em portugiiês e inglês e corn I 
conheciinento de computer. Contactar Walter. ; 
Tel.;416-588-9078. | 

Empregada doméstica, incluindo tomar conta de 2 cri- j 
anças, fluente em inglês, para uma familia na ârea de | 
Thornhill, a norte da Steels, entre a Yonge e Bathurst. \ 

Tel:4î6-271-5777. j 

New Canadians Lumberj précisai carpinteiros para tra- | 
balhar na fâbrica, era regime de full time. Oferecem- | 
se bora salârio e betieficios. Tei:416-531-2401. 

Parque Nacional da Peneda-Gerês 
quer recuperar Castelo do Lindoso 

44 Queremos valorizar todo aquele espaço 
transformando-o, do ponto de vista cultural e 

turistico, num ponto de atracçâo maior 55 
O Parque Nacional da Peneda-Gerês 
apresentou uma candidatura ao pro- 
grama comunitârio transfronteiriço 
Interreg para a recuperaçào do 
Castelo de Lindoso, em Ponte da 
Barca, disse o director do organis- 
mo, Mario Freitas. 
Mario Freitas adiantou que o projec- 
to prevê nâo sô a reconstituiçào da 
traça medieval do castelo mas tam- 
bém de aspectos ligados à sua ocu- 
paçâo pelos espanhôis, à recons- 
truçâo das antigas paliçadas de 
madeira e à colocaçào de 
manequins, com cenas da sua vida 
diâria de outrora. 
A candidatura ao Interreg tem como 
parceiros a Câmara Municipal de 
Ponte da Barca, Escola Superior de 
Viana de Castelo e provavelmente a 
Adere-Peneda-Gerês, Associaçâo de 
Desenvolviinento do Parque 
Nacional. 
"Queremos valorizar todo aquele 

espaço transformando-o, do ponto 
de vista cultural e turistico, num 
ponto de atracçâo maior", salientou 
o responsâvel. 
O Castelo do Lindoso, sobranceiro à 
povoaçâo e à barragein do mesmo 
nome no rio Lima, junto à fronteira 
luso-espanhola, é um moniimento 
nacional considerado pelos historia- 
dores como uma peça ünica da 
arquitectura inilitar de origein 
medieval do norte do pais. 
Para Mario Freitas, as obras de dig- 
nificaçào do castelo implicain tam- 
bém uma qualificaçào dos materiais 
e uma reconstituiçào da vida no 
castelo de cariz multimédia. 
A ideia - acrescentou - passa ainda, 
pela ligaçào do projecto ao ineio 
envolvente, noineadamente à pio- 

duçào e venda de produtos tradi- 
cionais, ou seja, tornando o castelo 
uin factor de dinainizaçào do 
Lindoso e de toda a regiâo. 
"É possivel que venha a ser retoma- 
da com mais força a Feira Medieval 
jâ anteriormente realizada e ainda a 
reconstituiçào, teatralizada, de cenas 
da vida no castelo", referiu. 
Salientou ainda que o projecto serâ 
uma mais valia ainbiental e natural 
e de desenvolvimento sustentâvel da 
regiâo. 
O Parque Nacional da Peneda- 
Gerês, o ùnico existente em 
Portugal, espalha-se pela zona fron- 
teiriça dos distritos de Braga, Viana 
do Castelo e Montalegre e pelas ser- 
ras do Gérés, da Peneda, da 
Ainarela e do Soajo. 

frango em Vinho Carrascâo 
InCRtDItnTES: 

1 FRANCO GRANDE, PARTIDO AOS BOCADOS E 

AO QUAL SE RETIROU A PELE. 

* 2 COLHERES DE SOPA MARGARINA 

2 COLHERES DE SOPA DE ÔLEO 

* 7 UTRO DE VINHO CARRASCÂO 

7 CABEÇA DE ALHOS 

* SAL Q.B. 

(OnfECÇflO; 

Aquece-se a margarina e ôleo num tacho e passam-se os ^ 
bocados de frango de um lado e outro, sem deixar 
fritar, sô até ficarem brancos, deita-se o vinho carrascâo 
no tacho de modo a cobrir o frango e sô nessa altura é 
que se pôe o sal e os alhos pelados, deixa-se ferver em 
lume brando corn o tacho destapado até desaparecer o 
vinho todo e ficar corn um molhinho espesso e sufi- 
ciente para que seja possivel "molhar" as batatas. Como 
leva pelo menos 2/3 boras a cozinhar nâo deve utilizar- 
se frango muito pequeno e tenro porque se desfaz. 
Depois de cozinhado deite o frango numa travessa 
onde previamente colocou, depois de peladas, as 
batatas cozidas corn alhos ver. 

Sobremesa: 

Bavaroise de Arlequim 

InCREDIEMTtS: 

200 G NATAS BATIDAS 

150 G DE CLARAS BATIDAS 

100 G DE LEITE 

120 G AçUCAR 

340 G DE POLPA DE FRUTOS 

(KIWI, MORANGO, LARANJA 

* 6 FOLHAS DE GELATINA 

2 DL DE MIRROIR = GELEIA 

1 COLHER DE SOPA DE POLPA DE MORANGO 

* COLHER DE SOPA DE POLPA DE KiWI 

COLHER DE SOPA DE POLPA DE LARANJA 

(OnEECCflO: 

James Carter propôe referende e 
alteraçâe constîtucienal na Venezuela 

o ex-Presidente norte-ameri- 
cano Jimmy Carter vai apre- 
sentar sexta-feira ao Grupo 
de Parses Amigos da 
Venezuela duas propostas: 
um referendo sobre a contin- 
uaçâo de Hugo Chavez no 
poder e uma alteraçâo consti- 
tucional sobre a duraçâo do 
mandato presidencial. 

Numa conferência de iinprensa 
realizada na quarta-feira apôs uin 
encontro coin o Présidente venezue- 
lano. Carter anunciou que farâ 
estas duas propostas, mas que nâo 
serào exclusivas. 

A data do referendo proposto sobre a 
continuaçào de Chavez na chefia do 
Estado, lü de Agosto, corresponde a 
metade do seu mandato presidencial. 
Chavez foi eleito em 2000 para um 
mandato de seis anos. 
A coiistituiçào prevê a possibilidade 
de um referendo revogatôrio a partir 
desta data. 
"A proposta é chegar a 19 de Agosto 
e assim nâo haverâ iienhum atraso, 
nein nenhuma manipulaçào", afir- 
mou Carter. 
A outra proposta serâ procéder a 
uma emenda constitucional sobre a 
duraçâo do mandato presidencial e 
da Assembleia Nacional. 

Bâter as claras em castelo e juntar ao açucar. 
Misturar tudo muito bem, juntar o leite, a gelatina 
até ficar tudo liquide e ligar junto as claras e as natas 
batidas. Dividir em 3 partes iguais e juntar as polpas 
de frutos. Para ficarem bem colocadas no cilindro 
fazer por partes e colocar no frigirifico até juntar as 3 
partes. 

TSoni vr4patita! 
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Futefaol: 

Benfica empata 1-1 corn 
Aïax no estàdio da Luz 
[pardcuiar) 
O Benfica empatou na 4“ feira 1-1 (0-0 ao intervalo) 
com O Ajax, da Holanda, em jogo de futebol de carâc- 
ter particular, realizado no estâdio da Luz, em Lisboa. 
O defesa Ricardo Rocha colocou os "encarnados" em 
vantagem aos 72 minutes, mas o Ajax empatou ao 
cair do "pano", aos 88, corn um golo do avançado 
sfueco Ibrahimovic. 

Futebol: 

Itàlia - Inter de Milâe renuncia à 
conttataçâo de Scolari neai Manridi 
O clube italiano de futebol Inter de Milâo renunciou 
definitivamente à transferêneia do médio argentine 
do Real Madrid Santiago Solari, revelou sexta-feira a 
uma fonte dos milaneses. 
Solari anunciou que emitiria um comimicado nas 
prôximas horas, precisando a sua decisâo de 
prosseguir a carreira na Real Madrid e recusando as 
propostas do Inter. 
Em contrapartida, o clube de Milâo conseguiu asse- 
gurar os serviços do avançado argentine da AS Roma 
Gabriel Batistuta, cedido por empréstimo pelos 
romanes ao Inter até ao final da présenté temporada. 

Andebol: 

Alemanha goleia | 
Russia ipanicularl 
A Alemanha, vice-campeâ europeia, venceu sexta- 
feira a campeâ olimpica Russia por 34-27 (lü-12 ao | 
intervalo), em jogo particular de andebol realizado j 
em Dortmund, Alemanha. ( 
O 80“ encontre entre as duas selecçôes serviu de I 
preparaçâo a ambas para o Mundial de 2003, que se j 
disputa em Portugal a partir de segunda-feira. | 

Martial Arts System 

Ambience Hall 
M10 

416-534-5497 

Acessibilidades no Porto para Euro2004 
complotas em Março de 2004 
As acessibilidades aos novos 
estâdios das Antas e Bessa 
estarâo complétas em Março 
de 2004, dois meses e meio 
antes do inicio do Europeu de 
futebol Portugal2004, garantiu 
quarta-feira a Câmara 
Municipal do Porto. 
A autarquia adiantou que das 13 
empreitadas de acessibilidades aos 
novos estâdios (seis para as Antas e 
sete para o Bessa, coin um valor total 
que ronda dos 24 milhôes de euros), 
11 estarâo concluidas até Janeiro do 
proximo ano. 

No caso das Antas, palco do jogo 
inaugural do Europeu (12 de Junho), 
ficarâ entâo a faltar apenas a con- 
clusâo do viaduto da Via de 
Contumil por Norte, uma via interna 
que servira os moradores na urban- 
izaçâo das Antas, cujo prazo de con- 
clusâo esta fixado para dois meses 
mais tarde, ou seja, Março. 
A maioria das acessibilidades ao 
Estâdio do Bessa também deverâo 
estar concluidas no inicio de 2004, 
excepçào feita à Ponte das Andresas, 
cujo prazo de fim da empreitada tam- 
bém aponta para Março do proximo 

ano. 
O complexo dos "axadrezados" de- 
verâ, entretanto, vir a beneficiar de 
dois novos acessos jâ no proximo mes 
de Maio, corn a conclusâo das obras 
na Rua Dr. Marques de Carvalho e a 
Avenida Paralela Poente (paralela à 
Avenida da Boavista). 
No que diz respeito às obras do 
Metro, a Câmara assegura que os 
dois viadutos de acessd (V2 e V3), a 
Estaçâo das Antas e o parque de esta- 
cionamento - corn capacidade para 
1.100 lugares - estarâo concluidos em 
Outubro" de 2003. 

Mundial 2003 de Andebol 

Organizaçâo do Mundial de Andebol 
masculine reconbece erres e falbas 
A organizaçâo do Mundial 2003 de Andebol masculino 
reconhece que se registaram "insuficiências" e "impon- 
derâveis" nos primeiros dias de competiçâo, o que nâo afasta 
um "balanço muito positivo do conseguido". 
Carlos Cruz, présidente da comissâo organizadora nacional, 
admite as falhas dos dois primeiros dias, mas référé que "hâ 
expectativas de melhoria, sobretudo coin a aprendizagem de 
situaçôes menos satisfatôrias". 
O "apagào" do primeiro dia em Viseu, a queda do maicador 
em Sâo Joào da Madeira, a desorganizaçào do processo de 
acreditaçôes e a insuficiente e tardia informaçâo aos jornalis- 
tas foram alguns aspectos que reconheceu, e tentou expHcar. 
No entanto, considéra que "os imponderâveis sâo sempre 
motivo de noticia, no primeiro dia, mas nâo podem ser moti- 
vo de conclusâo". 

FALANDO DE GOLFE 
Apôs algumas semanas sem dar noti- 
cias relacionadas coin a modalidade 
acima mencionada, tal facto deve-se, 
primeiro pela impossibilidade da sua 
prâtica, durante o nosso jâ longo e 
frio Inverno, e pelo facto de noutras 
paragens do globo também nâo 
terem havido competiçôes de realce. 
Porém nas duas semanas passadas, 
houve dois torneios de golfe, ainbos a 
terem lugar nas paragens quentes do 
Hawai, designadamente o Mercedes 
Championship, e neste fim de se- 
mana, o Sony Golf Tournament. O 
vencedor nas duas competiçôes 
forain o sul-africano Ernie Els, que 
naturalinente arrecadou no seu cofre 
pessoal, uma quaiitia de fazer inveja 
até aos milionârios. 
Apesar de nâo se poder praticar a 

modalidade, o PCGA (Portuguese 
Canadian Golfers Association), con- 
tinua a sua actividade, e como tal no 
passado dia 14 do corrente, realizou 
uma assembleia gérai, onde foram 
debatidos diverses pontos, entre os 
quais a realizaçâo de torneios comu- 
nitârios, passando a destacar, a rea- 
lizaçào do torneio do Luso Golf, que 
terâ lugar como habitualmente no 
Lions Head, com a particularidade 
de este ano se realizar no Legends, 
cainpo considerado extremamente 
dificil. Também jâ esta ageiidado o 
Torneio do Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga, o quai terâ 
lugar no Indian Wells, no dia 3 de 
Junho, portanto para os aficionados, 
jâ podem começar a saborear tais 
eventos, se bem que ainda faltam uns 

quantos dias. 
Nesta mesma assembleia foram 
debatidos outros pontos de interesse, 
a destacar a realizaçâo de um torneio 
em Portugal, do quai num futuro 
breve, passareinos a dar mais infor- 
maçôes. 
Para os aficionados da modalidade sô 
nos resta esperar para que dias me- 
Ihores e que teinperaturas mais 
agradâveis venham o mais depressa 
possivel, para podermos satisfazer o 
apetite pelo jogo do golfe. 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
fl. POPTELfl OftRtCE-mt flbSOLUTflMEnTE CRflTIS 

O 'PERMIT" PORO O COUSTRUCBO DO novo CBROCEM 

Tel.: 416-535-7252 - 
Cell: 416-822-6474 

José Patricio Caires 
• Presidcnie • 

Angelo Martins 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi; 905-820-6551 • FiKBos-sziMiiao 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 



O Milénio Quinta-feira, 23 de Janeiro, 2003 29 

Futebol; Brasil 

Cruzeiro exige percentagem da venda 
de Ronaido ao Real Madrid 
O Cruzeiro de Belo Horizonte exigiu o paga- 
mento de cerca de 380.000 euros do valor 
total da transferência do futebolista Ronaldo 
do Inter de Milâo para o Real Madrid, 
indicaram fontes do clube brasileiro. 
A exigência dos brasileiros foi apresentada 
corn base na determinaçâo da Federaçào 
Internacional de Futebol (FIFA) que reco- 
nhece o direito de dividendos por transfer- 
ências aos clubes onde um futebolista foi for- 
mado. 
Ronaldo formou-se nas escolas do Cruzeiro, 
clube de onde se transferiu em 1004 para o 
PSV Eindhoven, da Holanda. Em 1006 o 
"fenômeno" ingiessou no FC Barcelona, na 
época seguinte rumou a Itàlia, para repre- 
sentar o Inter de Milâo, e no inicio da pré- 
sente temporada regressou a Espanha para 
passar a militar no Real Madrid. 
O advogado Ildeu da Cunha Pereira, respon- 
sâvel juridico do Cruzeiro, disse aos jornalis- 
tas que o processo para a obtençâo de cerca 

de 380.000 euros pela transferência do 
melhor marcador do Mundial2002 para o 
Real Madrid deu entrada nos serviços 
juridicos da FIFA hà 00 dias. 
Ildeu da Cunha Pereirà assegurou que os 
direitos do clube brasileiro continuam em 
vigor, apesar de Ronaldo - eleito pela FIFA 
melhor jogador do ano em 2002, prémio 
que jâ tinha conquistado em 1006 e 1007 - 
ter deixado o Cruzeiro hâ nove anos. 
"A FIFA decidiu protéger o clube for- 
mador do atleta, e esse é um direito que o 
Cruzeiro pode exercer uma vez, mesmo 
depois de o jogador ter sido renegociado", 
explicou o advogado do clube do Estado 
de Minas Gerais. 
Para da Cunha Pereira, "até o Sào 
Cristovâo (clube onde Ronaldo jogou até 
aos 16 anos, antes de ir para o Cruzeiro) 
tem direito a uma percentagem" da trans- 
ferência do "fenômeno" de Milâo para 
Madrid, 

FC Porto-Boavïsta e o "logo cartaz" da 19^ iornada da I Liga de futebol 
A recepçâo do FC Porto, cada vez mais 
sôlido na liderança, ao vice-campeâo 
Boavista é o "jogo cartaz" da PJ“ Jornada 
da I Liga portuguesa de futebol, na quai 
o Benfica joga em casa emprestada, em 
Torres Novas. 
A 19“ Jornada da I Liga tem inicio na 

sexta-feira, com a recepçâo da 
Academica ao Belenenses. 
No sâbado a Uniâo de Leiria acolhe o 
Maritimo, o FC Porto recebe o Boavista, 
e o Sporting vai aos Açores defrontar o 
Santa Clara. 
No domingo, no encerramento da 19“ 

Jornada, o Moreirense recebe o Varzim, 
o Paços de Ferreira Joga com Sporting de 
Braga, o Vitoria de Guimarâes desloca- 
se à Madeira para defrontar o Nacional, 
o Gil Vicente viaja até Setübal e o 
Benfica mede forças coin o Beira Mar 
em Torres Novas. 

Râguebi: 

Taça do Mundo'2003 
- IRB afasta 
Russia da | 
qualificaçâo | 
A Internationai Rugby Board (IRB), a I 
mais alta instância do râgnebi mundi- 
al, retirou na quarta-feira a Russia da 
fase de qualificaçâo para a Taça do 
Mundo de 2003 devido a irregulari- 
dades na utilizaçâo de très Jogadores 1 
de origem sul- africana. 
Na sequência de um protesto da 

I Espanha, a federaçào russa nâo con- 
seguiu provar a legalidade das 
inscriçôes de Johan Hendriks, Reiner 
Volshenck e Werner Pieterse, que 
requereram dupla nacionaÜdade, ale- 
gando terem ascendência russa por 
intermédio dos avôs. 
Desta forma, a Espanha, que tinha 
sido afastada pelos russos da fase de 
qualificaçâo, vai permanecer no apura- 
mento, disputando agora corn a 

I Tunisia mais uma eUminatôria a duas ! 
j "màos". I 
j O vencedor desta eliminatôria dis- 

putarâ corn os Estados Unldos, igual- | 
I mente a dois Jogos, uma vaga na Taça I 

do Mundo deste ano, que se disputarâ j 
na Austrâlia entre 10 de Outubro e 22 | 
de Novembre. J 

Grande Saido de Inverno em.. 

[TT] m 
i 

□ 

Agora pode ter financiamento desde 0%, 

nào faz pagamentos durante 100 dias na maior parte 

dos modelos novos GM de 2003 ou, nâo faz qualquer pagamento 

durante um ano em alguns modelos. 

West York Chec-Olds, o représentante onde encontra o veiculo que précisa, 

seja familiar, comercial ou desportivo. 

Contacte 
Victor Maciel ou 
Marcos Vinicius 

EARNING CUSTOMER TRUSTA CONFIRENCESINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

î; 

EGUNTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. («lei 656-1200 
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Artur Jorge restringe acesso da comunicaçâo | série Açores 
social aos treinos da Académica nioivisao 
O departamento de futebol da Académica 
emitiu uma nota a comunicar que o acesso 
aos treinos vai ser vedado à comunicaçâo 
social na véspera e antevéspera dos jogos 
da equipa de Coimbra, segundo vontade 
do técnico Artur Jorge. 
Esse desejo visa uma maior secretismo na 
preparaçâo dos jogos a disputar e even- 

tualmente esconder a tactica, numa 
segunda volta da I Liga que se prevè 
dura, com o objectivo da manutençào em 
mente nas hostes academistas. 
No treino da tarde de quarta-feira, além 
dos seleccionados "B" (Tonel, Lucas e 
Fredy), estiveram ausentes Binho, que 
esta a recuperar de uma micro-rotura. 

Vital, que sofreu um traumatismo direc- 
to, e Nuno Luis, To Sa e Pedro Hipolito, 
em tratamento. 
O plantel da "Briosa" ainda podera ser 
reforçado com o extremo esquerdo Pedro 
Moita (Estarreja), cujo empresario rece- 
beu uma proposta da Comissao de 
Gestâo da Ac 

Benfica sem Petit para o logo com o Beira-Nlar 
O médio do Benfica Petit foi castigado 
com um Jogo de suspensâo pela Comissào 
Disciplinar da Liga, falhando o jogo da 
jornada da I Liga, frente ao Beira-Mar. 

O internacional português foi admoestado 
corn o quinto cartào amarelo no encontro 
de sâbado passado frente ao Maritimo, 
ficando assim impossibilitado de alinhar 

pelos "encarnados" no jogo do proximo 
domingo corn os aveirenses, que se dis- 
putarâ em Torres Novas devido à inter- 
diçào preventiva do Estâdio da Luz. 

Clubes de Angra recebem 217,5 mil euros de 
subsidies camaràrios 
A Câmara de Angra do Heroismo dis- 
tribuiu na quarta-feira 217,5 mil euros (43, 6 
mil contos) pelos clubes desportivos do 
concelho para apoio à sua participaçào em 
provas nacionais, melhoria de instalaçôes e 
formaçào. 
Segundo o présidente do municipio, Sérgio 
Avila os subsidios camaràrios visam, sobre- 
tudo, a promoçào externa da cidade de 
Angra e a formaçào de atletas que possam 
vir a participar na alta competiçào. 
O Lusitania foi o clube mais beneficiado. 

corn yO mil euros, 50 mil para a sua equipa 
de futebol, a disputar o campeonato 
nacional da II Divisâo B e outras 40 mil 
para a formaçào de basquetecol, da I Liga 
Proficcional. 
Aos clubes da III Divisào, Série Açores , em 
futebol - Angrense e Boavista da Ribeirinha 
- foram atribuidos 30 mil euros cada e às 
équipas feminina de basquetebol do Boa- 
Viagem (I Liga) e AngraBaske (II Divisào) 
20 mil e 15 mil euros, respectivamente. 
Para a manutençào de recintos desportivos 

a autarquia concedeu subsidios de 2.400 
euros e aos clubes corn escalôes de for- 
maçào, apoios que variam entre os 2.504 
euros e os 648 euros. 
Na sessào de divulgaçâo das ajudas, Sérgio 
Avila apresentou o projecto "Angra-Activa", 
um programa desportivo que abrange os 
diversos escalôes etârios incluindo os idosos 
que passam a ter acesso a aulas de ginâstica 
e hidroactividade assistidos por professores 
de educaçào fisica. 
O programa integra ainda actividades 
denominadas Angrabrica (andebol), 
Atletijovem (atletismo) e Playbasquete (bas- 
quetebol) a desenvolver em todas as fregue- 
sias para promoçào destas modalidades. 
Segundo anunciou, a autarquia mantém , 

$ 
Resultados 
St" Antonio - Madalena, 8-0 
Praienso - Angronse, 2-1 
Idoal - Flamongos, 2-1 
Angûstias - Riboirinba, 1-3 
Velense - Santiago, 2-1 

Prôxima joraada 
Angrense - St° AntOnio 

flamengos - Praiense 

Ribeirinha - Ideal 

Santiago - Angüsdas 

Madalena - Velense 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
PRAIENSE 

ANGRENSE 

VELENSE 

ST. ANTONIQ 

SANTIAGO 

IDEAL 

MADALENA 

a FLAMENGOS 

9 RIBEIRINHA 

10 ANGÛSTIAS 

JGS. 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

PTS. 
31 

31 

30 

28 

24 

23 

21 

17 

17 

1 

igualmente, o projecto dos Jogos 
Municipals , promovendo uma nova activi- 
dade "Passeio a andar" apoiada pelo grupo 
espeleolôgico "Os Montanheiros". 
Destinado aos jovens mais desfavorecidos 
corn residência em instituiçôes de soli- 
dariedade social revelou a criaçào de um 
programa de aulas de equitaçâo. 

Defesa-central considéra que o Boavista està a melhorar 

HF.C. Porto é uma das melhores 
équipas da Europa», recouhece 
Paulo Turra 
o F.C. Porto-Boavista jà começa a 
ser falado com insistência. 
Apesar de nâo envolver tanta 
coisa como nos ültimos anos, o 
«derby» da invicta nâo merece 
menos motivos de interesse. 

Para Paulo Turra, um dos mais influ- 
entes jogadores axadrezados, «sera 
sempre um jogo especial, dificU, um 
clâssico». Empolgado pela vitôria sobre 
o Setübal, o defesa deseja que, desta 
vez, a equipa consiga dar continuidade 
à atitude demonstrada no ultimo fim- 
de-semana: «Foi um bom jogo, princi- 
palmente na primeira parte, pois no 
segundo tempo diminuimos um pouco 
o ritmo e o Vitôria cresceu, mas nào 
teve oportunidades de golo. Acho que 
foi merecido, até porque fizemos uma 
pressào bastante forte e alguns 
jogadores importantes estiveram bem. 
Começâmos bem a segunda volta e 
esperamos continuar assim». 

O problema é que o proximo adver- 
sârio é, simplesmente, o lider incontes- 
tado do campeonato. «Sabemos que 
serâ dificil recuperar, principalmente 
porque o proximo jogo é corn o Porto, 
na casa deles. Mas jâ foi importante 
começar a segunda volta com uma 
vitôria, o que também mostra que 
todos os jogadores, estando confiantes, 
estando bem fisicamente, conseguem 
jogar um futebol à maneira do 
Boavista, pressionando o adversârio», 
resumiu, em conversa corn o 
Maisfutebol. 
Olhando um pouco mais para a equipa 
das Antas, Turra nâo tem receio de 
dizer que o F.C. Porto «pela maneira 
que estâ a jogar é uma das melhores 
équipas da Europa», o que nâo tira o 
sono ao Boavista, pois sabe que «tam- 
bém existe muita qualidade» no Bessa, 
o que faz prever um bom jogo e uma 
equipa axadrezada totalmente motiva- 
da para o triunfo. 

Broinhas Pâo de Mafra Bolo Rei 

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

T-, -1-j Cl j*i_ pclo LCSO 
Especializados em balgadmhos ^ 

(HQDUffiQTg ® E)[IÆ\ 

Abertos 7 dias por semana 

das 5h00 da manhà 

às !2h00 da manhà 

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

Faça a sua encomenda com antecedência 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

SPORTS BAk 
Corn antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Licenciado 

pelo LCBO 

Aberto 7 dias por semana, das BhÜÜ da manhà às 2hOÜ da manhà 

No DiA DE NATAL à OFERTA DE BOLO REI E ESPUNANTE A QUEN NOS VISITAR. 
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SyPERLIGA 
EQUIPAS 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

FC PORTO 

BEIMFICA 

SPORTING 

GUIMARÀES 
GIL VICENTE 

U. LEIRIA 

VARZIM 

8 BELENENSES 
9 MARiTIMO 

10 SP. BRAGA 

11 BOAVISTA 

12 NACIONAL 

13 P. FERREIRA 

14 VIT. SETÜBAL 
15 MOREIRENSE 

16 ACADÉMICA 

17 BEIRA-MAR 

18 SANTA CLARA 

RESULTADOS 

18 

18 

17 

18 

18 
18 

18 

18 

18 

18 

18 
18 

18 

18 
18 

17 

18 
18 

V. Gulmaràes - U. leiria, 1-2 
Sporting - Académica. (adiadol 

Mariilmo - Bentica. 1-2 
Varzim - Paços de Ferreira. 0-0 

Sp. Braga - Santa Clara. 1-1 
Beira-Mar - Moreirense. 1-2 

Boavista - Vitoria de Setiibal, 1-0 
Belenenses - FC Porto, 1-3 

G. Vicente - N. Madeira. 1-0 

V 

15 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

7 
7 

5 

5 
5 

5 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

4 

2 
3 

3 

4 
2 

6 

6 

5 

5 

9 
6 

7 

6 

6 

O 

3 

6 

5 

7 

7 
7 

7 
9 

7 

7 
8 

8 

6 

8 

7 

9 

9 

M 

39 

36 

27 

34 

28 

26 

25 
21 

22 

16 

15 
19 

17 
19 

20 

19 

18 

21 

13 

14 

22 

24 

25 
25 

22 

24 
29 

27 

17 
23 

25 

19 
25 

27 
30 

31 

PORTUCUCSfl DE fUTCBOL PROEISSIOnflL 

48 

37 

31 
31 

29 

27 

27 
25 
23 

21 

21 
20 

20 
18 

18 

16 

15 

15 

PRôXIMA JORNADA 

Académica - Belenenses 
Uniâo de leiria - Maritime 
FC Porto - Boavista 
Santa Clara - Sporting 
Moreirense - Varzim 
P. Ferreira - Sp. de Braga 
N. da Madeira - V. Guimaràes 
V. de SetüPal - Gil Vicente 
Benlica - Beira-Mar 

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

PAULO ALVES (Gil Vicente) 
-ADRIANO Louzada (Nacional) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
Fabricio Bento "CEARA" (Santa Clara) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
José da Mota BARROSO (Braga) 
Anderson de Sousa "DECO" (FCP) 
ROMEU Almeida (Guimaràes) 

M LIGA 
* PORTUGUESO DE fUTEBOL PROEISSIOtlOL 

EQUIPA 

SALGUEIROS 
EST. AMADORA 
ALVERCA 
MAIA 
PORTIMOIMENSE 
□ESP. AVES 
NAVAL 

8 DESP. CHAVES 
3 FARENSE 
10 MARCO 
11 SP. COVILHÀ 
12 RIO AVE 
13 PENAFIEL 
14 OVARENSE 
15 U. MADEIRA 
16 FELGUEIRAS 
17 LECA 
18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

SALGUEIROS - PORTIMONENSE, 0-0 

UNIàO DE LAMAS - MAIA, 2-1 

E. AMADORA - FELGUEIRAS, 0-0 

FARENSE - PENAFIEL, 1-0 

DESP. CHAVES - LEçA, 2-0 

ALVERCA - RIO AVE, 0-0 

DESP. AVES - OVARENSE, 1-1 

SP. COVILHà - U. MADEIRA, 1-3 

NAVAL 1° DE MAIO - MARC O, 1-1 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

33 
32 
32 
28 
27 
26 
26 
26 
25 
24 
24 
23 
23 
21 
19 
18 
15 
13 

PRôXIMA JORNADA 

PENAFIEL - DESP. CHAVES 

LEçA - NAVAL l** DE MAIO 

MARCO - ALVERCA 

OVARENSE - SP. COVILHà 

U. MADEIRA - U. LAMAS 

MAIA - ESTRELA DA AMADORA 

FELGUEIRAS - SALGUEIROS 

PORTIMONENSE - FARENSE 

RIO AVE - DESP. DAS AVES 

*2 *2 *1’ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B l 

EQUIPA J P 

1 LI-IXÔKS IH 4() 

2 FC PORTO B 18 ;iî) 

3 LOUSADA 18 37 

4 VIZFLA 18 33 

3 ESPINHO 18 2!) 

6 PARKDF.S 18 28 

7 GONDOMAR 18 27 

8 BRAC;A B 18 27 

!) I)RA(;ÔFS SAND 18 27 

10 CAC. TAIPAS 18 23 

11 INFES'I'A 18 23 

12 FREA.Ml'NDE 18 :22 

13 P. RTBRAS 18 20 

14 VILA REAL 18 10 

15 VIEANOVENSE 18 18 

l(i ERMESINDE 18 18 

17 CAMERAS 18 18 

18 FÂFE 18 17 

19 ESP(4SEMDE 18 17 

20 VIANENSE 18 11 

Resultados 
\’ila Real • Gontlomar. 1-2 
I). Sanrlincn.ses - l'CPorio B. 2-1 
E«MX(')O.S - InlFsta. 20 
Ca(,aHorcs Faipas - Ermcsinrl(‘. 24) 
Vilanownse - Sp. Braga B. 0-0 
Vi/c‘la Falc. 2-0 
Pedras Ruhias - Espinlin, 0-0 
V^anense - l'ioaniunflo. 2-3 
Paredes - I.ousada, 1-0 
Canelas (îaia Esjiosende. 14) 

19"Jornada 
(îondoniar - O. Sandiiiensrs 
l'C Porto B • ü'ixoes 
Inlesla - Ca<;adoies Faipas 
Ennesinde - Vilatiovense 
S|). Braga B - Viz(*la 
Fale - Pedras Rubras 
Kspinho - V'ianense 
I reanuinde - Paredes 
Eousada - Canelas (iaia 
Es|)osende - \'ila Real 

1 IT.IRENSE 17 35 

2 ESFRELA PORF 17 31 

3 OUVEIRKNSF 17 32 

I SPPOMBAI. 18 30 

5 r(4RREENSE 17 30 

(i ACAD, X’ISF.r 17 29 

7 DESP. FÀriMA 17 28 

8 SANjOANE.XSE 17 25 

9 CAldLAS 17 :21 

10 .ACADEMICA B 17 20 

II SKR'FAMENSE 17 20 

12 OL. HO.SPI FAi, 17 20 

13 OE. BAIRRO 17 20 

11 ACCEDA 17 20 

15 ESMORI/. 17 20 

10 VILAFRANQl'EN 17 18 

17 SAO lOAO VER 17 15 

18 MAIÙNHENSE 17 12 

19 BENFICA CB 17 U 

Resultados 
AL. X'iseu - S{). Pomhal. 1-0 
D«‘sp. laliina - Irinoise. 2-2 
Oli. Bairro - Sanjoanense. 0-1 
Maiinhense - Serianense. 2-ü 
Benl. C’. Branco Caldas. 0-1 
S. |oào \’et - .A. Coiinlija B. 04) 
Oliwirense - \’ilalVanquense. 2 1 
’Ibrrtx'iise - Aguerla. 1-1 
Oli\, Flospital - 17 Porlalegre. 2-2 
Folgoii: l'Ninotiz. 

19" Jornada 
Esmoriz Desp. Fàtinia 
l-eirensr' - Olbeiia Baiiro 
Sanjoanense - Marinhense 
Sertanense - Benl. C. Bianco 
Caldas - Sâo Joào Wi 
A. Coimbra B - Oliwirrmst' 
V'ilarranqitt'nse - 'Ibrretmsi* 
Aguerla • ()li\eira Hospital 
E. Potialegre - .Academico V'iscu 
Folga; Sp, Pombal 

EQUIPA J EQUIPA J 

1 KSIORIL 18 

2 AMORA 18 

3 PON'FASSOEF.NS 18 

t ()I..M()SCA\ IDE 18 

5 ODIVEl.AS 18 

b MAFRA 18 

7 LOCEF/FANO 18 

8 OPERÂRIO 18 

9 MICAEEEN'SE 18 

10 OI.HAN'F.NSF. 18 

11 CAMACHA 18 

12 BARREIRENSE 18 

13 SPOR'FING B 18 

11 IMORIAl. 18 

15 ORIEX FAE 18 

K) CASA PIA 18 

17 ETSFI AXO VRS 18 

18 MAREFIMO B 18 

19 U SITANIA 18 

20 SEIXAE 18 

P 

39 

33 

31 

31 

31 

28 

28 

2() 

25 

25 

24- 

23 

19 

l!) 

19 

18 

18 

18 

18 

13 

Resultados 
.St’ixal - Barrfinmse. 3-1 
Ainora - Catnacha. 2-1 
EoultMano - Odi\(“las, M 
Oli. e Moscavide - Olhanense, 2-1 
0[)eràrio - Eusilânia Açores, 2-1 
Maritimo B Casa Pia. 4-1 
Mafia - Micaelense. 14J 
Sporting. B - Orienla!. 4-0 

Imorlal • Eusitano \'RSA, 0 1 
Ksioril-Praia - PontassoIen.se. 24) 

19"Jornada 
Barreirenst* - Amora 
Camaclia - Eoiiletano 
OdisT’las - ()li\ais e Mosca\ide 
Ollianense - Operàrio 
Eusilânia .Açores - Marilimo B 
Casa IMa - Mafia 
Micaelense • Spoiling B 
Oriental - Imorlal 
Eusilano VRSA • Ksloril-Piaia 
Pontas.solen.se ■ Seixal 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisâo % m ^ % m 

CL EQUIPA 

1 BRAtJANÇA 
2 \ AI,1)L\ L7. 
.H fOANE 
i SAN'DINFNSES 

\ALENClANO 
<- VlI..-\VKRm:N.SF. 
7 MAKIA KONI K 
K MONCÀO 
!) T llOLKO 
10 VILA POl'CA 
11 MIR.‘\Nr)F4.A 
\2 CLRVKIRA 
1,4 RONFK 
14 AMARKS 
I.) MONTALFXiRF 
l(i AC. (;R,‘\çA 

17 VALP.ACOS 

IK MARINMAS 

IM 
IH 
18 
IH 
IH 
IH 
IK 
IH 
IH 
IH 
IK 
IK 
IH 
IK 
IK 
IK 
IH 
IK 

42 
41 
41 

24 
21 
20 

10 

17 
17 
1(> 

I.') 
14 
14 

CL EQUIPA 

1 ()l.l\ LIRF..NSF 
2 riR.SF.NSi: 
4 IROFLNSK 
I LIXA 

RK) FINIT ) 
() RIBF.IR.AO 
7 FORRL MONC 
H FIÀKS 
!l S, F. CO\ A 
10 FAMALIC.V) 
II Pi:i)R()i:C()S 
12 RF.BORDOSA 
14 U S.I.orROSA 
14 CINFAE-S 
1.') SER/EDELO 
1(> LAME(K) 
17 CAMBRES 
IK PE\ IDEM 

.U 

CL EQUIPA 

1 P C VS 1 El.« ) 
2 PAMPIUIO.SA 
i ESFARREI.X 
I CESARl.NSE 

I Al.(;nl)RES 
() FOt HA 
7 \ALECAMBRENS 
K Mll.llEIROENSi: 
!i ANADIA 
10 (lAFANIlA 
II S.VI.-V) 
12 r. COIMBRA 

ARRIFANKN.SE 
11 MANCrAI.DE 
n (K MA KIA 
Kt F..ST,\C,\n 
17 .MILi.r 
IK .W ANCA 

41 

.10 

24 
21 
24 
21 

10 

IK 
IH 
17 
lt> 
12 

CL EQUIPA 

1 ALCAINS 
2 BENEDH ENSE 
4 PORFOMOSENSI. 
i RK) MAIOR 

I.Ol RiNlIANENS 
0 F.\/.F.Nl)ENSF. 
7 .SOI KENSE 
H Rl.ACHF.NSE 
0 BIDOEIRENSE 
10 MIRENSE 
11 AL.MEIRIM 
12 CARANCCEIEIR 
14 PENICHE 
Il MIRANDF.NSE 
i;> SKRN.ACIIK 
M. NA/.ARENOS 
17 FORRF.S NO\AS 

27 
27 
23 
20 
20 

10 
17 
12 
12 
0 
7 

CL EQUIPA 

1 SI.MKENSE 
2 FOI RES 
4 -VI LEl lCO MAL 
4 RIBF.IKA BR 
,■> POR IO.SAN I ENS 
(. BENI ICA B 
7 C I.OBOS 
K AI.C(K4IF. l F.NSE 
0 .S.AO \1CEM E . 
10 S.ACAVE.NENSE 
11 1" MAIO 
12 F.IAAS 
14 CARRECADO 
14 REAI. 
13 CAI.IPOl.ENSE 
|t) M.ACIIICO 
17 SAN F.ACIUV.ENS 
IK ,\(a I.\S CAM, 

42 
II 

27 
23 
24 
22 

22 
22 

21 
21 
20 

10 

1!» 
14 

CL EQUIPA 

1 ESFRELA \ N 
2 \ AS('0 C AM A 
.1 PiNHALNOXKNS 
I BE|A 
3 SII.VES 
(. l NI.À( ) SC 
7 ALM.\NSILENSE 
H .VI LÉTICI ) 
U MESSINENSE 
10 M0NTI)0 
II |IA-, ÉVORA 
12 (,)HARTEIRENSE 
14 l.r.S, FA'ORA 
11 ESP. LACOS 
13 FIT BENFICA 
K. SESIMBRA 
17 FF.RREIRENSE 
IK PADERNENSE 

,13 
44 
42 
20 
2!» 

• 20 

2K 
2H 
20 
2,1 
24 
20 

IH 

BRAGANÇA - VlLAVERDENSE, 1-2 

JOANE - MOMÇAO, 1-0 
Os SANDINENSES - MONTALECRE, 24) 

VOA POUCA ACUIAR - AMARES. 0-1 

TERRAS BOURG - ACUIAS GRAçA, 4-1 

VALDEVEZ - MtRAJfDELA, 2-0 

MARIA F<»JTE • RONFE, 90 

VALENCLANO - VALPAçOS, 2-J 

MARINHAS - CERVEIRA, 4-1 

J 

î 

RIO TINTO - TORRE MONCORVO, 1-0 

CAMBRES - REBORDOSA, 2-2 

LDCA - CtNF/LES, M 

PEVIDEM - FAMAUCàO, I-I 

OUVEIREXSE - SERZEDELO, 90 

RBEIRAO - PUES. 20 

LUSITANIA LOUROSA - LAMEGO, 10 

TtnSENSE • PEDROUçOS, 3-1 

SAO PEDRO COVA - TROFEOTE, 91 

__ ESTARREJA - GAFANHA. 3-2 

j TOCHA - SATAO, 93 

CESARENSE - ANADIA, 2-1 

MILEU - FORNO ALGODRES, 1-2 

GOUVEZA VALECAMBRENSE, 1-1 

J ETTAçAO - MILHEIROENSE, 24) 

UNIAO COIMBRA - ARRIFANENSE. 91 

PENALVA CAJTELO - AVANçA, 4-2 

PAMPILHOSA - MANGUALOE, 2-1 

' CATknguejeirâ - MlriadeoM, 1-1 

: BenedlteoM - Almeirim, 3-2 

; Portomo»en»e - Torrea Novma, 14) 

I AlcaiBS - LourinhAneDM, 24} 
] Peniche - VltârU Semaebe, M 

J Riachenae - Oa Nazar es oa, 1-1 

A Fazendetue - Rio Malor, 2-1 

-- Soureoae - Bidoeiretue, 91 

Folgmi: Mirenae 

StNTRENSE - CAMARA LOBOS, 2-1 

AGUIAS CAMARATE - BENFICA *B', M 

REAL - MACHIOO, 2-1 

1» MAIO - SACAVENENSE, lO 
RIBEIRA BRAVA - SAo VICEITTE, 10 

PORTOSANTENSE - LOURES, M 

CAUPOLENSE - ATUêTICO MALVéIRA, 1-2 

ALCOCHETENSE - *0 ELVAS*, 24) 

CARRECADO - SANTACRUZENSE, 92 

ALMANSILENSE • SlLVES, 1-2 

PADERNENSE • A CLUBE PORTUGAL, 1-3 
JuvENTUDE - UNIAO SPORT CLUBE, 90 

BEJA - ESPERANçA LAGOS, 90 

ETT. VENDAS NOVAS - FERREIRENSE, 90 

VASCO GAMA • LUSITANO ÊVORA, M 

FUTEBOL BENHCA - SESIMBRA, 94) 

PiNHALNOVENSE • QUARTEIRENSE, 34) 

MESSINENSE - MONTIJO, 3-2 
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Quern vai conseguir o 2* lugarP 
A "mini"-LIGA portuguesa perdeu todo o interesse. 
Como previ hâ muito, as faixas de campeào jâ foram com- 
pradas e endereçadas às Antas. Ficamos corn a pouca 
emoçâo de um 2o. lugar e, naturalmente, quem desce à 
divisâo inferior. E pouco se considerarmos o titulo que 
deram a esta I LIGA, a SUPER LIGA por- 
tuguesa. Super, em que? Mau futebol, gol- 
padas, arbitragens fiticias? Escolham o 
que melhor entenderem... 
No Restelo, a ténue esperança para um 
aproximar de contentores no topo da 
tabela, nâo passou de um fogacho de 
alguns minutas. Os "pasteis" de azul vesti- 
dos, foram na "cantiga" do Déco e Ca., e 
perderam os 3 pontos que pretendiam e, 
logo, por 1-3. 
A "oferta" de Baia e Ca., sô serviu para 
camuflar as fraquezas do Restelo. 
Na Madeira, o Benfica conseguiu uma difi- 
cil vitôria sobre o Maritimo (2-1), pondo 
cobro a 8 anos de jejum. O Vitôria de 
Guimaràes nâo foi feliz ante a Uniâo de 
Leiria, deixando "morrer" parte do sonho 
de seguir na 2a. posiçào. Hâ muito para 
jogar mas, 3 pontos perdidos, sâo 3 pon- 

tos... irrecuperâveis! 
A chuva que se abateu sobre Lisboa, permitiu ao Sporting 
adiar a "discussâo" para dia 5 de Fevereiro, quarta-feira. 
Sporting e Académica, vâo discutir os 3 pontos da ordem, 
jâ sabendo de antemâo corn aquilo que contam. 

Varzim e Paços de Ferreira empataram, o 
mesmo acontecendo, corn Sp. Braga e 
Santa Clara. Vâo andando, ponto-a- 
ponto! 
O Beira Mar afundou-se na Ria de Aveiro 
perante um Moreirense atrevido e seden- 
to de pontos. O Beira Mar estâ à beira de 
cair... 
O Boavista venceu mas nâo convenceu. 
Bateu o V. de Setübal, por 1-0, mas muita 
coisa extra aconteceu... Sô o ârbitro é que 
sabe o que "nâo" viu! 
O Gil Vicente ganhou ao Nacional da 
Madeira, por 2-0. 
A prôxima jornada, a 19, oferece os 
seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 24, às 16h00, Académica- 
Belenenses, corn transmissâo na SporTV. 
No sâbado, às llhOO, Uniâo de Leiria- 
Maritimo. Às 13h00, FC Porto-Boavista, 

também corn transmissâo na SporTV. Às 16hl5, Santa 
Clara-Sporting, corn transmissâo na RTPi. 
No domingo, os restantes jogos. Às lOhOO, P. Ferreira-Sp. 
Braga e Nacional da Madeira-Gil Vicente. Às 13H00, V. 
Setübal-Gil Vicente, com transmissâo na SporTV e, às 
15hl5, o Benfica-Beira Mar, também corn transmissâo na 
SporTV. 

Campeonato Nacional de Fuiebol -1 Lida -19.“ jornada - 24 a 26 Janeiro 
ACADEMICA - BELENENESES 

FC PORTO - BOAVISTA 

SANTA CLARA - SPORTING 

V.SETOBAL - GIL VICENTE 

BENFICA - BEIRA MAR 

6“ FEIRA, 24 

SABADO, 25 

SABADO, 25 

DOMINGO, 26 

DOMINGO, 26 

4:00PM 

1:00PM 

4:15PM 

1:00PM 

3:15PM 

Transmissôes 
via satélite em 

, estàhelet'imentos comerriais 

'^.J0 

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

OlKULltOSO DE 5EH POUUCUÊS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL, 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Nome: 

PERGUNTA: 

-EM QUE AND Zé TRAVAçOS JOGOU NA SELECçâO 
DA EUROPA, EM BEIFAST, CONTRA A INGIATERRAP 

Morada: 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MILÉNTO - CONCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 

TORONTO, ON, M6J 1W9 

José Mendonça, Toronto. 

|A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2“ FEIRA, 
DL4 27 DE JANEIRO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 
REALIZAR-SE-à UM SORTEIO PARA 
ENCONTRAR O VENCEDOR. 

A cerveja da comunidade 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiaiSf contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


