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A felicidade estampada no rosto (e o sol) dos participantes do Winterfest em Mayan Riviera no Mexico. 
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sem vértebras 

O passade é sempre dificil de définir, de afirmar que foi 
assim ou de outra forma, e de confirmar datas ou pes- 
soas corn a precisâo histôrica desejâvel. 
Por isso, quando se escreve algo do passade e, no pré- 
sente, alguém nos chama a atençâo para "o erro de datas 
ou de instituiçôes" desse artigo, sô uma coisa nos resta: 
tomar nota, registar "o erro" e agradecer a chamada de 
atençâo e a correcçào dos factos. 
Foi o que aconteceu corn o meu "Coluna sem vértebras", 
de 19 de Dezembro de 2002, em que dava os parabéns 
ao mais antigo clube de futebol de Portugal, o CIF, cria- 
do em 1902, extraido resumidamente de um artigo da 
revista Expresse. 
Ora, o nosso leitor Emilio Abreu, de Oâkville, vem a ter- 
reiro chamar a atençâo para o que vem transcrite no 
livre "Histôria Lùdico-Desportiva da Madeira", da auto- 
ria de Francisco Santos com coordenaçâo da Dra. Maria 
Teresa Homem de Gouveia Figueira de Freitas, assesso- 
ra do Secretârio Regional da Educaçâo e Juventude da 

Madeira. 
Segundo o nosso leitor, na pagina 63, do mencionado 
livre, lê-se: 
..."em 1847 a regiào da Madeira assistiu ao despertar da 
prâtica desportiva moderna corn a primeira bola de fute- 
bol a quai foi trazida de Inglaterra' pelo 
Britanico/Madeirense Harry Hinton"... 
..."foi nesses dias de 1875 ( 28 anos depois?) que Harry 
Hinton promoveu com outres rapazes os primeiros 
encontros de futebol de que hâ memôria no nosso Pais, 
os quais tiveram lugar no velho campo da Achada da 
Camacha"... 
..."em 20 de Março de 1888 houve um encontre de cric- 
ket no campo da Achada por uma organizaçâo denomi- 
nada “The Madeira Cricket Club..."... 
Vamos por partes. 
E ôptimo que tenhamos conhecimento desses primeiros 
jogos de futebol na Madeira que, lembro perfeitamente, 
jâ mencionei em O Milénio, por ocasiâo da visita de uma 

comitiva desportiva madeirense a Toronto. Outra coisa 
é, oficialmente, a criaçâo de um clube, e é aqui que julgo 
que esta o busilis da questào. Confusâo entre os 
primeiros jogos de futebol e oficializaçâo do primeiro 
clube de futebol. 
Portanto, nem esta "em jogo" os primeiros jogos que 
tiveram lugar na Madeira em 1875, nem a "a velhice" 
(1902) do CIF fica em causa! 
Se porventura, para além dos primeiros jogos de futebol, 
também o primeiro clube de futebol (nâo o mencionado 
The Madeira Cricket Club...) foi na Madeira, ôptimo, 
venha o nome dele e a data para pôr-mos a histôria em 
dia. O resto nâo conta. 
A referência às dùvidas do leitor quanto aos "cuidados 
corn os Açores"... comigo nâo dâ. 
Obrigado. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl-^ 
Olâ, bons amigos! 

Mais uma semana de trabalho, frio e neve. 

Afinal, uma banalidade neste nosso peiis de 

acolhimento, nâo é verdade? Sendo assim, 

nada de lamentar. Cabeça erguida, toca a 

andar em frente e cara alegre. As férias 

estâo quase ai... 

Se gosta de ajudar o prôximo, nâo hésité em contactar 
WoodCreen Community Centre. 
O Centro précisa de voluntârios para preencherem o 
"incom-tax" dos sens membros da Terceira Idade. Sào 
necessaries às Terças, Quartas e Quintâs, de 4 de Março 
a 30 de Abril. Informaçôes: 416 469-5211, Ext. 1186. 

Como jâ mencionâmos, a TVOntario fortalece as ligaçôes 
comunitârias corn a nomeaçâo de Jorge Campos para con- 
selheiro da zona Sul-Centro de Ontario. Como sabemos, 
a TVOntario esta virada intensamente para programas de 
educaçâo. Os Conselheiors da TVOntario sào o elo de li- 
gaçào directa entre as comunidades e a Estaçào. 
Na sua posiçâo de conselheiro, Jorge Campos começou jâ 
a cumprir a sua missào, tendo levado aos eküdios da 
TVOntario, no Domingo, dia 2 de Fevereiro, Lurdes 
Marchâo corn o seu grupo de atletas de Tae Kwon Do, do 
Master Kims. Muitos mais se seguirâo. 
Para contactes corn Jorge Campos: 1 866-727-4383, ou E- 
mail: jcampos@tvo.org 

Sâbado, dia 8, o Asas do Atlântico comemora 30 anos de 
serviços à Comunidade Portuguesa. A sua présidente, 
Lucilia Simas, com o seu eterno sorriso largo, sem pensar 
em sacrificios passades (...e os que ainda a esperam), 
pediu-nos para convidar sôcios e amigos a estarem pré- 
sentes na festa comemorativa e que, nôs prôprios, nâo 

faltâssemos. Vamos fazer os possiveis por estar corn o Asas 
do Atlântico pois, 30 anos de vida, nâo sào "pera doce" na 
vida daqueles que deitaram as màos à obra e mantiveram 
o clube até aos dias de hoje. Inscriçôes e réservas: 
416 532-3649. Parabéns! 

Este Sâbado, dia 8, vamos ter um jantar muito especial na 
Casa dos Açores de Toronto. 
Trata-se do jantar "Pot Luck Dinner", organizado pelas 
senhoras da cozinha da Casa dos Açores. As senhoras que 
tanto dào voluntariamente aos clubes e associaçôes e que 
tâo pouco reconhecimento recebem. Um beijinho para 
elas de todos nôs. 
Réservas: 416 603-2900, ou 562-2911, ou 771-7369. 

A jovem RUTH DAMAS natural de Montreal, filha de 
pais portugueses, formada na Universidade de Concordia 
de Montreal, vai lançar o seu primeiro trabalho gravado, 
dia 16 de Fevereiro, no Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga. 
O ahnoço serâ servido pelas 13h00. 
Nesta festa da jovem artista luso-canadiana, que jâ actuou 
nos Açores, Estados Unidos, Bermuda e vârias partes do 
Canadâ, participam também Rebeca Bagârrào e a Banda 
Santa Fé. Informaçôes e réservas pelo telefone: 905 286- 
1311, ou por intermédio de Hélio Meneses: 416 537-5943. 
Neste CD de Ruth Damas, destacam-se as cançôes "Os 
teus segredos", "O que é feito de ti", "Hhas de encanto", 
"Minha Lagoa", "Olhos feiticeiros", "Deixa essa mulher", 
"Presa em teus braços", "Voeê vai e yem" e "Canto a 
Natureza". 
Ruth Damas estudou guitarra e ôrgâo, patinagem artisti- 
ca, dança de salào e latina. Uma "estrela" em ascençào. 

A Associaçâo Migrante de Barcelos tem novos Corpos 
Gerentes. A Assembleia Gérai é presidida por Norberto 
Sousa; Guiomar Rodrigues preside ao Conselho Fiscal e, 
Licinio Silva, na presidência da Direcçào. Graça de Sousa, 

Carlos Miranda e Paulo Pereira, mantêm-se nas vice- 
presidências e nas Relaçôes Püblicas, Cultura e Desporto, 
respectivamente. As nossas felicitaçôes a estes amigos e 
aos restantes elementos que compôem os Corpos 
Gerentes da Associaçâo Migrante de Barcelos. 
E, jâ agora, nâo percam a Festa do Sarrabulho à 
Portuguesa dos barcelenses, dia 22, às 19h00, no Dundas 
Banquet Place. Réservas: 416 856-3123. 

O Portuguese Cultural Centre of Mississauga realizou a 
eleiçào para formar os novos Corpos Gerentes da colec- 
tividade. Assim, os Corpos Gerentes para 2003 sào presi- 
didos por: Assembleia Geral-Raimundo Favas; Conselho 
Fiscal-Vitor Vieira e, o Executivo, Jack Prazeres. A estes 
responsâveis e aos restantes 34 elementos que fazem parte 
dos Corpos Gerentes do PCCM, enviamos desejos de boa 
gerêneia e felicidades. 

Também a Casa do Alentejo tem novos Corpos Gerentes. 
Nâo conhecemos ainda o elenco mas, por intermédio do 
actual présidente de Direcçào, Carlos de Sousa, enviamos 
um abraço aos restantes elementos corn os desejos de 
muito sucesso. 

Gostam de fado, claro! Entâo tomem nota. Os Amantes 
do Fado realizam no dia 22 de Fevereiro, Sâbado, no 
Europa Catering, uma Noite de Fado corn artistas locais. 
Actuam, Porfirio Ribeiro, Maria Haidé e Mârio Jorge, 
acompanhados por Gabriel Teves e Januârio Araùjo. 
Jantar, surpresas e fado. Realizaçào e apresentaçâo de 
Carlos Firmino. 
Informaçôes e réservas: 416 534-5520. 

Pronto, para esta habituai pâgina é tudo. 
Mas, como sabem, hâ muito mais para escolher nas pâgi- 
nas do seu Milénio. Até p’râ semana. 

JMC 
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Provas documentais 
incriminam Carlos Cruz 
A Policia Judiciâria (I^) tem em 
sua posse provas documentais, 
como videos e fotografîas, que 
incriminam Carlos Cruz no caso 
de abuso de menores da Casa Pia. 

A noticia é avançada pelo Diârio de 
Noticias que référé que essas provas serâo 
antigas e também recentes, pelo que 
poderào sustentar a prâtica continuada ao 
longo de vârios anos. 
Segundo o jornal Pùblico, estas provas 
associadas ao facto de Carlos Cruz ter efec- 
tuado uma transferência bancâria «bas- 
tante elevada» para o Banco Itaù, no 
Brasil, terâo levado o juiz Rui Teixeira a 
decidir-se pela prisâo preventiva do sus- 
peito. 
A detençâo do apresentador foi decidida 

na sexta-feira à tarde, depots do magistra- 
do do Ministério Pùblico (MP) ter conclui- 
do que Carlos Cruz se preparava para 
fugir, uma vez que quase todo o seu di- 
nheiro terâ sido transferido para o Brasil. 
As varias operaçôes levadas a cabo pela ly, 
que incluiam vigilâncias e escutas telefôni- 
cas, indiciavam a fuga do suspeito. Além 
das provas documentais, bavera ainda 
vârios testemunhos de jovens que terâo 
sido vitimas de alegados abusos sexuais 
por parte do apresentador, referentes a 
situaçôes que ainda nâo prescreveram e 
que foram considerados crediveis pelo MP. 
A PJ estaria a seguir o apresentador desde 
sexta-feira de manhâ. Alegadamente, 
quando Carlos Cruz se apercebeu, jâ na 
auto-estrada para o Algarve, terâ acelerado 
ultrapassando os 200 quilômetros por 

JUIZ CONVICTO DE PEDOFILIA 

Carlos Cruz foi detido porque, segundo o 
despacho do juiz de instruçào criminal, 
Rui Teixeira, tem abusado sexualmente 
de menores desde 1908 até aos nossos 
dias, fazendo parte da rede de pedofilia 
que usava a Casa Pia. 

Segundo o documenta do magistrado, cita- 
do pela SIC, o apresentador estâ ainda liga- 
do a actos pedôfilos ocorridos antes daque- 
la data. 
O magistrado decidiu que o apresentador 
ficava a aguardar julgamento na prisâo, nâo 
que houvesse o perigo de fuga ou a destru- 
içào de proyas, mas pelo perigo de continu- 
açâo da actividade criminosa. Ou seja, para 
o juiz, Carlos Cruz poderia ter continuado 
a abusar sexualmente. de menores se se 
tivesse mantido em liberdade. 
De acordo corn o despacho, da rede pedô- 
fila fazem igualmente parte “Bibi” Hugo 
Marçal e Ferreira Diniz. O esquema fun- 
cionaria da seguinte forma: o ex-fun- 
cionârio da Casa Pia era o angariador; o 
advogado Hugo Marçal levava os 
menores a locals previamente estabeleci- 
dos; Carlos Cruz e o médico Ferreira 
Diniz estariam entre os clientes, ainda 
segundo o despacho do juiz de instruçào 
criminal. 
Dos quatro suspeitos, apenas Hugo 

Marçal se livrou da prisâo preventiva e o 
magistrado de instruçào criminal explica 
a razâo, no despacho revelado pela SIC: 
corn o angariador preso, o intermediârio 
deixou de constituir perigo, embora sobre 
ele recaiam "fortes indicios" da prâtica de 
quatro crimes de "lenocinio agravado". 
Por outras palavras, o advogado de Elvas, 
que chegou a defender “Bibi”, é suspeito 
de ter facilitado actos de pedofilia. 
Mas se o intermediârio deixou de ser uma 
ameaça, jâ o mesmo nâo se passa corn os 
restantes suspeitos detidos na noite de 
sexta-feira. Assim, para além de Carlos 
Cruz, também o médico Ferreira Diniz 
poderia, em liberdade, continuar a activi- 
dade criminosa, no entender do juiz de 
instruçào. 
As conclusôes do magistrado tiveram por 
base a avaliaçào feita das provas que o 
Ministério Pùblico lhe entregou, através 
das quais encontrou fortes indicios da 
existência da referida rede. 
De resto, ao fim da noite, um comunicado 
da Procuradoria-Geral da Repùblicâ, é 
claro no seu ponto 5: "Passados cerca de 
dois meses de investigaçào foram 
reunidos fortes indicios da implicaçâo de 
très pessoas, que acabariam por ser deti- 
das por Ordem do Ministério Pùblico, 
sendo certo que sô duas ficariam em 
prisâo preventiva, decretada pelo juiz de 
instruçào competente. A terceira ficou 
sujeita a pagamento de cauçào e à obri- 
gaçào de apresentaçôes periôdicas à 
autoridade. A indiciaçào foi pelos crimes 
de “abuso sexual de crianças, e lenocinio 
corn agravaçào,". 
O advogado de Carlos Cruz (Serra Lopes) 
e de Ferreira Diniz e Hugo Marçal (Joào 
Nabais) jâ contestaram as medidas de 
coacçâo aplicadas aos seus constituintes. 
E, em breve, vâo apresentar recurso da 
decisào do juiz de instruçào Rui Teixeira. 
Por seu turno, Raquel Cruz, a mulher de 
Carlos Cruz, réfuta todas as suspeitas que 
recaem sobre o seu marido e garante que 
os depoimentos que incriminam o marido 
sào falsos. "Estào a confundir o Carlos 
coin outra pessoa", diz Raquel Cruz. 

hora. A Judiciâria terâ entào 
pedido à Brigada de Trânsito 
que detivesse Carlos Cruz à 
saida daquela via. De acordo 
corn as vigilâncias policiais, o 
apresentador preparava-se 
para deixar a sua mulher e 
filha em casa dos sogros, em 
Albufeira, corn o provâvel in- 
tuito de viajar para Espanha, 
onde deveria embarcar para o 
Brasil. 
O nome de Carlos Cruz consta ainda de 
uma lista que o US Post entregou à PJ na 
semana passada. De acordo corn o Diârio 
de Noticias, essa lista contém cerca de 200 
nomes de subscritores de um portai de 
pornografia infantil norte-americano, da 
quai alegadamente farâ parte o apresenta- 
dor Cruz e algumas figuras da politica, do 
desporto e empresârios. O jornal adianta 
também que o principal suspeito no caso 
da Casa Pia, Carlos Silvino, conhecido por 
"Bibi", terâ começado a colaborar corn as 
autoridades. Na sequência da colaboraçào 
do antigo funcionârio da Casa Pia corn a 
PJ, estào a ser investigadas dezenas de pes- 
soas e poderào acontecer em breve mais 
algumas detençôes. A prisâo mais 
aguardada é a do embaixador Jorge Ritto, 
que tem sido associado ao caso desde o ini- 

cio. O jornal Correio da Manhâ référé que 
a PJ tem seguido o diplomata e que estâ 
preparada para avançar corn a detençâo a 
qualquer momento, jâ que se supôe exis- 
tirem provas documentais e testemunhos 
substanciais contra Ritto. Nos ùltimos dias 
têm sido também efectuadas inùmeras 
diligências em diversas zonas do pais, 
nomeadamente no Porto e no Algarve. 
Na sexta-feira à noite, a Policia Judiciâria 
deteve Carlos Cruz, o médico Ferreira 
Diniz e Hugo Marçal, ex-advogado de 
"Bibi". O apresentador e o clinico mantêm- 
se em prisâo preventiva, o advogado foi 
solto mediante fiança. As acusaçôes de 
crime de abuso de menores ou associaçào 
a este pendem sobre os très suspeitos. O 
caso estâ a originar surpresa e conster- 
naçâo na sociedade portuguesa. 

miHi'iimna 
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"Uma escola em cada 
K - meta atingida na Madeira, informou 

O Secretârio Regional da Educaçâo, 

Dr. Francisco Fernandes 

Os dias forain poucos mas a caminhada foi 
longa. O Secretârio Regional da Educaçâo 
da Regiào Aiitônoma da Madeira, Dr. 
Francisco José Vieira Fernandes -acom- 
panhado de sua mulher Dra. Maria do 
Céu Costa Mendes-, foi de uma simpatia 

participar na festa comemorativa do lUo. 
Aniversârio do Rancho Folclôrico 
Madeirense, mesmo antes de ir ao Flotel. 
Uma visita inesperada que colheu de sur- 
presa os responsâveis do Rancho e do 
Canadian Madeira Club, uma surpresa 

No Madeira Club, Vasco Rodrigues, 
Luis Bettencourt, Maria do Céu Costa 

Mendes, Francisco Fernandes, José 

Mario Coelho e Manuel da Silva. 

extrema ao aceitar os vârios convites para 
visitas e encontros para além do programa 
previamente preparado e, logicamente, 
cumprido. 
Logo à chegada, Sâbado à noite, acedeu 

recebida corn alegria e muitos aplausos. 
No Domingo, um passeio magnifico a 
Niagara Falls, um dia de muita neve e frio, 
o que deu um ar especial ao passeio pois, 
nenhum dos convidado jâ vira na vida 
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semelhante espectâculo (incluo o 
Présidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, o Dr. Carlos Encarnaçâo e sua 
mulher, Dra. Filoména Pestana 
Encarnaçâo). As Cataratas do Niagara, de 
Inverno ou Verâo, sào sempre um grande 
e impressionante espectâculo. 
Na Segunda-Feira, depuis de uma visita â 
cidade -incluindo a cidade subterrânea-, o 
Dr. Francisco Fernandes foi recebido pelo 
Vereador da Câmara Municipal de 
Toronto, Dr. Mario Silva, num almoço 
muito animado onde também se encon- 
travam o Dr. Carlos Encarnaçâo e mulher, 
o Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào 
Perestrello, a Conselheira Escolar Nellie 
Pedro, e outros convidados de ambas as 
comitivas. Naturahnente, houve troca de 
prendas entre o Vereador e ambos os con- 
vidados. 
Na Terça-Feira, dia livre para passeios e 
compras. A noite, jantar/convivio na sede- 
social do Canadian Madeira Club- 
Madeira House Community Centre onde, 
curiosamente, estiveram também o casai 
Carlos Encarnaçâo e o Cônsul-Geral de 
Portugal. Uma noite linda de convivio, 
diâlogo, poucos discursos e troca de pren- 
das. Na Quarta-feira, palestra do Dr. 
Francisco Fernandes aos alunos luso-cana- 
dianos da Universidade de Toronto e pro- 
fessores, apoiado pelas professoras Dra. 
Manuela Marujo e Dra. Aida Baptista, 
responsâveis pela realizaçâo da Semana 
Cultural Madeirense na Universidade de 
Toronto. 
Foi um êxito completo. O Dr. Francisco 
Fernandes, conliecedor, preciso e conciso, 
aqui e ali coin algum de humor, soube cap- 
tai' as atençôes de todos e informar o 
muito que a Regiâo Autônoma da 
Madeira fez pela rede escolar da regiâo e 

pela Educaçâo. Nestes dias de convivio 
tivémos vârios diâlogos corn o Dr. 
Francisco Fernandes, parte dos quais aqui 
deixamos resgistados. 
JMC - Para além de Secretârio Regional 
da Educaçâo, o Dr. Francisco Fernandes 
também é responsâvel pelo pelouro do 
desporto. Que papel desempenha nesta 
ârea? 
Dr. Francisco Fernandes - Sou responsâ- 
vel, nâo sô por aquilo que é mais visivel na 
prâtica desportiva, mas também ao que 
estâ associado à questào das infraestru- 
turas desportivas onde, outrora, pratica- 
mente nâo existiam os técnicos, os ârbi- 
tros, a formaçâo desportiva... estas areas 
representavam um verdadeiro deserto. É 
a partir de 1976, corn a autonomia politico- 
administrativa da regiâo, que todos esses 
aspectos começam a desenvolver. Hoje, 
embora algumas das estratégias ainda se 
mantenham - nomeadamente o incentivo 
à prâtica desportiva -, estes aspectos exis- 
tem numa dimensào diferente, sobretudo 
a nivel de infrastruturas, cujos problemas 
deverâo estar resolvidos até 2006 coin o 
novo projecto das piscinas que até agora 
eram praticamente inexistentes. 
JMC - O caso da insularidade é prejudi- 
cial neste aspecto? 
Dr. Francisco Fernandes - A questào da 
insulariedade estâ sempre présente, sobre- 
tudo quando se quer fazer investimento. 
Os custos de construçâo sâo consideravel- 
mente mais caros do que numa regiào con- 
tinental e, no nosso caso, ainda corn a 
agravante do aspecto geolôgico nos obri- 
gar a estratégias de construçâo que sâo 
necessariamente mais caras. 
JMC - E em relaçâo à competiçâo 
nacional? 
Dr. Francisco Fernandes - Em 1976,► 

Dr. Francise^ Fémandes, 
Robert Brandies e Stephen 

Rupp na Uvraria da 
Universidade de Toronto. 
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► apenas existia uma équipa - o Maritimo 
- que participava em competiçôes 
nacionais e nos primeiros anos até corn a 
agravante de ter de pagar os custos da sua 
deslocaçào e o custo da deslocaçâo dos 
adversârios e hoje existem cerca de 90 
équipas nas vârias modalidades. E ôbvio 
que existe um esforço financeiro da parte 
do governo: a Regiâo suporta os encargos 
coin essas deslocaçôes, o Estado compar- 
ticipa com a deslocaçâo das équipas do 
Continente e dos Açores à Madeira, em- 
bora haja também uma receita prove- 
niente do totoloto que é canalizada para 
esse fim, mas que actualmente nào cobre 
mais do que 20 por cento do custo total. 
No entanto, continuamos a defender que o 
custo da insulariedade dever ser nacional e 
que dévia ser suportado pelo pais. 

müsica, a informâtica, linguas 
estrangeira... De modo a que as crianças 
quando chegam ao segundo ciclo (5“ ano) 
jâ levam uma preparaçào diferente. Por 
outro lado, as escolas que proporcionam o 
terceiro ciclo e o secundârio jâ estào tam- 
bém em todos os concelhos e acabou-se 
corn a situaçào que havia no passado de 
que quem queria continuât os estudos 
para além do antigo 5° ano dos liceus, 
tinha que vir para o Funchal o que limita- 
va consideravelmente o numéro de alunos 
que faziam esse ciclo de aprendizagem. 
Foi uma aposta que considerâmos em 
curso uma vez que neste mandato que ter- 
mina em 2004, hâ cerca de 17 escolas que 
ainda vâo ser construidas e ainda ficarâo 
algumas para um proximo mandato do 
governo entre 2004 e 2008 para que se 

Os convidados, Sdc, fU^oml da Educaçàa, Dr. Francisco 
Fernandes, e Dr, Carlos Encarnaçm, présidente da Câmara de 
Coimbra, ent cor^atemtcaçâe corn famiUarts e responsavcis 
universitârios e eonsularss. 

Aceitamos encomendaB, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, coatïeletaa, 
galinha grelhada na 
brasa e no espetïo, 
aaladaa e muit;a mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANAIIAS10AM-8PM • rECiuuioA2^FEiRA • 6^ FORA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
 • Na Winston ChurchiU a sul da QjEW •  

JMC - Passemos, entào, para o campp da 
educaçâo. Também nesta ârea, a Madeira 
tem progredido em vârios areas e nos 
vârios ciclos educacionais. 
Dr. Francisco Fernandes - Sim, quer em 
numéro de instalaçôes, ou mais propria- 
mente na qualidade dessas instalaçôes 
porque uma das medidas que foi tomada 
jâ hâ alguns anos - um projecto que se ini- 
ciou em 1993 - sobretudo no reordena- 
mento e redimensionamento da rede esco- 
lar. Jâ nâo temos escolas de pequena 
dimensâo - refiro-me ao panorama 
nacional em que existem perto de 2000 
escolas corn’ menos de 10 alunos. 
Actualmente, cerca de 80 por cento dos 
jovens do primeiro ciclo jâ estâo nas 
chamadas escolas “a tempo inteiro” que 
tem as actividades curriculares e as 
chamadas actividades de enriquecimento 
curricular, onde aparece o desporto, a 

complete esta rede escolar. A infraestrutu- 
ra escolar hoje nào tem a durabilidade das 
do passado e hâ jâ escolas construidas 
depois do 2.5 de Abril que no final deste 
ciclo precisam de ser substituidas. 
JMC - E quanto à universidade? Quais 
sâo os progressos? 
Dr. Francisco Fernandes - A universidade 
da Madeira é jovem - tem cerca de 12 anos 
- e tem dado resposta a um numéro relati- 
vamente considerâvel de estudantes 
madeirenses - e nào sô - que de outra 
forma nào teriam chegado ao ensino supe- 
rior, mas é uma universidade que luta coin 
todo o tipo de dificuldades que hoje todas 
as universidades do pais se debatem: uma 
reduçâo do numéro de alunos, por um 
lado, o facto do sistema de finânciamento 
que existe em Portugal para o ensino supe- 
rior estar condicionado ao nümero de 
alunos, por outro lado. A Universidade 

da Madeira, em relaçâo à quai o governo 
da Madeira e a minha secretaria nâo têm 
tutela porque a reinvindicamos numa 
condiçâo de tutela repartida corn o Estado 
e temos algumas indicaçôes que essa dupla 
tutela vai acontecer em breve, mas mante- 
mos uma parceria intéressante corn a uni- 
versidade. Ffâ um desemprego qualifica- 
do que nâo é muito significativo, mas que 
começa a ser um sinal de alerta. É por 
isso que, juntamente corn a Universidade 
da Madeira, estamos a preparar um con- 
junto de estudos prospectivos, nomeada- 
mente em relaçâo ao ensino para saber- 
mos nos prôximos cinco a quinze anos que 
tipo de licenciaturas mais nos interessam 
para que a universidade colabore no senti- 
do de formar os licenciados que nos inte- 
ressam, mas tendo uma estratégia conjun- 
ta corn a universidade da Madeira e fun- 

cionamento de outras universidades. 
JMC - Uma vez que falamos de universi- 
dade, vamos abordar a local: as professe- 
ras Manuela Marujo e Aida Baptista da 
Universidade de Toronto realizaram a 
semana cultural madeirense para os 
alunos daquela instituiçào. O tema que 
debateu durante essa semana foi sobre a 
“Promoçào de Hâbitos de leitura e leitura 
conterhporânea madeirense”. Como se 
consegue, hoje, promover a leitura? 
Dr. Francisco Fernandes - Hâ estudos 
nacionais que nâo especificam, concreta- 
mente o caso da Madeira, mas passâmes 
alguns anos coin essa ideia de que as pes- 
soas estavam a 1er menos. Isto, de alguma 
forma, é fruto de outras solicitaçôes, 
nomeadamente da televisâo e de outro 
tipo de actividades que nâo existiam no 

Continua na pagina seguinte 

loViit B.B. 
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A Sata Express agora com voos 
para Lisboa, Porto ê Faro nos 

modernos Airbus A310/300 
da Sata International. 

Marque jà a sua viagem 
para o Vérào. 

Exiya Sata você merece. 

Prefirc « SATA EXPRESS, 
contacte o ?eu agente ae viagen? 

pava veçewav a çua paçça^em. 

"Uma esGOla em cada 
freguesia" 
Continuaçào da pagina 5 

passade. Consequentemente, os habitos de 
leitura foram-se deixando para tras. Dai o 
termos vindo a desenvolver algumas ini- 
ciativas e o que estamos a concluir neste 
momento, dito pelos proprios livreiros e 
editores, é que esses habitos de leitura 
estào a voltar. As escolas estao hoje ape- 
trechadas com bibliotecas e temos uin 
espolio de cercade 180.000 livros. 
Também se criaram outras estratégias, 
nomeadamente a colocaçào de ani- 
madores socio-culturais de bibliotecas, 
entre outros projectos que estào em curso, 
tais como o concurso do bad de escola em 

- meta atingida na Madeira, informou 

o Secretario Regional da Educaçâo, 

Dr. Francisco Fernandes 

escola, o prémio Margarida Macedo da 
Silva (escritora madeirense) que implica a 
leitura de escritores madeirenses e o 
aluno, posteriormente, terâ que desen- 
volver uma prosa ou uma poesia a proposi- 
to dessa leitura. Segundo um inquérito 
feito por varios ôrgàos de comunicaçào 
revelou que somente no ano 2002 vende- 
ram-se na Madeira cerca de 200 mil livros. 
Ora, numa populaçào de 250 mil pessoas 
que ainda tern uma percentagem de 
analfabetos, começam a ser niimeros 
intéressantes. Dai o podermos dizer 
que os habitos de leitura começam a 
ser promovidos e estamos a ver os 

frutos dessa promoçâo. 
JMC - Esta palestra teve o mesmo efeito. 

embora se se dirigisse a um piiblico dife- 
rente, ou seja, a alunos que vivem dividi- 
dos entre duas culturas e duas linguas. O 
objectivo das professeras foi, indirecta- 
mente, “recuperâ-los” para a lingua de 
Camôes. 
Dr. Francisco Fernandes - Sim, creio que 
esse é fundamentalmente o objectivo. Eu 
vim preparado precisamente para falar 
desses projectos que nào sâo de promoçâo 
de leitura de nivel universitârio, falar de 
escritores madeirenses. Devo dizer que 
quando preparei a conferêneia, cheguei a 
pensar englobar a lista (enorme) de todos 
os escritores madeirenses - o que é per- 
feitamente impossivel. Trouxe algains 
livros que deixei na universidade sobre 
alguns destes escritores e foquei mais em 
pormenor o escritor madeirense de maior 
projecçâo na area do romance - Horâcio 
Bento Gouveia. 
JMC - No entanto, no Consulado Gérai 
de Portugal apresentou a palestra “A edu- 
caçào na Regiào Autônoma da Madeira e 
o papel da universidade no espaço insu- 
lar”. Este espaço insular entende-se como 
Madeira ou prolonga-se até às ilhas dos 
Açores? 
Dr. Francisco Fernandes - Neste caso con- 
creto, aquilo que posso concluir em relaçào 
à universidade da Madeira, também posso 
concluir em relaçào à universidade dos 
Açores e, na minha opiniâo hâ vârios 
papeis. Um deles é o acesso mais facilita- 
do para os jovens da Regiào, corn menores 
custos poderein aceder a uma carreira corn 
curso superior. Outro aspecto tem a ver 
corn uma adequaçào corn os cursos que a 
universidade vai administrai' coin a neces- 
sidade do mercado mais proximo, mais 

regional. Os alunos moram mais proxi- 
mo da universidade e tudo indica que 
queiram continuar a viver e a trabalhar na 
terra que os viu nascer. Ai, a universidade 
tem que ter uma resposta que nào é de 
olhar sô para os sens prôprios quadros 
docentes, mas verificar as necessidades do 
mercado. O papel da universidade no 
espaço insular vai um pouco mais longe, 
que é outra componente que a universi- 
dade tem e que nào é sô a de formar 
jovens, mas também o sector da investi- 
gaçào. Os espaços insulares hoje ofere- 
cem um ambiente que, por vezes, as 
grandes cidades ou as grandes métropoles 
nào consegnem, em termos de clima, de 
algum bem-estar e de qualidade de vida 
que o investigador nécessita, sobretudo na 
ârea da sismologia e vulconologia porque 
tem um laboratôrio natural disponivel. 
No caso da Madeira, temos hoje um flo- 
resta patrimônio mundial e na ârea das 
ciências relacionadas coin o ambiente e a 
investigaçào poderâ beneficiar imenso. 
JMC - Por ultimo, agradecemos a sua 
atençào e a maneira como contribui na 
Semana Cultural da Universidade de 
Toronto. 
Dr. Francisco Fernandes - O regionalismo 
português estâ sempre muito proximo 
destas comunidades, por vezes ainda mais 
forte do que no prôprio pais. Refiro-me à 
forma como cultivam a imagem da sua 
terra natal, das suas tradiçôes e do seu fol- 
clore. As liçôes de portuguesismo 
chegam-nos, muitas vezes, de fora do 
espaço portug'uês propriamente dito. 

Foi uma jornada brilhante. Estào de 
parabéns as Professoras, Dra. Manuela 
Marujo e Dra. Aida Baptista da 
Universidade de Toronto, todos quantos 
deram o seu contributo para o êxito desta 
Semana Cultural Madeirense na 
Universidade de Toronto, sem esquecer o 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào 
Perestrello, que proporcionou um exce- 
lente encontro e um "Madeira de Honra" 
no Consulado Gérai de Portugal e acom- 
panhou o Secretario Regional da 
Educaçâo da Madeira até ao ultimo 
momento, assim como o Vice-Cônsul 
Crescéncio José Ferreira, o técnico do 
ICEP Vasco Rodrigues, o Relaçôes 
Pùblicas do Canadian Madeira Club 
Agostinho Martins e, naturalmente, o 
Conselheiro das Comunidades 
Madeirenses. 
Tal como o velho ditado; A uniâo faz a 
força! 

JMC/Aiia Fernandes 

A derigente do Madeira 

Club, Olivia Abreu, com 
a prenda reeebida do 
Dr. Francisco Santos. 
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"Cantar às 
na FPtv 
Mais uma vez o grupo de "Cantares às 
Estrelas" da Banda Lira de Nossa Senhora 
de Fâtima, da Igreja de Santa Inès, em 
Toronto, fez-se representar na FPtv para a 
sua habituai actuaçào sobre velha tradiçâo 
ribeiragrandense. 
Joào Loureiro, müsico e porta-voz do 
grupo, confessou-nos: 
-Jâ estou cansado. Fîâ mais de 45 anos que 
me dedico às bandas musicais e às 
tradiçôes da minha terra. A idade nào per- 
doa, jâ me falta o ar... 
-Esta tradiçâo do "Cantar às Estrelas" é 
uma tradiçâo sô da Ribeira Grande? 

Estrelas” 

-Sim, é na Ribeira Grande que ela se man- 
tém enraizada. E, nos, ribeiragrandenses 
fora dos Açores, mantemo-la. Eu nào con- 
sigo deixar de participar na festa, embora 
os anos jâ me pesem... 
-Isso quer dizer que a Banda estâ a precisar 
de sangue novo, é assim? 
-É verdade, précisâmes de meninos e meni- 
nas que queiram aprender mùsica e tocar 
na banda. Se me permite, até faço aqui um 
apelo, para que os pais levem as suas cri- 
anças à Igreja de Santa Inès, porque nos 
temos ensaios duas vezes por semana. O 
Mestre Mârio Silva, tem muito jeito para 
ensinar, gosta muito de crianças... 
-E ajuda as crianças a viver utilmente os 
sens tempos livres. Maus caminhos sâo 
muitos, os bons caminhos é que vâo desa- 
parecendo... 

-É verdade, caro senhor.-Anuiu, Joào 
Loureiro.-A vida estâ tào dificil que os 
prôprios pais ficam sem saber o que fazer. 
Levem-nos aos ensaios de mùsica, de fol- 
clore, de teatro, é bom, eles gostam, e ficam 
ocupados corn coisas que os ajudam a viver 
melhor. 

Agradecemos ao Joào Loureiro e aos seus 
colegas da Banda Lira Nossa Senhora de 
Fâtima da Igreja de Santa Inès, de 
Toronto, pela presença e actuaçào na FPtv 
corn o tradicional "Cantar às Estrelas". 
Fazemos votos para que as crianças adi- 
ram à mùsica, que aproveitem o volun- 
tarismo dos responsâveis das bandas, uma 
forma extremamente saudâvel de viver e 
conviver. 

JMC 

Casa Branca garante qne Bnsh nâo fixou 
calendàrio para operaçâo no Iraqne 
o Présidente norte-americano. 
George W. Bush, nào fixou qual- 
quer calendàrio para uma ope- 
raçâo militar no Iraque, afirmou 
na 3“ feira o porta-voz da Casa 
Branca, Ari Fleischer. 
"Eu pedi a semana passada a toda 
a geute para nào ceder à tentaçào 
de determinar um nùmero preciso 
de semanas. Continuo a fazê-lo", declarou 
Fleischer em conferência de imprensa. 
O Présidente Bush indicou na semana pas- 
sada que o desarmamento do Iraque de- 
verâ ser uma questào de "semanas e nào de 

"O Présidente nào determinou 
um période preciso, o nùmero 
exacte de semanas, quando 
disse «semanas e nào meses» e 
qualquer informaçào dizendo 
o contrârio nào tem funda- 
mento", adiantou o porta-voz. 
Vârios jornais, nomeada- 
mente britânicos, afirmaram 

que o Présidente norte-americano e o 
primeiro-ministro britânico. Tony Blair, 
acordaram sexta-feira, durante um encon- 
tre na Casa Branca, dar ao regime 
iraquiano um ùltimo prazo de seis semanas 
par a se désarmai-. 

FOTO EPA/LVSA 

Tel; 416-535-8000 
mnriinsSirelnetcmi 

mÿmjÊÊÊm Dupont St. 
ÊÊm Toron'to ON M6H SA6 mBL,JSÊUÊmm Dufferin/Dupont; 
TONI MARTENS cGaiieria Main 
Saies Representative 

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

ST.CLAIR/SCARLETT WESTON/LAMBTON 

Bungalow completamente renovado. 
2 quartos' c/châo em madeira. sala, 
cozinha nova em aberto c/sala 
de jantar. 

Bungalow em excelente condiçâo 
c/estacionamenlo. 3 quartos de cama. 
sala, cozinha e cave acabada. 

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

ST. ClJUB/KEEtJE 

Prêdio completamente renovado. 7 
apartamentos + 7 escritorios. Sports 
Bar, tudo alugado, corn rendimento 
anual de $145,000.00. Cave acabada e 
entrada separada, vaga coin possibili- 
dade para sports bar. Excelente inves- 
timenlo. ODQ®^ 

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

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

SYMINGTON/DUPONT 

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

soaa ann oo 

Casa grande corn 10 divisôes em 
boas condiçôes pode servir 2 
iamilias. 'l'oda em madeira e 
cerâmica. 4 divisôes por andar 
cave acabada corn driveway. 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 

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

tugiiesas e membros dos consellios de adini- 
nistraçào de radios e televisôes, creio haver 
algrima luz ao fundo do ti'mel. 
Ana Fernandes- Qiial a diferença em cantai- 
em Portugal e entre os portugueses da dias- 
pora? 
Qementfr Existe sempre uma diferença 
entre cantai' em Portugal e cantar para os [)or- 
tugueses que vivem noutros paises. A palavra 
saudade existe e os nossos melhores valores 
nacionais vêm ao de cima. No entanto ess'e 

chegou, Clemente pai tiu. 
Mais um punhado de cançôes gravadas e 
lançadas ao vento para que sejam espalhadas 
pelo mundo, onde quer que viva um por- 
tuguês. Esperemos que até em Portugal o 
vento as distribua pelas radios de Portugal. Jà 
é mais do que tempo par a respeitarem a cul- 
tura popular portuguesa e derxarem-se de 
"inglesices" pirosas que nào levain os por- 
tugueses a lado nenhum. 

Ann FvniHiidos/IMC 

"Nos estüdios do Hornani 
Raposo tonho uma 
tranquilidado ùnica" 
palavras de Clemente, apôs m^ds uma gravaçào em Toronto. 

Clemente, voz bem conhedda e admirada 
entre nos, voltou a Toronto para giavai' nos 
estüdios do müsico, compositor e produtor 
Hernani Raposo. Teve ainda tempo para um 
espectâculo na Casa das Beiras, por ocasiào 
do aniversâi io dos beirôes. 
A primeira pergunta que nos occorreu fazer 
a Clemente, foi exactamente esta sua prefe- 

ct niônio Santos, 
Cristina Santos e 
Clemente na FPtv. 

rência em gravar em Toronto. 

Clemente- Eu gosto muito de gravar em 
Toronto e tenho-o feito hâ alguns anos a esta 
parte, porque tive a sorte de encontrar um 
"senhor" müsico por essas paragens de seu 
nome Hernâni Raposo, que além de ser um 
glande profissional consegue ainda ser um 

gl ande ser hiimano o que nem 
sempre é fàcil de conciliar. 
Gravar no seu estüdio rodeado 
da sua familia é um ambiente 
de grande tranquilidade, ao 
contrario do que se passou 
durante as inümeras gi avaçôes 
que fiz durante a minha car- 
reira e onde o stress era imenso. 
Ana Fernandes- Que razôes 
encontra para a pouca conside- 
raçâo pela müsica portuguesa 
na radio do nosso pais, ao ponto 
de alguns artistas se unirem em 
protesto? 
Clemente- Durante os meus cerca de vinte 
oito anos como intérprete da müsica ligeiia 
portuguesa, constatei sempre como que um 
alheamento da comunicaçào social em 
relaçào aos autores e intérpretes da nossa 
müsica Ligeira.Tal facto deve-se a diversos fac- 
tores tal como Portugal ser uma jovem 
democracia e onde a comunicaçào ser 
chamada constante e insistentemente para a 
eboliçào politica e os problemas sociais 
graves que ainda existem no nosso pais, fican- 
do pouco espaço para divulgaçào cultural. E 
eu digo cultural porque a müsica, especial- 
mente a ligeira tem um papel prépondérante 
a nivel da cultura popular do nosso pais. E 
verdade que nunca se ouviu tào pouca müsi- 
ca portuguesa na nossa radio. Mas de vez em 
quando existem estes ciclos, que sào dificeis 
de explicar, mas depois as coisas têm tendên- 
cia para nortnalizar. E pelo que eu sei em 
relaçào a reuniôes que têm tido lugar entre os 
présidentes das maiores discogrâficas por- 

sentimento esbateu-se e muito em virtude das 
novas tecnologias. Hoje como todos sabe- 
mos, por exemplo no Canada, através da 
FPTV SIC sabe-se em tempo real o que se 
passa no nosso pais em todos os dominios. A 
RTPi também ajudou e muito, como pio- 
neira a saltai- bai reiras e hoje o mundo é uma 
aldeia global e essa saudade tào nossa que eu 
encontrava hà vinte cinco anos em Toronto 
tem-se vindo a atenuai'. 
Ana Fernandes- Que projectos tem para o 
futuro? 
Clemente Eu tenho um projecto musical 
novo e diferente para dar a conhecer ao 
püblico no proximo mês de Mai ço, mas cer- 
tamente que tenho projectos que gostaria de 
concretizai', tal como um espectâculo corn 
uma gl ande orquestra que pudesse ser gi ava- 
do em som e imagem. Qiem sabe se um dia 
Deus e os Homens nào me vào surpreender? 

E, coin a mesma simplicidade corn que 

iŸaocUûŸS 
Fernanda Almeida e Cristina jâ têm ao dispor o melhor 

para passar o vosso Verào. 
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 tem jâ o 
piano de Verào para Portugal. 

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

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 
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"Coimbra continua a ser uma cançâo" 
- noçâo corn que ficâmos apôs o convivio corn o Dr. Carlos Encarnaçâo, Présidente da Câmara Municipal de Coimbra. 

Os responsâveis da Casa das Beiras de 
Toronto foram felizes com a presença do 
Dr. Carlos Encarnaçâo, Présidente da 
Câmara Municipal de Coimbra, um 
homem corn uma carreira impressionante 
e de uma simpatia extrema. 
O Dr. Carlos Encarnaçâo e sua mulher 
Filoména Pestana Encarnaçâo, formaram 
um par cheio de atractivos. Simples, ale- 
gres e energéticos, deram um ar mais festi* 
vo... à festa. 
Acompanhâmos o casai em vârias ocasiôes. 
No passeio a Niagara Falls, encontramo- 
nos por acaso, mas, quer no salâo de Testas 
do Canadian Madeira Club, quer no 
almoço proporcionado pelo Vereador 
Mârio Silva na CNE e, depois, à CNTower, 
os encontros foram programados e plenos 
de simpatia. 
Aproveitâmos as ocasiôes para conversai' e 
registar alguns apontamentos que refuta- 
mos de muito interesse para todos. 

LF. - Como actual présidente da Câmara 
de Coimbra, houve alguma transformaçâo 
que tenha efectuado desde que tomou 
posse? 
Dr. Carlos Encarnaçâo - Como s6 foi eleito 
hâ um ano para Présidente da Câmara de 
Coimbra - embora o seja corn muito gosto 
porque é a minha terra - ainda nâo hâ 
muitas transformaçôes, mas projectos em 
estudo e que no seu devido tempo serâo 
implementados. 
LF. - No entanto, foi na condiçâo de pré- 
sidente da Câmara de Coimbra que esteve 

grandes macrosofalias do Porto e Lisboa, 
tentando sufocar o resto do pais. Deste 
modo, estamos a fazer um trabalho muito 
importante, no meu ponto de vista, para o 
pais corn todas as cidades capitais de dis- 
trito e também tentando ancorar em 
Coimbra e na regiâo à volta delà uma ârea 
metropolitana, pela primeira vez, fora de 
Lisboa e Porto. Sào propostas novas que 
trazemos 
L.F. - Coimbra enfrenta alguns problemas, 
como as demais cidades do pais, mas um 
que parece preocupante nos ültimos tem- 
pos é a poluiçào do Mondego. Que medi- 
das estâo a ser tomadas nesse sentido? 
Dr. Carlos Encarnaçâo - A poluiçào do 
Mondego esta substancialmente resolvida 
porque, pelo menos no que diz respeito a 
Coimbra, a cidade tem uma série de 
estaçôes de tratamento de residues, tem 
tido um cuidado muito grande no contrôle 
da qualidade da âgua - sendo da melhor 
que hâ no pais, bastava colocar-lhe um rôtu- 
lo e comercializâ-la - e em relaçâo ao 
Mondego tem sido feito um esforço que 
nesta altura permite ter uma toalha de 
âgua à frente de Coimbra que nâo tem 
sinais fundamentais de poluiçào. 
L.F. - Um outre projecto, controverse na 
altura em que foi anunciado, sobre a cober- 
tura da baixa comercial ocupa o lugar das 
grandes “obras” de Coimbra. Quai é o 
ponto da situaçâo? 
Dr. Carlos Encarnaçâo - Nos tivemos essa 
ideia porque a mesma tem correspondên- 
cia neutres paises, tais como no Brasil, 

EM Niaÿmt Fails Dr. Francisco Fernandes s Dr. Carlos 

Encarnaçâo corn as rcspectivas mulheres e acempatihantes. 

no 2“ aniversârio da Casa das Beiras de 
Toronto. 
Dr. Carlos Encamîiçâo - Sim e nâo. Do 
ponto de vista da Casa das Beiras, eu vim 
também como Présidente do Conselho 
Consultive da Regiâo Centro, eleito por 
todas as Câmaras dessa mesma regiâo. 
Portante, vim na dupla qualidade para par- 
ticipar no aniversârio de uma casa que tem 
a ver corn uma grande zona em que nos 
inserimos e vim dizer o que achava que, 
nesta altura, era - do ponto de vista do equi- 
librio das politicas nacionais - em relaçâo 
aos municipios aquilo que devemos e esta- 
mos a fazer. No fundo, isto passa por dar 
força à regiâo pai a ela servir como alterna- 
tiva ao Porto e Lisboa... De facto a nossa 
responsabilidade histôrica é contribuir 
para o equilibrio do pais para que nâo haja 

Bélgica, Itâlia, Japâo... Essa zona a que se 
référé é uma zona de comércio tradicional 
que tem que competir coin as areas comer- 
dais. A ideia inseria-se no conjunto de 
coisas que estamos a fazer para criar 
condiçôes de competitividade em relaçâo 
ao outro comércio. Sendo um comércio 
coin a rua à sua volta, valia a pena dar ine- 
Ihores condiçôes para as pessoas se deslo- 
carem coin mais fâcilidade. No entanto, é 
uma ideia. Foram contactados uma série 
de arquitectos para nos darem propostas 
porque qualquer soluçâo do ponto de vista 
estético tem que passar por uma consulta a 
pessoas especialistas na ârea, pela resposta 
eventual deles e por um referendo local 
(porque jâ o prometi) em relaçâo à soluçâo 
que vier a ser proposta. 
LF. - Quais sào os projectos da Câmara de 

Coimbra a curto, médio e longo prazo? 
Dr. Cctrlos Encarnaçâo - Começarei pelo 
seguinte: quai é o primeiro grande objecti- 
vo de Coimbra? Coimbra tem que ser 
entendida como uma cidade do conheci- 
mento, de cultura. Alias, ela é este ano a 
capital nacional da cultura por uma razâo 
muito simples; o peso cultural de Coimbra. 
A base do desenvolvimento de Coimbra 
continua e deve continuar a ser a cultura e 
as indüstrias ligadas à cultura, incluindo o 
turismo. Para isso, precisamos fazer a recu- 
peraçào do centro histôrico que é a peça 
fundamental. Vamos ter o desenvolvimen- 
to de um programa muito intéressante rela- 
cionado coin as duas margens do rio 
Mondego sobre dois parques verdes imen- 

sos coin ciclo vias para acompanhar o rio, 
vamos ter um projecto para tentai' con- 
seguir très grandes conjuntos de piscinas, 
mais um parque multi-desportos, de cam- 
pismo... 
LF. - O Euro 2004 vai ser importante para 
Coimbra? 
Dr. Carlos Encarnaçâo - Vai ser muito 
importante nâo tanto pelo futebol porque 
vào ser certamente poucos jogos disputa- 
dos no estâdio que estâ a ser reconstruido e 
que estarâ pronto em Junho, mas porque é 
o ano a seguir à Capital Nacional da 
Cultura e Coimbra vai estar na “onda” da 
noticia durante estes dois anos. 

Continua na pagina 10 
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Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People 
with your choice of 
Dipping Sauce 

16 .99 
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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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"Coimbra continua a 
ser uma cançâo" 
- noçâo com que ficàmos apôs o convivio com o Dr. Carlos 
Encarnaçâo, Présidente da Câmara Municipal de Coimbra. 

Continuaçâo da pagina 9 

L.F. - Sente que o imigrante oriundo 
de Coimbra quando régressa à terra, 
continua a sentir-se em casa? 
Dr. Carlos Encarnaçâo - Eu acho 
que sim porque hà um poder mâgico 
em Coimbra que é impossivel des- 
crever, mas que é intéressante justa- 
mente pelo seu ambiente, por ser 
diferente, por ser uma cidade de 
juventude, mas corn' toda aquela 
ligaçâo patrimonial. 
UF. - Assim sendo, que mensagem 
tem para os oriundos de Coimbra a residir 
no Canada? Ficâmos corn a certeza de que o casai 
Dr. Carlos Encarnaçâo - Um abraço a Encarnaçâo vai voltar ao Canada, 
todos, tive muito gosto em estar aqui. Particularmente, a Dra. Filoména Pestana 

Encarnaçâo ficou impressionada 
coin a quantidade de gente que 
encontrou da sua Ilha da Madeira, 
gente da sua freguesia, gente que 
conheceu ao pé da sua porta. Quem 
é que a tirava de junto das amigas 
que encontrou? Bern dizia, corn 
graça, o Dr. Carlos Encarnaçâo: 
"Calhou-me esta cruz, que hei-de 
fazer?". 
Uma boa cruz, diga-se de passagem. 

JMC/Ana t'eniHiides 

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 activos nas artes, desportos e vida comunitâria. 

O U.C.C. esta interessado em estudantes corn objectivos ambiciosos e àvidos 
por novos desafios, a esses, pretendemos informar sobre o programa nacional 
de boisas de estudo do Upper Canada College e, dar-lhes a oportunidade de 
frequentar uma das mais prestigiosas'escolas do pais; as boisas de estudo estâo 
ao dispor dos jovens portugueses que frequentem os graus 7, 8 e 9 e obtenham 
aproveitamento excelente, oferecendo-lhes ajuda financeira. Este ano, deram 
entrada no U.C.C. alunos oriundos de todas as regiôes do 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 Canadâ, 
Estados Unidos e na Europa, especiahnente em instituiçôes como Oxford, 
Cambridge e London School of Economies. 

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

Peira informaçôes contacte: 

Upper Canada College Tel: 416-488-1125, extensâo 4123 ou 
CIRV-fm Tel: 416-537-1088. 

"Cantar às Estreias" 
da Associaçâa dos 
Romeiros de Toronto 
o Mestre Antonio Tabico, romeiros e 
familias, juntamente corn os elementos 
da "Caravana Açores", realizaram uma 
bêla festa de "Cantar às Estreias" no 
Ambiance Hall, no passado Sâbado, dia 1 
de Fevereiro. 
Segundo foi mencionado pela MC- 
Fâtima Martins, esta tradiçâo secular 
ribeiraquentense acontece todos os anos 
de 1 para 2 de Fevereiro, dia da 
Purificaçào de Nossa Senhora, represen- 
tada por Nossa Senhora das Candeias, 
Nossa Senhora da Estrela e Nossa 
Senhora da Apresentaçâo. Este dia, é 

também o dia da apresentaçâo do 
Menino no Templo. 
Depois desta pequena apresentaçâo, subi- 
ram ao palco os componentes da 
Caravana Açores que presentearam os 
présentes corn o "Cantar às Estreias": à 
guitarra Manuel Moscatel e José Pereira; 
à viola David Freitas e Edmundo 
Pimentel; no acordeào José Luis Raposo, 
e na flauta. Tony Câmara. 
No improviso, os talentosos José 
Fernandes, Joâo Luis Teixeira e Mestre 
Tabico. O coral, constituido por Tony 
Aguiar, Lurdes Teixeira, Maria dos 

W DISTRIBUTORS OF 
’m PORTUGUESE 
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~Jm SLABS 

TILES 

15® Aniversàriô Pf 
(MM tL(©(£l(©3 (©s SMaH(âJ(Ê)3 

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

1 1 Dublin Street, Topoirto, Onisario 

Tel: 416-534-5155 www.marbles-of-portugal.com 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marbels@idirect.eom 
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Santos, Gila Raposo e Lurdes Faria. Ainda 
o aplauso do publico se fazia ouvir e jâ o 
pessoal do Ambiance Flail servia o jantar. 
Rapides e eficientes. 
Para fim de festa, ouvimos varias vozes 
locais. Abriu as variedades, a jovem e 
prometedora Jennifer Abadesso, seguindo- 
se o veterano Mano Belmonte, simpatico, 
experiente e de agrado certo. Mestre 
Tabico "saltou" para o palco com a sua 
graça e jeito habituais, fazer as tào 
necessarias arremataçôes e, paralelemente, 
venda de rifas, para angariaçào de fundos 
para a Associaçâo dos Romeiros de Sâo 
Miguel de Toronto. 
A seguir, cantou Edmundo Pimentel, anti- 
go elementos do saudoso conjunto "Boa 
Esperança", sempre risonho e agradâvel. 
Lurdes Faria, também nào faltou à chama- 
da, cantando com a sobriedade que Ihe é 
reconhecida e, para acabar, o "tabicozi- 
nho", ou seja, o Tony Camara. Tony, sur- 
preendeu o ptiblico, com a apresentaçào de 
uma cançâo romântica, da autoria de seu 

pai Antonio Tabico e que ira inserir na sua 
proxima gravaçào. Uma noite de "Cantar 
as Estrelas" plena de alegria, bom ambi- 
ente e de preparaçâo para a grande cami- 
nhada que se aproxima, pelas freguesias de 

Sâo Miguel, na romaria 2003. Quern quiser 
participar ainda esta a tempo. 
É so telefonarem ao Mestre Tabico; 416 
533-5485. 

Português vai 
fazer volta ao 
Mundo para 
angariar fundos 
Um empresârio português residente na 
Grâ-Bretanha vai dar a volta ao Mundo 
num aviao ligeiro, era Seterabro, com o 
objectivo de angariar fundos para uma 
organizaçâo de luta contra o cancro. 
Manuel Queiroz, de 56 anos, esta a 
preparar-se para fazer a viagem de cir- 
cum-navegaçâo num aviao Van 
Grunsven RV6. Ultrapassado um can- 
cro nos intestines, este entusiasta da avi- 
açâo decidiu avançar com o desafio da 
volta ao Mundo hâ cerca de um ano. O 
trajecto jâ foi cuidadosamente estudado 
e as 24 mü milhas serao percorridas em 
16 etapas. Manuel Queiroz quer fazer a 
viagem em menos de 27 dias, o actual 
recorde mundiaL A viagem começa no 
aéroporté de Wolverhampton, 
Inglaterra, estando prevista uma escala 
no 17.° dia em Santa Maria, no 
arquipélago dos Açores, e na cidade do 
Porto (norte de Portugal continental) no 
dia seguinte. Para o empresârio e impor- 
tante fazer a viagem de circum-nave- 
gaçâo em 2003 para assinalar o cen- 
tenârio do primeiro aviâo, construido 
pelos irmâos Wright, em Kitty Hawk, 
nos Estados Unidos, uma cidade por 
onde Queiroz tenciona passar. 

JMC/Fàtima Martins 

VmmgM Wlwhioh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do ^4 Mississauga 

  

Sabado, 
08 de Fevereiro 

Baile do socle 
- conjunto 

Jovem império 

INFO: 905-286-1311 

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

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

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

Horacio Domingos, um amigo sempre à mao! 

•KzÆrJtdcuf *^^oniuigos 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-035-4441 
M21 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSCIOS 

Conclusao do VIP 
O novo curriculo do Ontario estabelece 
padrôes de educaçâo para os alunos da 
secundaria com um alto objectivo competi- 
tivo. Para que este objectivo seja atingido, 
torna-se crucial que o aluno se prepare em 
todos os aspectos desde os primeiros anos 
de escolaridade. Uma das funçôes do do- 
cumento VIP, sobre o quai tenho escrito 
nas ültimas semanas, é começar a preparar 
o aluno para essa realidade que vai encon- 
trar ao nivel secundârio. Corn este Eu tigo, 
concluimos a abordagem deste documento 
que, mais uma vez lembro a todos os pais, 
deverâ ser conhecido pelos pais e encar- 
regados de educaçâo paia que possam 
colaborar corn a escola e os professores. 
Um dos ùltimos aspectos, ou categorias, do 
VIP é o “Serviço Comunitârio”. Entende- 
se por serviço comunitârio todo o trabalho 
que o aluno faz voluntariamente em prol 
da comunidade. Muitos centres comu- 
nitârios estâo organiEados e funcionam à 
base do voluntariado. O voluntârio dedica 
o seu tempo, energia, conhecimento e 
capacidades a um projecto que contribua 
para o melhoramento da comunidade em 
que esta inserido, onde vive e onde, traba- 
Iha. Dai que esta unidade tem como objec- 
tivo principal o serviço comunitârio. À 
medida que o aluno vai fazendo trabalho 
comunitârio na escola ou na comunidade 
escolar, começa a ganhar experiência e 
auto-estima que o ajudarâ a desenvolver a 
capacidade de comunicaçâo, de resolver 
problemas, de tomar decisôes responsâveis 

e de expandir o seu conheci- 
mento a vârias âreas. Os pro- 
jectos em que o aluno se 
envolve deverâo ir ao encon- 
tro do seu prôprio interesse e 
necessidades. Numa fase ini- 
cial, o aluno deverâ envolver- 
se em projectos que poderâ 
completar num espaço de 
duas semanas. De igual modo, 
deverâ ser encorajado a parti- 
Ihar as suas ideias corn os colegas de turma 
e manter um diârio sobre o trabalho que 
estâ a fazer. Para que o aluno consiga com- 
pletar corn sucesso o trabalho voluntârio 
que lhe é proposto, o professor deverâ cer- 
tificar-se que o aluno sabe définir comu- 
nidade (exemplo; sala de aula, escola), iden- 
tificar as necessidades comunitârias numa 
determinada ârea, descrever as capaci- 
dades que desenvolvem conforme vâo tra- 
balhando no projecto e escolher um traba- 
lho que lhe interesse. 
Finahnente, apôs terem sido completados 
todos os passos sugeridos no VIP, a con- 
clusâo estâ relacionada corn a diversidade 
social. A primeira liçâo prende-se corn 
preconceitos. Define-se como preconceito 
todo o juizo negativo que se faz de uma 
pessoa ou de um grupo, para o quai nâo 
existe evidência adequada. Uma vez que o 
governo do Ontârio tem a preocupaçâo de 
criar um sistema de educaçâo excelente 
para todos, torna-se essencial que precon- 
ceitos, estereotipos e descrimininaçâo 

baseados em raça, sexo, 
religiâo, idade, etnia, capaci- 
dades fisicas ou intelectuais 
nâo existam dentro da sala de 
aula. Qualquer um dos fac- 
tores acima mencionados 
(preconceitos, discriminaçâo e 
estereotipos) podem con- 
tribuir para o desenvolvimen- 
to negativo do aluno, falta de 
confiança e comportamento 

inaceitâvel. A ultima unidade concentra- 
se nas acçôes que os alunos - quer indivi- 
dualmente, quer grupo - devem tomar 
para evitar que este tipo de problema ocor- 
ra na sala de aula. Assim sendo, o profes- 
sor terâ que verificar que o aluno tem 
capacidade de compreender o significado 
de preconceito, estereotipo e descrimi- 
naçâo; compreender como estes factores 
podem desenvolver-se em racismo ou out- 
ras formas de discriminaçâo; trabalhar 
juntamente corn o professor para que a 
comunidade escolar nâo testemunhe nen- 
hum destes problemas. 
Terminamos, assim, o espaço dedicado ao 
VIP. Se ainda restarem dùvidas, poderâo 
contactar este jornal através de telefone ou 
e-mail. Como tenho sido abordada por 
alguns pais que têm filhos no ensino 
secundârio sob o programa lEP e nâo 
sabem muito bem o que o mesmo signifi- 
ca, para a semana começaremos a abordar 
este aspecto da educaçâo individual. 
Continuaçâo de um bom estudo. 

PSP apreende 
380pastilhas 
de Ecstasy 
A PSP de Leiria anunciou no inicio da 
sernaha a apreensâo de 380 comprimi- 
dos de Ecstasy que estavam em poder 
de um individuo de 25 anos, residente 
em Oeiras, que foi detido e interrogado 
por um juiz de Instruçâo Criminal, 
ficando em prisâo preventiva. 

Esta foi a maior apreensâo de sempre 
da PSP de Leiria e ocorreu no âmbito 
de uma operaçào de controlo de trânsi- 
to e de identificaçâo de individuos sus- 
peitos, na madrugada de sâbado. 
Os comprimidos estavam dissimulados 
na roupa do individuo e a PSP suspeita 
que seriam para "venda em zonas de 
diversâo nocturna, na cidade e 
arredores, devido â sua grande quan- 
tidade". 
Para além dos comprimidos de Ecsta- 
sy em elevado estado de pureza e corn 
um peso bruto de cem gramas, a PSP 
apreendeu um telemôvel, uma faca de 
mato e uma Ecstasy. 
O individuo, que nâo terâ cadastro 
criminal, estava acompanhado de um 
amigo e viajava num carro que foi man- 
dado parar, por se tornar suspeito. É 
português, de etnia africana, e concluiu 
hâ pouco tempo uma missâo intema- 
cional, ao serviço das Forças Armadas. 

Informaçâo importante destinada a individuos corn estatuto de residente permanente no Canada 

Tome mais fàcil o seu 
regresso ao Canada 

Poupe tempo e dinheiro - obtenha o seu Cartâo de 
Residente Permanente (RP) antes de viajar. 

A quem se destina o novo cartâo: A partir de 31 de Dezembro de 2003, todos os 

individuos corn estatuto de residente permanente (imigrante legalizado) e que viajem ao 

estrangeiro em empresas de transporte comeroial precisarâo de obter um Cartâo PR a fim de 

poderem regressar ao Canada. 

Os cidadâos canadianos nâo precisam de obter o Cartâo RP. 

|*î 

(,‘a.rjaf.ia ^ Onde précisa de apresentar o cartâo: Se for residente permanente (imigrante ^ 

legalizado) de regresso ao Canadà e estiver em vias de embarcar em atguma empresa de 

transporte comercial, deverâ apresentar o cartâo RP ao pessoal da transportadora antes do embarque no 

aviâo, navio, comboio ou autocarro. 

Se, a partir de 31 de Dezembro de 2003, se encontrar na situaçào de residente permanente em viagem ao estrangeiro e nâo possuir 

consigo o Cartâo RP, poderâ vir a ser-lhe recusado o embarque no aviâo, navio, comboio ou autocarro de regresso ao Canadà, 

podendo ser encaminhado para a embaixada ou consulado canadianos mais prôximos a tim de obter um documento de viagem corn 

prazo de vaiidade. Tal situaçào poderâ originar atrasos na viagem e despesas imprevistas. 

Obtençâo da cidadania canadiana: incentivam-se os individuos corn estatuto de residente permanente a apresentarem o 

requerimento de candidature para aquisiçâo da cidadania. 

Como obter o Cartâo RP: Os requerimentos de candidature encontram-se disponiveis no espaço informâtico do Ministério 

da Cidadania e Imigraçào do governo canadiano (www.cic.gc.ca) ou teletonando para o Centro de Atendimento (1 800 255-4541). 

Os requerimentos serâo processados corn base no ano de chegada. Veritique a tabela seguinte, confirme em que môs deve 

apresentar o requerimento e apresente-o a tempo. Por exempio, se chegou ao Canadà em 1998, deverâ entregar o requerimento a 

1 de Maio de 2003. 

Para obtar mais informaçâo ou raquerimantoa: 

0 1 800 255-4541 
m / TDD: 1 888 576-8502 

O www.cic.gc.ca 

Canad'â 

Ano de chegada 
2000 - 2002 
1996-1999 

1992-1995 

1988-1991 

1980-1987 

1973-1979 

Anterior a 1973 

Data de apresentaçâo do requerimento 
Janeiro a Abril de 2003 

Maio de 2003 

Junho de 2003 

Julho de 2003 

Agosto de 2003 

Setembro de 2003 

EM QUALQUER MOMENTO 
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I Sextaieira, dia 7 | 
I -Festa da Juventude no Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton. | 
I Info: 647 280 3079. | 

I ^ I Sàbado, dia 8 
I -Festa do 30o. Aniversârio do Asas do Atlântico Social e Sports Club, com inicio às | 
I 18h30. Baile com o "Português Suave", 
I -Festa do 2o. Aniversârio das Amigas, às 18h30, no salâo da Igreja de Sta. Helena. | 
I Actuaçôes de Otilia de Jesus; Lindsey Moita, Michelle Madeira e Diane Campos. | 
I Info: 416 536-5036, ou 537-6821. | 
I -Baile do Socio no PCCM, com o coryunto Os Panteras. _ | 
I -Baile de Sâo Valentim na Casa do Alentejo, com o conjunto Sonhos de Portugal, j 
I Jantar "Carne à Alent^ana" e tomada de posse dos Corpos Gerentes do Lusitania | 

de Toronto. Baile com o Mexe-Mexe, | 
-Baile das Amigas no Angrense de Toronto. Bufete e baile. | 
-Baile no Graciosa C. Centre com o coiyunto Oh Lâ Lâ. } 

Quinta-feira, dia 13 | 
-Actuaçâo da Banda I*61o Norte, no Phoenix Concert Theatre, numa realizaçâo da | HAliança da Juventude dos Clubes Portugueses. Info: 416 536-5961. | 
-Festa do "Dia das Amigas" no First Portuguese, no Europa Catering. Jantar e 
variedades com o mûsico e intérprete John Ferreira. I 

I Sàbado, dia 15 | 
I -Festa de Sâo Valentim na Casa da Madeira com jantar, baile e a actuaçâo de | 
I Rebeca. i 
I -Festa do "6° Encontro de Concertinas e Cantares ao Desafio" do Arsenal do | 
I Minho, no Dundas Banquet Place, em Toronto. Info: 416 588-4438. | 
I -Festa de Sâo Valentim da Filarmonica Lira Bom Jesus e dos Mordomos José e Ana J 
I Pereira, no Galaxy Club, em Oakville. JafUar e variedades com Tiffany Costa, | 
I Décio Gonçalves e o corijunto Português Suave, Info: 905 844-2732. | 
I -Demonstraçâo contra a possivel guerra no Iraque, às 13h00, na Yonge e Dundas, | 
I em Toronto. Info: stopthewar@sympatico.ca | 
I -Matança do Porco da Irmandade do Divino Espirito Santo de St. Mary of the | 
I Angels Parish, em Toronto, pelas 19h00. Info: 416 727-8186, ou 652-6787, ou 533- | 
I 2027 . J 
I -Nilton César abrilhanta o Sto Valentim do Oasis Convention Centre, em I 
I Mississauga. | 
I -Matança do Porco na Parbquia de S. Sebastiào, organizada pelo Grupo de | 
i Escuteiros 78, . | 
I -Baile de Carnaval da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo do Ontario no | 
I Clube Português de Cambridge. Jantar, baile e prémios aos melhores mascarades. | 
I -Festa de S. "Valentim no \^sco da Gama de Brampton, com o conjunto Jovem | 
I Império. | 
I -Baile de Sâo Valentim na Casa das Beiras, com jantar e baile. | 

I Domingo, dia 16 | 
I -Festa de apresentaçâo do CD de Ruth Damas, de Montreal, no PCCM, com jan- | 
I tar e a presença de Rebeca e o conjunto Santa Fé. • | 

Sàbado, dia 22 
I -Matança do Porco da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de Sto. | 
I Antonio, em Toronto, com inicio às 19h00, Actuaçâo dos Searas de Portugal. f 
I Info: 416 536-3333. | 
I Jantar e baile da Luso Trap Association no Our Lady Queen of Croatia Church. | 
i -Baile do Socio e Aniversârio do Rancho Folclôrico do Amor da Patria, no salâo da | 
I Igreja de Santa Helena. | 
I -Festa do Sarrabulho à Ifortuguesa da Associaçâo de Barcelos no Dundas banquet | 

Comunidade 2003: 

EÜA quase isolados na ONU 
Os Estados Unidos contam actualmente 
com o apoio de apenas très membros do 
Conselho de Segurança da ONU para 
uma eventual resoluçào autorizando o 
recurso à força contra o Iraque, de acordo 
com diplomatas. Para adoptar uma re- 
soluçâo sâo necessârios nove votos entre 
os 15 membros do Conselho e nào pode 
haver qualquer veto. 
Assim, Washington conta apenas com o 
apoio da Bulgâria e de Espanha, para 
além do Reino Unido, cujo primeiro-mi- 
nistro, Tony Blair, argumenta que "é abso- 

lutamente necessâria" uma segunda re- 
soluçâo autorizando o recurso à força. 
Contando com o proprio voto dos EUA, 
apura-se que apenas quatro dos 15 paises 
estarào a favor de uma intervençào mili- 
tar no Iraque. 
No que diz respeito aos paises que têm 
direito a veto, França, China e Russia têm 
manifestado grandes réservas quanto a 
um eventual intervençào, nào sendo de 
descartar a hipotese de pelo menos um 
destes paises usar o seu direito de veto 
para inviabilizar um ataque ao Iraque. 

on 

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

iiraCPEI ŒW (EQWA 

MM 

Grande saldo e Auto Show na Addison on Bav, 
até ao dia 15 do Fevereiro. 

Procura carro novo para recreio ou trabalho? 

Aproveite agora pois so paga em 2004! 

NÀO pague juros durante 3 anos e, se preferir, 

NAO faça pagamentos durante 100 dias. 

Mais ainda, os descontos podem atingir 

os $5.000. dolares. 

NAO dê nada de entrada, Addison on Bay paga o 

primeiro mês no sistema LEIASE em quase todos os 

modelos novos. 

Grande variedade de carros usados escolhidos 

especialmente para este grande saldo. 

2 semanas de grandes descontos e a presença da 

CIRV-fm até ao dia 15 de Fevereiro. 

Fale com o JOSÉ DA COSTA pelo telefone: 416 964-3211. 

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

Telefone: 416-964-3211 
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INTERVENÇAO DA DEPUTADA MANDELA AGÜIAR 
SS de Janeiro de S003 

Senhora Présidente 
Senhores Deputados 

Desde os séculos e XVIII emigrar 
era para nos praticamente sinonimo de 
partir para o Brasil. 

Porém, a realidade complexa e multiforme 
de uma persistente expatriaçâo, nào se 
deixou nunca suficientemente abarcar 
nessa percepçào popular. De facto, fora da 
corrente dominante ficaram muitos que 
escolhiam a Africa e o Oriente, e de segui- 
da, também a América de lingua caste- 
Ihana para viver alguns anos ou a vida 
inteira. Do México às Caraibas, .da 
Venezuela ao Chile e à Argentina, através 
de cada um desses homens (e, em alguns 
casos, também mulheres) agindo de livre e 
espontânea vontade, sem conhecimento 
ou reconhecimento do seu pais, tornaram- 
nos parte da construçâo dessas naçôes 
estrangeiras, e da fundaçào das grandes 
cidades do futuro, como Caracas, Lima ou 
Buenos Aires. 
Um fenomeno semelhante de quase "invi- 
sibilidade" de movimentos migratôrios 
veio a repetir-se no nosso tempo, desde que 
O Brasil foi, na segunda metade do século 
XX, suplantado pelo que chamâmos 
"novos destinos" na Europa. 
Nào sô no imaginârio popular, mas em 
sede de concepçâo de estratégias e politi- 
cas do governo, a França é assumida, neste 
dominio, como sucessora do Brasil, numa 
viragem de rumo da nossa gente que, teria 
abandonado por completo a aventura 
ultramarina, para se ir, "a salto" pelas 
estradas e caminhos que nos ligam aos 
povos vizinhos. 
Esquecendo a que, na mesmissima época, 
continuamos a sair para os Estados Unidos 
da América e sul de Africa e começamos a 
demandar, em massa, a Venezuela e o 
Canadâ. 
A Venezuela registava 10.798 portugüeses 
em 1950 e, 25 anos depois, meio milhào. 
Idêntico é o caso do Canadâ, onde, nos ter- 
mos de um acordo bilateral, um primeiro 
grupo de émigrantes aporta- em Halifax 
em 13 de Maio de 1953 e na década de 70 
as nossas comunidades contam jâ mais de 
500.000 pessoas. 
Tal como na Europa, os pioneiros sâo, ini- 
cialmente, empregues em sectores como os 

da agricultura ou construçâo civil, mas a 
breve trecho, diversificarâo as suas activi- 
dades, caracterizando-se por uma grande 
mobilidade profissional e também geogrâ- 
fica, acrescente-se. Agora, as primeiras e 
segundas geraçôes - e jâ mesmo as terceiras 
- estâo em todos os dominios da sociedade, 
corn nome feito nas universidades, na 
politica, no mundo empresarial, nas artes, 
no desporto! E o movimento associativo 
projectou e sedimentou os valores da nossa 
cultura e do que costuma chamar-se a 
"nossa maneira de estar no mundo", em 
contextos os mais diversos. De um modo 
espantosamente semelhante, nào sô nos 
seus fins ültimos como até nos modelos 
organizativos, ainda que estes reflictam, 
como é ôbvio, diferentes graus de poder 
econômico ou de interacçâo corn a 
sociedade de acolhimento. Tudo consegui- 
do sem ajudas, sem estimulos do pais de 
origem e sem contactos ou interinfluên- 
cias de comunidades de outras regiôes do 
globo, aliâs, apenas tentado no periodo em 
que funcionou o primeiro Conselho das 
Comunidades entre 1980 e 1987. 
Por isso, quando olhamos qualquer uma 
das sociedades de beneficência ou centres 
culturais - desde os mais modestes àqueles 
que no Brasil, na Venezuela, em Hong- 
Kong, na Africa do Sul, no Canadâ ou 
Estados Unidos da América, na Austrâlia, 
e neutres destinos longinquos, atingem o 
patamar da verdadeira "monumentali- 
dade" fica-nos uma certeza; se a sua con- 
struçâo tivesse dependido da visâo 
estratégica, de um geste ou de uma com- 
participaçào dos sucessivos governos de 
Portugal (que no territôrio é de regra) ne- 
nhuina dessas obras existia* 
Um maior ou mener enfoque nas "colô- 
nias" (para usar a designaçào da época), 
por parte do Estado nào tinha, no passade 
remoto, particulares consequêneias prâti- 
cas, porque nào havia politica de emi- 
graçào - apenas um propôsito recorrente 
de regular os fluxos de saida das fron- 
teiras, invariavelmente corn pouco êxito, 
como o atesta a persistência do êxodo clan- 
destine ou ilegal, que é uma constante das 
migraçôes portuguesas. 
Porém, no passado proximo, o maior ou 
mener descaso das autoridades acaba por 
configurar uma politica de "dois pesos e 
duas medidas". Assim, na Europa, con- 

statâmes uma estruturaçào 
adequada da rede consular, 
completada corn a criaçào 
de serviços de assistência 
social e corn a planificaçâo 
do ensino da lingua por- 
tuguesa, custeado directa- 
mente pelo Ministério da 
Educaçâo (ou por autori- 
dades locais, através de um 
acordo bilateral). E ainda 
corn certas formas de 
apoio, embora limitado ao movimento 
associativo. Nos outres continentes é o 
descaso: os cursos de português inteira- 
mente dependentes da iniciativa privada, 
ausência de cooperaçào corn as institui- 
çôes da comunidade, insuficiência dos 
serviços do Estado! Face a 17 consulados 
de carreira, em França, hâ um na 
Venezuela (dois, sô a partir de final dos 
anos 80) e très no Canadâ ou na Africa do 
Sul (para cerca de 600.000 nacionais). 
Nas décadas de 50 e 60, a duplicidade de 
padrôes e critérios encontrava um minimo 
de justificaçâo na diversidade de condi- 
cionalismo em que se processavam os 
movimentos migratôrios para a Europa, - 
como jâ por vârias vezes afirmei, muito 
mais semelhantes às da imigraçâo de leste 
no Portugal de hoje, do, que do Portugal de 
entào para as Américas ou à Africa. 
No entretanto, a situaçào alterou-se, (quan- 
do se nào inverteu em termos absolutos!) 
sem que se deslocasse o centro de gravi- 
taçào das politicas e a repartiçào equilibra- 
da de meios humanos e orçamentais. 
Actualmente é na Africa e na América 
Latina que os cidadàos estâo à mercê da 
criminalidade mais violenta, de assassi- 
nates, raptos e intimidaçâo e insegurança 
permanentes, ou de conflitualidade social, 
de pilhagens, riscos de insurreiçào ou de 
guerras civis ou de fenômenos de margin- 
alizaçào e de pobreza extrema, cuja con- 
stataçâo levou mesmo a avançar corn um 
esquema ainda embrionârio de pequenos 
subsidies. 
Neste quadro, a primeira prioridade do 
nosso Governo, hoje, tem de ser a reversâo 
de um estado de coisas anacrônico des- 
fasado da evoluçâo verificada de hâ muitos 
anos para câ e, por isso, profundamente 
inique. 
Hâ que adequar instrumentes orgânicos e 
verbas orçamentais, criatividade e energia, 
à promoçào da igualdade de tratamento 
entre as comunidades de um continente (o 
nosso) e de todos os outres, sem nivelar 
por baixo, sem prejudicar a capacidade de 
resposta existente na Europa, que nâo é 
demais, - compensando aqueles em que é 
de menos * 
E precise recriar estruturas e adequar a 
aeçào concreta à facticidade das mültiplas 
comunidades no mundo inteiro. 
Urgentemente! 
Por exemple, no Canadâ, onde este é o 
momento ideal de agir, de fazer justiça no 
ano do cinquentenârio da nossa imi- 
graçâo. Vamos celebrâ-lo em paz, em 
festa, corn um sentimento de orgulho e de 
reconhecimento aos que a protagoni- 
zaram - homens e mulheres - mulheres 
que crescentemente assumem o dever civi- 
co de dar voz e de liderar as instituiçôes 

da comunidade. E igual- 
mente ao Canadâ, pais tâo 
aberto e acolhedor, multi- 
cultural por natureza e por 
designio, a facilitar a dupla 
pertença dos emigrantes- 
imigrantes corn a generosa 
ideia da dupla nacionali- 
dade. 
A melhor forma de o 
Governo se associar ao 
espirito das comemoraçôes 

serâ, para além das palavras de merecido 
elogio, que nào faltarào, por actos muito 
concretos, corn novas politicas: 

Uma nova politica de ensino da 
lingua, ai totalmente dependente da ini- 
ciativa privada que tem de ser apoiada, 
estimulada, projectada qualitativa e quan- 
titavivamente; 

Uma nova politica de trans- 
portes, ligando ao Pais por voos regulares 
a ünica das nossas grandes comunidades 
que a TAP abandonou, inexplicavel- 
meiite, deixando-a limitada ao recurso a 
voos charters, que, aliâs, vem diminuindo 
apôs o 11 de Setembro. 

Uma nova politica de acessibili- 
dade aos serviços burocrâticos que atente 
na disseminaçâo dos émigrantes por um 
territôrio vastissimo, onde julgo que a 
Uniâo Europeia cabe por inteiro * E indis- 
pensâvel multiplicar o numéro de con- 
sulados honorârios, de escritôrios ou 
agendas consulares e até de permanên- 
cias de funcionârios junto de pequenos 
nücleos dispersos que se encontram a um 
ou dois dias completos de viagem do posto 
mais prôximo (e isto sô quando as 
condiçôes climatéricas o permitam *). O 
anùncio da abertura de consulados hon- 
orârios em London, Leamington e, 
Kingston é jâ um passo, importante na 
direcçâo certa. 

Uma nova lei da nacionalidadç, 
para resolver o impasse em que se vêem 
dezenas de milhares de portugueses natu- 
ralizados antes de 1981 - adoptando a 
soluçâo preconizada no projecto de lei que 
defendi nesta Câmara em Junho de 2000 
ou no anteprojecto que apresentei, publi- 
camente, em Maio deste ano, em parceria 
corn O nosso jovem e dinâmico deputado 
de Toronto, Laurentino Esteves. 
A encerrar esta intervençâo, gostaria de 
fazer ao Ministro da Educaçâo um apelo 
para que, neste ano de 2003, envolva os 
jovens alunos das escolas do continente, 
das regiôes autônomas e da "diâspora" em 
trabalhos de estudo e divulgaçâo da reali- 
dade das comunidades lusexanadianas, 
da Terra Nova a Columbia Britânica. 
E um apelo que visa mais longe, no tempo 
e no espaço. 
E nâo serâ utôpico o que passo a propor: a 
introduçâo nos "curricula" das escolas de 
uma cadeira sobre a histôria das nossas 
migraçôes. Uma histôria que nos 
engrandece, e anda perdida na nossa 
memôria, bem mais do que na memôria 
de Povos que connosco a viveram. Nunca 
se aprendeu, porque nunca se ensinou. 
Nâo se sabe. 
E é fundamental para a compreensâo per- 
feita do que fomos e somos. Portugueses. 
Portugal. 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

rniniM I J j-j _ 

Toront;0| OISI M6JT iY8 

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

C-mai|: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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asctaoo au... 
As opiniôes expresses por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

Travar a Sida «dépende da 
mudança de censciência» 
No IV Encontre das Conferêneias 
Episcopais dos Parses Lusôfonos, que 
decorreu em Cabo Verde, o Cardeal 
Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo disse 
estarem a ser cometidos «erros graves de 
perspectiva» no combate à Sida. Um deles 
é privilegiar a prevençào.Travar a Sida 
«dépende da mudança de consciência» 
Para o Cardeal Patricarca de Lisboa é erra- 
do centrar a questào da luta contra a Sida 
na prevençào: «Toda a gente sabe que isso 
nâo dâ resultado. A ùnica maneira é uma 
convergêneia de elementos transfor- 
inadores. E nâo se percebe que esta questào 
nào se resolve sô assim, tem de se resolver 
com uma dimensâo cultural, ética», disse 
na sexta-feira na Cidade da Praia, em Cabo 
Verde, no encerramento do IV Encontro 
das Conferêneias Episcopais dos Paises 
Lusôfonos. 
«Nào vamos a lado nenhum corn pre- 
vençào negativa. É preciso que as pessoas 
assumam os seus comportamentos. E nos, 
como bispos, nào podemos ter outra 
posiçào, porque a perspectiva moral, a pers- 
pectiva ética, é a base de toda a assunçào 
humanista cristâ. E isto nào é por ser a 
Sida, a sexualidade», sublinhou D. José 
Policarpo. 

Preservativo nâo vingou por ser 
demasiado mtimo 

Sobre o preservativo, considerado o melhor 
meio de evitar a transmissâo do virus nas 

* ér , 

relaçôes sexuais, o prelado realça que «nunca 
se fez uma campanha tào grande a uni pro- 
duto ao nivel do planeta e apesai' disso os 
resultados sào muito precârios». 
«O preservativo toca tanto na intimidade das 
pessoas como outras coisas, e as pessoas nào 
estâo para isso. Estâ demonstrado», frisou. 
Nesse contexto, segundo o Cardeal Patriarca 
de Lisboa, «é um erro assentar ai as baterias, 
como combate ünico». Travar o flagelo da 
Sida «dépende da mudança de consciência». 
D. José Policarpo realçou que esse entendi- 
mento sobre erro de perspectiva o combate à 
Sida nâo tem a ver corn a sua condiçâo de 
bispo, pois antes jâ o escutara do ex-presi- 
dente da Africa do Sul, Nelson Mandela. 
Segundo o Cardeal Patriarca de Lisboa, o 
comportamento em relaçào à SIDA é idênti- 
co ao que se passou hâ 50 anos corn a tuber- 
culose em Portugal: é uma doença grave e as 
pessoas escondem-na. 
«As pessoas tinham vergonha de ter tuber- 

culose. E a Sida tem também um pouco esse 
estigma social», concluiu DJosé Policarpo. 
O rV Encontro das Conferêneias Episcopais 
dos Paises Lusôfonos decorreu entre terça- 
feira e sexta- feira. Estiveram présentes 12 
prelados, entre eles o Arcebispo de Lubango 
(Angola), D. Zacarias Kamwenho, e o 
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José 
Policarpo. Estiveram representadas as igie- 
jas catôlicas de Angola, Moçambique, Brasil, 
S. Tomé e Principe, Cabo Verde, Guiné 
Bissau e Portugal. Tarefas pastorals impedi- 
ram a comparèneia de D. Basilio do 
Nascimento, da Diocese de Baucau, Timor- 
Leste. 
Para o Cai deal Patricarca de Lisboa é errado 
centrar a questào da luta contra a Sida na 
prevençào: «Toda a gente sabe que isso nào 
dâ resultado. A ùnica maneira é uma con- 
vergêneia de elementos transformadores. E 
nào se percebe que esta questào nào se 
resolve sô assim, tem de se resolver com uma 
dimensâo cultural, ética», disse na sexta-feira 
na Cidade da Praia, em Cabo Verde, no 
encerramento do IV Encontro das 
Conferêneias Episcopais dos Paises 
Lusôfonos. 
«Nào vamos a lado nenhum corn prevençào 
negativa. E preciso que as pessoas assumam 
os seus comportamentos. E nôs, como bis- 
pos, nào podemos ter outra posiçào, porque 
a perspectiva moral, a perspectiva ética, é a 
base de toda a assunçào humanista cristâ. E 
isto nào é por ser a Sida, a sexualidade», 
sublinhou D. José Policarpo. 

Detido suspeito da morte de jornalista 
Anibal dos Santos Junior, principal sus- 
peito do assassinate do jornalista moçam- 
bicano Carlos Cardoso, foi detido em 
Pretôria, segundo garantie fonte da Policia 
sul-afficana. 
O suspeito evadiu-se da prisâo de Alta- 
Segurança da Machava no passade mês de 
Sétembro, quando aguardava julgamento. 

A detençào de Anibal dos Santos Junior 
ocorreu numa altura em que se aguarda a 
sentença de outres alegados envolvidos na 
morte de Carlos Cardoso. 
Anibal dos Santos Junior, principal sus- 
peito do assassinate do jornalista moçam- 
bicano Carlos Cardoso, foi detido em 
Pretôria, segundo garantie fonte da Policia 

sul-africana. 
O suspeito evadiu-se da prisâo de Alta- 
Segurança da Machava no passade mês de 
Setembro, quando aguardava julgamento. 
A detençào de Anibal dos Santos Jünior 
ocorreu numa altura em que se aguarda a 
sentença de outres alegados envolvidos na 
morte de Carlos Cardoso. 

Sindicatos criticam Kumba lalà por financiar 
peregrinaçâo a Meca 
o secretârio-geral da Uniào Nacional dos 
Trabalhadores da Guiné criticou, segunda- 
feira, o présidente guineense por estar a 
financiar a peregrinaçâo de muçulmanos a 
Meca, numa época em que existem 
salaries em atraso nâ funçào pùblica. 
Desejado Lima da Costa, lider da maior 
central sindical da Guiné-Bissau, em 
declaraçôes à agêneia Lusa, afirmou que 
existe a possibilidade de avançar, em con- 
junto corn a Confederaçâo Gérai dos 

Sindicatos Independentes, para uma greve 
gérai de proteste contra a atitude de 
Kumba lalâ. 
«A Guiné-Bissau é um pais laico e o prési- 
dente da repûblica nào pode estar a gastar, 
numa altura em que os funcionârios publi- 
ées nâo recebem salaries hâ cinco meses e 
estào a ser preparadas as eleiçôes legislati- 
vas antecipadas, uma soma muito signi- 
ficativa coin a deslocaçào dos peregrines a 
Meca», frisou. 

Kumba lalâ anunciou que vai pagar os 
custos da deslocaçào de mais de mil 
muçulmanos guineenses a Meca, cujo o 
custo total ascende a 1,68 milhôes de 
euros. 
Para o dirigente sindical «esta postura do 
présidente da repûblica coloca em causa a 
unidade nacional e a coesâo social», tende 
ém conta que «hâ um grupo social e reli- 
giose a ser altamente beneficiado pelo 
dinheiro do Estado». 

"A MADEIRA TEM 
DADO GRANDES 
AÜTORES" 
- confessa José Luis Peixoto 

O poeta e romancista José Luis 
Peixoto, uma das mais impor- 
tantes revelaçôes literârias por- 
tuguesas dos ültimos anos, confes- 
sou (em entrevista a Gonçalo 
Santos, na ultima revista domini- 
cal do "Diârio de Noticias" do 
Funchal) acompanhar o desen- 
volvimento éditorial da Literatura 
Madeirense. 
O autor de "Nenhum Olhar" 
(vencedor do Prémio José 
Saramago da "Circulo de 

*• Leitores" em 2000), esclareceu 
que dos autores madeirenses con- 
sagrados conhece Herberto 
Helder, José Agostinho Baptista e 
José Tolentino Mendonça. 
"Conheço outres - acrescentou - 
como o José Antônio Gonçalves, 
ou a Lilia Mata. Conheço uma 
antologia de poetas madeirenses 
que foi publicada em Itâlia. E é 
pena que nâo esteja publicada em 
português. A Madeira tem dado 
grandes autores". 
José Luis Peixoto, apesar de 
reconhecer que os nomes que 
mencionou eram de "poetas de 
referêneia", sublinhou que "contu- 
do, no Continente existe algum 
desconhecimento em relaçào ao 
que se vai escrevendo por câ". 
"Creio, no entanto, que mais cedo 
ou mais tarde haverâ uma 
descoberta, por parte de um 
pùblico mais vasto, de alguns 
autores madeirenses. Espero que 
essa oportunidade surja", vincou 
o escritor que ainda recentemente 
lançou dois novos livros, "A Casa, 
a Escuridào" (poesia) e "Uma Casa 
na Escuridào" (romance). 
Assinale-se que Lilia Mata integra 
a .colecçào "Terra à Vista" 
(Arguim, Madeira), com o livro 
"Contos de Embarcar" e que José 
Antônio Gonçalves trouxe a lume 
dois novos opüsculos, na mesma 
colecçào, "Memôrias da Casa de 
Pedra" (poemas) e "O Sol na 
Gaveta", um testemunho- de con- 
teùdo biogràfico sobre o escritor e 
jornalista madeirense Joâo Carlos 
Abreu (actual secretârio Regional 
do Turismo e Cultura da 
Madeira). 
Registe-se que a antologia divul- 
gada em Itâlia, referida por José 
Luis Peixoto, tem o titulo de 
"Poeti Contemporanei dellTsola 
di Madera" (Centro 
Internazionale della Grafica de 
Venezia, 2001), organizada e 

. traduzida (bilingue) por 
Giampaolo Tonini, e, para além 
de José Tolentino Mendonça e 
José Antônio Gonçalves, inclui 
outros catorze autores naturals ou 
residentes nesta Regiào 
Autônoma. 
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Pode parecer vaidade voltar a falar do nosso 
winterfest 2003 mas a verdade é que de 
todos os anos que este evento se tem realiza- 
do nâo temos dùvidas nenhumas em dizer 
que este foi o melhor, se tivermos em linha 
de conta as instalaçôes hoteleiras, o serviço, 
a simpatia e o conjunto de actividades 
disponiveis a todos os intervenientes do win- 
terfest. 
Certamente que as fotos de José Luis Silva, 
de Silva Photography, nâo necessitam de le- 
gendas pois elas expressam os dias felizes 
que todos passaram, felicidade sem dùvida 
estampada nos rostos das cerca de 670 pes- 
soas que este ano nos acompanharam. 
Quanto ao sortido de comida que dia apos 

dia nos era facultada nos vârios restaurantes 
disponiveis desde o genérico corn “self ser- 
vice” ou os temàticos, como o japonês, o 
mexicano, o italiano ou o “steak house”, sô 
pode ser rotulada de excelente. • 
A saida de grupos e à chegada dos novos, 
Fernanda e Cristina, da Happy Travellers, 
estavam sempre présentes para dar o apoio 
necessario nestes casos, particularmente, em 
grupos com tantas pessoas, como era o caso. 
No palco, os artistas e os responsaveis da 
CIRV, deram sempre aquilo que se Ihes exi- 
gia. Tudo e bem! 
Era bom mas acabou-se! Para 2004... hâ 
mais. 

Valdemar Mejdoubi 

416-537-1088 OU 
1-888-764-3771 

Contacte 

epeçaa 
Caixa Digital. 
Mande activer 

onovo Canal Festival 
Portuguès TV - SIC. 

1-888-764-3771 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGFRSl. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

I II 

Para mais detalhes 

ligue para CiRV-fm: 

24 haras per dia. 

Q ROGERS 
Digital Cable 
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FPTV-SIC, 

■ r* .PJ- 

1 SmM UJi j'Jj] 
r_J 

Dia 8 de Fevereiro às 13hl5 

HI 

r iCTftiTa-TE Q 
E ^1 f 

As2’feirasàs23h00 | 

UM NOVO 

PROGRAMA DE 

ROM HUMOR! 

"p ';r^ 

^TV 

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

as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

SIM " 

ffeORTEIRBS 
2”feiras às 2011OO 

Um programa sobre a 
emiuraçâo, apresentado 
per Joel da Naia com a 

participaçâo directa dos 
^ tele-espectadores. 
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(iPftPio 

3"^feiras às 20h00 
A anâlise da polftica 

canadiana. Um programa 
apresentado par 
Armlndo Silva. 

{(EAlCAnhO 

4"^tairas às 19H30 
As notfcias, entrevistas, 

Imagens e a voz de Africa 
em sua casa, 

n color da Africa 
no Canadà. 
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SftdPE 
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com o Ur. César Cordeiro e | 

os tele-espectadores. 

Hi 01 

llASII. 
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n saber do Brasil com 
Uenise Gulmaraes e seus 

convidados. 
Entrevistas. müsica 

V e muito mais... 

FPTV t sat, ESTIME E APSIE ESTE pitaiESTa • imiM AS SIIAS SIMIESTOES TARA; FTTR#RIRVIM.GRM 



Chiada, Liaboa, Portugal 
lOJA: vende-se a particular para alugar 

a dentista, com dptimo rendimento. 

Trata-se dos 
papéis 
relaciooados 
com 0 Panco 
e notario 

4ie.830.0991 

meia ftnaia, 
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Tel.: 416-821-6907 

O seu cantinko em Portugal 
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Miuv/êu’ lima eiitrevistii corn a Maturhta Houicopata 
Antonio Medeiros, ji'i coin niuitos <mos de expcriêcia, 
ijiie a poderd njudiir nn solii^âo dos sens probleinas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telcfone; (416) 603-7978 

ERVANÂRIA VITORIA Inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS E MEDÏCINA HOMEOPATICA 

Winterfest 2003 
Mais de 600 pessoas em festa nào cabem em meia dézia de fotografias. Na prôxima 
ediçâo de O Milénio vamos apresentar-vos mais imagens de familias que estiveram em 
Mayan Riviera, no México. 

Project DIPIOMA, hole, dia 6, 
na Casa das Boiras 
Hoje, Quinta-Feira, dia 6, pelas 19h00, Frank Alvarez Jr. ç seus 
companheiros de trabalho, apresentam o ProjectDIPLOMA, revisào dos trabalhos 
e comunicaçâo dos pianos imediatos. 
A Casa das Beiras estâ situada no 34 Caledonia Road, a norte da St. Clair, 
em Toronto. 
Para mais detalhes entrem no portai; www.projectdiploma.com 
O ProjectDIPLOMA tem por objectivo encontrar as razôes para o fraco numéro 
de estudantes luso-canadianos nas Universidades e possiveis soluçôes, e 
alertar pais e jovens para esta realidade. Naturalmente, estes encontros sâo 

I necessârios para a divulgaçâo e estudo das possiveis soluçôes. 
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Francisco em enviar, num 
futuro proximo, mais livros. E 
nos agradecemos. 
Neste caso especifico nào 
importa tanto a quantidade de 
livros oferecida, mas a carga 
simbôlica de que o gesto em si 
se revestiu. É que parte da con- 
ferência do Dr. Francisco 
Fernandes versou precisamento a pro- 
moçâo dos hâbitos de leitura e as estraté- 
gias utilizadas pela Regiâo Autônoma no 
sentido de aumentar o numéro de leitores. 
Custa-nos imenso ouvir certos dados 
estatisticos, provenientes das instâncias 
internacionais, em que sempre que se pré- 
tende comparar Portugal corn outros paises 
da Europa, em termos de hâbitos de leitu- 
ra, lâ aparece o nosso pais em ultimo lugar. 
Nào pretendo pôr em casa a realidade 
dos numéros que até reputo de exactes. 
O que me irrita é que eles sejam apre- 
sentados daquela forma, despidos de 
quaisquer outras anâlises, o que de imedia- 
to desvirtua qualquer leitura menos atenta. 
Afinal, que outra posiçâo poderiamos ocu- 
par, se até 1975 tinhamos as taxas de anal- 
fabetismo mais altas da Europa? Se 
durante quase 50 anos o regime vigente 
promoveu a ignorância e fez da cultura a 
coutada de uma elite quase toda ela ligada 
ao poder? 
Em termos de tempo histôrico, uma ge- 
raçâo abarca um periodo de 30 anos, o que 
quer dizer qufe ainda nos faltam 2 anos 
para que se perfaça uma geraçâo nascida 

depuis do 25 de Abril. 
Considerando que a emergên- 
cia de uma nova geraçâo nào 
significa o desaparecimento 
automâtico da outra, conclui- 
mos que coexistem, hoje em 
dia, a geraçâo nascida apôs a 
democratizaçâo do ensino e as 
que jâ câ estavam. É preciso, 

portanto, dar tempo a que de forma natu- 
ral desapareçam as geraçôes anteriores, 
para que a palavra analfabetismo deixe de 
constar do nosso léxico. Todos os esforços 
que a Regiâo Autônoma da Madeira esta 
agora a desenvolver estâo, pois, voltados 
para os filhos dos filhos de Abril. O carâc- 
ter lüdico de que se revestem estas iniciati- 
vas leva-nos a acreditar que estâo a percor- 
rer o caminho certo, onde veremos, muito 
em breve, despontar os futuros amantes 
das letras. 
Apraz-nos, portanto, registar que a deslo- 
caçâo do Dr. Francisco Fernandes à 
Universidade de Toronto se inscreve em 
mais uma destas prâticas desenvolvidas 
para atrair e aumentar cada vez mais o 
numéro de leitores. Se assim for, da nossa 
parte manifestamos total disponibilidade 
para receber todos os baüs corn as Cartas 
de Divagaçâo* que a ilha nos mandar, 
metidas em envelopes de Memôrias com 
Mar * a cheirarem a papel da Madeira. 

Cartas de Divagaçâo e Memôrias corn 
Mar, obras da autoria do Dr. Francisco 
Fernandes 

AIDS Committee ol Toroe'o 

SERVIÇOS B PROGRAMAS DO 
AIDS COMMITTEÊ Of TOROtSETO 

ChureH St., 4th floor 
Toronto, ON WS8 

parte da estrutura curricular do mesmo 
que os estudantes façam a leitura de uma 
obra literâria do mundo da lusofonia. 
Depuis de lida, segue-se a apresentaçâo oral 
do texto acompanhado sempre de alguns 
dados biogrâficos do autor e, ainda, a 
entrega de uma recensâo critica sobre a 
mesma. Tenho de confessar que os alunos 
nâo se têm debruçado sobre autores de 
origem madeirense. Nào enjeito, contudo, 
as responsabilidades que eventualmente 
possa ter por nâo ter sabido fazer a 
necessâria divulgaçào da literatura destes 
autores. Mas é também verdade que os 
estudantes passam a ter uma outra atitude 
mental e uma outra curiosidade intelectual 
face às coisas, quando sào confrontados 
directamente corn alguma entidade da 
regiâo que expressamente se desloque para 
fazer a divulgaçào daquilo que por direito 
lhes pertence. Tal como disse o Dr. 
Francisco Fernandes - em resposta a uma 
questào que lhe foi dirigida -, hâ obras que 
sô poderiam ter sido escritas por um 
madeirense, porque sô um madeirense con- 
seguiria reproduzir por escrito uma deter- 
minada miindivivênria qiip é rarartpi istira 

Qualquer deslocaçào destas poderâ nâo ter 
os chamados efeitos a curto prazo, mas tê- 
los-â seguramente a longo prazo. Os resul- 
tados surgirâo quando os nossos estudantes 
começarem a escolher como objecto da sua 
recensâo a obra de um autor madeirense. 
Registe-se que o Dr. Francisco Fernandes 
teve a preocupaçào de trazer consign 
quarenta livros de diverses âutores - 
cobrindo diferentes âreas - que teve expos- 
tos antes, durante e depois da sua confe- 
rência. Assim, todos os estudantes tiveram 
oportUnidade de os ver e folhear, o 
primeiro passe para quem quer sentir jâ o 
prazer de uma leitura antecipada. Outros 
puderam, durante a exposiçào, identificar 
.alguns dos autores e titulos a que o confe- 
rencista se referia. 
Estes volumes foram posteriormente 
entregues a Robert C. Brandies, 
Bibliotecârio responsâvel pela E. J. Pratt 
Library (junto ao Victoria College) que 
mostrou todo o interesse em que este 
pequeno mas importante acervo passasse a 
constituir o embriâo do que se pretende 
venha a ser a futura colecçâo portuguesa. 
Firnii n rnmpromissn p n intpipssp Hn Dr 

- Servèço de aconsethamento gratuito para famîlwis e îndhrîduos 
jofectados ou afectados pelo virus da AIOS/SIOA. 

> Ajuda na procura de èinprego e currk;uium vitae (résumé), 

- Preencliimento de Dectaraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

- Aulas de computadores para pessoas HXV positivas. 

- Prog ramas de educaçâo e prevençao para jovens e adultos, 

- Oportunidades de voluntarîado e respectivo treino. 

- Acompanhamento ao medico e ao hospital. 

~ Assistência para profissionais que trahalham na ârea de 
MÎV/AIDS {médk:os, assist entes sociais, etc), 

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

E-MAÎUî fdasilva©actoront0,org ou rpires@actoronto.org 

WiBSITEî www.actoronto.Ofg/portuguese/mdex.htmi 

Tivemos entre nôs o Secretârio Regional 
da Educaçâo da Regiâo Autônoma da 
Madeira, no âmbito da Semana Cultural 
dedicada a esta regiâo insular e promovida 
pelo Departamento de Espanhol da 
Universidade de Toronto que, em boa 
hora, endereçou o convite ao Dr. Francisco 
Fernandes. Pessoa de trato afâvel, O Dr. 
Francisco Fernandes revelou-se um exce- 
lente comunicador nas duas conferências 
em que tivemos oportunidade de o ouvir. A 
primeira “Promoçâo de Hâbitos de Leitura 
e Literatura Contempôrânea Madeirense” 
foi proferida na manhà do dia 29, no 
Victoria College; a segunda, subordinada 
ao tema “A Educaçâo na Madeira e o Papel 
da Universidade na Regiâo”, da parte da 
tarde do mesmo dia, na Galeria Almada 
Negreiros, oportunamente emoldurada 
por fotografias de pioneiros em que se 
encontravam também alguns madeirenses. 
Quando os nossos convidados palestrantes 
se deslocam à Universidade, é prâtica do 
Departamento que a comunicaçâo seja 
feita durante o periodo lectivo em que 
decorre um dos cursos de Português. 
Assim foi também desta vez. A quarta-feira 
é dia em que das 10 às 12 decorre um 
curso avançado de lingua portuguesa. Faz 

da ilha e que sô quem nela vive e cresce a 
apreende. Da mesma maneira considerâ- 
mos, Dr. Francisco Fernandes, que o sen- 
hor, como escritor e corn as responsabili- 
dades governativas que tem, séria a pessoa 
mais indicada para junto dos nossos alunos 
falar daquilo que conhece bem e assim 
despertar o gosto pelos autores madeirens- 
es contemporâneos. E o senhor soube fazê- 
lo de uma forma sucinta, muito clara e bem 
organizada em “power point” para que se 
nào pense que as novas tecnologias ainda 
nâo chegaram à Madeira. É por isso que 
continuâmes a pensar ser extremamente 
importante a deslocaçào dos responsâveis 
pela ârea da cultura - sejam eles gover- 
nantes, escritores, artistas, mùsicos - aos 
locals onde existam focos de divulgaçào da 
mesma. Fica caro, jâ o sabemos! E mais 
fartinhos estâmes todos de saber que a cul- 
tura nào tem cotaçâo na boisa! Mas tam- 
bém jâ é tempo de começarmos a olhar 
para a cultura de uma outra forma sem que 
se privilégié sempre a vertente eco- 
nomicista. Aquilo que à primeira vista 
pode parecer apenas uma despesa, tem que 
passar a mudar de coluna nos livros de con- 
tabilidade dos politicos e passar a ser orça- 
mentado na rubrica dos investimentos. 

Manuela Marujo, 
Aida Baptista, 
Vasco Rodrigues, 
Ana Fernandes e 
Agostinho Martins 
apreciam os Uvros 
entregues pelo Dr. 
Francisco 
Fernandes. 

BAD COM CHEIRO A MADEIRA 

M32 
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CARNIpIRO 
21/03i20/04> 

Poderâ ser levado a examinar os seus objectives de vida. Sera 
importante que eles representem a expressào dos seus 
prôprios desejos. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

E 

GCMCOS 
21/05 A 20/06 

ra 

A Lua, ao transitât pela sua Casa VII, embora o tome mais 
receptive, pode provocar-lhe um certo clima de instabilidade 
nas suas relaçôes. 

Em termos afectivos, sera um momento ideal para pesar melhor 
uma situaçâo amôrosa, dai-lhe o valor que ela verdadeiramente 
merece. 

CARANGLCJO 
21/06 A 20/07 ^ 

I 
22/07 A 22/08'^ 

'(N 

Esta poderâ ser uma época de renovaçâo, em que pôe fim a um 
aspecto da sua vida e inicia um novo ciclo. 

Dê os ültimos retoques a um piano, pois aquilo em que investir 
agora darâ, certamente, bons resultados a médio prazo. 

VlROC^' 
23/08Ag2/09 

È o mundo dos amores, dos prazeres e dos jogos que deverâ 
ser incrementado. Tire mais partido da sua capacidade de 
paixâo. 

BALANçA 

23/09 A 22/10 

CSCORPIÂO 
23/10 A 21/11 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÀQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

Voçê vai conhecer melhor os seus sentimentos e as suas 
emoçôes: todo o seu mundo sensivel e instintivo estarâ à flor 
da pele. 

A Lua estarâ na sua Casa III. A sua comunicaçào pode tornar-se 
mais fantasista, colorida por consideraçôes pessoais e nem sem- 
pre précisa. 

E uma boa altura para cuidar de aspectos financeiros. Faça 
um piano para melhorar esta ârea de vida mas évité exibi- 
cionismos desnecessârios. 

Poderâ de novo sentir um regresso a si prôprio, uma maior 
atençào à sua individualidade. Médité, leia, escreva. 

Poderâ sentir uma sübita mas passageira vontade de se afir- 
mar, de lutar, de fazer coisas. Aproveite esta energia e actue 
logo. 

Nào fique sô neste dia; procure conviver corn os amigos, inte- 
grar-se em grupos, desenvolver actividades colectivas. 

ÎIVIPOS 
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Claudia Schiffer ja é mamâ 
A supermodelo alemâ Claudia Schiffer jâ 
é mamà. A top model deu à luz esta quin- 
ta-feira um rapaz corn cerca de 3,5 kg na 
maternidade do Hospital Central de 
Londres. 
O marido de Schiffer, o produtor cine- 
matogrâfico Matthew Vaughn acom- 
panhou o nascimento do primeiro 

rebento do casai. 
O parto foi feito por cesariana. 
«Os pais estào encantados corn o nasci- 
mento do seu primeiro filho e tanto a mâe 
como o bébé estào bem», afirmou um 
porta-voz do casai. 
Os pais ainda nâo escolheram o nome da 
criança, acrescentou. 

Ciümes pôem fim ao 
romance de Anna Kournikova 
e Enrinue Iglesias 
As vârias crises de ciümes entre a tenista 
russa Anna Kournikova e o cantor espan- 
hol Enrique Iglesias terào estado na 
origem do fim da relaçâo. Segundo o jor- 
nal The Sun, o casai tinha muitos proble- 
mas corn os dûmes, e, no passado mês de 
Novembro, o cantor terà alegadamente 
convidado uma mulher para o seu quarto 
de hotel, durante o MTV Europe Awards, 

em Barcelona. 
O jornal diz ainda que Kournikova e 
Iglesias terminaram o namoro antes do 
Natal e que desde ai nunca mais se 
falaram. 
Os dois conheceram-se em 2002, durante 
a gravaçào do video clipe Escape, do can- 
tor espanhol, que contou corn a partici- 
paçào da musa do ténis. 

Courtney Love posa nua 
para a revista «Q» 
A viüva de Kurt Cobain, a actriz e cantora 
Courtney Love, posou nua para a revista 
britânica de müsica «Q», a quai célébra o 
seu 200“ numéro. 
A noticia foi avançada pelo tablôide 
britânico «The sun», o quai exibe uma tira 
da sessâo fotogrâfica que deverâ ser publi- 
cada na integra na ediçâo deste mês da 

«Q>>, a ser editada na segunda-feira. 
As fotografias foram tiradas no centro de 
Londres e no interior de um tâxi às très da 
madrugada , sendo que o «The Sun» rela- 
ta ainda que Courtney ter-se-â envolvido 
corn o porteiro do hotel onde decorreu a 
sessâo, despejando depois champanhe por 
cima do seu corpo e tirando a roupa. 

FILME DA SEMANA : 

BIKER BOYZ 

SiNOPSE: 

Um filme de acçào ao estilo western em rodas, cheio de individuos que 
vivem a vida num constante risco de morte. Advogados e trabal- 
hadores püblicos durante o dia, mas quando a noite cai transformam- 
se em cavaleiros da era moderna armados apenas corn a suas 
poderosas mâquinas do asfalto. 
No mundo obscuro do motociclismo clandestino, e nos vârios clubes 
existentes existe um imbativel piloto de moto ao quai chamam Smoke 
(Fishburne) "King of Cali." Este campeâo das ruas da noite, vê a sua 
reputaçâo num estado de corda bamba devido à entrada em cena de 
um jovem, Kid (Luke), com uma vontade de vencer como nenhum 
outro. Mâquinas de duas rodas muito velozes e adrenalina pura, sâo os 
tôpicos de destaque neste filme. 

ACTORES: 

Laurence Fishburne, Derek 
Luke, Kid Rock, Orlando 
Jones, Djimon Hounsou, Lisa 
Bonet, Salli Richardson- 
Whitfield, Laurenz Tate, 
Meagan Good, Brendan Fehr... 
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"Queen s Golden 
Jubille Medal" 
contempla portugueses 
Mais 14 portugueses foram agracia- 
dos corn a Medalha do Jubileu 
Rainha Elizabeth - Queen’s Golden 
Jubille Medal, cerimônia que decor- 
reu numa das salas do edificio da 
Legislatura do Ontârio-Queens Park, 
em Toronto. 
O Ministro de Cidadania do Ontario, 
The Honourable Carl de Faria, foi o 
governante que iinpôs as 35 medalhas 
aos présentes escoUiidos, 14 das quais 
portugueses. 
Entre os portugueses receberam as 

medalhas, Leonardo (Léo) Pereira, 
Antonio de Sousa, Bento de Sàojosé, 
Arnaldo Santos, David Tavares, 
Eduino Silva, Mar ia Homem, Isabel 
Figueiras, Sonia Santos, Elvino 
Sousa, Joe Pimentel, Ed Cavaco, 
Damiào Costa e Evangelista Oliveira. 
As estes amigos enviamos as nossas 
feUcitaçôes, extensivas ao Ministro 
Cari de Faiia, pelo contributo que 
têm dado à Comunidade Portuguesa 
e ao Canada. 

JMC 

Nasceram quadrigémeos em Coimbra 
lima mulher do distrito de Coimbra, que andava 
hâ 18 anos a tentar engravidar, deu à luz quatro 
géraeos, no domingo, graças à técnica de procri- 
açâo assistida desenvoEida pela Maternidade 
Daniel de Matos. 
Os quadrigémeos, très meninas e um menino, 
nasceram de cesariana e "estào bem de 
saùde", embora necessitem de permanecer 
nas incubadoras até ganharem autonomia 
para se aliraentarem. 
Segundo Agostinho Almeida Santos, director 
do Departamento de Medicina Materno- 
Fetal, Genética e Reproduçâo Humana da 
Daniel de Matos, o primeiro bébé nasceu as 
12h36, seguindo-se os restantes très, à média 

de ura por minuto. 
A mulher, de 36 anos, "foi submetida a vârias téc- 
nicas sem resultados" e decidiu tentar a procri- 
açâo inédica assistida, corn a quai conseguiu 
agora dar à luz os quatro gémeos. 
Em desenvolvimento na Maternidade Daniel de 
Matos desde 1985, este processo (conhecido pela 
técnica do bébé proveta) consiste na fecundaçâo 
dos embriôes no exterior, procedendo-se depois à 
sua colocaçâo no utero da mâe. 
Por norma, sào colocados vârios embriôes, por 
forma a atingir maior indice de sucesso. E , 
mesmo assim, s6 em "25 por cento" das tentativas 
a operaçâo é coroada de êxito, adianta Agostinho 
Almeida Santos. 

FESTZVAL PORTUGUÊS CANAL 

Panasonic RK-D13 
*160.““* 

QO 84 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

coin Remote Control 

*125. 00* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 

Estes radios estâo WfMîîcM)© CfD®© 

General Electric 
*55."" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

416.537.1088 
*Plus GST & PS'J 

TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel; 

531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 45.5-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 36(i Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Grdnica à distância 
O Forum Internacional, criado na Madeira, 
denoininado Centro de Estudos para o 
Pensamento Moderno, é uma instituiçào cul- 
tural que visa quebrar o espectro mais 
doloroso da insularidade, a insularidade cul- 
tural. 
Hoje é lugar comum falar de Economia a 

proposito de tudo e de todos. Hoje endeusou- 
se a Economia A boa maneira das escolas 
americanas do neo-liberalismo, subordina-se 
a felicidade do Homem a um jogo orçamental 
econtabilistico. Também dentro desta Unha, a 
anâlise que se faz, incluso à identidade dos 
prôprios povos e à identidade regional, fica 
sempre truncada, condicionada pela anâlise 
econômica 
A insularidade foi sempre tratada como 
uma questào puramente econômica, quan- 
do é exactamente ao contrario. A questào 
mai'cante da insularidade é a parte cultural, 
é o isolamento, é o nâo ter a possibilidade 
permanente e quotidiana, continuada, em- 
bora agora atenuada pelas novas tecnolo- 
gias, de poder fazer a troca de conhecimen- 
tos. Ou de ter o acesso aos conhecimentos 
que marcam o desenvolvimento cultural, o 
que é muito mais fâcil através da interpene- 
traçâo de Ciência e conhecimento, em ter- 
ritôrios contiguos. 
Foi essa a razâo que levou à aposta na cri- 
açào deste Centro de Estudos para o 
Pensamento Moderno. Porque é uma 
forma, nâo sô de atrair à ilha pensadores dos 
vârios pontos do mundo, mas também de 
fazer chegar à populaçào, e principalmente 
àqueles mais interessados, os trabalhos que 
de futuro iiào aqui decorrer. É uma forma 
de a ilha ir ao encontro do mundo, Levando 
là fora, na medida das suas possibilidades, 
os pensamentos, as reflexôes que aqui sâo 
produzidos. Por isso, começou-se por uma 
temâtica interessantissima. 
Falar das incertezas. Logo, falar de 
Positivismo. A incerteza do tempo que corre, 
a incerteza que é uma maica na abertura do 
século XXI, résulta de o século XX, seguindo 
outros tempos passados, mais obscurantistas, 
ter querido também institucionalizar as suas 
prôprias certezas. Dir-se-â; a culpa foi do méto- 
do dialéctico, Nào. O método dialéctico, par a 
mim, é uma reaüdade histôrica. Erro foi quan- 
do se começou a condicionai' o método dialéc- 
tico. E considero pessoalmente que o 
Materialismo Dialéctico foi um condiciona- 

mento ao processo dialéctico, 
quando se tentou que um certo 
determinismo marcasse forçosa- 
mente a sintese a que se pre- 
tendia chegar. Quando esse 
determinismo começou a ser 
mais condicionante, é que o 
homem mais certezas quis criar, 
mais dogmas quis afirmar, apesar de a 
sociedàde do final do século XX se considerar 
uma sociedàde libérrima, desprendida de pre- 
conceitos. A verdade é que surgiraiu novos 
dogmas, utopias ou mitos. A utopia, o mito, o 
sonho, ahmentam a dinâmica social. 0 pro- 
blema é que da utopia se passou ao dogma. 
Da consideraçâo dialéctica da Histôria, se 
passou a submetê-la corn condicionantes 
deterministas. 
É no século XX que tem a sua grande pro- 
jecçâo legislativa, a questào do positivismo. O 
positivismo, a partir de certa altura, entendia 
que a lei escrita iria constituir a resoluçào de 
todos os problemas da Humanidade. Iria 
também criar certezas. E entendeu-se, assim, 
que quanto mais regulamentada a vida do ser 
humano estivesse, a sociedàde resultaria mais 
feüz. 
Quer nas condicionantes que passaiam a 
colocar-se à anâlise do método dialéctico, quer 
nesta vertigem positivista, o erro cometido 
pela sociedàde do século XX foi precisamente 
esquecer a desigualdade entre os homens. 
Eu tenho repetido vârias vezes que a 
"Dedaiaçào Universal dos Direitos do 
Homem" nào diz que todos os homens sào 
iguais. Diz todos os Homens nascem livres e 
iguais. Fixa o principio da igualdade que é 
dada ao ser humano. 0 verbo que estâ lâ, é o 
verbo nascer. A partir dai, cada morfologia 
humana, individualmente considerada, cria 
uma tipologia diferente de ser. 
O problema da dialéctica foi criai' certezas, 
como se os Homens fossem todos morfologi- 
camente iguais, nâo tivessem as suas reacçôes 
de uma midtiplicidade diferente, psicologias 
diferentes. Os homens, sim, iguais, livres, em 
direitos e deveres. Mas os homens sào todos 
diferentes. Nâo hâ dois iguais. E todas estas 
condicionantes queriam estabelecer certezas 
no século XX, partindo do principio que tudo 
aquilo que era désignai, ia tornai-se igual por 
causa de anâlises que se tornaiam religiào, 
que se tornaiam certezas. Anâlises pohticas e 
filosôficas. E também por causa de a norma. 

ao criar pretensamente a igual- 
dade, ir fazer os homens felizes. 
Evidentemente que tudo isto estâ 
desajustado à natuieza humana. 
E quando as estmturas, mesmo 
juridica e culturais, estào desajus- 
tadas à natureza humana, a 
certeza pretendida, rapidamente 

se transforma em incerteza. E é esta incerteza 
que nos vamos ter pela nossa frente, no sécu- 
lo XXI. 
A norma escrita, ao ser extremamente regula- 
mentada, obviamente desadaptou-se. Ainda 
na Uniào Europeia, nos vemos que a bui ocra- 
cia de Bruxelas procura regulaïuentar tudo e 
mais alguma coisa. É a vertigem positivista 
que se apossou da civihzaçâo europeia. Hoje, 
na maior parte dos paises mais avançados e 
que têm sistemas Jmidicos muito proliféras, 
uma das gi andes fontes de trabalho dos juris- 
tas, principalmente dos advogados, é encon- 
trar saidas para furar a lei. Isto é, quanto mais 
se quer regulamentar, mais inadequado fica. 
Portanto, corn essa inadequaçào, é fâcil sair de 
um lado para outro. Mas resultou tudo isto da 
mania de ter certezas. 
Eu nào sou um jusnaturalista. Sou mais pela 
jurisprudência dos interesses. Isto é, tem que 
haver, de facto, grandes normas escritas, tipi- 
ficadas, constitucionahzadas, para guiai- o 
comportamento de uma sociedàde. Mas 
temos que deixar ao bom Juiz - eu cairego a 
palavra bom - ao bom juiz, a capacidade para 
fazer justiça, ante a anâlise concreta dos fac- 
tos, dentio das grandes balizas de valores. 
É porque corn as certezas do século XX, hoje 
nào se faz justiça. Hoje, o termo corn que se 
responde a muita coisa, nào é "faça-se 
justiça". E "aplique-se a lei". Sâo duas coisas 
diferentes. 0 homem nào estâ jâ suboniinado 
ao conceito universal de justiça, emergente 
das culturas de cada local, territôrio ou naçào. 
Nâo se faz justiça. É "apUque-se a lei". É a su- 
bordinaçào, outra vez, à pretensa certeza pos- 
itivista, às tais certezas que geram as 
incertezas. 
Hâ que nos fazer ter incertezas. Até porque, e 
voltamos ao método dialéctico, sô coin 
incertezas haverâ dinâmica histôrica. Sô corn 
essa incerteza, o Homem que nào tem 
certezas goza a felicidade de procuiar. O 
Homem que tem certezas é um infeliz, porque 
a prôpria certeza é, sem düvida, uma angûstia 
de incerteza. 

Vivo correndo 
p’rô fim 

HuU, Quebeque 

Hâ um ditado que conheço 
Como todos em gérai 
Tudo o que tem um começo 
Também terâ um final 

Vendo bem a nossa vida 
Depois d’agente nascer 
E o ponto de partida 
Do longo ou curto viver 

Hâ quem tenha vida curtinha 
Outros têm-na prolongada 
Eu jâ estou vendo a minha 
Se reduzindo ao nada 

Sô nào quero que me apontera 
Erros que nâo cometi 
Nâo nasci hoje nem ontem 
Jâ muitos anos vivi 

Minha aima nâo se lamenta 
A realidade encara 
Caminho para os sessenta 
Porque o tempo nâo pâra 

Sou jâ sol de pouca dura 
No ocaso terminante 
Ou lua em noite escura 
No seu quarto minguante 

Aluz que me alumia 
Um dia deixarei de ver 
Serei entâo lua vazia 
Que nâo torna a encher 

Partirei para outra banda 
Lugar de pobres e ricos 
Donde nâo vem propaganda 
Noticias e mexericos 

Tanto que jâ padecemos 
Doenças, consumissôes 
E por fim nos falecemos 
Nas mais tristes condiçôes 

KLLCK KLLICK’S BBQ Ervanâria Açores 
A CHURRASOUEIRA RUE FAI A DIFERENCA J ^ A CHURRASQUEIRA QUE FAZ A DIFERENçA 

COM ESPECIAIS TODOS OS DUS! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

O Luis e o Nelson, jovens e 
visionàrios, 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! 

EiNœMENDAS PELO TELEFONE: 

^ 529 Rogers Road , 
I Produtos Naturais e Espirituais 

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

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

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

905272-4459 4'I6-6SS-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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Preso Gang que assaltava 
Juntas de Freguesia 
A GNR de Viseu deteve esta semana seis 
individuos suspeitos de pertencerem a uma 
quadrilha que nos ùltimos très meses 
assaltou dezenas de juntas de freguesia, 
associaçôes recreativas, escolas, capelas, 
estabelecimentos comerciais e residências 
na Regiào Centro. 
Segundo a GNR, com esta operaçào foi 
dado "um forte golpe" num grupo de 
assaltantes que actuava nos distritos de 
Viseu, Aveiro e Guarda. Depuis de detidos 
durante a raanhà, os individuos, cinco 
homens e uma mulher, corn idades entre os 
19 e 35 anos, residentes em Viseu, 
acabaram por confessar a autoria de vârios 
dos assaltos cuja autoria lhes era imputada. 
Esta operaçào foi o culminar de investi- 
gaçôes que decorreram durante "algumas 
semanas". 
Os individuos sào suspeitos de terem 
cometido seis assaltos em estabelecimentos 
comerciais e numa junta de freguesia nos 
concelhos de Lamego, Tarouca, Moimenta 
da Beira e Sernancelhe. 
A coordenaçâo de informaçôes recolhidas 
por vârios postos da GNR do Distrito de 
Viseu, veio a permitir a captura dos indivi- 
duos, que nâo oferecerem resistência às 
autoridades, na zona de Viriato (Viseu). 
Os suspeitos tinham em sua posse 1500 
euros em dinheiro (notas e moedas), sete 
telemôveis, ferramentas - corn que arrom- 
bariam as portas *, auto-râdios, um DVD, 
vârios CD, cassetes, maços de tabaco, quei- 
jo, enchidos, roupa, duas viaturas (uma das 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

quais alugada), duas pistolas em situaçào 
ilegal, carapuços e extensôes de cabelo. Na 
sua maioria, os artigos recuperados foram 
furtados durante a madrugada e apreendi- 
dos dentro das viaturas dos detidos. 
Os individuos sâo suspeitos de também 
terem assaltado juntas de freguesia, mas 
nâo lhes foi apreendido qualquer material 
relacionado corn esses crimes. 
No entanto, as autoridades salientam que 
prosseguem as investigaçôes relacionadas 
corn a actividade deste grupo, porque hâ a 
suspeita de haver mais gente envolvida e 
responsâvel por outros assaltos ocorridos 
na regiào. Segundo o major Amaral Dias, 
comandante do Grupo Territorial da GNR 
de Viseu, "trata-se de uma quadrilha que 
nâo actuava s6 no distrito de Viseu" e que 
durante muito tempo "controlou o traba- 
Iho das autoridades". 

COMUNICADO 

EX-COMBATENTES DO UlTRAMAR 
A Comissào de Pestas de 
Confraternizaçào dos Ex-Combatentes do 
Ultramar Português residentes na 
Columbia Britânica, Canada, faz saber a 
toda a comunidade portuguesa em gérai e 
aos nossos camaradas Ex-Combatentes 
em particular, que vai realizar a sua 
primeira festa de confraternizaçào no dia 
15 de Março de 2003. 
Através deste prestigioso jornal, do quai 
sou assinante, tive conhecimento, na dévi- 
da altura, das festas dos Ex-Combatentes 
realizadas em Montreal (2000), Toronto 
(2001) e em Winnipeg nos passados dias 
17,18 e 19 de Janeiro de 2003. Nâo é, 
porém, do meu conhecimento pessoal que 
qualquer organizaçâo portuguesa desta 
provincia tenha algaima vez recebido infor- 
maçâo oficial das respectivas comissôes 
organizadoras respeitante à realizaçào de 
tais festas ou “encontros”, como preferem 
chamar-lhe, muito menos qualquer convite 
de participaçào da nossa parte. 
Verifico também, através da mesma fonte 
de informaçào, que hâ a tendência para 
colocar esses “encontros” numa ordem 
cronolôgica, isto é, consideram a festa rea- 
lizada em Montreal o “1 encontro”, a de 
Toronto o “II encontro” e aquela que teve 
lugar em Winnipeg o “III encontro” dos 
Ex-Combatentes. Sera que também vào 
incluir a nossa na mesmâ tabela classifica- 
tiva? 
Esses “encontros”, assim cronologica- 
mente classificados, deixam subentender 
que todos os Ex-Combatentes residentes 
no Canada tiveram e continuam a ter co- 
nhecimento da realizaçào de tais festas e 
até que fizeram parte das dicisôes tomadas 
no que respeita aos lugares escolhidos 
para a sua realizaçào, convidados, etc. Se 
assim fosse, essa ordem cronolôgica nâo sô 
estaria certa como séria absolutamente 

lôgica. Porém, nunca as comissôes de orga- 
nizaçâo dos “encontros” jâ realizados fi- 
zeram qualquer esforço no sentido de 
tornar o convite extensivo a todos os Ex- 
Combatentes, corn o fim de conseguir a 
presença de delegaçôes representativas 
das diferentes regiôes do pais. Nâo quero 
corn isto dizer que essa representaçào 
regional estaria présente nos vossos 
respectives “encontros”, pois isso séria 
obviamente dificil, mas, pelo menos, sensi- 
bilizaria todos quantos tivessem conheci- 
mento desse convite. 
Assim, aqui estamos nos a organizar a 
nossa festa, delà tendo dado conhecimen- 
to oficial apenas âs comunidades irmàs de 
Calgary, Edmonton e Saskatoon, ou seja, 
esta parte Oeste do Canada, convidando 
ao mesmo tempo os nossos “camaradas” 
ali residentes que queiram e possam deslo- 
car-se. Para todos os restantes Ex- 
Combatentes residentes no resto do pais, 
aqui fica a informaçào que sentimos dever 
dar-vos sobre a realizaçào da nossa 
Primeira Festa de Confraternizaçào dos 
Ex-Combatentes residentes neste canto do 
mundo que V. Exas esqueceram ou, talvez, 
que V. Exas nunca souberam que existia. 
Entretanto, se algum “camarada” entre 
todos vos se dignar aparecer, garanto-vos 
que sera bem vindo e bem recebido. 
As pessoas que gostam de classificar 
cronolôgicamente estas festas portuguesas, 
devo dizer que ponham a nossa onde 
muito bem entenderem, nessa vossa tabela 
classificativa. Nôs, que a organizamos, 
sabemos perfeitamente como a devemos 
classificar. 

Para todos vôs, aqui vào as nossas 
respeitosas saudaçôes militares. 

Armindo Santos (604) 435-2975. 

ASSUNTO: 

CURSO “RAfZES - CANADA 50 
ANOS DEPOIS ” 

I A Direcçào Regional das 
I Comunidades vai realizar, na ilha 
I Terceira, de 9 a 15 de Julho, o Curso 
j “Raizes - Canada 50 Anos Depois”. 
1 Esta acçâo destina-se a 
\ jovens corn idades com- 
j preendidas entre os 21 e 35 

anos, descendentes de açori- 
I anos, corn capacidade de Icomunicaçâo na lingua por- 

tuguesa, de preferência 
envolvidos em projectos cul- 
turais de iniciativa comu- 
nitâria e que nâo tenham 
visitado os Açores, hâ pelo 
menos, 5 anos. 
Pretende-se coraeraorar os 
50 anos de Emigraçâo 
Portuguesa para o Canada e, desta 
forma, proporcionar um encontro de 
jovens oriundos das comunidades 
portuguesas, sensibilizando-os para a 
realidade sôcio-cultural. dos Açores. 

I Face ao que antecede, vimos por este 
1 meio solicitar a colaboraçâo de V. Ex" 

no sentido de se dignar procéder à 
divulgaçâo desta iniciativa, corn os 
meios que julgar mais convenientes. 
Todas as candidaturas deverâô ser 

remetidas directamente, 
pelos interessados, até ao dia 
31 de Março, para a Direcçào 
Regional das Comunidades, 
na Rua do Palâcio, 9700-143 
Angra do Heroismo, ilha 
Terceira, Açores, Portugal, 
tels.: 295 21 61 37/295 21 58 
.26 - fax: 295 21 48 67. 
Segue em anexo um modelo 
de Ficha de Inscriçâo, bem 
como o Regulamento do 
referido Curso. 
Agradeceudo antecipada- 

mente a V. colaboraçâo, apresentamos 
os uossos melhores cumprimentos. 

A DIRECTORA REGIONAL 

ALZIRA MARIA SERRA SILVA 
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Os NAVIOS IMIQRANTCS 
Pot: Aires Whytton 

NM VULCANIA (1928-1965) 
1966 Caribia 
Tal como o navio motor NM Saturnia 
(1928-1965), Q NM VULCANIA também 
foi construido em Itâlia nos estaleiros 
navals Cantiere Navale Triestino (sub- 
squentemente Cantiere Riuniti 
dell’Adriatico) em Monfalcone para a 
casa armadora Cosulich Line. Corn 
24,496 toneladas de arqueaçào bruta, 
192.5m de comprimento fora-a-fora e 
24.3m de boca, o VULCANIA era propul- 
sionado por motores Diesel Burnmeister 
& Brown corn 20,000 shp, dois hélices e a 
velocidade maxima de 21 nos. Corn li- 
nhas idênticas ao Saturnia, o VULCA- 
NIA tinha alojamento para 279 pas- 
sageiros na U classe, 257 na 2“, 310 na 3“, 
1,350 na 4“ classe e tinha 440 tripulantes. 
Corn o numéro de construçào 161, iria ser 
chamado URANIA, mas acabou de ser 
lançado ao mar corn o nome VULCANIA 
no dia 18 de Dezembro de 1926. Foi com- 
pletado a 1 de Dezembro de 1928, e fez a 
sua viagem inaugural a 19 de Dezembro 
do mesmo ano, de Trieste a New York. 
Em Fevereiro 1935, tal como aconteceu 
corn o Saturnia, tranportou tropas ita- 
lianas para a Africa Oriental e em Maio 

regressou a Monfalcone para substituir os 
motores por os modernos FIAT Diesel 
que produziam 28,000 shp, mantendo a 
mesma velocidade maxima de 23.3 nos, 
mas deminuida a tonelagem bruta para 
24,469. Logo a segTiir reactivou a carreira 
Trieste- New York. Em 1941 efectuou uma 
viagem de Taranto a Napoli com tropas 
italianas; porém, o Vulcania esteve inacti- 
vo em Trieste até Março de 1942, ano em 
que foi fretado pela Cruz Vermelha 
Internacional para viagens de evacuaçào 
da Africa Oriental, mas logo a seguir 
voltou a ser amarrado em Trieste. 
Em Setembro de 1943 apôs a capitu- 
laçào da Itâlia, embarcaram no VUL- 
CANIA em Pola, um contingente de 
cadetes da Academia Naval Italiana e 
navegaram para um porto “Aliado”, via 
Veneza. Foi apresado pelos Estados 
Unidos em Outubro e convertido para 
o transporte de tropas americanas. Em 
1946 foi devolvido aos Italianos. 
Em Julho de 1947 é remodelado uma 
vêz mais para efectuar a primeira 
viagem transatlântica apôs-guerra de 
Genoa à América do Sul. O VULCA- 

NIA ficou corn acomodaçôes para 240 
passageiros na U classe, 270 classe ca- 
bina e 860 classe turistica. 
A 23 Maio de 1953 escala Halifax corn 
o segundo grupo do 1° contigente ofi- 
cial da emigraçâo portuguesa para o 
Canada: sômente 7 lusitanos. A partir 
de 28 de Outubro de 1955 explorou a 
rota Trieste-New York. 
Em. Abril de 1965 foi vendido à casa 
armadora Sicula Oceanica, a quai lhe 
deu o nome CARIBA. Apôs dez meses 
de remodelaçào, em Fevereiro de 1966, 
régressa aos serviços maritimos entre 
South Hampton e as Caraibas. O 
Vulcania tinha agora acomodaçôes 
para 337 passageiros na 1“ classe, 368 
em cabinas e 732 na classe turistica. 
Na noite de 24 de Setembro de 1972, o 

CARIBA quaze encalhou num baixio 
perto de Napoles. Este acidente causou 
graves danos corn o enchimento na 
casa das mâquinas. No dia 29 de 
Setembro é amarrado em La Spezia e la 
fica inactivo um ano. 
A 18 de Setembro de 1973 chega a 
Barcelona para ser desmantelado, mas 
no ano seguinte é vendido para Taiwan 
e a 15 de Março de 1974 é rebocado de 
Barcelona para Kaohsiuiig corn o 
mesmo fim, concluindo assim quarenta 
e quatro anos de serviço maritimo. 
Na prôxima ediçào publicaremos os 
dados do navio grego NEA HELLAS 
(ex-Tuscania, depois-New York) que em 
Junho de 1953 escalou o porto de 
Halifax, Nova Scotia, com 103 por- 
tugueses. 

Na Florida, PACS célébra 22 anos de existência 
Este fim de semana teve lugar na sede da 
Sociedade Cultural Luso-Americana 
"Portuguese-American Cultural Society" 
(PACS) a comemoraçào de mais um 
aniversârio desta colectividade em terras 
ao sul, mais exactamente na cidade de 
West Palm Beach, Florida. 
Estiveram présentes um grupo de 
Portugueses que regularmente vào passai' 
o Inverno à Florida, como o José Lima e 
esposa Idâlia; Américo e Idalina; Rogério 
e Sameiro Ambrôsio; Isabel; Antonio 
Silvestre e Esmeralda e ainda o Manuel 
Mira e sua esposa que hâ muito se esta- 

beleceu nos "States" mas continua em con- 
tacto corn familia e amigos que ainda tem 
Toronto. 
A parte intéressante desta colectividade é 
dévida ao facto de muitos Portugueses de 
Toronto participarém corn regularidade 
fazendo parte dos sens Corpos Gerentes, 
como é o caso présente do Tesoureiro Joào 
Veiga Nunes que muitos devem conhecer 
do First Portuguese Canadian Club. 
Intéressante é também o facto de que esta 
colectividade ao contrario da maioria das 
outras espalhadas pelo Continente Norte- 
Americano, ter escolhido o local para 

construir a sua sede fora do 
centro da cidade. 
Isto deve-se em parte da 
influência de um Português 
que coin a experiéncia obtida 
ao serviço de organizaçôes 
portuguesas em Toronto, 
optou por conseguir um local 
afastado do centro mas corn 
bastante espaço onde futuras 
geraçôes pudessem ampliar 
de acordo coin as suas neces- 
sidades e é isso que esta a 
acontecer nos cinco acres corn 
um parque, campo de 
desportos e ainda um 
espaçoso salâo em vias de 
ampliaçâo. 
Foi aqui que os Portugueses 
construiram o seu cantinho ao 
sol e que muitos 
LusoPCanadianos visitam 
corn regularidade. 
A festa de do fim-de-semana 
contou coin variedades, baile 
pelo conjunto Impacto e 
ainda o cantor convidado 

Paulo Costa além de 
um nüinero de dança 
aérobica pela Jessica 
Santos e Barbie 
Arroyo. Claro, nào é 
preciso mencionar o 
jantar confeccionado 
pelas melhores cozi- 
nheiras do mundo, 
que sào as mulheres 
dos Portugueses. 
Neste dia, a Direcçâo 
aproveitou para dis- 
cursos, homenagens, 
etc. Felizmente os 
dircursos forain poucos e breves para sa- 
tisfaçâo daqueles ansiosos para dançar. 
Também estiveram présentes os 
Présidentes dos Clubes de Fort 
Lauderdale e Port St. Lucie, Jülio Lopes 

e Luis Pequito, respectivamente. 
Aos nossos amigos da Florida e em espe- 
cial à PACS de Palm Beach, sinceros 
parabéns de O Milénio corn votos de 
continuo sucesso. 
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Comunicado 
daLIUNA 
O Vice-Presidente e Director da 
Labourer’s International Union of 
North America (LIUNA), Joseph S. 
Mancinelh, tem o prazer de anunciar 
a nomeaçâo do Sr. José M. Eustâquio 
no cargo de "Coordenador de 
Ligaçào entre a Comunidade e a 
LIUNA". 
José M. Eustâquio irâ ficar adstrito ao 
Tri-Fund Offices da LIUNA, situado 
no 555 Burnhamthorpe Road, em 
Toronto, sendo as suas actividades 
coordenadas através do Director da 
Tri-Fund e do pabite Regional. 
Telefone; 416 245-9520. 
A LIUNA aguarda, com expectativa, 
o contributo que Joe Eustâquio possa 
dar, ao fazer parte da nossa equipa e, 
desde jâ, prometemos ajuda-lo nas 
suas iniciativas de modo a melhorar e 
a tornar a LIUNA vjsivelmente mais 
forte nas relaçôes multiculturais dos 
sens membros e associados. O 
"Coordenador de Ligaçâo" é o respon- 
sâvel nos contactes de sensibilizaçâo e 

implementaçâo de toda a aeçâo politi- 
ca e filosofia do Canadian Tri-Fund e 
da secçào Regional da LIUNA com 
os diverses grupos étnicos que com- 
pôem os nossos membros e associa- 
dos. Adicionalmente, à funçâo de 
"Coordenador" poderâ, também, 
disponibilizar-se envolvendo-se em 
todas as acçôes locais e filiais da 
LIUNA de cariz e consciência politi- 
co-comunitâria. 

SAUDE EM SUA CASA 
0 GAlCIO NA DUREZA 
DOS OSSOS 
O sistema ôsseo nâo é sô o maior, mais 
duro, e perdurâvel de todos os ôrgàos, 
mas é também um dos mais activos. 
Composte por numerosos ossos indi- 
viduais, tem funçôes vitais mültiplas 
que incluem: 1) manter o suporte das 
estruturas e ôrgâos, incluindo a pro- 
tecçào e integridade de ôrgàos vitais 
como o cérebro, pulmôes e coraçào 
dentro do crânio e caixa torâcica; 2) 
permitir os movimentos do corpo pela 
formaçào de alavancas unidas por 
articulaçôes; 3) servirem de reser- 
vatôrio a minerais necessârios à vida, 
como o câlcio, fôsforo, magnésie e 
sôdio; 4) servirem de recipiente e pro- 
tecçâo à medula ôssea, onde o sangue é 
fabricado e o ferro reciclado. 
O tecido ôsseo é formado por um terço 
de proteinas fibrosas e dois terços de 
minerais onde predominam o fôsforo e 
o câlcio. O câlcio, proveniente dos ali- 
mentes, entra no sangue através da 
parede do intestine e a sua absorçâo é 
facilitada pela vitamina D, uma sub- , 
stância importante para a formaçào e 
dureza dos ossos. A vitamina D, ao 
contrario das outras vitaminas, pode 
também ser fabricada pelo corpo como 
se fosse uma hormona, e, se houver 
uma boa exposiçâo da pele à luz solar, 
o corpo pode fabricâ-la mesmo que 
nào exista nos alimentes. Contudo a 
fonte principal de vitamina D é a dicta 
onde a vitamina existe em abundâneia 
nos produtos lâcteos e no tomate. 
O raquitismo, uma doença causada 
por deficiência de vitamina D, é hoje 
bastante rara. A doença diminuiu 
porque melhoraram bastante as 
condiçôes econômicas dos paises do 
Norte e nào porque a carêneia alimen- 
tar deixasse de existir, pois, lamen- 
tavelmente, ela continua a aumentar 
no terceiro mundo, sobretudo nos pais- 
es africanos flagelados pela epidemia 
da SIDA, governos corruptos, ou os 
cativeiros financeiros causados pelos 
empréstimos do F.M.I. Felizmente os 
paises tropicais têm abundâneia de sol, 

Roofer’s 50th Anniuersary 
O sindicato dos trabalhadores dos telhados - Roofer’s 
Local 30-, realiza a sua festa dos 50 anos de serviços, 
no Mississauga C. Centre, dia 22 de Março. 0 biiliete 

para o Jantar comemorativo custa $75. dôlares. 

Se ainda nâo comprou o son bilhete contacte 
Tanya ou Eddy, na Local 30. _ 

Telefone para informaçoes e 
réservas: 416 299-7260. 

e como as raças africanas têm, por 
razôes genéticas, os ossos mais fortes à 
nascença, mesmo na miséria e fome os 
ossos das suas gentes podem continuar 
a resistir ao raquitismo. 
No passado, o raquitismo foi o flagelo 
dos bairros pobres e escuros, sobretu- 
do nas cidades do norte da Europa 
onde faltava a luz solar, o leite e ver- 
duras frescas, e o pâo de cada dia. Os 
ossos, ao nào poderem desenvolver-se 
na sua plenitude, ficavam mais curtos 
e engrossavam nas extremidades, e 
essas vitimas da sorte, corn deficiên- 
cias de crescimento, exibiam no peito, 
no sitio onde terminavam as costelas, 
saliências a lembrarein rosârios, co- 
nhecidas por rosârios de raquitico. A 
deficiência de vitamina D no adulte, 
quando os ossos jâ estâo desenvolvi- 
dos, causa a osteomalâcia, uma doença 
em tudo semelhante ao raquitismo 
excepte por nâo dar as deformidades 
ôsseas causadas pela deficiência e 
anormalidades do crescimento. Os 
ossos coin deficiência de mineraliza- 
çâo, mas corn crescimento normal de 
proteina ôssea, ficam mais sensiveis à 
dor e podem deformar ou fracturai- 
com facilidade. Para além da deficiên- 
cia de luz solar, ou da pobreza na 
dicta, a osteomalâcia pode ser causada 
por doenças intestinais coin deficiên- 
cias de absorçâo, falha renal com 
perda de câlcio pelo rim, cirrose de 
figado, algumas drogas, ou outres 
problemas que afectam o métabolisme 
do câlcio e fôsforo. Esta doença de 
carêneia metabôlica é mais frequente 
nos idosos que ainda hoje, nos paises 
ricos do norte, continuam a viver em 
pobreza relativa, isolados da familia 
em quartos escuros sem a luz do sol, 
muitas vezes imobilizados com 
doenças crônicas, ou paralisia. 
A causa mais frequente de fraqueza 
ôssea, sobretudo nos nossos dias, é a 
ostéoporose. Na sua constante remode- 
laçào os ossos necessitam de movimen- 
to e do peso da gravidade para man- 
terem o equilibrio na densidade min- 
erai, necessârio à sua fortaleza. Se um 
osso for imobilizado no tratamento de 
fractura ele irâ perder, em pouco 
tempo, muito do seu câlcio, e sô o exer- 
cicio pelo moviinento depois da 
rernoçâo de gesso poderâ restituir-lhe a 
força e a dureza. 
A ostéoporose aparece corn a idade e ê 
muito mais frequente na mulher 
depois da menopausa, ou nas pessoas 
tratadas corn os medicamentos anti- 
inflamatôrios esterôides potentes usa- 
dos no tratamento da asina, algumas 
doenças reumatolôgicas, ou de outras 
doenças imunolôgicas. A menopausa 
précoce, na inaioria das vezes de 
origem cirürgica por remoçâo dos 
ovârios, juntainente corn a iinobilidade 
e falta de exercicio, sào as maiores 
causas de ostéoporose. Embora poucos 

homens ve- 
nham a sofrer 
fracturas por 
fraqueza ôssea, mais de um quarto de 
inulheres virâo um dia a sofrer frac- 
turas provocadas por ostéoporose. 
Essas fracturas sâo muitas vezes com- 
pressôes de vértebras, geralmente na 
sua parte anterior, que vâo causar _ 
diminuiçâo da altura, ou a corcunda 
tâo frequente em mulheres idosas. A 
fractura do colo do fémur, na articu- 
laçâo da anca, é um acidente frequente 
na mulher de idade que pode aconte- 
cer algumas vezes sem trauma 
aparente, e vai causar a morte em 15% 
dos casos, ou a incapacidade severa na 
grande maioria. A melhor prevençào 
da ostéoporose é evitar, sempre que 
possivel, os esterôides ou outras drogas 
que causam desmineralizaçào e, na 
mulher, usar hormonas femininas 
quando os ovârios deixarem de as fa- 
bricar. Embora o tratamento de substi- 
tuiçào hormonal na mulher esteja 
sujeito a muita controvérsia, sobretudo 
depois dum estudo, publicado nos 
EUA em Junho de 2002*, para a mu- 
lher de hoje, consciente da sua saüde e 
corn acesso aos serviços médicos mo- 
dernos, o tratamento corn hormonas 
traz vantagens a muitas dessas mu- 
lheres; contudo devemos sempre con- 
siderar e tentar minimizar os possiveis 
efeitos préjudiciais no aparelho circu- 
latôrio e, sobretudo quando usadas 
mais de quatro anos, a possibilidade 
de aumentar a incidência de cancro da 
marna. Os suplementos de câlcio e vi- 
tamina D, ou de medicamentos nâo 
hormonais que vâo ajudar a deposiçâo 
de câlcio nas proteinas fibrosas dos 
ossos, sâo tratamentos ùteis nâo sô 
para tentar diminuir a ostéoporose, 
mas também para evitar que ela pro- 
grida e termine em fracturas. 
Acima de tudo, a actividade laboral e 
recreativa, ou o dançar e caminhar, sâo 
a melhor receita nào sô contra a ostéo- 
porose, mas também para melhorar a 
vida. Embora os ossos mortos possam 
ficar para a pôsteridade, e até servirem 
de testemunho à antropologia futura. 
os ossos vivos, em constante remode- 
laçào, sào as alavancas que nos dâo o 
movimento; e a vida digna de viver nào 
é mais que o movimento até chegar a 
hora de parar. 

* Este estudo veto mostrar que a substi- 
tuiçào hormonal corn a combinaçdo de 

estrogénio e progesterona pode aumentar 
a possibilidade de cancro da marna e, 
ligeiramente, a incidência de ataques 
cardiacos e acidentes vasculares cere- 

brais. O mesmo estudo mostrou uma 
diminuiçâo da incidência de cancro do 
côlon e fracturas do fémur em mulheres 

a tomar hormonas. 
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(Zêassi^filcadûs 
Cozinheira/o com experiência, para a ârea, de 
Missi&sauga. TeL;y05-30lï5423. 

Recepcionista corn experiência, flueiite em inglês e 
portugnès, em regime de full-time, para clinica no 
centro de Mississauga. 
Tel.:y05-290-1177. Deixar mensagem. 

Secretâria, fluente em português e inglês e corn 
conhecimento de Computador. Contactar Walter. 
Tel.:416-,588-y()78. 

Loja de roupa para homem de alta qualidadi 
nécessita de assistente e vendedor. 
Contactar Frank Pasqualino. 
Tel.:4l6-.533-3923. 

Trabalhadores de apoio pessoai e para serviços de 
ajuda ao domicilio, coin ou sem certilïcado, corn 
alguma experiência, fiuentes em português e inglês, 
para O centre comunilârio St.Cristovào. 
Contactar Jean Nogueira. 
Tel.:4I6-532-4828. Ext.232. 

Chirac nâo quer guerra no Goifo 
Tony Blair nâo consegpdu convencer présidente 
francês a entrar na coligaçâo 

O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, nâo conseguiu 
demover as réservas do chefe de Estado francês, Jacques 
Chirac, quanto a uma possivel intervençào militar no Iraque. 
No decorrer da cimeira que teve lugar em Touquet (Norte da 
França), Chirac resistiu às tentativas de Blair para o con- 
vencer a apoiar uma intervençào militar no Iraque sem o 
aval da ONU e reafirmou a confiança nos inspectores da 

ONU. Numa conferêneia de imprensa conjunta no final da 
25.“ Cimeira franco-britânica, Chirac reconheceu as dife- 
renças de posiçôes dos dois paises, mantendo a sua opiniào 
de que é preciso "deixar os inspectores prosseguirem o seu 
trabalho". O présidente francês nâo quis fixar um prazo para 
a continuaçào das inspecçôes, declarando apenas que "sâo 
eles (os inspectores) que têm de decidir". A crise iraquiana 
esteve no centro das discussôes deste encontre entre os dois 
dirigentes europeus de posiçôes divergentes, mas corn alguns 
pontos comuns. 

A pulseira de prêta 
Era uma vez um menino chamado Joâo 
que caminhava para a escola e no cami- 
nho encontrou uma pulseira de prata no 
châo e meteu-a no seu saco. Qundo 
chegou à escola, contou a histôria ao seu 
melhor amigo Joaquim. Logo que o 
Joaquim ouviu o sucedido, perguntou ao 
Joâo se podia ver como era a pulseira que 
ele encontrara. 
O Joâo tirou a pulseira do seu saco e 
mostrou-lha. 
O Joaquim achou que a pulseira era 
muito linda e queria ficar corn ela para 
oferecer à sua mâe. O Joâo disse-lhe que nâo lhe dava a 
pulseira porque fora ele que a encontrara e que ficaria 
corn ela. Os dois amigos começaram a discutir sobre 
quem ia ficar com a pulseira. A professera deles ouviu a 
discussào e pediu-lhes que lhe entregasse a pulseira. O 
Joâo disse-lhe que nâo a entregava porque fora ele que a 
encontrara e era para dar à sua mâe. A professera deixou 
o Joâo ficar corn a pulseira, mas sô se nâo a mostrasse a 
mais ninguém e se a arrumasse. O Joâo concordou e 
arrumou a pulseria no seu saco. 
Ao sair da escola e ao passar pelo mesmo caminho onde 
encontrara a pulseira, apareceu-lhe um menino pequeno 
em frente dele. O Joâo perguntou ao menino o que que- 
ria e o menino disse-lhe que a pulseira que ele tinha 
encontrado era muito especial. Com a pulseira, podia 
fazer très desejos, mas que tivesse cuidado corn os dese- 
jos que fizesse. O Joâo ficou muito contente corn isto e ao 
ir para casa estava a pensar nos desejos que queria fazer. 
Ao chegar a casa, nâo contou isto a ninguém e fez o seu 
primeiro desejo: queria ter muito dinheiro para comprar 
coisas à sua mâe. E o seu desejo foi garantido. 
No dia a seguir, enquanto ia a caminho da escola, viu 
outra vez o menino e parou para falar corn ele. O meni- 
no disse-lhe que nâo contasse o que acontecera a 
ninguém e que podia fazer mais dois desejos, mas para 
ter cuidado, novamente, coin os desejos que fizesse. O 
Joâo disse que comprendia e continuou o seu caminho 
para a escola. Ao chegar à escola, queria muito contar o 

que se passara no dia anterior, mas nâo o con- 
tou a ninguém. Mais uma vez chegou o fim do 
dia de escola, foi para casa e viu o mesmo 
menino que lhe disse que tinha que fazer mais 
um desejo. O Joâo foi pensando no desejo que 
queria fazer e ao chegar a casa lembrou-se o 
que queria. O Joâo desejou ter os brinquedos 
todos que queria. E foi o que aconteceu. O 
Joâo teve os brinquedos todos. Mais do que se 
podia imaginar. Desta vez, ao fim da escola, o 
Joâo e o Joaquim iam para a casa juntos. O 
Joâo ficou um pouco assustado porque nâo 
queria que o Joaquim visse o menino que fala- 

va coin ele. 
Ao passar no mesmo lugar onde costumava estar, o meni- 
no là apareceu outra vez e chamou o Joâo para falar corn 
ele sozinho. Disse-lhe que tinha mais uni desejo. O Joâo 
retorquiu que o ültimo desejo era poder fazer vârias cen- 
tenas de mais desejos. O menino desapareceu e o Joâo 
nunca mais o viu. O Joaquim perguntou-lhe o que estava 
a acontecer e o Joâo disse-lhe que nâo lhe podia contar. 
Ao chegar a casa, as coisas que o Joâo dera à mâe desa- 
pareceram e os seus brinquedos também. O Joâo ficou 
muito triste e nesse dia foi para a cama cedo e nâo para- 
va de pensar porque inotivo aquilo acontecera. Acordou 
de manhâ e foi meter as coisas dele no saco da escola e 
nâo encontrou lâ a pulseira. Esta desaparecera. Saiu de 
casa e foi pelo mesmo caminho para ver se via o menino 
e viu-o. Perguntou-lhe o que acontecera e o menino disse- 
lhe "Eu dei-te 3 desejos. Nunca me agradeceste por isso e 
no ultimo desejo foste muito egoista: nunca se pede mais 
do que uma coisa de cada vez." 
O Joâo pediu desculpas ao menino e disse que nunca 
mais fazia isso. O menino disse-lhe que estava perdoado, 
mas nunca mais ia ter desejos a fazer e nunca mais teria 
a pulseira de prata que encontrara no châo. Seguiu o seu 
caminho para a escola. Encontrou-se corn o seu amigo 
Joaquim, ficou tudo normal novamente e contou ao 
Joaquim o que acontecera. Ao fim do Joâo contar tudo ao 
Joaquim, tocou o despertador dele para se levantar e 
preparar-se para a escola. 
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InCREDItriTES: 

1 KG DE PESCADA DA MAIS ALTA 
^ 3 KG DE BATATAS 

1 PACOTE DE LEITE 
250 GRS. MARGARINA 
1 CEBOLA GRANDE 

* 7 CABEçA DE ALHOS 
PIMENTA , SAL, PIMENTO, AZEITE E 

COENTROS Q.B. 

(OMfECÇflO; 
Coze-se a pescada, limpa-se de pele e espinhas e sub- 
mete-se a um refogado corn azeite, cebola, alho, sal e 
um pouco de pimento verde e coentros, tudo fina- 
mente picado. 
Em lume brando, 15 minutes. 
Se desejar pode juntar um pouco de sumo de limâo, 
mas é opcional. 
Cozem-se as batatas e transformam-se erri puré. 
A parte faz-se um molho branco tradicional e reserva-se. 
Dispor em tabuleiro de ir ao forno e à mesa, uma cama- 
da de puré de batata seguindo-se a mistura da pescada 
refogada e por fim o molho branco. 
Cobre-se de pào ralado e pequenos pedacinhos de mar- 
garina. Vai a forno forte para alourar. 

Sobremesa: 

Bolo de Cerveja 

InCREDlEMTES; 

11 CHÀVENA DE CHÂ DE MANTEIGA BEM CHELA 

* 2 CHÂVENAS DE CHÂ DE AÇÛCAR 

2 CHÂVENAS DE CHÂ DE FARINHA DE TRIGO 

1 CHÀVENA DE CHÂ DE AMIDO DE MILHO (MAIZENA) 

* 1 CHÀVENA DE CHÂ DE CERVEJA BRANCA 

* 7 COLHER DE SOBREMESA RASA DE FERMENTO EM PO 

6 ovos 

(OnEECÇflO: 

Bata muito bem a manteiga corn o açücar até obter 
um creme esbranquiçado. 
Acrescente as gemas uma a uma batendo em cada 
adiçâo. 
Misture bem a farinha de trigo misturada corn a 
maizena. 
Adicione a cerveja misturada corn o fermente, bata 
até uniformizar tudo. 
Junte delicadamente corn movimentos de baixo para 
cima as claras batidas em castelo forte. 
Ponha a massa numa forma bem untada corn man- 
teiga ou margarina e polvilhada corn farinha. 
Leve ao forno quente para cozer cerca de 35 minutes 
mas convém verificar sem abrir a porta do forno nos 
primeiros 25 minutes. 
Depois de cozido desenforme. 
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Columbia: Urn vahrém... sem régressa 
Falha no sistema de protecçâo térmica significa catàstrofe 
Uma falha no sistema de protecçâo térmica de uma nave espa- 
cial, que se suspeita estar na origem do désastre com o vaivém 
Columbia, "é gravissima e pode ter consequências catastrôfi- 
cas", afirmou um invéstigador português. 
"Quando um objecto reentra na atmosfera a uma velocidade 
extremamente elevada gera-se atrito e da-se um aumento bru- 
tal da temperatura", explicou à Agenda Lusa Vasco Pimenta, 
engenheiro aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico. 
Vasco Pimenta realçou que as missôes dos vaivéns nào 
estâo isentas de imponderâveis, tendo as naves sido dese- 
nhadas para admitir como aceitâvel uma falha em cada 
250 operaçôes. 
"O vaivém jâ falhou duas vezes (a primeira no lançamento do 
Challenger, em 1986) em 113 missôes, um pouco acima do 
definido como aceitâvel", disse. 
De acordo corn Vasco Pimenta, "o sistema de protecçâo tér- 
mica tem precisamente a funçâo de protéger o veiculo desse 
calor extremo". . 
O vaivém Columbia desintegrou-se sâbado quando se prepa- 
rava para aterrar na Florida, vitimando os. sete astronautas a 
bordo. 
Os técnicos da NASA jâ começaram a investigar as causas do 
acidente, sendo a primeira hipôtese avançada a de uma falha 
no sistema de isolamento térmico da nave. 
Dependendo da aerodinâmica dos veiculos, nas zonas mais 
quentes ("nariz" e bordo de ataque das asas) podem ser atingi- 
das temperaturas da ordem dos 1.500 graus na altura da 
reentrada na atmosfera 
"Os materials de que sâo feitas as naves têm de ser pensados 
para resistir a estas temperaturas", subhnhou. 
Vasco Pimenta, 25 anos, encontra-se actualmente na 
Universidade Técnica de Delft (Holanda), onde desenvolve 
investigaçâo na ârea dos sistemas de controlo térmico de 
reentradâ atmosférica. 
Os vaivéns sâo revestidos por pequenas plaças (cerca de 
20.000, entre os 2,5 e os dez centimetros de lado), cujos mate- 
rials variam dependendo da zona em que sâo colocadas e das 
tempæraturas a que têm de resistir. 
No caso do vaivém Columbia, os técnicos da NASA especu- 
lam que poderâ ter ocorrido, no momenta de lançamento, 
um desprendimento de gelo da superficie do tanque de 
hidrogénio. 

.Siive5tre*5 freestule 
Martial Arts 5i|stem" 

Festa de 
Aniversàrio 

dia 8 de Marçe 

Ambience Hall 
416-534-549 

Na altura, os técnicos da NASA concluiram que este proble- 
ma nâo interferiria corn a segurança do aparelho. 
"Essa espuma de gelo teria atingido a asa esquerda do veicu- 
lo e arrancado as plaças de revestimento térmico nessa zona 
da nave, que estâ sujeita a temperaturas na ordem dos 700 a 
800 graus", realçou. 
Depois, explicou o invéstigador português, "é como uma bola 
de neve". 
"Essa zona do veiculo fica mais exposta âs temperaturas ele- 
vadas e ao ambiente quimico hostil da reentrada na atmos- 
fera. O calor começa a penetrar no escudo térmico da nave 

até atingir as suas zonas vitais, provo- 
cando a desintegraçâo", disse, subli- 
nhando tratar-se, por enquanto, de um 
cenârio meramente especulativo. 
"A reentrada na atmosfera é evidentemente uma manobra 
de alto risco, Jâ que existe uma grande geraçâo de calor", 
referiu. 
Vasco Pimenta sublinhou que tragédias como esta têm, além 
das obvias consequências humanas, efeitos do ponto de vista 
politico que poderâo afectar o desenvolvimento da investi- 
gaçâo espacial. 

Patrâo da NASA admite retomada dos 
voos dos vaivéns até Junho 
o administrador da NASA, Scan O ' Keefe, admitiu uma 
retomada dos voos de vaivéns até Junho, declarando-se 
"pronto a lançâ-los" desde que tenham sido ultrapassados 
os problemas que causaram sâbado a destruiçâo do 
Columbia. 
Interrogado sobre a possibilidade de um vaivém espacial 
vir a ser lançado até Junho para substituir a tripulaçâo da 
Estaçâo Espacial Internacional (ISS), O'Keefe declarou: 
"Nâo vaincs certamente afastar qualquer possibilidade". 
No sâbado, a NASA anunciara a suspensâo "sine die" de 
todos os voos de vâivéns. Para além do voo Columbia, 
estavam previstas cinco missôes de vaivéns durante o ano 
de 2003. 

NASA Ignorou avisos de perltos 
A agência espacial norte- americana NASA despediu cinco 
especialistas que em 2002 advertiram para problemas de 
segurança nos vaivéns espaciais, noticiou o diârio "The 
New York Times". 
Por seu lado, o diârio "The Washington Post" indicou que 
"apesar das advertências de muitos peritos em segurança 
aeronâutica", a agência espacial, afectada por problemas 
financeiros, escolheu o caminho do corte orçamental. 
O vaivém Columbia desintegrou-se no sâbado quando se 
preparava para aterrar na Florida, vitimando os sete astro- 

nautas a bordo. 
O director do programa de vaivéns da NASA, Ron 
Dittemore, indicou que seis minutes antes de perder o con- 
tacte corn o vaivém, a temperatura no lado esquerdo do 
Columbia aumentou subitamente. 
Segundo o Times, quando um grupo de peritos da NASA 
advertiu para os problemas de segurança na frota de 
vaivéns se nâo fosse aumentado o orçamento, a Agência 
Espacial "despediu cinco dos nove membres do grupo e 
dois consultores". 
"Alguns deles afirmam agora que a agência tentou calar as 
suas criticas", acrescentou o Times. 
Segundo o jornal, a NASA indicou que tinha modificado 
a constituiçâo da équipa de peritos de forma a poderem ser 
incorpbrados elementos novos, mais jovens e capazes. 
O programa de vaivéns espaciais foi afectado durante mais 
de uma década pelos custos que excederam o orçamenta- 
do e por uma diminuiçâo do apoio pùblico e politico. 
Segundo o Post, este programa "chegou a uma encruzilha- 
da no inicio dos anos 90" quando a NASA optou por cor- 
tar nas despesas, apesar das objecçôes de muitos peritos 
em segurança aeronâutica. 
"Ninguém sabe o que causou o desastre do Columbia, mas 
muitos peritos aeroespaciais e alguns gestores do progra- 
ma afirmam que o vaivém corria perigo fisica e tecnica- 
mente muito antes da tragédia", acrescenta o jornal. 
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Liga abre pracesso 
disciplinar a Mario Jardel 
A Comissâo Disciplinar da Liga instalou 
um processo diciplinar ao jogador do 
Sporting Mario Jardel por «exibiâo de slo- 
gan», como pode ler-se no comunicado do 
organismo que esta terça-feira se reuniu 
para aplicar os castigos referentes à 20.“ 
jornada. 
O brasileiro levantou a camisola do equipa- 
mento para festejar um dos golos que mar- 

cou Trente ao P. Ferreira, no domingo, tendo 
por baixo uma camisola interior com o 
logôtipo da marca desportiva do Sporting. 
Esta é uma situaçâo punida pelos regula- 
mentos da FIFA e cujo respective castigo 
pela Liga pode ir de um a quatre jogos. Jâ 
esta época, Fary, do Beira Mar, foi suspense 
por uma partida por ter exibido uma 
camisola interior com alusôes religiosas. 

Fernando Oliveira nunca teve um caminho claro para presidir 

Demissôes em Braga: explicaçôes para a crise 
Nào é fâcil ser présidente do Braga. 
Apesar da grandeza do clube é hàbito os 
problemas de ordem financeira atrapa- 
Iharem o trabalho da Direcçâo. Foi assim 
corn Joâo Gomes Oliveira, que ainda se 
manteve vârios anos no cargo, mas chegou 
a um ponto em que se fartou de tanto 
sacrificio e apressou a sucessào. 
Agora é a vez de Fernando Oliveira tomar 
o caminho da saida, demitindo-se junta- 
mente corn toda a sua administraçâo da 
SAD e Direcçâo do clube. Indigitado para 
présidente a 7 de Novembro de 2001, nào 
conseguiu aguentar sequer um ano e meio 
no cargo. 
Foi a 28 de Outubro que o seu nome 
começou a ser falado e logo pelo 
Monsenhor Cônego Melo, présidente do 

Conselho Gérai do clube e figura influente 
na cidade. «Ficou resolvido desde a 
primeira hora. É uma opçâo entre pessoas 
capazes, dignas e corn capacidade para 
fazer avançar a estrutura do clube. Nâo 
podiamos demorar mais tempo. Por isso, o 
Fernando Oliveira sera eleito por nos para 
ocupar o cargo», disse na altura. 
Très dias depois foi o prôprio Fernando 
Oliveira a confirmar a candidatura por 
proposta do Conselho Gérai. 
Administrador da SAD desde a sua fun- 
daçâo e vice-presidente para a ârea finan- 
ceira, esta no clube hâ mais de sete anos e 
conta corn o apoio de um dos maiores 
accionistas da SAD, a Olivedesportos, que 
detém 25% do capital. «As respostas que 
tinha para dar jâ forain dadas, mas para 

me apresentar como candidato têm de ser 
reunidas as condiçôes minimas. Se as 
condiçôes forem conseguidas, claro que 
vou aceitar, mas hâ muito trabalho para 
fazer», argumentou. 

V. Guimarâes: Brasileiro corn 
processo disciplinar 

Guga suspenso por 
desabafar sobre 
ordenados em atraso 
O V. Guimarâes instaurou nesta quarta- 
feira um processo disciplinar a Guga em 
consequêneia de uns «desabafos» que 
soltou logo apos o final do jogo entre o V. 
Guimarâes e o V. Setübal. Tudo ocorreu 
quando se dirigia para o autocarro, da 
équipa e aludiu em voz alta ao facto de o 
seu clube nâo estar a cumprir em matéria 
salarial. 
Recorde-se que os jogadores do 
V.Guimarâes ainda nâo receberam o mes 
de Dezembro e o brasileiro referiu-se ao 
assunto no final do jogo dizendo que «jâ 
estava na altura de pagar o ordenado». 
O brasileiro jâ nâo treinou na manhâ de 
4* feira, tendo jâ sido ouvido pelo con- 
tencioso do clube. A saida do complexo 
desportivo, Guga começou por explicar 
aos jornalistas o sucedido: «Deram-me 
um processo! Fui abordado pela 
Direcçâo e fui mal interpretado por algu- 
mas pessoas», repUcou o jogador. «O 
présidente ficou sabendo desse desabafo 
e fiii pedir desculpa à Direcçâo do clube 
para ajudar à resoluçâo dos problemas. 
No final do jogo, tive um desabalb ao 
subir as escadas ao lado da sala de 
Imprensa, devido ao nervosisme de nâo 
jogar. Vinhamos coraentando que jâ esta- 
va na altura de pagarem o ordenado e 
estava a completar dois meses», retratou. 
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Sporting 1 - Académica 0 
O Sporting encurtou para um ponto a 
diferença para o segundo classificado da I 
Liga, o Benfica, ao veneer a Académica 
por 1-0, com um golo do futebolista 
romeno Marius Niculae, em jogo em atra- 
so da 18“ jornada. 
O encontro nao pôde ser disputado em 18 
de Janeiro, devido ao facto de a forte 
chuva ter entao tornado impraticâvel o 
relvado do Estâdio Alvalade, em Lisboa. 
No "jogo" dos treinadores, Laszlo Boloni 
apostou na mesma equipa que hâ quatro 

dias goleou o Paços de Ferreira (4-0), 
enquanto Artur Jorge apresentou-se em 
Alvalade com um "onze" de forte pendor 
defensivo e apenas très homens na frente 
atacante: Marinescu, Vitor Vieira e Dârio. 
Sem muito fazer para o merecer, o 
Sporting acab'aria por marcar aos 68 mi- 
nutos, num lance em que Jardel atirou 
frouxo para a defesa incompleta Hilario, 
que largou a bola para a frente - talvez jul- 
gando que Nuno Luis iria limpar a jogada 
-, acabando por surgir Niculae a rematar 

com oportunidade para o fundo das redes. 
Foi um golo com muita felicidade à mis- 
tura, numa noite sem brilho dos ainda 
campeôes nacionais, que até final se limi- 
taram a gerir o resultado para com- 
pletarem a quarta vitoria consecutiva, très 
para a Liga e uma para a Taça de 
Portugal. 
Antes do inicio do encontro, registo 
para um gesto bonito de "fair-play" entre 
Sa Pinto e Artur Jorge, com o jogador 
sportinguista a abraçar o técnico com o 
qual se antagonizou hâ sete anos, 
durante uma concentraçâo da selecçâo 
nacional. 

Médio-ofensivo portista de novo na luta por um lugar no onze 

César PaiXOtO: Uja del provas que mostram o mou valor» 
A lesào de Derlei abriu as portas do régres- 
se à titularidade para César Peixoto. As 
primeiras duas experiências no onze ini- 
cial de José Mourinho nào lhe correram de 
feiçâo e César Peixoto deixou mesmo o rel- 
vado ao intervalo. 
Desta vez, porém, tudo foi diferente. O 
extreme rubricou boas exibiçôes, na ulti- 
ma dessas deslocaçôes a Felgueiras e na 
viagem a Barcelos, garantindo mesmo 
algum capital de confiança. O suficiente, 
pelo menos, para se considerar uma opçâo 

valida. «Penso que tenho oferecido provas 
ao treinador que pode confiar em mim», 
garante. 
César Peixoto sublinha, de resto, que sem- 
pre trabalhou para ser titular. Agora, con- 
tudo, sente esse objective mais proximo. 
«A minha intençâo sempre foi constituir 
opçâo. No inicio senti algumas diferenças 
relativamente ao que estava habituado 
mas tenho vindo a integrar-me progressi- 
vamente e a adaptar-me a esta nova reali- 
dade», frisa. A opçâo, essa, pertence ao 

treinador. «O grupo é constituido por exce- 
lente jogadores para a minha posiçào, 
todos trabalham para serem titulares e a 
escolha de quem deve ou nâo jogar fica 
nas mâos do mister». 
Num momento de renovaçào, a ambiçâo 
que se segue é a selecçâo nacional. Mas 
nâo para jâ, garante. «Ainda é cedo», ré- 
véla. «Sô agora tenho jogado mais assidua- 
mente e é dificil constituir opçâo para o 
seleccionador quando nâo se Joga regular- 
mente», admite. 

Belenensest, ; y - 

Manuel José sucede a Marinho Peres 
Manuel José foi apresentado oficiaL 
mente como novo técnico do 
Belenenses, sücedendo no cargo a 
Marinho Peres, com um contrato cuja 
duraçâo termina no final da présenté 
época da I Liga de futebol, corn uma 
temporada de opçâo. O novo técnico do 
ciube de Belém, ao serviço do quai foi 
Jogador na temporada de 1967/68, ini- 
cia funçôes na proxima terça-feira, 
deixando à Nené, ex-adjunto de 
Marinho Peres, a prientaçâo da equipa 
no jogq com o Paços de Ferreira, da 21“ 
jornada da l Liga, a realizar domingo. 
Manuel José foi o primeiro técnico con- 
vidado por Gilberto Madail para o 

cargo de seleccionador nacional, nâo 
tendo, contudo, exercido essa missâo 
devido à opçâo do présidente federativo 
pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. Sem 
esquecer Marinho Peres, com o quai 
disse ter uma grande amizade e que 
com ele muito aprendeu, Manuel José 
fez luz sobre os sens propositos nesta 
nova missâo; "Nâo começo jâ esta se- 
mana a trabalhar, porque nâo fazia sen- 
tido. O Nené conhece bem os jogadores 
e 0 jogo de Paços de Ferreira esta à 
porta. Por isso vou iniciar o raeu trabal- 
ho apenas terça-feira, depois de domin- 
go ser espectador no encontro com os 
pacenses". Garantindo ser seu propôsito 

promoter apenas muito trabalho, 
Manuel José lembrou; "Tenho pouco 
tempo até final da época, mas com 
muito empenhamento algo se con- 
seguirâ. O clube précisa de vitôrias, a 
começar jâ em Paços de Ferreira, sendo 
necessârio que os jogadores assimilem 
rapidamente os meus métodos e ideias, 
porque disso dependerâ em muito o 
futuro". O présidente do Belenenses, 
Sequeira Nunes, considerou que a vinda 
de Manuel José demorou um pouco 
devido a vârias razôes, mas que, ao fim 
e ao cabo, as negociaçôes con- 
cretizaram-se para satisfaçâo de ambas 
as partes. 

I I 
I Assine e divulgue O MII/ENIO I 

I ASSINATURAANUAIM CANADA, PM APENAS $41, GSTINCLVIDB, PARA SS EUA $75 EEUROPA $130. ’ 

I Nome:    

I Morada:    I 

I   Telefone:   ! 

I E-mail:  Date:  | 

I SUBSCRIÇÀO POR: j 
I CHEQUE: Q VISAIQ MASTERCARD: [] ■ 

I I 
I NOME NO CARTÂO:   

I NùMERO DO CARTâO:   I 

I Exp. DATE:  ASSINATURA:  . 

' PODE ENVIAR A INFORMAçAO ATRAVéS DO FAX: 416-538-0084 ou PELO GORREIO NORMAL * 
L — — — — — — — — — — — — — — 

Académica: 

Joâo Moreno assume 
candidatura à 
direcçâo 
o présidente da comissâo de gestâo da 
Académica de Coimbra, Joâo Moreno, con- 
firmou à Agência Lusa que se vai candi- 
datar às eleiçôes para os novos ôrgâos soci- 
ais do clube, acto previsto para 27 do cor- 
rente mes. 
Para tal, a estrutura bâsica da lista é a actu- 
al comissâo de gestâo, "corn uma outra ou 
outra alteraçôes". 
O actual présidente da comissâo pretende 
ser acompanhado na direcçâo por Joâo 
Pedro Parreira, José Eduardo Simôes, Joâo 
Bandeira,José Barros, Luis Neves e Ricardo 
Castanheira. O cargo de présidente do 
Conselho Fiscal deverâ ser entregue a 
Alfredo da Castanheira Neves, enquanto 
Almeida Santos confirma-se como prési- 
dente da Mesa da Assembleia Gérai. 

Ill Divisâo 

Resultados 

Angrense - St* Antonio, 1-1 
Flamongos - Praionso, 1-0 
Riboirinha - Ideal, 0-0 
Santiago - Angüstias, 6-0 
Madaiena - Velense, 2-3 

A segunda fase da Série Açores, para 
a quai as équipas partemcom a totali- 
dade dos pontos conquistados na 
primeira fase, disputa-se em duas séries 
- "Promoçào" e "Despromoçào" -, em 
10 jornadas no sistema de todos contra 
todos, entre 16 de Fevereiro e 11 de 
Maio, estando o respectivo sorteio 
agendado para as 18:00 de 10 de 
Fevereiro, na sede da FPF, em Lisboa. 
Os cinco primeiros classificados vào 
disputar o titulo de campeào da Série 
Açores, que sera promovido à II 
Divisâo B na proxima temporada, 
enquanto os cinco ûltimos vào disputar 
uma série para determinar as très 
équipas despromovidas aos campe- 
onatos regionais. 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
1 ANGRENSE 

2 PRAIENSE 

3 VELENSE 

4 ST. ANTONIO 

5 SANTIAGO 

B IDEAL 

7 RIBEIRINHA 

8 FLAMENGOS 

9 MADALENA 

10 ANGÙSTIAS 

JGS. PTS 
18 35 

18 34 

18 33 

18 32 

18 28 

18 24 

18 21 

18 21 

18 21 

18 1 

Maritimo: 

Vingada promete 
mundanças no 
plantel 
o treinador do Maritimo esta desgos- 
toso corn a equipa e anunciou que 
alguns atletas vâo para a equipa B, isto 
apôs a derrota caseira, domingo, frente 
ao rival madeirense Nacional (2-3), em 
encontro da I Liga de futebol. 
Para Nelo Vingada, tudo se resume a 
isto: "Esta foi a primeira vez, apôs a 
minha vinda para a Madeira, que falei 
corn os jogadores da maneira que o fiz. 
Sei que nâo é fâcil gerir um grupo de 
trinta atletas, principalmente quando 
nâo temos sucesso". Por isso mesmo, 
garante o treinador dos "verde-rubros", 
situados no 12° lugar corn 23 pontos, 
"vâo ser tomadas medidas e alguns 
jogadores vâo jogar na equipa B", embo- 
ra revele que esta nâo é uma medida de 
carâcter punitivo, somente técnico. O 
treinador garante que o plantel "nâo estâ 
disperso", que nunca pensou na demis- 
sâo e que acredita na confiança do prés- 
idente do clube e da SAD, Carlos 
Pereira. 
Além disso, Nelo Vingada reconheceu 
que a sua equipa "estâ numa fase 
descendente", mas desmentiu qualquer 
"falta de profissionalismo" dos seus atle- 
tas, isto nas vésperas de uma dificil 
deslocaçâo a Setùbal, no proximo 
domingo. 
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SyPERLIGA 
PORTUCUCSfl DE fUTE&OL PROEISSIOnOL 

K mm 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 
2 BENFICA 
3 SPORTING 
4 GUIMARÀES 
5 GIL VICENTE 
6 U. LEIRIA 
7 VARZIM 
8 SP. BRAGA 
y BELENENSES 
10 BOAVISTA 
11 NACIONAL 
12 MARITIMO 
13 MOREIRENSE 
14 P. FERREIRA 
15 ACADÉMICA 
16 VIT. SETÛBAL 
17 BEIRA-MAR 
18 SANTA CLARA 

RESULTADOS 

20 
20 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
20 

Boavista - Académica, 4-1 
Belenenses - Santa Clara, 1-1 

Sp. de Braga - Varzlm, H 
Maritime - N. da Madeira, 2-3 

Beira-Mar - U, leirla, 2-2 
Sporting - P, Ferreira, 4-0 

GM Ulcente - FC Porto, 3-5 
Bentica - Morelrense, 1-1 

V. Guimaràes - V. Setiibal, 1-0 

V 

17 

12 
12 
10 
10 
y 
8 

7 
7 
6 

6 

7 
5 
5 
4 
3 
3 
3 

3 
5 
1 

5 
2 

4 
3 
6 

5 
6 

6 

2 

7 
5 
7 
y 
7 
7 

0 

3 
6 

5 
8 

7 
y 
7 
8 

8 

8 

11 
8 

10 
8 

8 

10 
10 

M 

45 
38 
32 
35 
32 
31 
25 
18 
23 
19 
22 
24 
22 
17 
22 
19 
20 
22 

16 
15 
22 
24 
30 
27 
24 
27 
27 
19 
25 
35 
26 
30 
32 

•21 
33 
33 

54 
41 
37 
35 
32 
31 
27 
27 
26 
24 
24 
23 
22 
20 
19 
18 
16 
16 

PRôXIMA JORIMADA 

Santa Clara - Boavista 
ü. leirla - Benlica 
Varzlm - Sporting 
Morelrense - Sp. Braga 
Académica - Gll Vicente 
V. Setiibal - Mariilmo 
N. Madeira - Beira-Mar 
P. Ferreira - Belenenses 
FC Porto - V. Guimaràes 

elhores ■flarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 
Eric F. Gomes "GAÛCHO" (Marltimo) 

ADRIANO Louzada (Nacional) 

PAULO. ALVES (Gil Vicente) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
Fabricio B. "CEARÀ" (Santa Clara) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
José da Mota BARROSO (Braga) 
Anderson de Sousa "DECO" (FCP) 

IM LIGA 
* . gjjjl^ * POBTUCUESR PE fUTCbOL PBOPISSIOnOL 

EQUIPA J P 

1 SALGUEIROS 

2 EST. AMAOORA 

3 ALVERCA 

4 MAIA 

5 NAVAL 
6 PORTIMONENSE 

7 RIO AVE 

8 DESP. AVES 

9 FARENSE 

10 OVARENSE 

11 PENAFIEL 

12 OESP. CHAVES 

13 MARCO 

14 SP, COVILHÀ 

15 FELGUEIRAS 

16 U, MADEIRA 
17 LEÇA 

18 U. LAMAS 

20 36 

20 35 
20 34 

20 31 

20 30 

20 30 

20 29 

20 29 
20 28 

20 27 ' 

20 26 

20 26 

20 25 
20 24 

20 24 

20 19 
20 17 

20 16 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

SALGUEIROS - MAIA, 1-0 

E. AMADORA - U. LAMAS, 3-2 

CHAVES - PORTIMOPVENSE, 04 

ALVERCA - LEçA, 1-1 

DESP. AVES - MARCO, 1-0 

SP. CoviLHÀ - RIO AVE, 1-2 

OVARENSE - U. MADEIRA, 1-0 

NAVAL 1® MAIO - PENAFIEL, 2-1 

FARENSE - FELGUEIRAS, 0-1 

U. LAMAS - SALGUEIROS 

LEçA - DES. AVES 

MARCO - SP. COVILHà 

U. MADEIRA - EST. AMADORA 

MAIA - FARENSE 

FELGUEIRAS - DES. CHAVES 

PORTIMONENSE - 1® DE MAIO 

PENAFIEL - ALVERCA 

RIO AVE - OVARENSE 

*2^*2- CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II Divisao B 

EQUIPA J P 

1 LEIXÜES 20 VJ 
2 LOIISADA 20 43 
3 FC PORTO B 20 42 
4 VIZELA 20 30 
5 ESPINHO 20 33 
6 DRAGÔES SAND 20 31 
7 BRAGA B 20 30 
8 PAREDES 20 20 
0 CAC. TAIPAS 20 27 
10 GONDOMAR 20 27 
11 FREAMUNDE 20 2Ü 
12 INFESTA 20 24 

13 VILA REAL 20 23 
14 VILANOVENSE 20 22 
15 FÂFE 20 21 
16 P. RUBRAS 20 20 
17 ERMESINDE 20 10 
18 CANELAS 20 18 
10 ESPOSENDE 20 17 
20 VIANENSE 20 13 

Resultados 
Lou.sada - Esposende. 5-0 
Freamunde - Canelas Gaia. 44) 
Espinho • Paredes, 14) 
Faie - Vianense. 1-1 
Sp. Braga B - Pedras Rubras, 24) 
Ermesinde - Vizela. 0-2 
Infesta - Vilanovense. 0-1 
FCP B - Caçadores Taipas, 0-1 
Gondomar - Leixôes, 2-3 
Drag. Sandiijenses - Vila Real, 2-2 

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

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 10 U 
2 ESTREI.A PORT 10 40 
3 OLIVEIRENSE 10 34 
4 SP. POMBAL 10 31 
5 TORREENSE 10 31 
6 ACAD. VISED 18 20 
7 DESP. FÀTIMA 10 20 
8 SANjOANENSE 10 28 
0 CALDAS 10 28 
10 VIEAERANQUEN 10 24 
11 SERTANENSE 10 24 
12 OL. BAIRRO 10 23 
13 ESMORIZ 10 23 
14 A(;UEDA 10 23 
1.5 ACADÉ.MICA B 10 22 
l(i OL. HOSPri AL 10 20 
17 SÀO [OÀO VER 10 1.') 
18 BENFICA CB 10 15 
10 MARINHENSE 10 12 

Resultados 
Agueda - Est. Portalegre, 0-1 
VilafraiKj. - OL Hospital. 3-2 
Ac. Coimbra B - Torreense, 1-1 
Caldas • Oliveirense, 1-1 
Sertanense - Sao Joào Ver, 2-0 
Sanjoanense • B. C. Branco, 0-1 
Feirense - Marinhense, 2-1 
Esmnriz - Oliveira Bairro. 1-2 
Sp. Pombal - Desp. Fatima, 2-2 
Folgou: Académico Viseu 

21* Jornada 
Académico Viseu ■ Agueda 
Est. Portalegre - Vilafranquense 
OL Hospital - Ac. Coimbra B 
Torreense - Caldas 
(Oliveirense - .Sertanense 
Sào Joào Ver - Sanjoanense 
Benf. C. Branco - Feirense 
Marinhense - Esmoriz 
OL Bairro • Sp. Pombal 
Folga: Desp. Fatima 

EQUIPA J P 

1 E.SrORIL 20 4,^. 
2 AMORA 20 36 
3 PONTASSOLENS 20 34 
4 MAFRA 20 34 
5 OL. MOSCAVIDE 20 34 
6 ODIVELAS 20 34 
7 0LHANENSE 20 31 
8 LOULETANO 20 31 
y CAMACHA 20 30 
10 MICAELENSE 20 28 
11 BARREIRENSE 20 26 
12 0PERARI0 20 26 
13 SPORTING B 20 22 
14 ORIENTAL 20 22 
15CASAPIA 20 21 
16 LILSITAMA 20 21 
17 LIJSITANO VRS 20 21 
18 IMORTAL 20 11) 
11) MARITIMO B 20 18 

20 SEIXAL 20 13 

Resultados 
Lu.s. V'^RSA - Pontassolense. 3-1 
Oriental - E.storil-Praia. 0-1 
Micaelense - Imortal. 54) 
Casa Pia - Sporting B. 3-1 
Lusitania Açores - Mafra. 0-1 
Olhanense ■ Maritiino B, 3-1 
Odivelas - Operârio, 24) 
Camacha - Ol. e Moscavide, 1-0 
Barreirense - Louletano, 0-1 
Amora - Seixal. 3-1 

21" Jornada 
Seixal - Lusitano VRSA 
Pontassolense - Oriental 
Estoril-Praia - Micaelense 
Imortal - Casa Pia 
Sporting B - Lusitania Açores 
Mafra • Olhanense 
Maritimo B - Odivelas 
Oi>erario - Camacha 
(')!. Moscavide - Barreirense 
Louletano - Amora 

■ t ■ H ; « J 
# “# T:,#' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisao % % . n», % 

CL EQUIPA 

I VALDEVEZ 
‘2 BRAGANÇA 
3 JOANE 
4 .SAND1NEN.SE.S 
5 MARIA FONTE 
6 VALENCIANO 
7 VILAVERDENSE 
H MONÇÀO 
U T. BOURO 
K) VILA POUCA 
II MIRANDELA 
12 V'ALPAÇOS 
13 RONFE 
14 MONTALEGRE 
15 CERVEIRA 
l(i AMARE.S 
17 MARINHAS 
18 AG. GRAÇA 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

44 
41 
40 
30 
35 
35 
34 
30 
27 
24 
21 
20 
20 
11) 

1!» 
18 
17 
15 

CL EQUIPA 

1 LLXA 
2 T1R.SEN.SE 
3 OLIVEIRENSE 
4 TROFENSE 
5 RIO TINTO 
0 RIBEIRÀO 
7 TORRE MÜNC. 
8 S.P. COVA 
1) FAMALICÀO 
10 F1ÀES 
11 REBORDOSA 
12 PEDROrÇOS 
13 LI'S. LOURO.SA 
14 C1NFÀES 
15 SERZEHELO 
10 LA.MF.GO 
17 CAMBRES 
18 PEVIDEM 

20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

30 
3!) 
37 
31 
32 
31 
30 
20 
20 
27 
20 
25 
20 
15 
1.5 
11 

CL EQUIPA 

1 P. CASTF.LO 
2 PAMPILMO.SA 
3 LSTARREjA 
4 F. ALGOriRES 
:> CE.SARENSE 
0 VALECAMBRENS 
7 TOCHA 
8 SAT.ÀO 
0 GAFANMA 
10 U. COIMBRA 
11 .MIl.MEIROENSE 
12 ANADIA 
13 MANGl'ALDE 
14 GOr\ EIA 
I.*> E,STAÇÂ() 
1() ARRIFANE.NSE 
17 MILEL 
18 AV ANÇA 

AH 
30 
3() 
35 
35 
3.) 
31 
20 
27 
27 
25 
24 
22 
21 
20 
20 
10 
15 

CL EQUIPA 

1 PORTOMOSENSE 
2 ALCAINS 
3 BENEDITENSE 
4 FAZENPENSE 
.5 RI.ACHENSE 
0 LOl'RINHANENS 
7 .SOURENSE 
8 RIO MAIOR 
0 BinOEIREN.SE 
10 CARANGUEjEIR 
11 MIRENSE 
12 PENICHE 
13 ALMEIRIM 
14 MIR.^NPENSE 
15 SERN.ACHE 
H) TORRES NOVAS 
17 NAZARENOS 

40 
30 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
20 
23 
22 
20 
20 
13 
12 
10 
10 

CL EQUIPA 

1 SINTRENSE 
2 LOU RES 
3 RIBEIRA BR. 
4 PORT().SANTENS 
5 ATLÈT1CO MAL 
0 BENFICA B 
7 C. EOBOS 
8 ALCOCMETEN.SE 

0 ELVA.S 
10 I" MAIO 
11 .SAO VICENTE 
12 CARREGADO 
13 REAL 
14 SAC.-WENENSE 
15 CALIPOLENSE 
10 MACH ICO 
17 .SANTACRliZENS 
18 AGUIAS CAM. 

30 
35 
35 
33 
33 
31 
30 
20 
20 

. 2() 
25 
25 
24 
23 
22 
20 

20 
13 

CL EQUIPA 

1 ESTRELA 
2 VA.SCO GAMA 
3 PINHALNOVENS 
4 BEJA 
5 UNLÀO SC 
0 SIEVES 
7 MESSINENSE 
8 ALMANSILENSE 
0 MONTI lO 
10 ATLÉtlCO 
11 lUV. ÉVORA 
12 Ql'ARTElRENSE 
13 LllS. ÉVÜRA 
14 FUT. BENFICA 
15 ESP. LAGOS 
1(. SESIMBRA 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNENSE 

40 
30 
37 
30 
33 
32 
31 
30 
20 
20 

21 
10 
10 
10 
13 

JOANE - BRACANçA. 2-1 
Os SANDINENSES - VILAVERDENSE, 141 

VILA POUCA AGUIAR • MONçAO, 24) 

TERRAS BOURO - MONTALEGRE, 2-1 

VALOEVEZ • AMARES, 20 

MARIA FOITE - ACUIAS GRAçA, 1-0 

VALENCIANO - MIRANDELA. 20 

MARDTHAS - RONFE. 3-t 
VALPAçOS - CERVEIRA, 14) 

CAMBRES - Rio TINTO, 0-1 

LDCA - TORRE MONC»RVO, 1-0 

PEVIDEM • REBORDOSA, 0-1 

OUVEOIENSE • CINFAES, 2-2 

RIBEIRAO - FAMAUCAO, 0-1 

L. LOURO&A - SERZEOELO, 10 

TIRSENSE - FiAES, so 
S. PEDRO COVA - IAMEGO, 2-1 

PEDROUçOS - TROFENSE, M 

2 TOCHA • ESTARREJA, 0-2 

: CESARENSE - GAFANHA, 14) 

, MiLEU - SATAO, 0-i 
^ GOUVEIA • ANADA, 1-0 
i EyrAçAo - F. ALGODRES, 1-0 

J U. COIMBRA - VALECAMBRENSE, 4-2 
i PEN. CA5TELO - MILHEIRC^SE, 1-0 
-r PAMPILHOSA • ARRIFANENSE, 20 

T AVANçA - MANGUALDE, 2-3 

: 

T 

] 
J 

Beoeditaue - Cvingu^elrA, 1-3 
PortomoKQM - Mtrudeue, 4-2 
Akaliu - Almdrlm, 50 
Penlcbe - Torre* NOVM, 20 
RiAchen*e - Lourlnhaoente, 3-2 
Fazeodeiue - VU. Sernache, 40 
Souren*e - O* Nazarenot, 1-1 
Bidoeireiue - Mireote, 00 
Folfa: Rio Maior 

SiNTRENSE - Â. CAMARATE, 3-2 

REAL - CAMARA LOBOS, 1-0 

!• MAIO - BENFICA *8'. 14) 

RIBEIRA BRAVA - MACHICO, 14) 
PORTOSANTENSE - SACAVENENSE, 40 
CALIPOLENSE • SAO VICENTE, 00 
ALCOCHETENSE - LOURES, 1-0 
CARREGADO - ATLETICO MALVEIRA, 40 
"O ELVAS* - SANTACRUZENSE, 1-0 

T 

] 
J 

PADERNENSE - ALMANSILENSE, 1-1 
JUVEimJDE - SlLVES, 14) 
BEJA - AT. C PORTXK3AL, 4-2 

E. V. . NOVAS - U. S. CLUBE, 23 

VASCO GAMA - Esp. LAGOS, 1-1 

FUTEBOL BENHCA - FERREIRENSE, 00 

PINHALNOVENSE - LUSITANO ÉVORA, 3-1 

MESSINENSE - SESIMBRA. 1-2 

QJIARTEIRENSE - MONTUO, 14) 
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FC Porto coda voz mais longo.. 
A vigésima jornada da I Liga de futebol portuguesa.. pariu 
um rate! 
O FC Porto distanciou-se mais à custa da fraca prestaçào ben- 
fiquista na Luz que, perante o Moreirense, nao foi além de 
um empâte (1-1) e... de aflitos. 
Em Barcelos, o Gil Vicente marcou que se fartou... mas nao 
ganhou. O adversario, o FC Porto, marcou muitos mais. Um 
jogo de "andebol" em que os donos da casa perderam por 3- 
5! Marcar 3 golos ao FC Porto e nao ganhar, jâ é galo... de 
Barcelos. 

Na Madeira, o(s) da casa -sâo ambos do Funchal- 
perdeu, por 2-3, ou seja, o Maritimo recebeu o 
seu rival Nacional da Madeira e deixou-se sur- 
preender. As "guerrUhas" caseiras dào sempre nisto, embora 
tivesse sido um jogo emocionante e veloz, com incerteza no 
resultado até ao fim. O Boavista "desabafou" frente à 
Académica, vencendo-a por 4-1.0 Sporting também nao sen- 
tiu diiculdades ante o Paços de Ferreira, ganhado por 4-0, très 
golos de Jardel. O Vitoria de Guimaràes cumpriu a obrigaçâo 
de ganhar ao V. Setùbal, por 1-0 e, o Sp. de Braga, la vai fazen- 
do pela vida conquistando contra o Varzim os 3 pontos que 
tanto necessitava Em Belém, os "velhos do Restelo" continu- 
am a causar danos à equipa da casa O Belenenses, mesmo 

com chicotada psicologica, nao 
conseguiu veneer o Santa Clara 
Ficaram-se pelo empâte (1-1). Em 
Aveiro, o "pantanal" é semelhante 
ao do Restelo. O Berra Mar empa- 
tou, 2-2, com a Uniao de Leiria 
Afliçôes a quanto obrigas! 
A proxima Jornada, a 2l, chega- 
nos Sexta-Feira, dia 7, com o jogo 
dos "oprimidos" Santa Clara- 
Boavista, às 16h00, com transmis- 
sao na SporTV. 
No Sabado, pior ainda às 13hl5, o 
jogo Uniao de Leiria-Benfica, com 
transmissào na FPtv/SIC e, às 

16hl5, o VarzimnSporting, com transmissào na RTPi. Bonito, 
nao é? 
No Domingo, às lOhOO, o Moreirense-Sp. Braga As llhOO, 
Académica-Gü Vicente; V. Setübal-Maritimo e Nacional da 
Madeira-Beira Mar. 
As 13h00, Paços de Ferreira-Belenenses, com transmissào na 
SporTV e, às 15hl5, o jogo FC Porto-V. Guimaràes, com 
transmissào na SporTV 
Uma jornada intéressante, nào acham? Salve-se quern puder! 

JMC 

Campeonato Nacional de Fulebol -1 Lida - 21* Jornada -2 a 9 de Fevereiro 
SANTA CLARA - BOAVISTA 

UNIÀO DE LEIRIA - BENFICA 

VARZIM - SPORTING 

P. FERREIRA - BELENENSES 

FC PORTO - V. GUIMARÀES 

6“ FEIRA, 7 

SÂBADO, 8 

SABADO, 8 

DOMINGO, 9 

DOMINGO, 9 

4;00PM 

1:15PM 

4;15PM 

1:00PM 

3:15PM 

Transmissoes 
via satélite em 

, estabelecimentos comerciais 

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

ORCULHOSO DC SK POUüCUîS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 
SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 
SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Sr. Ventura com o prémio que a filha 
Ana Christina ganhou - Toronto. 

EXVIAR RESPOSTA PARA; 

O MILéXIO - COXCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TOROXTO, ON, M6J 1W9 

A RESPOSTA SERA ACEITE ATE 2* FEIRA, 

DIA 3 DE FEVEREIRO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel 

Nome:  

Morada: 

PERGUNTA: 

QUAI O CIUBE DA 1A. DIVISAO QUE ERGUEU 
PELA PRIMEIRA VEZ A TAQA DE PORTUGAL 

Para todos os sens eventos ou ocasUes 

especiais, contacte Boh Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

A cerveja da comunidade 
•[TVtC r,iattB*i«igCo. 

(416) 248-0751 


