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canto e encanto 
£m certa altura do espectàculo, 
Nilton César aproximou-se da nosse 
mesa e dialogou corn Frank 
Alvarez. Este, aceitou o desafîo e, 

segurando-lhe o microfone, "can- 
tou" para quem o quis ouvir: 

-Parabéns, Nilton César. Amigos, 
peço-vos um grande aplauso para o 
Nilton César que esta como o vinho 
do Porto, cada vez meUior! 

^ Pâgina 1 

Concertinas @ cantlgas 
picantas am none 
minhota 

Mais um donatîvo para a 
Sede da Sociedade dos 
Déficientes 
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Nascemos para viver em comunidade. O homem e a mu- 

Iher, a familia, os amigos, a sociedade. E, hoje, embora o 

mundo passasse a ser (ou quase) uma "Aldeia Global", o 

prindpio da familia esta a tornai-se uma necessidade 

maior, na medida em que, pouco a pouco, estamos a pas- 

sai a coisa com um niimero e, nao tarda muito, apenas a 

um mini-chip, super controlado e... pouco mais! 

Os bébés de hoje, na sua maioria, sao criados com pessoas 

alheias ao seu seio familiar, ao seu ambiente natural, fora 

do carinho de màe, pai e avos... 

Que amor pode nascer dentro deles ... se nao o recebem? 

Porquê tanta admiraçào perante a descente deUquência... 

global? 

Portante, quando me falam de convivios e festas, nunca 

digo que nâo dentro das possibilidades. E, sem querer ser 

mais "papista que o Papa", procuro incutir esse espirito 

naqueles que me rodeiam. Qualquer dia nâo hâ festas para 

ninguém, nâo hâ convivios, nâo tern lugar a vulgar vivên- 

cia entre todos. Vamos passai a viver juntos mas alheios 

uns aos outros. Que desgraça para quern nasceu e vive 

noutro conceito de vida! 

Nem quero imaginai o futuro, com todas as modernices 

inerentes à tecnologia galopante que cega os ambiciosos 

deste pobre mundo. A Justiça deixou de existir para ter- 

mos apenas leis, regulamentos e alineas. Um jogo de inte- 

resses gigantesco que, quai teia misteriosa, nos amarra e 

até nos corta a propria respiraçâo. Para onde ir, nestas 

condiçôes? Enquanto um punhado de terra fria nâo nos 

cobrir o corpo que tantes maus tratos levou, vamos p râ 

festa, porque desta maneira, o sofrimento "global" é 

menor! 

Zangas, lutas, fugir uns dos outros? Nâo, desta maneira 

sô ganham aqueles que nos exploram e atormentam. Eles 

que se lixem, vamos p’râ festa! Em familia, coin amigos, 

com companheiios de farra, ou quem quer que apareça! 

JMC 

Tu Cfl Tu 

O casai Antonio e Isabel Carvalho, propri- 

etârio do Restaurante Rambôia, comemora 

10 anos â Trente do estabelecimento -um dos 

mais, conceituados da comunidade portugue- 

sa-, Qiiinta-Feira, dia 20, âs IBhOO, reunindo 

â volta da mesa vârios clientes e amigos. 

Agradecemos a amabilidade do convite e 

desejamps a estes amigos, Isabel e Antonio 

Carvalho, os maiores sucessos à Trente do 

Rambôia. 

A Associaçâo Migrante de Barcelos C.C. vai 

realizar o "lo. Festival Internacional de 

Folclore-Galo 2003" no Sâbado, dia 29 de 

Olâ, olà, caros amigos! 

Este tempinho de constipaçôes e outras des- 
graças da época esta quase a passar... Là p’rô 
Verâo, tudo vai melhorar, acreditem! 
Preparem as férias a tempo e horas que, nestas 
coisas de calores, quem chega primeiro é que 
salva a época. Vamos p’rà festa! 

A luso-canadiana Teresa Ascençâo, filha de pais açori- 

anos, formada na Universidade de Toronto e especializa- 

da na tecnologia lenticular (3D)- "Lenticular 

Technology"- no que respeita à arte criativa, vai expôr os 

seus trabalhos juntamente com Antonio Nunez (Cuba) e 

Marcela Trujillo (Chile), na "Gallery Space", no 401 

Richmond St. West, #110, em Toronto. A exposiçâo inti- 

tula-se "On The Cusp...", e sera inaugurada, sexta-feira, 

dia 21 de Fevereiro, entre as lOhOO e as 21h00, sendo 

encerrada em 29 de Março. Uma exposiçâo de arte digna 

de ser vista e apoiada. "On The Cusp..." esta incluida nas 

comemoraçôes dos 50 anos da chegada oficial dos por- 

tugueses ao Canada. 

A Teresa Ascençâo tern o apoio do Toronto 

Arts Council. Info: 416 979-9633. 

Na Igreja de Nossa Senhora de Fâtima de 

Brampton, vai ter lugar a festa do 17o. aniver- 

sârio do Sporting Club Ideal of Brampton, 

Sâbado, dia 22, com inicio âs IBhOO. 

Depots do jantar comemorativo, a presença 

do luso-canadiano Joe Puga (Montreal) e do 

conjunto musical Os Panteras. Fim-de-festa 

com o corte e distribuiçâo do bolo e 

espumante aos socios e amigos présentes. 

Informaçôes; 905 457-9479. 

Parabéns e felicidades. 

Março, no Lithuanian House, em Toronto. 

Informaçôes e inscriçôes por intermédio do Présidente do 

Departamento de Cultura, Carlos Miranda, pelo telefone: 

416 652-6354. 

A "Fanfarra Operâria - Gago Coutinho e Sacadura 

Cabrai", fundada em 1906, em Angra do Heroismo, 

perdeu uma parte substancial do seu acervo musical no 

incêudio que deflagrou nas instalaçôes da Instituiçâo, 

recentementè. Até as pautas originals das décadas de 20 e 

30, desapareceram. 

Um grupo de amigos da "Fanfarra Operâria" e o Sport 

Club Lusitânia de Toronto, realizam uma festa de angari- 

açâo de fundos, na sede do Lusitânia, Domingo, dia 16 de 

Março, coin inicio âs 13h30. A Matança do Porco terâ ini- 

cio âs 14h00, seguindo-se a refeiçâo corn os codimentos 

habituais das matanças de porco â açoriana. 

Actuarâo, a Banda Lira do Espirito Santo de Cambridge, 

um rancho folclôrico de Toronto e a Dança do Pandeiro 

do Lusitânia de Toronto. Baile corn o DJ-Night Crawler. 

Par informaçôes, réservas e donativos para a "Fanfarra 

Operâria", contactem Durval Pereira: 416 532-1648, ou 

Luis Rocha: 416 283-1783, ou Àlvaro Freitas: 1-519-623- 

0916, ou Jeronimo Silveira: 1-519-740-7501. 

Os organizadores apelam aos amigos das bandas filar- 

monicas que nâo faltem a esta festa de apoio à "Fanfarra 

Operâria", cuja Padroeira é Nossa Senhora da Conceiçâo. 

O Grupo Raizes do Concelho da Lourinhâ e Amigos rea- 

lizam à sua anual festa de convivio, com jantar, baile e sur- 

presas, Sâbado, dia 5 de Abril, no'Ukrainian Cultural 

Centre, no 83 da Christie, em Toronto. 

Jantar âs 19h30. Baile coin o conjunto Português Suave. 

Para informaçôes e réservas, contactem Joaquim Martins: 

416 653-9780, ou 248-9082. 

Pronto, jâ têm muito por onde escolher. 

E nâo esqueçam. VAMOS P’RÀ FESTA! 
JMC 
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Vila Verde: 

Ex-autarca de Vila Verde pode vir a cumprir 
cinco ânes de prisâe 
O ex-presidente da Câmara de Vila Verde 
pelo CDS, Antonio Cerqueira, sujeita-se a ter 
que cumprir cinco anos de prisào e o paga- 
mento de multas e indemnizaçôes no valor 
de cerca de 105 mil euros, pela prâtica de seis 
crimes na gestâo da autarquia. 
De acordo corn a ediçâo de sexta-feira do 
"Gorreio da Manhà", o Supremo Tribunal de 
Justiça nào aceitou o recurso à condenaçào 

proferida em Março de 2001 pela Vara Mista 
do Tribunal Judicial de Braga e confirmada, 
posteriormente, pelo Tribunal da relaçào. 
O ex-autarca é acusado de très crimes de pe- 
culato, dois de falsificaçào de documentas e 
uma de abuso de poder. Segundo o CM, a 
pena résulta das condenaçôes por recebi- 
mento indevido do salârio integral de prési- 
dente da Câmara quando era gestor empre- 

sarial, falsificaçào de despacho negando a li- 
gaçâo à empresa, uso de viatura camarâria 
para deslocaçào pessoal, pagamento indevi- 
do de ajudas de custo ao Adjunto da 
Presidência e irregularidades na promoçào e 
despromoçâo de funcionârios. 
Cerqueira, que esteve à frente da Câmara 
durante 20 anos, tem agora um prazo de dez 
dias para contestar a decisào judicial. 

Exército portug:uês ; 

Dois générais portugueses acusados de hurla 
ao Estado de dez milhôes de euros 
Dois generals do Exército por- 

tuguês terâo estado envolvidos 

numa burla que causou ao Estado 

prejuizos de dez milhôes de euros, 

noticiou o jornal “Diârio de 

Noticias”. 

Quem o acusa é intermediârio na 
encomenda fantasma de fardamentos para 
a Polonia às Oficinas Gerais de 
Fardamento e Equipamento (OGFE) em 
1009, Riccardo Privitera. 
Segundo o jornal, os dois générais desem- 
penhavam, na altura, cargos ao mais alto 
nivel no comando do Exército, tendo um 
deles passado, entretanto, à réserva. O 
segundo, continua no activo e ocupa um 

lugar importante na hierarquia militar. 
Ricardo Privitera esta actualmente detido 
nas instalaçôes da Policia Judiciâria (PJ), 
em Lisboa e estâ a ser apoiado por advoga- 
dos do escritôrio do bastonârio da Ordem 
dos Advogados, José Miguel Judice. 
Aquele antigo oficial do Exército italiano 
foi extraditado pela Polonia para Portugal 
na quinta-feira, tendo começado a ser ouvi- 
do no dia seguinte pelo juiz de instruçào da 
Policia Judiciâria Militar (PJM) que tem o 
processo a seu cargo. Privitera encontrava- 
se detido em Varsôvia desde o dia 24 de 
Março de 2002, na sequência de um man- 
dado de captura internacional emitido por 
iniciativa da PJM. 
Em 1000 as OGFE assinaram, corn a inter- 

mediaçào da empresa Talismà, sedeada em 
Londres e gerida por Privitera, um contra- 
to para fornecimento de fardas e outros 
equipamentos à Polonia no valor de 00 mil- 
hôes de euros. 
O contrato continha uma clausula de con- 
fidencialidade, coberta por uma garantia 
bancâria de sete milhôes de euros, diz 
ainda o Diârio de Noticias. Alegando que- 
bra de confidencialidade algum tempo 
mais tarde, a Talismà accionou a garantia 
bancâria, e o banco pagou, alegadamente 
sem comunicar o facto previamente ao 
Exército. Privitera havia recebido jâ dois 
milhôes de euros, a titulo de consultadoria, 
e a Polonia negou depois ter feito qualquer 
encomenda às OGFE. 

Ensino em Portugal: 

Professores 
portugueses 
sâo os mais 
bem pages da 
Europa 
Os professores 
portugueses 
sâo os mais 
bem pages da 
Europa, 
auferindo 
salaries, no 
topo e na bkse 
da carreira, 
superiores aos 
colegas dos 
parses da UE, referiu o Expresse no 
sâbado. 
O jornal cita o relatôrio «Os 
Numéros Chave da Educaçào», pu- 
blicados esta semana pela rede de 
estatistica europeia, Eurydice. De 
acordo com este relatôrio, os profes- 
sores em Portugal têm salârios 
acima de parses como a Holanda e a 
França. 
A comparaçâo é feita tendo por base 
a relaçâo salârio minime e mâximo 
dos professores corn o rendirnento 
per capita do pais. 

Foto da semaïia 

1^ 
I FARO: 
s A Universidade do Algarve tem o esgoto a céu aberto, o que faz coin que 
i esteja a poluir a Ria Formosa. 

Saido de liquidaçâo 
Artnova Furniture 

oferece o grande saido de liquidaçâo 
autorizado pelos nossos fornecedores. 

É verdade!!!!!! 
Por tempo limitado os nossos fornecedores Hzeram 

corn que a loja do bom, bonito e barato Heasse 
ainda mais barato!!!! 

Corn descontos até 50%, UM ano para pagar sem juros e 
ainda entrega gratis, nào espere mais tempo. 

VISITE IX A ABTNOWA FUBNITUBE Pms 
ÜJJJUJ 2JÙ iJJJJ 'iujjjjjiü 
416-53S-1133 
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Carl deFaria 
um Ministro active 
Estivémos na cerimônia da 
entrega de um subsidio na 
Working Women Community 
Centre, na passada semana. 
Quern oficializou a entrega e 
dirigiu palavras de elogio e 
estimulo aos responsaveis e 
convidados présentes foi o 
prôprio Ministro da 
Cidadania do Ontario corn 
responsabilidades na Terceira 
Idade, The Honourable Carl 
deFaria, que jâ tivera a 
mesma atitude em varias 
cidades da provincia. 

Simpâtico, consciente das suas funçôes, 
Cari deFaria nâo sô fez a entrega de um 
cheque de $57.805. dôlares, como tam- 
bém visitou as instalaçôes cumprimen- 
tando funcionârios e voluntaries. 
Marcie Ponte, Directora da W.W.C.C., 
foi a anfitriâ, coadjuvada pela luso-cana- 
diana Felicidade Macedo, entre outras. 
Dialogâmos sobre este tema e outres 
corn O Dr. Carlos de Faria. 

JMC - Neste memento, quais foram os 
centres que jâ beneficiaram dos subsi- 
dies e que mensagem deixa a estes mes- 
mos centres? 
Ministro Cari de Faria - O programa de 

assistência para integraçào de imi- 
grantes no Ontario é um programa em 
que o governo do primeiro ministro 
Ernie Eves dirige um orçamento de 
cerca de quatre milhôes de dôlares para 
a provincia. Neste momento, jâ tive 
alguns représentantes a visitar um 
pouco por toda a provincia os centros 
que considéré importantes como anâlise 
para possiveis locais de “investimento” 
destes fundos e a respectiva entrega dos 
cheques. Portante, este programa é 
muito importante no sentido em que 
ajuda os imigrantes a integrar-se no pais 
durante os primeiros cinco anos da sua 
estadia no Canadâ. Estes imigrantes 
poderào beneficiar do programa em 
vârios sentidos: aprenderâo a elaborar 
um curriculo vitae (résumé), a procurar 
emprego, informarem-se sobre as me- 
Ihores escolas para os filhos, entre todos 
os restantes aspectos importantes para a 
integraçào e desenvolvimento social de 
cada um deles. E importante que as 
pessoas- tenham conhecimento destes 
programas porque, directa ou indirecta- 
mente, podem beneficiar deste progra- 
ma. Neste momento, podem dirigir-se 
ap centro Working Women onde 
obterào todo o tipo de assistência 
necessâria. 
JMC - Aliâs, nesse mesmo centro, o Dr. 
Cari de Faria disse que a provincia do 

34 CLINTON ST. TORONTO) ON M(jJ 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 

O SEU CASAMENTO É O DIA MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA. 

TODOS OS MOMENTOS MEMORAVEIS SERàO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS, 

PASQUALINO ASSEGURA QUE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE E FELIZ. 

A SUA EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÀO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM à SUA DISPOSIçàO FATOS 

DE MARCAS FAMOSAS, DE PASSEIO OU DE GALA E 

TODOS OS ACESSôRJOS NECESSARIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

i\JUSTA-SE ÀS SUAS NECESSIDADES E À SUA BOLSA. 

PASQUALüMO é O “ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

Ontârio recebe sessenta por cento dos 
imigrantes que pretendem viver no 
Canadâ. O governo federal compartici- 
pa corn O mesmo nivel de ajuda para 
todas as provmcias, ou existe o cuidado 
de canalizar uma maior percentagem 
para o Ontârio, uma vez que é a provin- 
cia que recebe mais imigrantes? 
Min. Cari de Faria - O problema que 
temos no Ontârio, sobretudo corn o go- 
verno federal, prende-se exactamente 
corn essa percentagem de imigrantes 
que se dirigem anualmente a esta 
provincia. No entanto, o governo fede- 
ral sô comparticipa corn quarenta por 
cento dos fundos para a integraçào dos 
imigrantes. Esta falta de apoio cria 
algumas dificuldades que têm que ser 
resolvidas pelo governo provincial que 
se vê na obrigaçâo de criar subsidios 
para estas pessoas. 
JMC - Embora o Canadâ esteja, tal 
como os restantes paises, a atravessar 
uma pequena crise econômica, julga ser 
possivel manter - ou até mesmo ampliar 

- as ajudas para os centros de apoio aos 
novos imigrantes? 
Min. Cari de Faria - Eu creio que sim. 
Hâ programas, como é o caso do fundo 
de desemprego, em que hâ estâgio e 
treino para que as pessoas possam 
adquirir treino nontras âreas. O gover- 
no provincial tem feito pressào junto das 
autoridades fédérais para que apoiem 
estes programas, o que sô serâ benéfico 
para o pais. Ou seja, se uma pessoa sô 
pode utilizar esse programa quando estâ 
desempregado, um imigrante que ainda 
nâo trabalhou nâo terâ acesso ao mesmo 
porque lhe faltam os descontos. O que 
fazer corn esta pessoa? Portanto, temos 
que alertar o governo federal para este 
problema para expandir o programa aos 
imigrantes. 
JMC - Entretanto, o seu ministério tam- 
bém é responsâvel pela Terceira Idade? 
Qiie ajudas existem destinadas para este 
grupo? 
Min. Cari de Faria - A Terceira Idade 
é um grupo muito respeitado pelo^ 

O Ministro dirigindo a palavra aos présentés. 
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► governo provincial porque sào as pes- 
soas que trabalharam e contribuiram 
para o bem-estar do pais. Dai a cons- 
tante preocupaçào de aumentar os fun- 
dos destinados a este grupo, sobretudo 
no tocante ao piano dos medicamentos, 
um subsidio dirigido somente à Terceira 
Idade. Até à data investimos 1.2 milhôes 
de dôlares para a construçâo de novos 
lares e equipamento para os lares exis- 
tentes. 
JMC - Alias, algumas destas pessoas da 
Térceira Idade continuam a manter-se 
activas junto dos centros, como volun- 
târias, em ajuda a outras pessoas, como 
é o caso do centro Working Women. 
Min. Ctirl de Faria - Exacto. Isso é 
muito importante porque por vezes a 

de milhar de dôlares que os governos 
provincial e federal canalizam para 
esses centros. 
JMC - O Centro Working Women rece- 
beu um subsidio no valor de $57.805 
dôlares. Em que se baseiam para calcu- 
lar este montante, ou qualquer outro, 
destinado a cada centro? 
Min. Cari de Faria - Hâ um processo 
em que cada centro preenche um for- 
mulârio anual para se candidatar ao 
subsidio. Juntamente coin o for- 
mulârio, enviam um relatôrio sobre as 
pessoas que trabalham, os assistentes, os 
serviços dados e em que linguas. O 
nosso ministério analisa o nivel de 
sucesso de cada um dos programas de 
cada centro. Baseado no numéro de 

Cari de Faria entre Marcie Ponte 
e Felicidade Macedo, depots de 
receber um livra do Centro. 

tenham que se deslocar à rua, em busca 
dessas pessoas. 
JMC - Como ministro da cidadania, 
sente-se um ministro realizado? 
Min. Cari de Faria - É sempre um 
privilégio encontrar-me na posiçâo em 
que estou porque tenho a oportunidade 
de viajar por todo o Ontario e desem- 
penhar uma funçâo muito importante 
para todo o povo desta provincia. Eu 
tenho responsabilidades corn todas as 
comunidades étnicas da provincia, o 
que me dâ a oportunidade de ser ütil 
para todos. Neste momento, estâmes a 
tentar estabelecer um comité em cada 
cidade para dar conselhos a todas as pes- 
soas que tenham necessidade de ajuda, 
mesmo as que têm dificuldades fisicas. 
JMC - Obrigado pela sua disponi- 
bilidade e continuaçào de excelentes 
projectos. 

Min. Cari de Faria - O prazer foi meu e 
podem sempre contar corn o meu apoio. 

Como facilmente se reconhece nesta 
entrevista, o Ministro Cari deFaria é um 
governante ocupado e active. Tem 
muito por onde se dividif. Mesmo 
assim, alguns dos ouvintes de CIRV-fm, 
onde a entrevista teve lugar, sem lhe 
beliscarem minimamente a sua missào, 
fizeram um apelo: "Senhor Ministro, 
nâo esqueça os reformados, cuja pensâo 
é de miséria!". 
Aqui fica o recado. Estâmes certes de que, 
se for pqssivel, Cari deFaria vai olhar pelos 
pensionistas deste pais rico corn pensées tâo 
pobres, como é do conhecimento de todos. 
O nosso obrigado ao Ministro Cari deFaria, 
pelo tempo que nos desponibilizou. 

JMC/Ana Fernandes. 

sociedade julga as pessoas da terceira 
idade como inüteis, o que nâo é de todo 
o caso. Na realidade, uma grande 
maioria dos voluntaries no Ontario sâo 
pessoas da terceira idade que jâ con- 
tribuiram para este pais financeira- 
mente e corn trabalho, mas continuam a 
fazê-lo corn carinho porque estâo a dar 
do seu tempo sem grande remuneraçâo. 
Por isso, é um trabalho que tem mais 
valor do que aquele feito por uma pes- 
soa que esta a ser paga para o fazer. 
JMC - Que despesa tem o governo 
provincial anualmente corn os centros 
de apoio aos imigrantes? 
Min. Cari de Faria - É muito dificil cal- 
culât porque cada ministério tem pro- 
gramas diferentes. Posso, no entanto, 
diÿer por alto que se trata de centenas 

programas e de pessoas por centro, cal- 
cula-se o montante que se destina a cada 
um. 
JMC - Para terminât, que melhorias jâ 
forain conseguidas pelo seu ministério 
para os centros de apoio social, desde 
que Ernie Eves assumiu o lugar de 
primeiro ministro do Ontario? 
Min. Cari de Faria - Ernie Eves sô 
assumiu a liderança hâ cerca de oito ou 
nove meses. Neste momento, estamos a 
entrât numa nova fase de aprovamento 
de um novo orçamento do governo que 
sô entrarâ em efeito a 1 de Abril. No 
entanto, o nosso governo tem estado a 
reconhecer que hâ necessidade de auxi- 
liar centros de apoio social cuja pre- 
ocupaçâo é ajudar aqueles que necessi- 
tam, nem que para isso os empregados 

Simply The/ 
Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People 
with your choice of 
Dipping Sauce 

■if 

We Deliver Quality 

40 

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

r 
"W 

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. 

UPPER CANADA COLLEGE 

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

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

As inscriçôes devem ser entregues em CIRV-fm até 28 de Fevereiro e o exame 
de aptidâo terâ lugar a 1 de Março. O UCC estarâ aberto ao püblico no sâbado, 
22 de Fevereiro, entre as 10 e as 12h. 

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

CIRV-fm Tel: 416-537-1088. 
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AO serviço oa comumoaDo 905-829-8395 
6DIASPORSEMAHADAS10AM-8PM • FECHAD0A2^raRA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

Aceitamos encomendas, 
com especiaia todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost;eletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espe1:o, 
aaladas e muit;a mais. 

* CHICKEN INC. 

É inconfundivel. A compor, a 
cantar, José Cid é ünico. É, sem 
dùvida, uma legenda viva da 
cançâo portuguesa, um dos 
poucos que ergue a bandeira da 
cultura musical portuguesa onde 
quer que esteja. E defende-a com 
toda a sua arte e saber. 
E, embora os anos nâo perdoem, 
mantém uma frescura fisica e 
intelectual digna de registo. 
Ontem, hoje e amanhâ, o José 
Cid, o inconfundivel. 

Nesta sua liltima presença em Toronto, no 
Sào Valentim do Renaissance Convention 
Centre, José Cid veio dar um abraço aos 
amigos de longa data da CIRV-fm, FPtv e 
Milénio. Naturalmente, conversamos de 
muita coisa... 

JMC - Hâ très anos que José Cid nào se 
deslocava a Toronto. Como têm corrido as 
coisas neste periodo de tempo? 
José Cid - Jâ fiz tanta coisa que jâ nem me 
lembro. Mas sei que é bom regressar a 
Toronto e encontrar todos os amigos que 
jâ tenho por câ. Portanto, é sempre bom 
voltar. 
JMC - Uma vez que veio a Toronto para 
celebrar uma data muito especial - o dia 
do namorados - preparou um repertôrio 
diferente para este concerto? 
José Cid - Logicamente que sim, corn 
cançôes antigas que quase sâo exigidas 
para este tipo de concerto, mas alternàdas 
corn novas mûsicas que entretanto fui 
lançando e que também sào cançôes de 
amor. Este espectâculo foi - e é - feito 
para coraçôes e, por isso, decidi estriar 
uma cançâo. A “Lenda da Princesa 
Mal Amada” é o proximo single - 
um tema sobre Lisboa - e eu tive o 
cuidado de jâ o incluir neste espec- 
tâculo para que o püblico comece a 
ter uma ideia do novo trabalho que 
estou prestes a lançar. 
JMC - No entanto, a abertura do 
espectâculo deu-se corn uma cançâo 
que nem sequer tem dois minutos 
de duraçào... 
José Cid - Exacto. Aliâs, a cançâo 
sô tem um minuto e um quarto e 
chama-se o “Outro homem”. A 
letra diz o seguinte: “O outro 

soas que o José Cid ainda canta, o que foi 
muito bom para mim. Agora, o nosso 
concerto em Junho é um concerto muito 
mais alargado, corn muita dinâmica 
porque trago müsicos muito bons e muito 
pouca conversa. 
JMC - Aliâs, a pouca conversa em palco e 

muita müsica sempre foi uma 
caracteristica do José Cid? 
José Cid - Eu gosto de ser sim- 
pâtico para o püblico. Nào gosto 
muito de contar anedotas, nào 
gosto muito de falar dos clubes 
desportivos, nào gosto muito de 
“passât graxa” às pessoas. Gosto 
de cantar para elas e respeitâ-las. 
JMC - Quanto a instrumentos 
musicais, o piano para o José Cid 
é a aima gémea? 
José Cid - O piano é uma forma 
de exprimir o que tenho dentro 
de mim e que se transmite 
através das mâos. É natural e 

instintivo como beber âgua. Quando com- 
ponho, sempre uso o piano. 
JMC - O que podemos esperar do futuro? 
José Cid - Digressôes que tenho que fazer 
e estou a préparât o meu proximo âlbum 
“baladas” que provavelmente sairâ no final 
do mês. 
JMC - Falando um pouco da cena musical 
portuguesa no gérai, porque razào é que os 
actuals valores portugueses, sobretudo no 
fado, sào descobertos e dinamizados por 
estrangeiros? 
José Cid - Porque Portugal é um pais que 
tem que ser habituado a gostar de si 
prôprio. Quem gosta mesmo de Portugal 
sào as pessoas que estào fora do pais. 
Tenho reparado que hâ muito mais portu- 
galidade fora de Portugal do que lâ dentro. 
Depois, hâ umas gentes nas râdios e nas 
televisôes que protegem muito a medio- 
cridade e nào gostam das verdadeiras 
raizes daquilo que é nosso. De repente, 
para se ser portugaiês e universal, ainda 
nâo compreenderam que nâo é preciso 
copiât os ingleses ou os americanos: temos 
é que ser portugueses. Como portugueses, 
temos uma forma de expressào que é o 
fado que eu adoro e sou fadista amador. Eu 
protejo muito a ideia de que o fado deveria 
ser muito mais apoiado. O fado teve muito 
azar de ter nascido 300 kms ao lado. Se 
assim nào fosse, o fado era hoje uma^ 

homem tinha aviào particular/ deu mil fes- 
tas no seu iate / corn champagne e caviar. 
O outro homem deu-te as jôias mais 
incriveis e as viagens impossiveis / ele que 
nâo podia dar. O outro homem fez-te uma 
conta bancâria/ a atitude mais primâria 
para te poder conquistar. Eu sou o homem 
que te faz sentir mulher/ que tu tens à flor 
da pele a quem tu chamas de amor. E o 
outro homem dorme sô no seu palâcio/ 
imaginando o que eu faço/ quando te 
tenho para mim”. É uma cançâo que tem 
um minuto e um quarto, mas que diz tudo 
porque tem a ver corn o amor. E porquê? 
Porque o amor nào tem explicaçào. 
JMC - Dai que se podem escrever milhôes 
de cançôes sobre o amor, mas nunca se 
consegue explicar o que ele é. 
José Cid - Exacto. Nâo hâ razào. Nâo hâ 
explicaçào. A ternura e a amizade podem- 
se explicar através da cumplicidade e da 
ligaçâo que as pessoas têm entre si. O 
amor e a paixào sào tào complicados para 
explicar que apenas podemos dizer “é 
poque sim”, o que também é bonito. 
JMC - Recuando um pouco no tempo, 
recordamo-nos que fomos despertados 
para uma revoluçâo musical, jâ hâ alguns 
anos, pelo José Cid e o quarteto 
1111. O que aconteceu a esse quar- 
teto? 
José Cid - Bom, o Tozé Brito é pré- 
sidente da Universal, a maior com- 
panhia discogrâfica portuguesa 
cediada em Portugal. Neste 
momento, estâ a tentar levar-me 
para lâ, mas nâo quero usar a 
minha amizade como justificativa. 
Quero, sim, que a minha obra e car- 
reira musical justifiquem tal aeçào. 

fazemos uma barulheira que arra- 
sou. Foi engraçado. Isto diz 
respeito ao quarteto que ainda faz 
uma très ou quatro apariçôes 
anuais. Eu nâo pâro. 
JMC - Para além do Mike 
Sargent, que elementos compôem 
a banda do José Cid actual- 
mente? 
José Cid - Sâo membros jovens 
cujas idades estâo entre os 25 e os 
30 anos de idade. Sâo müsicos 

muito bons que terâo a oportunidade de 
ver em Junho. 
JMC - Exacto, uma vez que o José Cid e 
o seu quinteto vâo abrilhantar o 
Summerfest 2003 de Cirv Fin, nos dias 14 
e 15 de Junho. Corn o quinteto, o concerto 
é diferente? 
José Cid - Hâ coisas minhas que sào 
incontornâveis e que tenho que cantar. No 
entanto, gosto de apresentar temas novos. 
Ultimamente, tive sorte porque tive duas 
ou très cançôes que pegaram bem e traba- 
lho muito à volta desta estrutura. 
JMC - Nâo é um pouco de modéstia 
chamar o talento de “sorte”? 
José Cid - Creio que tive sorte. Deus 
inspirou-me algumas cançôes, como foi o 
caso da “Nossa Senhora doTejo” e que fun- 
cionaram bem. O facto de terem passado 
numa telenovela ajudaram a revelar às pes- 

O Mike Sargent continua a tôcar comigo - 
é o meu irmâo escoeês que nunca aban- 
dono porque é uma pessoa muito despro- 
tegida. O Michel - o baterista - vive em 
Santarém e encontramo-nos de vez em 
quando a tocar. Ainda hâ pouco tempo, 
estivemos num concerto da Antena 3 e 

José Cid na FPtv, 
nas restantes 
fotografias, " 

actuando corn os 
P6lo Norte 
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► linguagem fantâstica porque é muito 
mais intéressante que o flamenco: os 
espanhois precisam da dança para colo- 
car O flamenco em cima, o fado tem 
uma expressào poética e uma melodia 
fantàsticas que nos nâo protegemos. De 
repente, aparecem novos valores no 
fado como o Paulo Bragança, a Marisa 
e mais quatre ou cinco jovens a cantar 
tào bem como a Marisa: a Câtia 
Guerreiro, o Paulo Bragança que 
regressou ao fado, apôs ter atravessado 
o deserto, a Ana Moura, o Camané... 
hâ muito gente nova de nivel muito 
bom em Portugal. Nos temos que sen- 
tir orgulho pelo facto que a Marisa ga- 
nhou o prémio de melhor voz de mùsi- 
ca tradicional na Europa, por um José 
Saramago ser Prémio Nobel ou por um 
Figo ser o melhor jogador do mundo. 
Os mais velhos têm a obrigaçâo de 
defender os mais novos e deixar um 
panorama que lhes dé um future onde 
é possivel acreditar. 

JMC - Foi mais uma vez uma enorme 
honra dialogar corn José Cid. Até ao 
dia 14 e 15 de Junho para mais um 
concerto integrado no Summerfest 
2003. 
José Cid - Os dois dias terâo duas 
horas ao vivo, o que sera ôptimo. Foi 
um prazer, obrigado por tudo e até 
Junho. 

José Cid vai voltar este ano a Toronto. 
Vem abrilhantar a grande festa da 
CIRV-fm, o Summerfest'2003. O fim- 
de-semana em que todos’ comemo- 
ramos o Dia do Pai, este ano, nos dias 
14 e 15 de Junho de 2003. 
Claro, no Summerfest, José Cid apre- 
sentar-se-à corn a sua banda de 5 ele- 
mentos, portante, corn mais possibili- 
dades de atrair o interesse das camadas 
mais jovens e, assim, conquistà-las tam- 
bém. Talento nâo falta ao Zé Cid. 

JMC/Ana Fernandes 

ASuaSaüde Estàem 
Primeiro Lugar! 
Atençâo IDOSOS! 
Ainda estâo a tempo de participar e 
beneficiar da "Clinica de Saùde" ofere- 
cida pelo First Portuguese em conjunto 
corn a University Health Network. Esta 
clinica funciona todas as Quartas- 
Feiras entre as 13h00 e as 15h00. 
A University Health Network é forma- 
da por uma équipé de 5 ou 6 profis- 
âonais entre eles: 1 enfermeira, 1 

psicôloga, 1 fisioterapeuta, etc. 
Esta clinica é dirigida aos mais idosos 
"55+“ e aberta a todos os idosos em 
gérai. 
Nâo precisam de ser sôcios do First 
Portuguese. 
A SUA SAÛDE ESTA EM 
PRIMEIRO LUGAR! 
Informaçôes, contactando Maria 
Tavares: 416 531-9972 

Rosario Marchese entrega 
medalhas a portugueses 
o Deputado Provincial pelo Circulo Eleitoral de Trinity- 
Spadina, Rosario Marchese, vai fazer a entrega de 
Medalhas de Honra do Jubileu da Rainha de Inglaterra 

(Queen’s Jubilee) a très individualidades da comunidade 
portuguesa de Toronto e que deram importante con- 
tribuiçâo para o desenvolvimento da mesma. 
A entrega das medalhas sera feita em conjunto corn o 
Grupo Portuguese Women 55+, Sâbado, dia 22 de 
Fevereiro, às 12h30, no Trinity Bellwoods Community 
Recreation Centre, 2o. andar, no 155 Crawford St., junto 
à Queen St. West. 

Tel: 416-535-800g 
tmartins@trebnet.com 
1845 Dupont St. 
Toronto ON M6H SAG 

Dufferin/Dupont 
CGaileria Mail) TONI MARTINS 

R«|>resentative 

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

WèSTON/LAMBTON 

Bungalow compietamente renovado 
2 quartos c/chào em madeira, sala, 
cozinha nova em aberto c/sala 
de jantar. 

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

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

ST. CLAIR/lfcËEiUË 

Prédio compietamente renovado. 7 
apartamentos -t- 7 escritôrios. Sports 
Bar, tudo alugado, corn rendiinento 
anual de $145,000.00. Cave acabada e 
entrada separada, vaga coin pos.sibili- 
dade para sport.s bar. Lxcelente inves- 
timento. 

Prédiü corn 30 anos, 2 apartami n 
tps de 2 quartos, 2 salas e cozinli.i 
Area comercial de 2500 sq. feet no 
rés do chào. Todo alugado. 

1,149,üüü°°| I *329,900°' 

Se vender ou comprar vai beneficiar dos excelentes 
juros de hoje, 5.35% por 5 anos e 5% por 4 anos. 

WESTON/ROGERS     

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

Casa toda en tijolo corn dupla 
garagem. 2 andar 3 quartos cam.t 
chào em madeira. 1 andar cozinha 
grande em castanho corn lareira 
sala de jantar e estar, cave alabad.t 
por apt de sala, quarto e cozinha 

annoo 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
Para informaçôes: 416 603-9664. 
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Vila Real: 

fiflISCeLANift O Milénio 

Douro Center, preiecte de 60 milhôes de eures 
A construçâo do centro comercial Douro 
Center, em Vila Real, o maior projecto priva- 
do de Trâs-os-Montes e Alto Douro vai ser 
retomada dentro de dias e concluido até final 
de 2004. 
A Imobiliaria Amorim apresentou na terça- 
feira o relançamento do projecto Douro 
Center, apos a aquisiçào do empreendimento 
em Junho do ano passado. 
Rui Alegre, responsavel da empresa, garantiu 
que as obras do Douro Center, com um 
investimento previsto de 60 milhôes de euros, 
vâo ter inicio dentro de dias e que a inaugu- 
raçâo do centro comercial esta prevista para 
2004. 

Contrariamente ao que tem sido informa- 
do por alguns agentes de viagens da nossa 
comunidade, os voos programados para o 
Porto, Lisboa, Ponta Delgada e Terceira, 
serâo todos "Non Stop" e vâo realizar-se 
todos corn equipamento da SATA e, para 
tal, nem serâ necessârio utilizar os 3 
aviôes Airbus 310-300 da SATA 
Internacional, pois vamos apenas operar 9 
voos por semana, voando diariamente, e 
apenas 2 dias da semana terâo dois voos. 
Assim, vem a SATA Express informar 
todos os passageiros que encontrem difi- 
culdades em que o seu agente de viagens 
lhe venda as passagens nos nossos voos, 
para que entrem em contacto corn o nosso 

Corn uma area bruta de construçâo de cerca 
de 82 mil metros quadrados, o centro comer- 
cial inclui para além de area de lazer, cinco 
salas de cinema, fun center e uma superficie 
alimentar, 118 lojas e mais de dois mil lugares 
de estadonariientos distribuidos por très 
pisos. 
Segundo Rui Alegre, o projecto inicial do 
Douro Center foi reformulado, mantendo-se 
a arquitectura exterior e alterando- se "total e 
estrutm almente" todo o interior. 
As obras que vâo começar sâo as de 
demoliçâo das lojas que jâ foram construidas, 
pois no projecto inicial a sua dimensâo era 
maior, o que^dificultava a venda. 

escritôrio em Toronto, através dos tele- 
fones: 416 515-7188, ou 1 800 387-0365, e 
nos lhe indicaremos quais as agências de 
viagens que terâo todo o empenho em lhes 
vender lugares nos confortâveis aviôes da 
SATA Internacional. 
Aproveitamos para informar que a SATA 
Express nâo opera nenhum voo corn a Air 
Transat, portanto, os passageiros que 
voarem connosco nâo deverâo ter receio 
de que vâo voar em aviôes da Air Transat. 
Também vamos começar a aceitar breve- 
mente cartôes de crédito (Visa e Master 
Card) como forma de pagamento podendo 
os passageiros assim beneficiarem dos 
bénéficies que lhes sâo oferecidos pelo seu 

Para o responsavel, o que se pretendeu foi 
"uma maior funcionaHdade e racionalidade 
do shopping". 
Rui Alegre classificou ainda esta estrutura 
como sendo fundamental para o desenvolvi- 
mento econômico da regiâo que permitirâ 
uma oportunidâde significativa de aumento 
de postos de trabalho quer directa quer indi- 
rectamente. 
Depots de um estudo de mercado, Rui 
Alegre sublinhou que as regiôes identificadas 
como de influência sâo as do Douro, Tâmega 
e Alto Trâs-os-Montes, estando sob influência 
do novo centro comercial 17 concelhos e mais 
de 400 mil habitantes. 

cartâo de crédito. 
A finalizar lembramos que a SATA estâ no 
Canadâ para ficar e nâo hâ risco de fra- 
cassar como aconteceu corn outras com- 
panhias canadianas. 
Se eventualmente vive numa zona de difi- 
cil acesso a uma agêneia de viagens tam- 
bém poderâ contactar o nosso escritôrio e 
nos resolveremos o seu eventual problema 
da forma que lhe for mais conveniente. 
Depots das listas de preços que publicâ- 
mos inicialmente jâ fizemos actualizaçôes 
pelo que, se tiver düvidas sobre os preços 
que lhe forem quotados pelo seu agente de 
viagens, deverâ confirmar connosco. 
Obrigado. 

Concurso I 
de Poesiae I 
deProsa 

A PROVERBO, Secçâo Literâria- | 
Artistica do Sport Club Português, 
situado no 51-55 Prospect Street, 

I Newark, NJ 07105 / USA, tem ao dis- 
I por de todos os portugueses espalha- 

dos pela diaspora um agradâvel con- 
curso em lingua portuguesa, de 
Poesia e de Prosa, corn prémios de 
$1.000 dôlares US, $500. e $250., 
respeçtivamente, para cada uma das 
modalidades. 
Exigem-se trabalhos originals e 
inéditos. 
A Poesia nâo pode exceder as 300 
palavras e, a Prosa, as 1.000 palavras. 
Cada concorrente pode enviar 2 tra- 
balhos por categoria. 
Os trabalhos deverâo ser enviados 
até 31 de Março de 2003, corn nome, 
morada, telefone, e deverâo ser acom- 
panhados de uma fotocôpia de um 
docuraento oficial do autor. 
Para mais informaçôes visitem: 
www.scportugues.org, ou Joâq S, 
Martins : 073 533-6851, ou pedros- 
moatejr@aol.com 
Pediraos aos Amantes da Lingua 
Portuguesa que nâo hesitem. 
Escrevam e enviem os trabalhos para 
a morada indicada. 

Comunicado - SATA Express 

SOTTO 3B jy ^ | 

ONDE AS PESSOA5 CONTAM MAIS Garantir o future 

Toronto - Dundas 
1106DundasSt.W. 
Tel: 416 588 8597 

Toronto - Symington 
1502 Dupont St. 
Tel: 416533 7686 

Toronto - Rogers 
605 Rogers Rd. 
Tel: 416 658 9292 

Mississauga 
3643 Cawthra Rd. Suite 100 
Tel: 905 276 0926 

Brampton 
135 Main St. N, 
Tel: 905 457 9090 

Hamilton 
281 Barton St. E. 
Tel: 905 521 5635 

SOTTO 

Garantir o futuro é investir no 
Sotto 7 RRSP, 0 novo deposito a 
prazo do SottoBank. 

Corn 0 Sotto 7 RRSP, receba uma 
taxa de juro de até 7% ao ano, 
pague menos impostos e assegure 
a sua reforma. 

Para mais informaçôes, consulte 
um dos nosso balcôes. 

Menas Impostos. Mais Poupança! 
* 7% no quinto ano do deposito. 
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Condeixa: 

Vice-presidente da Câmara 
acusado de assédio sexual 
renuncia a mandate 
O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Condeixa-a-Nova 
renunciou ao mandate, apôs ter 
sido acusado de assédio sexual 
por uma trabalhadora, mas 
negou a acusaçâo, disse na 
terça-feira o présidente da 
autarquia. 

Jorge Bento (PS) confirmou à Agência 
Lusa que o vereador Samuel Alves 
Leandro, com cerca de 60 anos e eleito 
pelo seu partido, é alvo de uiiia queixa por 
alegado assédio sexual a uma auxiliar de 
um jardim de infâneia do concelho. 
"O vereador entendeu renunciar ao 
mandato, para salvaguardar a imagem da 
Câmara, do estabelecimento de ensino e 
da privacidade da sua vida pessoal e 
familiar", informou o présidente do exec- 
utivo, indicando que o visado, confronta- 
do corn a queixa, negou a acusaçâo. 
Na sexta-feira, a Câmara Municipal real- 
iza uma reuniâo extraordinâria em que 
vai ser votada a substituiçâo do vereador. 
Nâo foi possivel contactar Samuel Alves 
Leandro, que, segundo Jorge Bento, 
encontra-se fora do concelho em gozo de 
férias, desde o dia 3. 
No dia 6, Jorge Bento participou os factos 
à Inspecçào- Gérai da Administraçâo do 

Territôrio (IGAT), depois de ter conversa- 
do pessoalmente corn o inspector-geral. 
O présidente da Câmara disse que a 
queixosa, casada, "nâo tem qualquer vin- 
culo contratual" corn a autarquia, pre- 
stando serviço no estabelecimento de 
ensino ao abrigo de um programa do 
Instituto do Emprego e Formaçâo 
Profissional. 
A queixa deu entrada na Câmara 
Municipal no dia 31 de Janeiro, através da 
Delegaçào Escolar de Condeixa. 
'Jâ era intençâo do vereador reformar-se 
na passagem dos 40 anos de actividade 
profissional", adiantou Jorge Bento à 
Lusa, frisando, por outro lado, que "a ren- 
ovaçâo politica da équipa de vereadores 
do PS era jâ matéria previamente discuti- 
da". 
O processo foi enviado à IGAT, no dia 7, 
depois de o advogado da autarquia ter 
defendido "que nâo hâ matéria de foro 
penal", de acordo corn o présidente. 
A reuniâo de sexta-feira foi convocada 
depois de uma outra, na segunda-feira, ter 
sido suspensa por falta de quorum, depois 
dos vereadores do PSD terem abandona- 
do a sessào em desacordo corn Jorge 
Bento pela forma como geriu politica- 
mente o pedido de renuncia do seu 
"numéro dois" nos ùltimos dias. 

I Até um dia 
I 
I Esta na altura de mudar, dizia eu um dia e afinal 
I mudei mesmo e nem sequer o esperava. Mas é sem- 
I pre assim, cliché muito utilizado mas nem por isso 
I desajustado ao momento. Desde 1977 trabalhei na 
I comunicaçâo social da comunidade portuguesa do 
I Ontario. Ofereci sempre a mesma dedicaçâo e, 
I como exige a ética da carreira, usei a imparciali- 
I dade como minha primeira arma decisiva no tra- 
I balho diârio e a informaçâo como principal dever. 

I Estava agora na direcçâo da FPTV, depois de ter estado na infortnaçâo da Cirv e 
I do jornal o Milénio, quando me bateu à porta uma visita: a mudança. Dai que Itenha feito uma grande ginâstica para me decidir. Por um lado, sinto-me privile- 

giado por ter trabalhado na Cirv Radio, Milénio e FPTV; por outro a oportu- 
nidade transformara-se em algo importante na minha vida. Era imperativo uma 
decisâo e, embora a custo, decidi. Deixo entâo esta grande équipa da quai 

I durante tantos anos fiz parte corn orgulho, pois a minha decisâo leva-me a outras 
(partes deste planeta. No entanto, para toda esta équipa, ficam os meus votos sin- 

ceros de continuaçào e quanto ao gmpo Cirv/Milénio/FPTV os mesmos votos 
de continuo progresso e crescimento, algo que todos nos habituâmos porque 
sempre assim foi, outro cliché que se adapta perfeitamente ao grupo visto que 
cada vez esta maior e cada vez esta melhor. 

Ninguém é insubstituivel, disto nâo restam dùvidas. O que é insubstituivel é a 
pena que uma pessoa sente quando deixa algo de que gosta, como é o meu caso. 

I Feliz fico porém, porque um dia, se ele chegar, poderei voltar a fazer parte deste 
I grupo e desta équipa outra vez. 

|i Para os ouvintes, leitores e telespectadores fica um agradecimento e votos de feli- 
cidade, assim como, claro, para todos os meus colegas que agora deixo. 

A(é um dia. 

Domingos A. S. Meîo 

Festival da Cançâo 2003 
ATENÇÂO, AOTOBES, COMPOSITOBES EINTÉBPRETES! 

A CIRV-fm realiza o seu grande 

FESTIVAL DA CANÇÀO’2003, 

no Domingo, dia 27 de Abril, 

nos estüdios da FPtv. 

Os autores, compositores e 

intérpretes interessados devem 

entregar as suas obras em CIRV-fm 

até Sexta-Feira, dia 21 de Março, 

no escritorio de CIRV-fm, no 1087 

Dundas St. West, em Toronto. 

Para informaçôes, contactem 

Mikà 
Intérpete da cançâo 

vencedora do Festival 2002 

Sarah Pacheco 
Vencedora do prémio interpretaçàï 
em igualdade corn Mikâ 

pelotelefone:416 537~1088 
Nâo deixem tudo para a ùlt;ima hora! Inscrevam-se jâ! 
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Ruth Damas, uma autora e 
Ruth Damas reside em Montreal e 
começou agora a sua carreira no 
mundo da müsica. Formada pela 
universidade de Concordia em 
traduçâo, Ruth Damas admite que 
a miisica ainda conseg^e ocupar o 
primeio lugar nas lista de priori- 
dades da sua vida. 

Uma das caracterisicas que ressalta nesta 
jovem, embora tenha nascido no Canada, 
é O facto de dominar muito bem o inglês, o 
francês e o português. No fim de semana 
passado esteve em Toronto para actuar no 
Clube Português de Mississauga. José 
Mario teve a oportunidade de a entrevistar 
em FPtv. 

JMC - Ruth, tens actualmente 22 anos, 
mas desde os 2 que cantas e te começaste 

a envolver na müsica, tendo aprendido a 
tocar guitarra, ôrgào e a dançar profission- 
almente. Quai é o tipo de dança que mais 
te enquanta? 
Ruth Damas - A dança latina, sobretudo a 
salsa porque é muito mexida. 
JMC - Paralelamente à müsica, Ruth dedi- 
cou-se à escola e é formada pela universi- 
dade de Concordia em traduçâo. Foi 
fâcil? 
Ruth Damas - Nâo. No entanto, para 
além da müsica, a minha segunda paixào é 
a traduçâo e trabalhei para que con- 
seguisse uma licenciatura nessa ârea. 
JMC - Portanto, falas as très que men- 
cionei. 
Ruth Damas - Sim, embora tenha um 
pequeno curso em espanhol. 
JMC - Assim sendo, neste momento, dedi- 
cas-te somente â carreira de cantora ou tens 

outra profissâo paralela? 
Ruth Damas - Por 
enquanto, dedico-me sô 
à müsica. O meu sonho 
séria viver somente da 
müsica: compor, actuar e 
fazer digressôes nâo sô 
para portugueses, mas 
também para outras 
étnias. 
JMC - Em que lingua 
préférés cantar, se é que 
existe uma que te toca 
mais a aima? 
Ruth Damas - Cada vez 
que faço um espectâculo. 

 HYunnni  
THREE WAYS TO GET THAT WINNING FEELING. 

NO PAYMENTS 
FOR ONE YEAR 

OR 

0%PURCHASE FINANCINGS: 
NO PAYMENTS FOR 120 DAYS. 

OR 

GREAT LOW LEASE DEALS. 
RE STYLED 2003 ACCENT GS 

159= 
FREIGHT ANOP.O E INCL 

DqWN PAYMENT SECUMTY OEPOST 

SI eAvw£».(T 
FREIGHT ANOPOE INa 

2003 ELANTRA GT 5 DOOR 

J MO< ' 

MSRP$12.3«- 

'0 
URfTY DEPOSIT 

^^****'***^^*®^^®*^ kjriM.ci. «AC». 

2003 ELANTRA GL SEDAN 2003 TIBURON COUPE 

MSRPtlSTW 
SECURITY DEPOSIT SECURITY DEPOSIT 

2003 SANTA FE 

100 LEASE I PER MO/ 
FROM mm m 48MDS 

99S DOWN PAYMENT 
m, Æ PER MO. 

I SHif mm m 48 Mos 
S1.99S DOWN PAYMENT 

2003 SONATA GL 

SECURITY DEPOSIT 

MSfiPSJI.OSO" 

www.hyundaicanada.com 
LONGER LASTING PROTECTION 

S-Y..//100.000 km Powartr..) Wwr.nty • 3'Y..r/Unlimit.d km 24 Hour Roadüd. 
As.st.rtc* ProgrMn andudn IIMI dolrvary Mrvtce H.I tir. changing, lock out wrvtca. 

towing S.TVIC. and mora. Jual ona toM-fraa cal away. 24 hour, a day 

^0 
SECURITY DEPOSIT 

<S> HYunoni 
Win 

«sa. HI nS$'artS$'îa«.’HV47$12Mt aio 

I.CI.IN I'ON 

TORONTO 
HYÜNDAI 

Contacte 
Luis Cardoso 

ou Phyl Correia 

2460 Dufferin St. - Toronto 

416 787-9789 

tento cantar nas quatro linguas porque elas 
transmitem âs pessoas as minhas influên- 
cias musicals e aquilo que eu sou. 
JMC - E quais sâo essas influências musi- 
cals? 
Ruth Damas - A maior influência é a lati- 
na e creio que tudo dériva dai. Eu com- 
ponho as minhas cançôes - algumas jâ 
neste disco - e trabalho com outras pes- 
soas. Em Montreal, actualmente, existem 
muitas bandas de jovens lusodescendentes 
e acho que estamos bem integrados, emb- 
ora cada um tenha um estilo particular, o 
que me agrada imenso. 
JMC - Como foi a recepçâo ao teu trabal- 
ho em Montreal? 
Ruth Damas - Eu creio que gostaram. A 
comunidade em Montreal é muito tradi- 
cional e o meu trabalho é muito diferente 

daquilo a que porventura possam estar 
habituados. No entanto, eu acho que 
gostaram porque tenho recebido criticas 
muito positivas até à data. 
JMC - Parabéns e até uma prôxima activi- 
dade. 
Ruth Damas - Obrigada. Foi prazer estar 
em Toronto. 

Jovem sonhadora e optimista, Ruth 
Damas promete continuai- a revolucionar 
o seu estilo musical, tendo pianos de ir 
viver uns tempos para Portugal onde quer 
tentar a sua sorte. O trabalho de apresen- 
taçâo “Ruth Damas” estâ â venda em 
Toronto para todos os que tiverem interes- 
sados em adquiri-lo. 

JMC/ Ann Fernandes 

José Armelim 
04/06/1939 -16/02/2003 

Decorreu hoje o funeral da conhecida individualidade 
da Comunidade Portuguesa, José Armelim, Director e 
Editor do antigo semanârio "The Portuguese Times" e 
um dos anteriores présidentes do Centro Cultural 
Português de Mississauga. 
O funeral saiu da Igreja de Sâo Salvador do Mundo, em Mississauga. 
Em vez de flores, a familia Armelim pediu aos amigos para que dessem o preço 
das flores em donativos para a Heart & Stroke Foundation. 
Enviamos sinceras condolências â familia enlutada, particularmente, à sua 
mulher Ana Maria Armelim e filhos. 

Paz à sua aima. 

■DISTRIBUTORS OF 
PORTUGUESE 
MARBLE 

I^çJ^NITES 

mmsamsmsmse & TILES 
15® Aniversarid 

(ME 

SiïMESia(Miâiiil®32 

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

1 1 Dublin Street;, Toronto, Orrtario 

Tel: 416-534-5155 www.marliles-of-portugal.com 
rax: 416-532-0072 e-mail: marbels@idirect.eom 
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A CSCOLA. O SiSTCMA C 08 Nossos ANSCIOS 

0 que é 0 lEPP 
Se nào teve a oportunidade de 1er a se- 
mana passada a introduçâo a este artigo, 
poderâ ainda compreender o tema que 
vamos abordar nas prôximas semanas. 
Trata-se do lEP: Individual Education 
Plan, ou seja, o Piano Individual para a 
Educaçâo. A primeira questào que se 
coloca é precisamente a que dâ titulo ao 
artigo desta semana: O que é o lEP? 
Trata-se de um documento escrito desti- 
nado aos professores e administradores 
escolares e onde se poderâ encontrar a 
descriçâo minuciosa das capacidades e 
dificuldades de cada aluno descrito como 
excepcional, os programas especiais direc- 
cionados para a educaçâo e os serviços 
destinados à resoluçào desses mesmos 
problemas, assim como a forma como 
devem ser apresentados ao aluno. A 
parte final deste documento apresenta 
ainda um formulârio onde se deve registar 
o progresso do aluno. 
O programa lEP deverâ estar baseado 
numa avaliaçào concisa e pormenorizada 
das capacidades, dos interesses e das 
necessidades do aluno. Deverâ servir 
como meio de identificaçào de expectati- 
vas e exigências especificas para cada 
aluno e explicar em como o aluno poderâ 
beneficiar desta ajuda para conseguir 
adquirir sucesso escolar. No entanto, 
todas as expectativas e serviços descritos 
no documento deverào ser modificados e 
adaptados segundo o resultado da avaliaçào 

feita ao aluno. 
Este documento recomenda a cada escola 
de desenvolver, implementar e verificar o 
programa de uma maneira compreensiva 
e colaborativa. O desenvolvimento edu- 
cacional de cada aluno sô poderâ ser 
proveitoso quando todos trabalham 
mutuamente e quando se reùnem esforços 
para que haja comunicaçào entre o aluno, 
os encarregados de educaçâo, a escola, a 
comunidade e outros profissionais direc- 
tamente ligados à educaçâo do aluno. O 
programa lEP proporciona uma oportu- 
nidade a todos os profissionais respon- 
sâveis pela educaçâo do aluno de traba- 
Ihar mutuamente na melhor implemen- 
taçào do • curriculo a cada nivel que o 
aluno tiver que complétai'. 
Resumindo, podemos dizer que o progra- 
ma lEP é: 

1 um sumârio sobre as capacidades, inte- 
resses e necessidades do aluno e das 
expectativas delineadas para o processo 
de aprendizagem desse mesmo aluno 
durante o ano escolar, uma vez que o cur- 
riculo do Ontârio nécessita ser modifica- 
do e adaptado a cada caso individual- 
mente. 
2 um piano escrito de acçâo, preparado 
para um aluno para c^uem as actividades 
curriculares necessitam de ser modifi- 
cadas. 
3 um meio de ajudar os professores a 

préparai' e comunicar o pro- 
gresso do aluno. 
4 um piano desenvolvido, 
implementado e vigiado pela 
administraçâo escolar. 
5 um documento de trabalho 
flexivel e ajustâvel a qualquer 
tipo de situaçâo. 
6 um documento de referência para o 
aluno, os encarregados de educaçâo e 
todas as pessoas responsâveis pela edu- 
caçâo do aluno. 
7 um processo de avaliaçào continua. 
8 um documento a ser usado em junçâo 
corn o boletim de notas do aluno. 

0 programa lEP nâo é: 

1 uma descriçâo de todas as liçôes que 
serâo ensinadas ao aluno. 
2 um programa curricular destinado a 
todos os alunos. 
3 um meio de verificar o processo utiliza- 
do pelo professor para ensinar. 
4 uma agenda diâria. 

Finalmente, todos os relatôrios baseados 
no lEP deverào incluir a seguinte infor- 
maçào e que deverâ ser verificada pelo 
professor responsâvel (em inglês, 
“resource teacher”): 

1 As capacidades e as necessidades do 
aluno estào incluidas na declaraçào envia- 

da pelo IPRC (Comité de 
Revisào, Colocaçâo e 
Identificaçào do processo do 
aluno). 
2 Informaçâo sobre a saüde 
do aluno. 
3 Informaçâo baseada no 

processo de avaliaçào. 
4 O nivel actual de escolaridade do aluno 
e respectivas notas em cada ârea. 
5 Os objectivos e expectativas especificas 
para o aluno. 
6 As modificaçôes curriculares. 
7 Tipo de acomodaçâo necessâria para o 
sucesso do aluno, ou seja, apoio e/ou 
serviços de ajuda à explicaçâo de uma 
determinada matéria. 
8 Programas especiais de educaçâo desti- 
nados a cada individuo. 
9 O tipo de avaliaçào do progresso do 
aluno utilizada num determinado periodo 
de tempo. 
10 Constantes actualizaçôes, resultados e 
recomendaçôes. 
11 Piano de transiçâo (se for necessârio). 

Para a semana, abordaremos a segunda 
secçào deste documento pertinente ao 
modo como se processa o 1ER 
Entretanto, verifique ou informe-se se o 
seu filho ou filha fazem parte do progra- 
ma 1ER Mantendo-se informado, estâ a 
contribuir para o progresso escolar dos 
seus filhos. 

Dcwiitgod Wkehôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portuguêsde 

I Mississauga 

Sabado, 
22 de Fevereiro 
Bade da pinha 

- conjunto Ritz 
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) 

Fioracio Domingos, um amigo sempre à mao! 

x:zM4yzdciû ^omuujzys 

Tel: 905-602-7746 OU 1-B00-935-4441 
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Crtnica à distancia 
Quern acautela "o social"? 
Nos ou os do "bacalhau a pataco"?. 
Perante o ritmo de crescimento da Regiào 
Autonoma da Madeira, indispensavel ao 
reforço do rendimento das Familias, apare- 
cem as habituais "vozes da tragédia", fali- 
das de vinte e sete anos de previsôes 
"negras" desmentidas pelos factos, a argu- 
mentar que se estaria a esquecer "o social". 
Como se fosse possivel dissociar "o social" 
de qualquer processo desenvolvimentista 
sustentado. 
A construçào de novas infra-estruturas, 
nao é "betâo" ou "cimento" como diz a 
boçalidade das frustraçôes câ da 
"parôquia". E nào sâo poucos os raivosos 
corn o sucesso conseguido, hâo de ver. O 
que é perigoso... 
As novas infra-estruturas permitem 
reduçôes de custos nos circuitos produ- 
tivos, o que se repercute nos orçamentos 
familiares. Geram mais empregos. Muitas 
destas novas, vêm propiciar o aumento da 
oferta de serviços sociais, e em melhores 
condiçôes para os respectivos utentes. 
E mesmo o lucro que résulta para as 
empresas da diminuiçào de custos prove- 
niente proveniente das novas infra-estru- 
turas, ou vai para mais investimentos, ou 
se traduz em mais receita fiscal, ou até 
indo para consumo, dinamiza a economia. 
Em todas as circunstâncias até aqui 

descritas, desafio que alguém me demons- 
tre nâo existir résultantes sociais, nâo 
haver a tal preocupaçào corn "o social", na 
estratégia de desenvolvimento apontada. 
A nào ser que "o social", se traduza numa 
politica esmoler ou excessivamente sub- 
sidiarista, que opta por "dar dinheiro" que 
sô Deus sabe para onde iria. O velho 
"bacalhau a pataco" que opta por reduzir 
no investimento, corn todas as respectivas 
consequências danosas, para a qualquer 
propôsito, uns melhores que outros, dis- 
tribuir borlas e gratuitidades. Insisto, o tal 
"bacalhau a pataco" que desgraçou a I 
Repùblica e quase ia desgraçando a des- 
graçada III Repùblica Portuguesa. 
Nào Contem comigo para esta politica sui- 
cida. Que nunca a fiz, e nào séria agora 
que me meteria em tais demagogias 
incompetentes. Nestes anos, os "subsidios" 
e apoios foram apenas para o que, nos 
diversos sectores, se entendeu ser do inte- 
resse do Bern Comum salvaguardar, ou 
mesmo desenvolver. 

Mas a prioridade é o investimento que nos 
permite ganhar o contra-relôgio histôrico 
onde tivemos de nos empenhar no ultimo 
quarto de século, incluso aproveitar, ao 
mâximo possivel, os Fundos Europeus. 

Estes dinheiros sào gratis, mas 
sô podem ser utilizados se a 
Madeira possuir, disponiveis, 
os quantitativos financeiros 
que correspondem à obri- 
gatôria parcela nacional que temos de 
pagar. 
E, como resposta aos de mâ-fé ou igno- 
rantes, que corn as suas diatribes às vezes 
lançam confusào nas pessoas, aqui vai a 
indesmentivel prova de "o social", nas 
politicas que a Madeira desenvolve. 
Na Europa, em 2002, a média de desem- 
prego foi de 7,7%, crescendo très décimas 
em relaçào a 2001. 
Em Portugal, em 2002, a mesma taxa de 
desemprego foi de 5,1%, crescendo nove 
décimas em relaçào a 2001. 
A Regiào Autônoma da Madeira, CON- 
TRARIANDO AS TENDÊNCIAS 
EUROPEIA E NACIONAL, em 2002 
apresentou uma taxa de desemprego de 
2,5%, MENOS uma décima em relaçào a 
2001. 

Acrescente-se jâ agora que, no ultimo 
trimestre de 2002, na Madeira a taxa de 
desemprego era apenas de 2,3% - menos 
0,4 que o trimestre, anterior - enquanto no 
Continente, nesse ultimo trimestre de 
2002, a taxa de desemprego foi de 6,3%, 

mais 1,1 pontos percentuais 
face ao trimestre anterior. 
Mais. 87,2% dos empregados a 
trabalhar por conta de outrem, 
têm um Contrato de Trabalho 

permanente. Sô 12,8X> é que se encontra 
abrangido por "contrato a prazo" ou por 
outras situaçôes de contrato nào perma- 
nente. 
Se isto nào se trata de desenvolver uma 
politica que tem também um pilar social, 
entào, humildemente, ensinem-me a fazer 
melhor - sera devolvendo pessoas ao sec- 
tor agro-pecuârio?... Ou arranjando mais 
umas borlas?... Ou destruindo iniciativas 
empresariais para, ante os invejosos, dar 
"combate" aos "grupos"?... Nào me gozem! 
E sô mais uma coisa, pois gosto que me 
entendam bem, até ao fim. 
A minha prioridade nào é sô "o social", 
nào é tudo resumir e sacrificar ao exclusi- 
vo do tal "o social". 
A minha prioridade é a Pessoa Humana, a 
quai se realiza através do Trabalho, 
estando Capital e Natureza ao respectivo 
serviço. E o Desenvolvimento Integral da 
Pessoa Humana sô existe quando SIMUL- 
TANEAMENTE cultural, social e 
econômico. 
Perceberam?.... 

Happy 
tMoaUefs 

Fernanda Almeida e Cristina jâ têm ao dispor o melhor 
para passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

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

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

"Iraque. Nao à Guerra", 
poema de Manuel Sanches 
Manuel Sanches teve a gentiieza de nos enviar dois novos poemas sens que serào 
inseridos no livro que vai em breve lançar no mercado. Os poemas, "Abafo oferta- 
do" e "Iraque. Nâo à Guerra", onde a ternura e a ânsia de paz andam de mâos 
dadas. Obrigado, Manuel Sanches. 

iraque. Nâo à guerra! 
Estava frio a 15 de Fevereiro. 
Rua cheia, gente gritando. 
Era Povo, um mundo inteiro. 
Pela Paz, ou delà falando. 

Disticos e bandeiras. 
Gente, aos milhares. 
Cheia, a rua inteira. 
Confusos,os gritares. 

Era Toronto,em tarde agreste. 
Magotes de gente clamando, 
Nâo queremos paz de cipreste. 
No Iraque, bombardeando. 

Era o multiculturalismo popular. 
Sem pâtrias, sem raças, sem cor. 
Todos a uma sô voz a protestar, 
Guerra que nos querem impor. 

Mulheres, homens, o mundo. 
Todos unidos, um sô querer. 
Clamam em desejo profundo, 
“toda a guerra deve morrer!”. 

Toronto, 15-02-2003 

Abate ofertado 
Chorar ainda amor 

passado. 
Clamar outro calor 

desejado. 

Estender a mâo para colher 
flor. 

E ter alguém para receber 
Amor. 

Olhar o céu e dar-te meu 
abafo. 

Ouvir tua voz e sentir teu 
bafo. 

Em nosso peito calar 
tristeza. 

Em nosso querer ofertar 
beleza. 

Janeiro, 2003*' 
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Comunidade 2003: 
Sexta-Feira, dia 21 
-Abertura das celebraçôes do 20° Aniversârio da Casa do Alentejo, em Toronto, 
Jantar, apresentaçâo do novo CD do Grupo Coral da Casa do Alentejo -"Alentejo 
Saudade", e a presença do Grupo "Lendas Encantadas", vindo de Beja. Parabéns, 
alentejanos! 

Sàbado, dia 22 
-Matança do Porco da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de Sto. 
Antonio, em Toronto, corn inicio às IDhOO. Actuaçâo dos Searas de Portugal. 
Info: 416 536-3333. 
-Jantar e baile da Luso Trap Association no Our Lady Queen of Croatia Church. 
-Baile do Socio e Aniversârio do Rancho Folclorico do Amor da Pâtria, no salâo da 
Igreja de Santa Helena. 
-Festa do Sarrabulho à Portuguesa da Associaçâo de Barcelos no Dundas Banquet 
Place. 
-17° Aniversârio do Sporting Club Ideal of Brampton. Jantar, variedades com Joe 
Puga e baile com Os Panteras. Info: 905 457-9479. 
-Baile no Graciosa C. Centre, com Os Vadios. 
-Baile das Amigas no Lusitânia de Toronto, com o Duo Tropical. Também ensaio 
geral da Dança Carnavalesca que serâ apresentada no dia 1 de Março. 
-Baile da Pinha no Portuguese Cultural Centre of Mississauga. 
-Baile do "Dia das Comadres" no Angrense de Toronto. Eleiçâo do Rei e da Rainha 
do Carnaval 2003. Bufete e baile. 
-Noite de Fado pelos "Amantes do Fado", no Europa Catering. Porfirio Ribeiro, 
Maria Haidé e Mârio Jorge, serâo acompanhados por Gabriel Teves e Januârio 
Araujo. 
-Baile de Aniversârio na Casa do Alentejo com o conjunto Tabu. 

Domingo, dia 23 
-Almoço comemorativo do 20° aniversârio da Casa do Alentejo, em Toronto. 
Discursos, entrega de Certificados aos Socios Honorârios e Sôcios com 20 anos de 
actividade. Variedades com os ranchos da Casa do Alentejo e do Grupo de Mâusica 
Popular "Lendas de Encantar", vindo de Beja. 

Sexta-Feira, dia 28 
-Grande Concerto de Jazz, numa realizaçâo da Academia do Bacalhau de Toronto, 
no Europe Catering . Informaçôes: 416 254-7060. 

Sàbado, dia 1 de Março 
-Matança do Porco do Império das Crianças no Oriental Sports Club, em 
Cambridge. Jantar e baile. Info: 519 623-2020. 
-Festa de Carnaval da Associaçâo Cultural do Minho. Jantar à Minhota, prémios 
aos mascarados e baiel corn o conjunto Tabu. Info: 416 261-1396. 
-4° Aniversârio do Rancho Folclorico Etnogrâfico de Portugal, no salâo New Pipas 
Catering. Jantar, folclore e baile. Info: 416 780-1258. 

Pedôfîio: 

Medico de Evora, suspeito 
de crimes sexuais corn 
menores, continua em 
funçôes 
o médico Ruben Garcia, de 
Evora, sobre quem recai a sus- 
peita de alegcidos crimes de 
natureza sexual com menores, 
continua em funçôes no hospital 
da cidade, embora sem qualquer 
contacto corn crianças, disse à 
Lusa um responsàvel hospitaiar. 

De acordo corn o director do Hospital 
de Evora, José Correia, o médico foi 
também afastado das funçôes que exer- 
cia como chefe de équipa do banco de 
urgência. 
Ruben Garcia foi detido quinta-feira e 
libertado no dia seguinte por decisào de 
um juiz do Tribunal de Instruçào 
Criminal de Lisboa, ficando sujeito a 

termo de identidade e residência e a 
apresentaçôes na esquadra da zona de 
residência. 
De acordo corn comunicado emitido 
sexta-feira pela Policia Judiciâria, o 
médico, de 47 anos, foi detido por 
"fortes indicios da prâtica reiterada de 
crimes de abuso sexual de criança". 
A Judiciâria sublinhou que jâ foram 
identificadas algumas crianças corn 
quem o médico chegou a manter con- 
tactos fisicos. 
O responsàvel do Hospital de Evora 
adiantou ainda à Lusa que a questâo 
disciplinai' estâ entregue à Inspecçâo- 
Geral da Saùde, devendo o médico ser 
ouvido "muito em breve" por um inspec- 
tor do organismo. 

on 

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

r/j ÊQKIA \Dm 
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Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, fînanciamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

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

Telefone: 416-964-3211 



14 Quinta-feira, 20 de Fevereiro, 2003 eOMÜftlIDAOÊ O Milénio 

Dia das AMIGAS do 
First Portuguese 
Decorreu com extrema animaçào e ale- 
gria, O Dia das Amigas do First 
Portuguese, no Europa Catering, em 
Toronto. Foi mesmo festa, pois as senhoras 
da nossa Comunidade nâo se com- 
plexaram e estâo cada vez mais 
desinibidas, mais comunicativa§ e confi- 
antes. 
Assim dâ gosto vê-las, numa comunhâo de 
interesses, sem olharem a idades, regiôes 
ou especializaçôes. Vimos professoras, 
assistentes sociais, trabalhadoras, refor- 
madas, etc, etc, num convivio pleno de 
harmonia e felicidade. Enfim, mulheres! 
A Maria José Tavares, Paula Macdonalds 

e a Natalia Ferreira, as organizadoras da 
festa das Amigas pelo terceiro ano conse- 
cutivo, nào cabiam em si de contentes. 
Tudo correu às mil maravilhas. Estào 
todas de parabéns! 
Houve prémios corn fartura: massagens, 
champanhe, doces, flores e prémios de 
porta. E, um belo bouquet de flores para a 
senhora mais idosa da sala, que coube à 
"prima" Clementina, jâ na casa dos 93 
anos. E... dançou e canton! A idade nunca 
suplanta o espirito, nào é verdade "prima" 
Clementina? 
Foi muito fâcil para a Fâtima Martins apre- 
sentar a festa, às vezes acompanhada pela 

Plain Talk About Real Money 

Need CPR 
for your RSP? 

The health of your portfolio has more to do with how 

your assets are allocated than it does with the individual 

investments you hold at any given time. Diversifying your 

> portfolio is a proven way to increase returns and reduce 

risk over time. 

THE RSP pEADLINE^^^^^^ 

A Scotiabank advisor can 'diagnose specific portfolio 

problems and help you improve the overall health of 

your investments. 

Come into the branch to find out why Scotiabank is 

ranked #1 in Customer Service Excellence. * 

Bathurst and Dundas (416) 866-6650 

Bloor and Salem (416) 538-5232 

College and Bathurst (416) 933-2390 

College and Grace (416) 537-2036 

Dundas and Brock (416) 538-5246 

"Trademark of Tlie Bank of Nova Scotia. "A recent suney liy Market Facts of (.tanada. 
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Maria José e, uma vez, pela 
Clara Abreu. O homem da 
noite foi o mùsico e intér- 
prete John Ferreira que, com 
a simpatia de sempre, ofere- 
ceu cantigas em profusào e 
bem ritmadas às muitas se- 
nhoras que encheram o 
salào de festas. Mas, com 
quern dançar? Bem, à falta 
de melhor, dançaram umas 
com as outras. Os outros 
dois homens na sala, eu e o 
Carlos Morgadinho, nào 
poderiam dar seguimento a 
tanto convite. Por esta razào, 
sai da sala antes do baile... Imaginem o 
assalto que o Morgadinho sofreui? 
É bem feito para nào se meter em 
"alhadas" destas. 
Creio que, numa proxima festa de Amigas, 
os amigos nào devem faltar para que a ani- 
maçào seja maior. Uma das senhoras, até 

desabafou; 
-Agora é que eu percebo a falta que um 
homem faz! 
Claro, minha senhora, fomos feitos uns 
para os outros! Nunca é tarde para apren- 
dermos estas simples coisinhas. 

JMC 

CONFIE ^ EM 
EXPERJÊNCIAE 
HONESTIDADE 
AOWSSO ^ 
SERVIÇO 2612 St. Clair Ave. W 

Cesquina com a Jane SU imm. 
, owjuwri 

TelVFax; 416-533-2439 Estimativas gratis 
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asczaoo au... 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflèctem as opiniôes dojornal O Milénio. 

ONG querem conhecer 
estado da iustiça 
angolana 
Seis organizaçôes nào governamentais 
angolanas (ONG) enviaram uma carta ao 
procurador-geral da Repùblica de Angola a 
pedir explicaçôes sobre os processes enviados 
à Procuradoria. 

lit i fi A 

/ / / / / / / .t \ . 

Entre os processes mencionados conta- 
se a queda dos aviôes Antonov, o assas- 
sinio do jornalista Ricardo de Mello e 
casos de corrupçào. 
Os resultados da investigaçào à queda 
dos aviôes Antonov que, em 2000, fi- 
zeram cerca de ,500 mortos, continua 
no segredo dos deuses; continua 
também sem se saber quais as con- 
clusôes das investigaçôes policiais ao 
assassinio de Ricardo de Mello, à 
falêneia da Caixa de Crédite Agro- 
Pecuâria e Pescas (CAP), ao desa- 
parecimento de milhares de milhôes 
de kuanzas dos cofres do Ministério 
do Interior, às demoliçôes dos bair- 
ros da Boavista e Benfica, e de outros 
casos de corrupçào. 
O grupo das ONG, revelou o seu porta- 

voz Luis Araiijo, sugere que, para aju- 
dar a obter provas materiais dos escân- 
dalos de corrupçào, se consulte as enti- 
dades que no estrangeiro jà revelaram 
documentos e relatôrios sobre a cor- 
rupçào no pais. Recordam que Angola 
foi recentemente ■ considerada pela 
Transparency International como uin 
do^ paises do mundo mais afectado 
pela corrupçào. A carta _ assinada pela 
SOS Habitat-Acçào Solidària, 
Associaçào Justiça, Paz e Democracia, 
Aeçào para o Desenvolvimento 
Pesquisa e Cooperaçào Internacional, 
entre outras _ chaîna ainda a atençào 
da Procuradoria para a notôria 
aquisiçào e despudorada ostentaçào de 
riqueza e privilégies por agentes do 
poder politico-administrative. 

Nigeria e S. Tomé vendem 
blocos petroliferos 
Sào Tomé e Principe e a Nigéria vào 
iniciar em Março a venda, em leilào, 
dos blocos petroliferos offshore na 
zona de sobreposiçâo entre os dois 
paises. 
Confirmam-sè, assim, as noticias ulti- 
mamente divulgadas pela imprensa 
especializada, anunciando que as 
petroliferas ocidentais, preocupadas 
corn as consequêneias de uma guerra 
no Golfo e o esgotamento das réservas 
do Mar do Norte, iriam investir em 
força no eixo petrolifero africano, que 

vai da Nigéria ao Norte de Angola, e 
que représenta 20 por cento das réser- 
vas mundiais de crude. No final deste 
mês, vai decorrer uma reuniào de 
«acerto» corn as empresas petroliferas 
interessadas, nomeadamente as smeri- 
canas Exxon Mobil e a ERHC e a 
norueguesa Petroleum Geo-Service 
(PGS). 
Sào Tomé e Principe admite que a 
zona de comum acordo coin a Nigéria 
dispôe de mais de uma dezena de blo- 
cos petroliferos. 

Méningite faz 200 vitimas 
Cerca de 200 pessoas morreram em 
Zamfara, no norte da Nigéria, vitimas 
de um surto de méningite que esté a 
flagelar àquela localidade do pais. 
Crianças em idade escolar constituem 
a maioria das vitimas, segundo dados 
oficiais. 
Fonte do Governo regional explicou a 
uma estaçào de râdio local que as po- 
pulaçôes afectadas «jâ tinha sido atingi- 
do anteriormente» e que se trata de 
«um caso isolado». 
A falta de vacinaçào jà permitiu identi- 
ficar mais de 400 casos, maioritaria- 
mente em zonas rurais do sul do pais. 
Segundo a Lusa, «a actual epidemia da 

doença foi denunciada poucos dias 
depois da Organizaçào Mundial da 
Saùde (OMS) ter anunciado o envio ini- 
cial de très milhôes de vacinas tipo "A" 
e "C" para os paises que integrain o 
chamado "Cordào Africano da 
Méningite", que vai da Etiôpia ao 
Senegal». 
A méningite, uma doença que atinge as 
meninges ou meinbranas que 
envolvem o cérebro e a medula espinal, 
afecta principalmente as crianças. 
Os sintomas iniciais sào febres e dores 
de cabeça, seguindo- se danos 
irreparâveis na massa encefàlica, o 
coma e a morte. 

Ritmo Brasileiro vale ouro 
Por Denise Guimaràes 

Em comemoraçào ao 3o. Aniversàrio do 
programa Ritmo Brasileiro na CIRV fm 
decidi oferecer um prêmio que marcasse 
para sempre um dos meus ouvintes. Para 
isto precisava do apoio de um antigo 
patrocinador, aliâs, de um dos primeiros 
clientes a colaborar para a divulgaçào da 
miisica brasileira em terras canadenses. Na 
estréia do programa, em Janeiro de 2000, 
consegui nào sô o patrôcinio coino também 
très gargantilhas de ouro deste empresàrio 
luso-brasileiro para os ouvintes. E a estôria 
agora nào foi diferente, pois o proprietàiio 
da Louro Jewellers, Louis Louro, ergneu 
mais uma vez a sua mào! Ele ofereceu uma 
jôia avaliada em Cnd$ 1,000.00 para o 
futuro ganhador da promoçào do nosso 
aniversàrio! Detalhe importante: corn 
design exclusive, feita especialmente para 
um dos nossos ouvintes! 
Comecei a promoçào no primeiro domingo 
de 2003, dia ,5 de Janeiro e sendo um pro- 
grama de ràdio nada melhor do que brin- 
car coin miisicas, certo? Escolhi a dedo très 
cançôes - uma fàcil, uma razoàvel e outra 
extremamente dificil (cheguei a pensar que 
a jôia sô iria sair no meio do ano) e todo 
domingo colocava trechos das cançôes. 
Depois do programa os ouvintes ligavam e 
tentavam acertar e apareceram cantores 
que eu nunca tinha ouvido falar, embora 
tenha algumas centenas de cd's dos mais 
variados estilos. 
No dia y de Fevereiro o dia nasceu mais 
brilhante para Dolores Gontijo. 
Extremamente siinpàtica e educada, esta 
brasileira é ouvinte de Ritmo Brasileiro hâ 
pouco tempo. Jà tinha Ügado vârios domin- 
gos, faturado outros prèmios e sempre ten- 
tava levar a jôia. "Esta jôia ainda vai ser 
minha, vocè vai ver", me dizia eufôrica. Às 
vezes me pedia uma dica, mas, como nào 
poderia deixar de ser disse a ela, corn todo 
respeito, que se virasse! Afinal de contas 
nào nascemos quadrados, nào é mesmo? 
Nascida em Bom Despacho, interior do 
Estado de Minas Gérais, a determinaçào 
desta mineira falou mais alto. Resolveu 
apelar jsara os filhos que estào no Brasil - 
Francisco, 25 anos, e Ricardo, 21 anos. E 
foi graças à ajuda dos filhos, ouvintes de 
Ritmo Brasileiro através da internet, que 
Dolores Gontijo conseguiu acertar o nome 
do cantor da mùsica mais dificil: Mauro 
Celso, corn a conhecida Bihi Tetéia. As 

outras cançôes eram Garçon, coin 
Reginaldo Rossi e Vira-Vira coin os 
Mamonas Assassinas. "Estou muito feliz 
coin o prêmio e vou continuar acordando 
aos domingos coin o meu despertador às 9 
horas da manhà sintonizado sempre em 
Ritmo Brasileiro! É um dos momentos 
mais agradâveis da semana onde consign 
matar a saudade do Brasil", disse. Ela 
acrescentou que deve esta jôia também ao 
seu grande amor virtual, razào da sua 
vinda para o Canadà. "O meu compan- 
heiro é um belo português e foi através 
dele que tomei conhecimento do programa 
brasileiro da CIRV fm. Espero que o 
Ritmo Brasileiro cresça cada vez mais e 
passe a ter mais horas e dias na semana, 
pois, passei até a gostar de müsicas ser- 
tanejas", afirma. 
Parabéns à Dolores Gontijo que nos pro- 
meteu voltar ao Milénio para fotografarmos 
a jôia, que certamente serà belissima. 
Agradeço a todos os ouvintes que partici- 
param da nossa promoçào e faço um 
agradecimento especial ao empresàrio 
Louis Louro por esta valiosa contribuiçào! 
Se voeê quizer saber um pouco mais sobre 
a Louro Jewellerys visite o site: www.louro- 
jewellers.com 
E nào percam neste domingo uma entre- 
vista coin Dolores Gontijo e também as 
prôximas promoçôes de Ritmo Brasileiro 
todos os domingos das ‘J às lü horas da 
manhà nos 88.y. Através da internet o 
nosso programa pode ser ouvido visitando 
o site: www.cirvfm.com e o meu e-mail é: 
dguimaràes@cirvfm.com 

DUNDAS'*^ 
Travel & Tours 

VIAGEM DOS 
PIOHEIROS a Halifax! 

De 5 a 11 de Maio, excursào a Halifax, de aviâo, 
para mauguraçâo do Paine! dos Pioneiros 
Portugueses no Museu da Saudade-Pier 21. 

Viagem, estadia e passeios, incluidos 
no preço do bilhete. 

1344 Dundas Street W. Toronto, ON M6J1Y2 
Tel: 416-516-8336 • Fax: 416-516-7724 • E-mail: dundas.travel@on.allin.eom 
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Rumo ao “Polo 
Numa fase de lançamento do album mais 

recente “Jogo da Vida”, os Polo Norte estiveram 

em Toronto para um espectâculo jà hâ muito 

aguardado pela comunidade portuguesa. 

A banda de Miguel Gameiro, Tiago 
Oliveira e Luis Varatojo esteve em Toronto 
para um concerto promovido pelo Comité 
de Juventude da Acapo. Os Polo Norte 
actuaram na passada quinta-feira, 13 de 
Fevereiro, na discoteca Phoenix perante 
um pùblico de varias centenas de jovens 

lusodescendentes. Embora o Tiago 
Oliveira jâ tivesse estado em Toronto, 
acompanhado por outros müsicos por- 
tugueses, foi a primeira vez que os por- 
tugueses tiveram a oportunidade de assis- 
tir a um concerto de uma das bandas 
mais bem conceituadas em Portugal ► 

rfnimMUtiJO 

Setubal x Benfica 
 Sabado às <4pm 

2“ feira - Levanta-te e Ri 
3^ feira - Escândalos e Boatos 

4“ feira - O Maior Cabaret do Mundo 
5“ feira - Conversa Afiada 

6“ feira - Sexappetd 

àslOhOO 

FfêiraaslDinni 
t $ VA. i ATINI I APVIE f ATI PAVIieTO « ln«ti AS SUAS SVtfSTAiS PAMI: IPTV@etRVFM.CaM 

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-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

patscABii en 
0 novo CanalF 

'10, 

Entrem em contacte com a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

JJjjTiJi:; 'XIUJ" 

Fax 416 537 0144 
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► actualmente. Em digressào pelo pais 
para a promoçâo do novo trabalho “Jogo 
da Vida”, os Polo Norte incluiram na sua 
agenda uma deslocaçào a Toronto. 
Composta por excelentes mûsicos, com- 
positores e interprètes, os Polo Norte sâo 
uma das vozes pioneiras na luta por uma 
consciendalizaçào junto dos portugueses 
para que a müsica portuguesa seja motivo 
de orgulho e identificaçâo do nosso pais e 
do nosso povo. A équipa do Jornal 
Milénio teve o prazer de dialogar corn a 
banda sobre os sens trabalhos, a actuaçâo 
na diaspora e a abordagem de um proble- 
ma que começa a despertar intéressé entre 
os portugueses residentes no estrangeiro: 
porque razào é que as radios portuguesas 
sô passam cerca de très por cento da müsi- 
ca nacional? 

A.F. - Falar de Polo Norte é falar de uma 
das bandas mais bem conceituadas do 
nosso pais. Em 1995 começou a 
“Expediçào” do grupo, rumo ao future. 
Como descrevem este percurso? 
Miguel Gameiro - Tem sido 
uma “Expediçào” positiva. Ao 
fim destes anos - e destes cinco 
âlbuns - acho que temos feito 
aquilo que mais gostamos, as 
cançôes que gostamos e acho 
que O pùblico se tem identifica- 
do corn aquilo que temos para 
dizer através das cançôes que 
temos escrito. 
A.F. - Ao escutarmos os cinco 
âlbuns dos Polo Norte, verifi- 
camos um progresso muito 
cuidado na letra e na müsica. 
Como explicam este amadureci- 
mento, ou seja, que importâneia 
ocupam as letras, a müsica, o 
arranjo... nos vossos âlbuns? 
Miguel Gameiro - A letra é 
importante porque a mensagem 
acaba por ser o fundamento de 
uma cançào. É évidente que a müsica é 
importante, mas a letra, a palavra e a men- 
sagem querem dizer tudo, ou seja, aquilo 
que nos queremos dizer a quem nos quer 
ouvir. Temos, por isso, o cuidado de 
escrever coisas que tenham significado 
para nos, mas que nos saibamos que tam- 
bém vào ter significado para outras pes- 
soas. Estamos quase perante person- 
agens. 
A.F. - Dos cinco âlbuns, quai foi o que 
mais marcou os Polo Norte? 
Luis Varatojo - Eu acho que cada âlbum é 
importante porque é um seguimento 
daquilo que acabaste de focar; um 
amadurecimento a cada etapa e que 

reflecte um estado de espirito que vivemos 
na altura. Acho que todos foram impor- 
tantes. O nosso ültimo âlbum (Jogo da 
Vida) foi marcante porque apresentou 
uma vertente mais forte da banda. 
A.F. - Conseguem tirar tempo para 
ouvirem os vossos âlbuns corn um objecti- 
vo critico ou apenas por prazer? 
Todos - Nâo. Nunca. 
A.F. - Porquê? 
Tiago Oliveira - Passados dez anos de car- 
reira, torna-se um bocado complicado a 
banda parar corn o objectivo de analisar 
cada um dos discos. As vezes, eu tenho 
esse cuidado, mas como ofereço os discos 
todos, nunca tenho discos em casa. 
Miguel Gameiro - Aliâs, se nos debruçar- 
mos sobre os primeiros trabalhos que fize- 
mos, quem assistir aos nossos concertos 
vai verificar que hâ diferença na forma 
como os tocamos ao vivo e a forma como 
se apresentam na versào original. Quase 
todos os anos, sentimos que temos que 
reformular a cançào também para nôs 

prôprios nâo nos cansarmos de a tocar. 
A.F. - E a verdade é que se produz müsica 
corn inuita qualidade em Portugal, mas 
segundo as estatisticas, somente très por 
cento da müsica portuguesa é que passa 
nas râdios nacionais. Os Polo Norte têm 
sido praticamente pioneiros na luta contra 
esta situaçào que aos olhos do püblico, 
sobretudo do português residente no 
estrangeiro, nâo faz muito sentido. Quai é 
o vosso parecer? 
Miguel Gameiro - Adma de tudo, é uma 
situaçào lamentâvel quando no nosso 
prôprio pais se torna tào dificil ouvir a 
nossa prôpria lingua e a nossa prôpria 
müsica. Acaba de ser mais fâcil para um 

grupo estrangeiro que no 
seu prôprio pais nâo tem 
muito reconhecimento, 
chegar a Portugal e con- 
seguir ter uma grande pro- 
jecçào na râdio. Hâ uma lei 
que implica a passagem de 
40 por cento de müsica por- 
tuguesa, mas ■ também nào 
faz sentido haver leis para 
promovermos aquilo que é 
nosso. Existe aqui um certo 
contra-senso: temos que exi- 
gir uma lei que nos vai pro- 
mover a nôs prôprios? Nào 
faz muito sentido. 
Infelizmente, neste momen- 
to, tem que ser assim porque 
essa lei existe, mas nâo é 
c U m P r i d a . 
Consequentemente, torna-se 

dificil promover qualquer trabalho seja 
para nôs, para grupos mais velhos ou até 
para grupos novos. Isto é uma roda viva: 
as pessoas nâo ouvem a müsica, por isso 
nào compram discos e as editoras depois 
nào investem em grupos novos, nem em 
grupos de carreira, mas em .coisas mais 
imediatas e, por vezes, corn menos quali- 
dade. 
A.F. - O que, de igual modo, quase 
impede o grupo de sonhar corn uma pro- 
jecçào a nivel internacional. 
Miguel Gameiro - Sim, é muito complica- 
do pensar em sair de Portugal quando no 
nosso prôprio pais nào passam a nossa 
müsica na râdio. A diferença, desde que 
começâmos em 1994, do que se ouvia na 
râdio é abissal. Nessa altura, lançâvamos 
os discos e ouvia-se muita müsica por- 
tuguesa na râdio. Desde esse ano, tem 
vindo sempre a diminuir e chegou a um 
ponto que os müsicos estào a organizar-se 
e a pensar em formas dé exigir que o 
Estado e o Ministério da Cultura assumam 
o seu papel no cumprimento de uma lei 
que jâ existe, mas que ninguém obedece. 
AJF. - No entanto, quando se chega às 
comunidades portuguesas residentes no 
estrangeiro, o cenârio é diferente: as râdios 
sô passam müsica portuguesa, os vossos 
trabalhos sâo requisitados e hâ uma apos- 
ta muito forte na preservaçâo da müsica e 
da cultura portuguesa. Perante este 
cenârio, existe alguma diferença para uma 
banda portuguesa, como é vosso caso. 

actuar na diâspora? 
Tiago OUveira - Eu jâ câ estive o ano pas- 
sado, embora fosse uma circunstâneia 
diferente. Vim com dois amigos - o 
Fernando Cunha e o Olavo Bilac - de 
longa data e de bandas diferentes. No 
entanto, o facto de que me identificaram 
corn os Polo Norte levou-me a sentir um 
carinho muito especial pela banda e fiquei 
logo corn a ideia de que gostavam que eu 
viesse câ corn eles tocar. Dai que se 
tornou um pouco num sonho tornado rea- 
lidade e senti que aqui somos uma banda 
muito acarinhada. Em Portugal tem havi- 
do muitos debates sobre esse assunto da 
müsica portuguesa. Por exemplo, temos 
dois concertos agendados de apresentaçào 
do âlbum em Lisboa e Porto dentro das 
prôximas semanas, mas temos mais bi- 
Ihetes vendidos num concerto esporâdico 
que viemos fazer a Toronto. Mas ainda 
bem que é assim porque aqui tudo corre 
bem. Por isso, estou feliz. 
AT. - O vosso “Grito” vai continuar? 
Miguel Gameiro - Sim, enquanto nos 
deixarem gritar, nôs vamos gritando. 
Acho que a nossa carreira vai continuar 
em força e, no fundo, estamos a chegar a 
uma etapa da nossa carreira em que 
começâmos a ter concertos importantes na 
nossa vida. 
AT. - Foi um prazer ter dialogado con- 
vosco e até Outubro. 
Miguel Gameiro - Obrigado. Prazer foi 

Assim se exprime a banda que começou a 
-sua “Expediçào” em 1995. A este traba- 
lho seguiram-se “Aprender a Ser Feliz”, 
“Longe”, “Ao Vivo” e agora “Jogo da 
Vida”. Em entrevista concedida mais tarde 
a Cirv Fm, Joe Eustâquio informou o 
püblico que os Pôlo Norte regressarào a 
Toronto ainda este ano, provavelmente em 
Outubro. Aguardamos esse concerto e 
unimo-nos a eles na luta pela müsica por- 
tuguesa. 

Ana Fernandes 



18 Quinta-feira, 20 de Fevereiro, 2003 IVIISCELA«iA O Milénio 

Nilton César, urn caso séria de canto e encanto 
Em certa altura do espectâculo, Nilton 
César aproximou-se da nossa mesa e dialo- 
gou com Frank Alvarez. Este aceitou o 
desafio e, segurando-lhe o microfone, "can- 
ton" para quern o quis ouvir: 
-Parabéns, Nilton César. Amigos, peço-vos 
um grande aplauso para o Nilton César 
que esta como o vinho do Porto, cada vez 
melhor! 
O püblico aplaudiu em delirio porque, é 
uma realidade, o Nilton César, quanto mais 
canta mais nos apetece ouvi-lo. Sao nossas 
testemunhas as mais de 900 pessoas que 
encheram o Oasis Convention, Centre, em 
Mississauga, e que pediram sempre mais. 
Depois do jantar, o colega e amigo Jorge 
Machado apresentou a Maria dos Anjos, 
uma voz que andava arredia da 

Comunidade mas que, felizmente, voltou. 
Voltou e é sem dhvida a grande novidade 
dos liltimos tempos entre nos. Simpâtica, 
sempre sorridente, de palavia facil, Maria 
dos Anjos canton e criou a atmosfera ideal 
para receber o veterano romântico, Nilton 
César. Foi um grande espectâculo. Nilton 
César, bem acompanhado pela sua banda, 
composta pelo maestro Hernani Raposo, na 
bateria Robson Santana, no baixo Weber 
Oliveira, nas teclas Fernando Tavares e, na 
percussào, o Bola, deu show, brincando coin 
aquela voz que Deus lhe deu -e ele préserva 
coin todo o caiinho-, saltando de cantiga em 
cantiga, entre velhos sucessos e novas melo- 
dias, enchendo os^coraçôes românticos de 
sonhos e fantasia. Um rosârio de cantigas e 
bate-papos corn o seu fiel püblico... 

Nikon C«y«r|tta CUtVfm, 

Marque unm entrevista corn o NatiirbUi Homeopata 
Antonio Metieiros, jd corn uuiitoa aiioa de expcriêcia, 
que o poderd aiudar nu aoltn;do don .st’ü.s /trob/fiHus. 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAI5 Ê ME[>îaNA HOMEOPATICA 

Visite-nos na920 Dundas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 

-Sou um privilegiadol-Garantiu-nos Nilton 
César, ainda excitado e a suar por todos os 
poros.-O püblico português é maravi- 
Ihoso, acolhe-me sempre de uma forma 
cativante e carinhosa. Estou cada vez mais 
grato ao povo português... 
-Era altura do Nilton visitar Portugal e 
reconquistar o seu lugar por lâ?- 
Perguntâmos. 
-E verdade! E podem crer que eu e uns 
amigos estamos a invidar esforços para 
que eu participe nas festas populares de 
Verào, em Portugal, este ano. E um sonho 
que acalento hâ muito, vamos a ver quan- 
do se concretiza! 
-Por onde tem andado neste periodo de 
ausência...? 
-Olha, viajei muito pelo Brasil, de ponta-a 
-ponta, corn maior quantidade de espec- 
tâculos no Norte e Nordeste. Os nordesti- 
nos têm uma simpatia muito forte por 

mim, graças a Deus! Também cantei em 
Angola, Columbia, Chile... visite! 
Portugal, mas nào cantei. Agora, até 
grave! uma cantiga relacionada corn um 
passeio a Portugal. Adoro Portugal e a sua 
gente. 
-A propôsito, este ültimo trabalho 
gravado no Brasil teve a sua estreia aqui 
em Toronto, certo? 
-Sim, sim... Acabei de gravar e corri 
para o aviào. Foi tempo de trazer umas 
düzias de CD's e lançâ-los aqui, no Sào 
Valentim. Foi intéressante. 
-Estamos em periodo de esperança no 
Brasil e de maré-negra no mundo. 
Politicamente, coino vê o ambiente 
actual? 
-Olha, eu nào votei no Lula, como tam- 
bém jâ assumi no Brasil. Depois de ouvi- 
lo, particularmente, quando falou em 
matar a fome aos milhôes de brasileiros 



O Milénio I^ISCELAiaiA Quinta-feira, 20 de Fevereiro, 2003 19 

com fome, acreditei nele. Mas, agora, que 
ele meteu, por exemplo, José Sarney como 
Présidente do Senado, jâ vivo corn düvidas. 
O José Sarney, todos sabem, foi um man 
présidente e esté jâ caduco... Enfim, von 
aguardar. Os brasileiros vivem em cons- 
tante espera... Quanto ao momento actual, 
de guerra e indecisôes, acho que é mau para 
todos. Vivemos angustiados, sem sabermos 
se podemos viajar amanhà porque estamos 
sempre' corn o fantasma da guerra na 
mente, corn situaçôes de terrorismo no 
espirito e, todos sabemos, as guerras nâo 
resolvem os problemas mundiais. Vivemos 
uma era esquisita, uma era de medos... 

Nikon César é um bom conversador e 
homem de conhecimentos vârios. 
Apaixonado das cantigas e do futebol. E, 

claro, um toque sobre o futebol era fatal. 
-Nikon, novidades do futebol brasileiro? 
-Bom, nada de especial. Fomos uns felizes 
pentacampeôes do Mundo. Portugal tem 
agora um bom seleccionador para o 
Europeu'2004, um homem sério, traba- 
Ihador, que nâo se deixa enrolar... O Scolari 
é um bom trunfo. Quanto ao futebol 
brasileiro, as coisas mantêm-se um pouco ao 
acaso. De salientar o "nascimento" de dois 
craques, na minha opiniâo. Vocês vâo ouvir 
falar do Robinho, um atacante de 18 anos, 
tremendo, e do Diego, um médio de ataque, 
de ly anos, também fora de série. Ambos 
jogam no Santos Futebol Club. Vâo dar que 
falar, vâo... 
Nikon César, habituado às correrias artisti- 
cas, nem se preocupou muito em partir 
para Winnipeg, logo apôs o espectâculo de 

NiUon César e Maria 
dosAnJos, rodeados 

pelas müsicos Rebson, 

Bola, Hemâni 
Rapose, Fernando 

Tmares e Weber. 

I Arcos de Valdevez! 

11001 palhaços vâo tentar I 
I entrar no Guiness no dia 
I de Carnaval 

Arcos de Valdevez pode entrar para o 
kvro de recordes Guiness no proximo dia 
de Carnaval, graças à maior concentraçào 

I de palhaços do mundo, uma aposta da 
I Câmara Municipal e da associaçâo Folia. 

FoHa, o objectivo é reunir mil e um pa- 
lhaços no Campo do Trasladârio, tendo jâ 
sido convidado para "comandar as tropas" 

i o Batatoon, "um palhaço de nomeada 
I nacional, que faz as delicias de milhares e 
j milhares de crianças". 

As inscriçôes decorrem até 24 de 
I Fevereiro, podendo ser efectuadas junto 
î das duas entidades organizadoras e ainda 
I no Centro Municipal de Informaçào e 
1 Turismo e na Junta de Freguesia de Arcos 
I Salvador. 
I "Dos dois primeiros inscritos, um tem 57 
! anos e o outro apenas dois", referiu Rui 
I Aguiam, para debcar claro que a iiuciativa 
I se destina a pessoas de todas os escalôes 
I etârios, que no final "até terâo direito a 
j um cerüficado de participaçào e tudo". 
I "Hâmuitagentequenuncafezdepalheiço 
I mas que sempre sonhou fazê-lo, e agora 
I tem aqui esta oportunidade ùnica", acres- 
I centou. 

Corn esta iniciativa, a organizaçào pré- 

tende dignificar e valorizar a figura do 
palhaço como simbolo de alegria e boa 
disposiçào e, ao mesmo tempo, introduzir 
um outro elemento no Carnaval, sem cair 
em 'Tarasileirismos". 
A todos os que desejem partidpar serâ 
disponibilizada maquilhagem e ainda 
fatos adequados ao evento, que serâo ven- 
didos a preços classifîcados como "sim- 
bôlicos". 
O fim-de-semana que antecede o 
Carnaval serâ dedicado à gastronomia, 
com 14 restaurantes do concelho que 
aderiram aos Domingos Gastronômicos, 
uma iniciativa da Regiâo de Turismo do 
Alto Minho, a servirem o cozido à mi- 
nhota e o cabritinho mamâo, corn o bolo 
de mel, os charutos de ovos e o queijo de 
cachena a pontificar nas sobremesas. 
Paralelamente à jornada gastronômica, 
haverâ, na tarde de domingo, um festival 
folclôrico, corn as prestaçôes de très agru- 
jmmentos do concelho. 
Por outro lado, no Campo do Trasladârio, 
decorrerâ, a partir de sâbado, a fV Feira 
do Aitesanato e do Fumeiro, corn 25 
pavilhôes, entre os quais uma tasquinha 
tipica, a oferecer aos visitantes do melhor 
que se faz na regiâo. 

Mississauga. Dois dias depois, soubemos 
do êxito em Winnipeg, o que o deixou 
muito feliz. 
-O calor dos portugueses fazem-me esque- 
cer o frio que se faz sentir aqui e em 
Winnipeg. Puxa, vida. Foi muito bom, 
numa sala mais pequena mas corn muito 
carinho, uma grande festa. Sô tenho que 
agradecer a todos. Agora vou até aos 
Estados Unidos para completar esta 
digressâo. Espero que tudo corra tâo bem 
como no Canadâ. 
E pronto. O romântico Nikon César partiu 
para os EUA, sonhando corn a sua ida a 
Portugal e, logicamente, em voltar qual- 
quer dia a Toronto. As portas de câ estâo 
sempre abertas. Nâo faltam coraçôes 
românticos â espera das suas cançôes. 
Parece que estou a ouvi-lo: "Espera um 
pouco, um pouquinho mais"... 

JMC 

• Serviço de aconselhamento gratuïto para familiar e individuos 
infectados ou afectados pelo virus da AIOS/SIDA. 

- Ajuda na procura de emprego e curriculum vi^ae (résumé), 

- Preenchlmento de Decteraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

- Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

- Prog ramas de educaçao e prevençao para jovens e adultes. 

- Oportunidades de voluntariado e respectivo treîno. 

- Acompanhamento ao médIco e ao hospital. 

- Assistèneia para profîssionais que trabalham na ârea de 
HIV/AIDS (medicos, assfetentes sociais, etc). 

T£tî 416-340-8484, ext.290 (Fernanda) ou ext. 242 (Rur) 

6-MAÎL; fdasllva#actoronto.org ou rplres®actoronto.org 

WESSïTÊî wwiat.actoronto.org/portuguese/index.html 
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CARhJÇIRO 
21/03 A 20/0-l> 

Convém manter o contrôle nesta altura, jâ que hà tendênda 
para sentir maior tensào interior ou a sensaçào de incom- 
preensào por parte dos outros. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Sente a vida corn grande profundidade. O seu poder de comu- 
nicaçâo esta sublinhado. Experiências do passado irào ser acti- 
vadas nessa troca de ideias. 

QéMCOS 

21/05 A 20/06 

CàRANGIJCJO 
21/06 A 20/07 

O Trigono da Lua a Mercùrio ira beneficiar contactes, négociés, 
conversas, projectos, jâ que a sua capacidade de comunicaçào 
esta incrementada. 

Um Trigono entre a Lua e o Sol traz-lhe maior tranquilidade. 
roveite para resolver um assunto relacionado corn a 

familia, superiores ou empregados. 

,,v 
LcÂo , 

22/07 A 22/os 

Este trânsito traz maior hai monia e tranquilidade. Aproveite para 
meditar sobre a sua vida, para criar um projecto que implique 
uma mudança no lar. 

ViROCH 
23/08 A 22/09 

il 
BàIANçâ 
23/09 A 22/10 

Um Trigono da Lua a Mercùrio vai trazer-lhe um acréscimo 
de energia mental, da capacidade de anâlise e uma maior 
flexibilidade ao nivel das ideias. 

Faça uma limpeza em casa. Lembre-se que as recordaçôes nào 
dào espaço nem liberdade para agarrar coin as duas màos o 
que o future lhe pode trazer. 

ESCORPIàO 
23/10 A 21/11 

Poderâ ter a sensaçào de que as outras pessoas sào agressivas 
consigo, pelo que poderâ tender a reagir de forma violenta, pos- 
sivelmente primâria. 

SâQITàRIO 
22/11 A 21/12 

A casa e a familia requerem a sua parte de atençào. Quem 
sabe se uma nova disposiçào dos môveis em sua casa iiâo lhe 
darâ uma enorme satisfaçào? 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Atravessando um periodo de sensibilidade extra, serâ fâcil con- 
segnir uma maior compreensào da sua pessoa, déterminai' os 
sens pontes fracos e fortes. 

àQLIARIO 

21/01 A 19/02 

Uma relaçào harmonica entre a Lua e Mercùrio vai trazer-lhe 
uma maior flexibilidade a nivel das ideias e uma grande 
capacidade de comunicaçào. 

20/02 A'20/03 

Aproveite para desfrutar da relaçào familiar, para estreitar a 
relaçào corn os sens filhos. Procure dedicar-se a actividades 
que lhe dêem prazer. 

123456789 10 i Horizontal: 
1 - ALÉM DO SEU OFICIO 

CANTAVA O FADO 

2 - MAGNETE NATURAL; 

GRUPOS DE CARTAS 

3 - DISTÀNCIA ENTRE UM 

PONTO E O EQUADOR 

4 - ION (ANAGR.); APAN- 

HADEIRA 

5 • PORCO (INV.); PEGA 

6 - IGNORANTE; ORLA 

7-GRITARIA 
8 - PRECIOSAS; CILINDRO 

9 - ONDE SE GUARDAM AS 

ARMAS 
10 - VOGAIS EM 

CONFUSÀO; CURA 

Vertical: 
1 - QUE TEM MILHÔES 2 - QUERIDO 3 - É UM ROEDOR; FESTA 

4 -CLARlFICAR 5 - ALEGRE 6 - CARAVELA; TRITURE (INV.) 

7 - MUDE DE DIA (INV.); ESTÂ NO OEHO 8 - INS FFFUIÇÀO ESTA'FAE; AMA 

MUITO 9-NOTA;BAFIO 10 - ESQUELETO 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 
Horizontais: 
1- Explosao 2- 1er; ula 3- narrativa 4- boi; am ,5- afadigar 6- to; oir; od 
7- abuc 8- timoneiro 9- aa; metodos 10- camelo 
Verticals: 
1- el; batatas 2- xenofobia 3- praia; um 4- comaa 5- raio; nem 6- sua; 
ginete 7- altear; iol 8- oai; ardo 9- va; oo 10- camada; so 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Jimi Hendrix vai ter um novo tümulo 
a partir de Abril, altura em que a sua 
familia inaugura a nova, moràda do 
guitarrista. 

O monumento sera colocado em 
Seattle, sendo que a figura de Hendrix 
vai ser alvo de uina escultura, em mârmore de varias cores, tendo havido a preocu- 
paçâo de aumentar a dimensào do espaço em relaçâo ao anterior, de forma a permitir 
as visitas dos fàs. 
Recorde-se que o mùsico morreu em Londres, em 1970, e que todos os anos o seu 
tümulo recebe a visita de milhares de pessoas, o que provocou a degradaçào do local. 

Jimi 
Hendrix 
vai ter um 
novo tümulo 

Novo disco de Bjôrk jà torn 
titulo provisorio 

Tal como referimos na segunda-feira, Bjôrk 
encontra-se a gravar o seu novo disco de origi- 
nals. A mais recente novidade diz respeito ao 
titulo provisorio do mesmo: «Lake 
Experience». 
Desta forma, o sucessor de «Vespertine» pode 
ser editado ainda durante este ano, mais con- 
cretamente no Verâo. 
Até Junho, a islandesa deve manter-s.e concen- 
trada no seu novo projecto, sendo que depois 
deverâ efectuar uma mini-digressào europeia 
que por enquanto apenas possui très datas 
definidas: 
6 de Junho - Verona, làlia 
16 de Junho - Paris, França 
21 de Junho - Hamburgo, Alemanha. 

I Recuperadasgrauaçôesdosfîie 
I Beatles desaparecidas lià 30 anos 
I 
I A policia australiana recuperou na 
I passada sexta-feira rolos de fita coin 
I gravaçôes dos The Beatles, os quais 
I estavam desaparecidos hâ mais de 
I très décadas. 
I As apreensôes foram feitas apôs uma 
I incursâo policial a uma residência a 
I Oeste de Sidney, sendo que os detec- 
I tives acreditam que as gravaçôes 
I foram roubadas dos estüdios de 
I Abbey Road, Londres, em 1969. 
I Entre as gravaçôes, encontravam- 
I se âlbuns de sucesso como 

«Abbey Road» e «The Beatles», 

mais conhecido como «White | 
Album/O Album Branco». | 
No seguimento da operaçào, as j 
autoridades prenderam um homem j 
de 27 anos, mas acabaram por li- | 
berta-lo, sem que fossem registadas | 
acusaçôes contra o suspeito. | 
Esta é a segunda grande apreensao | 
de gravaçôes dos Beatles este ano, ^ 
uma vez que no inicio de Janeiro | 
foram recuperadas mais de .500 
faixas, numa operaçào conjunta I 
entre as autoridades inglesas e | 
holandesas. I 

FILME DA SEMANA 

DAREDEVIL 

O advogado Matt Murdock (y\ffleck) é cego, mas todos os ou- 
tros sentidos para além da visao estao extremamente apurados 
ao ponto de estarem a um nivel supernatural. 
Durante o dia Murdock é um homem com uma vida normal 
dentro do possivel, à noite transforma-se em Daredevil, um 
defensor da justiça, que patrulha as ruas e os becos da cidade à 
procura do mal para o combater. 
Esta histôria é baseada em mais um super herôi de banda 
desenhada da conhecida editora Marvel. 

ACTORES: GéNERO : ' 

' E Accâo 
Ben Altleck, Jenniler 

DTJRACàO ’ 
Garner, Michael Clarke 

MinnfoQ 
Duncan, Colin Farrell, Joe 
Pantoliano, Jon Favreau, REALIZACàO;! 

David Keith " Mark Steveii 

V / 



22 Quinta-feira, 20 de Fevereiro, 2003 KISCELAiyiA O Milén 

Sabado, dia 1 de Março, a CIRV-fm e a Happy Travellers comemoram 
O êxito do Winterfest 2003, coin um grande jantar de convivio no 

Dundas Banquet Place, em Toronto. 

j£uitar, Exposiçâo de fotografias, 

apresentaçâo do video 

Winterfest 2003 e muitas 

cantigas corn o animador 

Tony Melo! 

Adultos: $25. dôlares 

Crianças: $15. dôlares Relembre os bonsi:empos vividos 
no México e prepare-se para nova 

etapa festiva. 

Informaçôes e réservas: 416 537-1088 
Recepçâo no Dundas Banquet Place pelas 19h30. 

FESTZVAL PORTUGUêS CANALI 

Panasonic RX-D13 
‘IBOr* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

corn Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00^ 

QO 84 HORAS POR DIA 

Panasonic RX>FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.*“* 

Senerai Electric 
*50.““ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORHIAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo fi), W©[A1(MÎ© ©©gJMOoôlfê©© 
GST&PSl 

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

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 36(> 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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Concertinas e cantigas picantes 
em noite minhota 
Foi uma noite para recordar. O Arsenal do 
Minho de Toronto acertou nos "codimen- 
tos" para apimentar a grande noite do "6o. 
Encontro de Concertinas e Cantigas ao 
Desafio", que teve lugar no Dundas 
Baquet Place. Depuis de um bem servido e 
àpaladado jantar, os os tocadores de con- 
certinas do Ai'senal do Minho puseram o 
pùblico predisposto para entrarem em 
rotaçâo e delirio corn os convidados vin- 
dos de Portugal, Adilia Ribeiro, Domingos 
da Soalheira e Manuel Silva. 
Naturalmente, ficaram ao rubro, corn as 
quadras maliciosas trocadas entre uns e 
outros. Foi um "cascar" sem dô nem 
piedade, para que as centenas de minhotos 
présentes rebentassem a rir corn o "picante 
dos pratos" apresentados. Sairam muitos 
corn os queixos a doer... 
A festa minhota deu até à madrugada. Pelo 
meio milita coisa (boa) aconteceu. Por exem- 
plo, a festa do aniversârio da Madalena 
Varajào, uma entusiasta e componente do 
Rancho Folclôrico do Arsenal do Minho e 
simpâtica funcionâria da Caldense. 
Parabéns. 
As nossas felicitaçôes também para os 
responsâveis do Arsenal do Minho pela mag- 

nifica festa e pela têmpera demonstrada. 
Mesmo corn a tristeza do incêndio que 
destruiu a sede-social, souberam organi- 
zar uma festa para que todos pudessem rir 
e esquecer os maus momentos. Felicitaçôes 
extensivas aos convidados Adilia Ribeiro, 
Manuel da Silva e Domingos Soalheira, que 
nâo deram descanso a quem os ouvia e se 
divertia. 

De tal modo que, sem surpresa, o pùblico 
exigiu mais um espectaculo destes artistas, que 
terâ lugar sexta-feira, dia 21 de Fevereiro, às 
2Üh00, de novo no Dundas Banquet Place, em 
Toronto. Informaçôes e réservas; 416 5884438. 
Assim vale a pena arriscar. Os arsenalistas 
bem merecem que a bonança lhes bata à 
porta. 

JMC 

Governo reforça 
segurança nos 
aeroportos 
nacionais 
o Governo tem estado a reforçar a 
segurança nos aeroportos nacionais. A 
garanda foi dada no inicio da semana 
pelo ministro da Administraçâo 
Interna, Figueiredo Lopes que, aos jor- 
naüstas, afirmou que os aeroportos 
têm sido alvo de «atençâo especial» 
nos ültimos dias. 
Apesar desta «atençâo especial», o 
ministro assegurou que o sistema de 
segurança nacional nâo subiu de nivel, 
mantendo-se no mesmo grau que 
existe desde o il de Setembro de 2001. 
Em declaraçôes aos jornalistas apôs 
uma visita às instalaçôes da GNR e da 
PSP na Maia, o ministro disse ainda 
que «existe uma permanente obser- 
vaçâo a tudo o que possa ameaçar a • 
segurança do pais». 
«Houve um reforço das atençôes nas 
trocas de informaçôes e nas relaçôes 

com os nossos aliados», adiantou, 
acrescentando que «nâo hâ nenhum 
indicio que leve a adoptar medidas 
excepcionais de segurança». 

Nossas Ddviiias.. 
Quantos de nos passamos pela dificuldade 
de adaptaçâo a esse Pais que nos acolheu, e 
que escolhemos para moradia. 
Quantas barreiras... a começar pela Lingua, 
a procura da casa, filhos na escola, o trabal- 
ho, etc etc etc. E as saudades, como é dificil 
para nos da cultura Portuguesa hdar e 
enfrentar as saudades dos entes queridos. 
Mas decidimos por este caminho, e enquan- 
to éstâvamos em nossa Pâtria querida, fize- 
mos sonhos de como séria essa Nova Vida 
num Pais distante. 
Porém deparamos corn as dificuldades e 
realidade diferente daquela que sonhamos. 
Quantos de nos vamos para trabalhos que 
nâo estâvamos acostumados! E acabamos 
por esquecer nossos sonhos e diminuir 
nossa auto-estima. 
Foi pensando nisso que surgiu um 

Programa chamado 
PRIMEIROS PASSOS a 2 
anos atrâs. Esse programa têm 
em foco, a nova Imigrante, que 
précisa de Apoio, Socializaçào e 
Informaçâo. 
É um Programa desenvolvido 
na Lingua Portuguesa, sào 8 
encontros onde falamos de nos, 
como somos, o que gostamos, o 
que projetamos para o futuro, o 
que queremos, quais eram nossos sonhos e 
porque deixamos de sonhar, e porque nâo se 
realizaram. Criamos um Vincùlo coin os 
outros participantes para que iniciemos uma 
socializaçào e assim quebrar o nosso isola- 
mento. 
PRIMEIROS PASSOS (First Steps) teve seu 
pilofb em Outubro de 2(X)1, onde foi mostra- 

do todos os resultados para a 
United Way. Foi um Programa 
pioneiro onde os resultados 
foram impressionantes. Corn 
isso, podemos oferecer gratuita- 
mente este Programa aqui no 
CENTRO ABRIGO. 
Este Programa oferece uma 
Agenda de atividades, exerci- 
cios e jogos, onde aprendemos 
através deles a nos auto con- 

hecer, focar corn segurança nossos objetivos 
e acima de tudo aumentar nossa Auto- 
Estima , que é de vital importância para 
nossos PRIMEIROS PASSOS. Além dessas 
atividades, ao final de cada sessào temos 
convidados que nos darâo a Informaçâo ' a 
respeito de Programas e Serviços 
disponiveis na Comunidade, assim como 

vârios esclarecimentos. 
Para maiores informaçôes sobre este 
Programa, ligue para (416) 5344434 ex 26 
ou mande seu email para valeria@abrigo- 
centre.on.ca 

Nâo importa onde você estâ. 
Importa para onde você quer ir. 

Nâo importa o porque, 
O importante é o querer. 

E nâo adianta sonhar. 
Se você nâo lutar. 

Afinal, o que importa? 
Você importa. 

Acredite em você ! 

EM miSSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE! 

905 272-4459 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Bra&a, 

tem também 

outros sabores de 

Portugal: Mâo de Vaca» 

Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras» Polvo Guizado» 

Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 

muito mais! 

O Luis e o Nelson, jovens e 

vislonârios, deram o nome 

à sua Cburrasqueira o som dos 

frangos a cantaroLar, Kluck, 

Kluck. 

Ervanaifia Açores 
Jr 529 Rosrers Road (p) J o liia* 

I Produtos Naturais e Espirituais^ 

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

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

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda ^ Leitura 
4"1 0-058-43S3 de Cartas 
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FÉRETR0 ERRARO 
Novembre de 2001 - Casa dos Açores 
Durante a semana cultural açoriana o 

Prof. Onésimo Almeida, depois da apre- 
sentaçâo do seu livro “Viagens na Minha 
Era”, sobe ao palco para agradecer as 
palavras que lhe foram dirigidas e, no torn 
que todos lhe conhecemos, conta a anedo- 
ta que vou tentar reproduzir, despida da 
graça que sô ele sabe emprestar a tudo 
quanto diz, em especial se for uma boa 
piada. 

A viüva esta na igreja, acompanhada 
do seu ünico filho, a assistir à missa de 
corpo présenté do seu falecido marido. O 
padre faz o elogio fünebre, nâo se poupan- 
do a esforços para enaltecer as qualidades 
que o defunto tinha e nâo tinha. A viüva 
espanta-se a descriçâo, torce o nariz e seg- 
reda ao pequeno: 

O filho, vai lâ espreitar para ver se é o 
teu pai que esta dentro daquela caixào! 

Ano de 2002 - programa de radio 
local 

Estudos levados a cabo ao nivel dos 
paises da Uniào Europeia dào Portugal 
como o pais em que a taxa de acidentes 
corn crianças é a mais elevada. A CIRV 
decide-dedicar um programa a este assun- 
to. Recordo perfeitamente como um dos 
ouvintes interveio - muito, muitissimo 
indignado corn a forma como se conduzia 
em Portugal, sem qualquer respeito pela 
segurança das crianças. A meio de todo 
aquele palavreado acelerado, como se em 

Portugal nâo existisse nenhum dispositivo 
normative que proibisse as crianças de 
irem sentadas à frente e as obrigasse a sen- 
tar nas cadeiras apropriadas, lâ aproveitou 
para contar um episôdio que se passara 
corn ele. Tinha recebido hâ pouco tempo 
a visita de uns parentes de Portugal que 
traziam uma çriança. Por causa delà, foi 
imediatamente comprar uma cadeira que 
instalou no seu carro. De cada vez que 
saiam obrigava sempre os familiares a 
sentarem a criança na cadeira que a pro- 
tegia de qualquer acidente. Ora aqui estâ 
o protôtipo do emigrante exemplar: além 
de cumprir a lei, educa os seus patricios. 

Dezembro de 2002 - Aéroporté de 
Lisboa 

Acaba de aterrar um voo da Air 
Transat, depois de confirmados pela voz 
do comandante “os degraus” da tempe- 
ratura do ar. Ordeiramente, que a compa- 
nhia é canadiana, sai toda a gente do 
aviâo. Ordeiramente ainda, vigiados por 
pessoal canadiano, entram no autocarro 
que os hâ-de levar ao edificio onde levan- 
tarâo a bagagem. 

Foram escassos minutes de inspi- 
raçâo de ar português que, ao penetrar 
naquelas narinas, desceu até aos pulmôes 
e se encarregou de oxigenar milhares de 
células devolvendo-lhes os genes da portu- 
galidade. Breves minutes bastaram para 
num processo inconsciente de retorno ao 
utero primeiro, mergulharem os 

neurônios na âgua da boçali- 
dade. 

Estâo os tapetes rolantes 
a vomitar malas, maletas, 
sacos, caixas embaladas de 
novidades corn que se pré- 
tende impressionar parentes 
que nunca sentiram o cheiro 
da América. É proibido 
fumar ali. Hâ, no entante, 
uma ârea reservada aos fumadores onde 
se pode saciar a vontade amordaçada por 
oito horas de voo. Mas nâo! Nâo é precise 
ir para lâ, pois entâo! Estâmes em 
Portugal e aqui vale tudo! Para que 
cumprir o que estâ estipulado? E todos se 
calam, coniventes corn o que consideram 
ser um direito de ser português - pre- 
varicar quando régressa. A coima foi paga 
adiantada sob a forma de remessas regu- 
larmente enviadas. O pais deve-lhe isso, 
sabem, quando o abandonou, o deixou 
sair para se sujeitar a tudo quanto é 
repressâo à sua propria natureza. Sâo anos 
de contençâo que se despejam logo ali no 
aéroporté - a sala de visitas do pais. E 
nem é precise sequer procurar o cinzeiro 
para nele deitar a beata; pisa-se debaixo 
do sapato, o mesmo que disfarçou a cinza 
jogada no châo â medida que o cigarro se 
desfazia. Acreditem: quem assim procedia 
nâo tinha nada o ar do Zé de colete, bar- 
riga proéminente e o manguito na dobra 
dos braços, imortalizado por Bordalo 
Pinheiro. Eram très bonitas représen- 
tantes do sexo feminino, corn uma fluên- 
cia de inglès que denunciava jâ vârios 
anos de permanência neste pais. A idade 
situava-se entre o fim da adolescência e o 
inicio da maturidade. Por isso, uma ati- 
tude deste tipo nem se encaixa sequer na 
rebeldia caracteristica das teenagers. 

Todos os anos - Clubes, Associaçôes, 

Embaixadas, Consulados 

Nos eventos comi 
nitârios em que entidade 
représentantes do govern 
canadiano têm, por força d 
cargo ou da funçâo, de se pre 
nunciar sobre a comunidad 
portuguesa, ouvem-se sempr 
os mais rasgados elogios 

nossa gente. Ela é honesta, trabalhador; 
dedicada aos valores da familia, solidâri: 
cumpridora da palavra dada, e por ai ad 
ante, até que se esgotem todos os adjei 
tivos do léxico da cortesi: 
Salvaguardados os excessos de qualque 
hipérbole, a gente ouve, olha à nossa volt 
e tem vontade de fazer como a viüva 
confirmar se estâo a falar da pessoa cert; 

É muito fâcil perceber agora por qu 
razâo tudo quanto atrâs foi escrito s 
encontra perfeitamente interligadt 
Partindo do principio de que os politico 
nâo estâo a mentir nos seus discursos lai 
datôrios, nâo percebo eu como é qu 
sendo a cepa a mesma, hâ comportamei 
tos diametralmente opostos, conforme 
lado para onde pendem os ramo: 
Vejamos; se estamos no Canada, sabemc 
viver e conviver pacificamente corn 
coleira da proibiçâo e colocamo-la, de imi 
diato, ao pescoço do primeiro parente qu 
nos visita. Quando pornos o pé no torrâ 
que deixâmos, comportamo-nos como s 
fosse ainda a tasca da aldeia onde até s 
podia cuspir para o châo. 

Alguém me explica porquê 
Respondam-me, por favor, que eu nâ 
encontro resposta para esta pergunt 
Sinto-me como a viüva - a velar o féreti 
errado - ou, pior ainda, como o padre, 
tecer loas a um defunto que nâo existe. 

Sociedade/Saiides 

CE quer proibiçâo em todo 
0 mundo 
A Comissào Europeia (CE) 
quer estender a todo o mundo 
a proibiçâo da publicidade ao 
tabaco, o causador de 4,l> mil- 
hôes de mortes em todo o 
mundo anualmente. Os mi- 
nistros da Saüde dos Quinze 
estâo a discutir até ao final 
deste mês um tratado interna- 
cional para estabelecer um 
conjunto de regras de contro- 
lo mais apertado ao tabagis- 
mo, informa um comunicado da CE. 
Por enquanto a Comissào estâ a négociai- 
com o Estados membros esta matéria 
para que seja possivel apresentar uma 
posiçâo comum da UE mas a intençâo é 
propor que a proibiçâo na imprensa, 
radio e Internet seja estendida a todo o 
mundo corn a adopçâo de uma 
Convençào-quadro. 
A posiçâo da UE foi manifestada esta 
segunda-feira pelo comissârio responsâ- 
vel da Saüde e Protecçâo do 

Consumidor, David Byrne, que comen- 
tava assim a fase final das negociaçôes da 
Convençâo-quadro da OMS para o con- 
trolo do tabagismo. 
A Comissào Em-opeia defende também a 
proibiçâo internacional de mençôes 
enganadoras como «light» e «mild», 
réglas internacionais para a rotulagem e 
os avisos de perigo para a saüde, assim 
como uma melhor protecçâo contra o 
tabagismo passivo e a luta contra o trâfi- 
co ilicito de produtos do tabaco. 
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Os NUvios IMIQRàNTCS 
Por: Aires Wbytton 

NV HOMELAND (1951-1955) 
1904 Virginiaxi 
1920 Drottningholm 
1948 Brasil 
Construido na Escôcia pelos estaleiros 
navais Stephen em Glasgow para a casa 
armadora Allan Liner, o Navio Vapor 
Virginian (Homeland em 1951) desloava 
10,754 toneladas brutas e media 164.0m de 
comprimento fora-a-fora, e 18.43m de boca. 
As turbinas a vapor produziam 15,000 shp e 
propolsionavam très hélices, corn a veloci- 
dade maxima de 19.8 nos. O Homeland aco- 
modava 426 passageiros na H classe, 286 na 
2“, 1000 na 3“ classe e tinha 250 tripulantes. 
Corn O numéro de construçâo 450, o 
Virginian foi lançado ao mar no dia 22 de 
Dezembro de 1904 e completado a 31 de 
Março de 1905. A sua viagem inaugural foi 
a 6 de Abril do mesmo ano, de Liverpool a 
Saint John, depois para Montreal. 
Em Agosto de 1914 transportou tropas 
britânicas e em Novembre foi mobilizado 
pela 10“ Esquadra Naval do Reino Unido. 
No dia 1 de Outubro de 1915 a Allan Line é 
vendida à Canadian Pacific e a 31 de 
Dezembro de 1920 é dispensado pela 
Armada Britânica. 
Em Fevereiro de 1920 o Virginian é vendido 
à Swedish-American Line de Gothenburg e 
chamado Drottningholm e em Maio faz a 
primeira viagem de Gothenburg a New 
York. 
De 1922 a 1923 é reconstruido pelos 

estaleiros navais de Gotaverken e instalado 
novas turbinas de Laval, as quais geravam 
10,500 shp corn a veloddade maxima de 
18.25 nos, aumentando a tonelagem bruta 
para 11,182. Ficou corn acomodaçôes para 
532 passageiros em cabines e 854 em 3* 
classe. 
Em Maio de 1953 escala Halifax com o 
primeiro grupo oficial da imigraçâo por- 
tuguesa para o Canada: 69 homens. A pEu tir 
de 1955 explorou a rota Trieste-New York. 
De 1940 a 1945 foi utiUzado pela Cruz 
Vermelha Internacional para facilitar o 
transporte de prisioneiros e feridos entre as 
forças combatentes. 
Em 1945 em vendido uma vêz mais, desta 
feita para a Home Line, registado no 
Panama e entregue em 1948. A 27 de Julho 
de 48 efectua a primeira viagem sob o nome 
Brasil, entre Genoa e a América do Sul. Em 
1950 inicia a carreira Napoles - New York e 
em 1951 é reconstruido pela segunda vez, 
mas em Italia. Renomeado Homeland, 
ficou corn 10,043 toneladas brutas e corn 
acomudaçôes para 96 passageiros na 1“ 
classe, 846 na classe turistica. A 16 de Junho 
efectuou a primeira viagem de Hamburg a 
New York e manteve esta carreira até 1952, 
sob a gerência da Hamburg-American Line. 
Inaugura o serviço entre Genoa e New York 
em 1952 e no dia 29 de Março de 1955 
chega a Trieste para ser desmantelado pela 
Sidarma. 

Comunicado PDA 
o PDA-Partido Democrâtico do 
Atlântico vai apresentar no decorrer de 
uma audiência corn Sua Exceleência o 
Présidente da Assembleia da Repùblica, 
Dr. Joâo Bosco Soares da Mota Amaral, 
no proximo dia 24 de Fevereiro, no 
Convento de Belém, em Ponta Delgada, 
Açores, a sua proposta de revisâo à 
ConstituiÇâo, elaborada em Outubro de 
2002, malgrado os recuos do PS e do 
PSD sobre o assunto. 
Agora, tudo indica que aqueles partidos 
terâo (novamente) mudado de opiniào e 
se preparem igulamente para apresentar 
as suas propostas. 
Por outro lado, o Partido Democrâtico 
jâ recebeu de diversas entidades, 
nomeadamente do Présidente da 

Assembleia Regional, bem como do 
Juiz Conselheiro Carlos José Belo 
Pamplona de Oliveira, do constitu- 
cionalista Professor Dr. Marcelo Rebelo 
de Sousa, do Ministro da Repùblica 
para da Madeira e do ex-Ministro da 
Repùblica para os Açores, notas de 
recepçâo sobre o interesse da proposta 
apresentada por este Partido e enviada a 
seu tempo a estas entidades. 

Assina/ 

José Soares 

Departamento de Relaçôes Püblicas e 

Comunicaçâo Social. 

Jà ouvui falar em 
Project Diploma? 
Certamente que sim! 
Pois bem, dia 27 de Fevereiro, novo 
encontro corn todos aqueles que queiram 
aprofundar este Project Diploma. 
Project Diploma, um projecto 
virado para todos os estudantes e 
encarregados de educaçâo. 
Sobre este projecto, aconselhamos os 
interessados a consultar o portai 
WWW.PROJECTDIPLOMA.COM, 
na internet. 
Este portai tem sobre o assunto 
muita informaçâo. As düvidas serâo 
esclerecidas através de perg^untas e 
respectivas respostas, em inglês e 

portug^ês, no encontro de 27 de 
Fevereiro das 7 às 9 boras da noite, no 
Clube Portug^ês de Mississauga 
- 53 da Queen St. North, em Mississauga. 
O mesmo acontecendo nos vàrios clubes < 

Comunidade onde, em datas a programar, 
realizar-se-âo novas sessôes de esclarecimento. 

Para informaçôes ligue para CIRV-fm: 

416-537-1088 
Project Diploma... 

um projecto de todos nos! 
Um projecto de hoje para o future! 

A.D.P. 

MIGLIORA 1 TUOI INDtCI D’ASCOtTO 

DOMENICO COSENTINQ, H i s 
SPECIAUSTA APPABECCHI AUPITf VI 

OUViR é uma prenda preciosa. Infelizmente, a poiuiçâo sonora, algumas 
doenças e a passagem dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditivo. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequências a quem 
nào OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 

turbar os outros por ter o volume do radio ou da televisâo muito alto, e 
nào ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

H à 15 anos que UDI Hearing serve corn sucesso aqueles que procu- 
ram os seus serviços. A companhia tem especialistas que avalia 

corn exactidâo os problemas auditivos dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 locais: 

540 Collée St. 
Suite #402 Toronto, Ont 

BLOOR 
N 

8333 Weston Rd. 
Unit 105, Woodbridge, Ont^ 

LANGSTAFF 
O 
J 

.y 
U 

COLLEGE HIGHWAY #7 

S6 tem que visitar UDI, para um simples e râpido 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

as ta o^ottuni2ada. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sàbados, das Warn à Ipm, 
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Clonagemt 

Ovelha Dolly sera 
dissecada 0 exposta 
em museu da Escocla 
A ovelha Dolly, o primeiro mamifero clonado a par- 
tir de uma célula adulta, abatida sexta- feira, serâ 
dissecada e exposta no Museu Nacional da Escôcia 
(Edimburgo), segundo o jornal The Daily Telegraph. 
Com seis anos de idade, Dolly teve de ser abatida 
sexta- feira devido a uma infecçào pulmonar, infor- 
mou o Instituto Rolin da Escôcia, o laboratôrio onde 
foi criada a ovelha mais famosa do mundo. 
Assim que for reahzada a autopsia, o conhecido 
ovino serâ erabalsamado e raostrado ao pùblico na 
citada institpiçâo, acompanhado por outra ovelha 
clonada, Morag, doada depois de morrer em conse- 
quêncla de um problema respiratôrio. 
Um porta-voz do museu, que expôe jâ pedaços de là 
da Dolly, comentou ao Daily Telegraph ser razoâvel 
que "uma ovelha escocesa fique na Escôcia para a 
posteridade". 

O nascimento de Dolly, que aconteceu em 1996 ape- 
sar da sua existência sô ter sido divulgada em 1997, 
provocou um grande debate sobre a ética da clon- 
agem e o medo de que este tipo de experiências 
possa ser repetido em seres humanos. 
Alguns peritos advertiram que a morte prematura 
de Dolly, se se tiver em conta que uma ovelha vive 
normalmente entre onze a doze anos, demonstra os 
perigos que pode acarretar a clonagem humana. 
No entanto, o criador da ovelha, lan Wilmut, assi- 
nalou que, segundo as primeiras anâlises, a Dolly, 
que tinha jâ sofrido de artrite no ano passado, con- 
traiu a doença que provocou o seu abate ao entrar 
em contacta corn outros ovinos num curral. 
Wilmut, um opositor da clonagem humana, explicou 
que "o risco de que as infecçôes se propaguem é 
maior" num estâbulo onde existera mais animais e 
precisou que a Dolly padecia de uma "infecçào pro- 
gressiva". 
Mais detalhes serâo conhecidos através de um Iexame "post- mortem". 
No entanto, outro cientista da équipa que criou a 

I Dolly, Alan Colman, afirmou que o caso da 
famosa ovelha "sublinha a estupidez daqueles que 
querem legalizar a clonagem reprodutiva" de 

I seres humanos. 

Verte Construction Group Inc. 
i [^O)«=»(^)*=(O[Q] j 

Estimativas gratis 
OBRAS GRANDES OU PEQUENAS 

COM RAPIDEZ E GARANTIAS! 

,J\}(z!ïson 

Tel: 416-258-8322 Tel: 416-258-4842 
Office tel: 416-539-0029 FaX: 416-539-9009 

S AUDE EM SUA CASA 
A COTA DOIOROSA DOS CRISTAIS 
A formaçâo de cristais é uma das grandes maravilhas da 
natureza, a atestar que o mundo nào é um caos, mas obedece 
às leis da fisica, estabelecedoras da ordem em todo o Universo; 
capazes de darem beleza à matéria pelo estabelecimento de 
claridade, transparência, cores, linhas, e os volumes das figuras 
geométricas. Mas se o homem é capaz de contemplar a ordem 
na estética da natureza, também pode sofrer as consequências 
da formaçâo de cristais dentro do seu corpo. Os cristais, tâo 
agradâveis aos olhos na apreciaçào da natureza, sào substâncias 
estranhas dentro de nôs prôprios, e os processes imunolôgicos 
reagem contra eles coin a formaçâo de reacçôes inflamatôrias 
violentas. É o que acontece coin o dejDÔsito de cristais de âcido 
ürico nos tecidos das articulaçôes; a formaçâo duma infla- 
maçâo sùbita, extremamente dolorosa, a que se chama gota 

O âcido ürico provem do metabolismo das purinas, as 
substâncias quimicas que formam o ADN, no nùcleo das célu- 
las, e a grande maioria do âcido ürico no sangue provem da uti- 
lizaçào das carnes como alimento. Nas doenças em que hâ uma 
destruiçào exagerada de células forma-se uma maior concen- 
traçào de âcido ürico no sangue, o que pode contribuir para 
uma forma de gota como doença secundaria, frequente nas 
leucemias e outras doenças com proliferaçào de células. Na 
grande maioria das vezes, o aumento de âcido ürico no sangue 
é um problema metabôlico primârio, com forte tendência 
hereditaria masculina, causada por deficiência no enzima que 
facilita a excreçào de âcido ürico pelo rim. Noventa por cento 
dos doentes com gota sào homens com mais de trinta anos; 
quando a doença aparece na mulher é quase sempre depois da 
menopausa Embora a gota seja causada pelo excesso de âcido 
üi ico no sangue, muitas pessoas com esse excesso permanecem 
sem qualquer sintoma durante toda a vida, e 10 a das pes- 
soas coin gota têm valores normais de âcido ürico no SEingue. 
A inflamaçào causada pela gota aparece geralmente quando a 
concentraçâo de âcido ürico aumenta ou diminui bruscamente 
no sangue, pois é a inobilizaçâo desse produto residual do 
metabolismo o que faz depositar os cristais de urato de sôdio 
nos tecidos. 

A gota aparece quase sempre à noite, geralmente na base 
do dedo grande do pé. A pele fica vermelha e luzidia, e a dor 
pode ser tâo forte que o peso do lençol se torna intolerâveL O 
ataque responde rapidamente ao tratamento com medicamen- 
to anti-inflamatôrio e o pé pode ficar sem dor em poucas horas 
e voltar ao normal em poucos dias; mas, sem tratamento, a 
inflamaçào pode levar mais de uma seinana até passar. Depois 
dum primeiro ataque de gota o segundo episôdio pode levar 
meses ou anos a voltar. Contudo, sobretudo em homens que 
começam a sofrer de gota muito cedo, os ataques repetem-se, 
cada vez com maior frequêneia, e a gota pode atacar mais do 
que uma articulaçào ou tornar-se uma doença crônica Depois 
do dedo grande do pé, as articulaçôes mais atingidas sào o joe- 
Iho, o pulso e o cotovelo; a anca e o ombro ficam sempre 
mûmes aos ataques. Com o tempo, se o tratamento preventive 
for déficiente, os cristais de âcido ürico podem-se acumular fora 

das articulaçôes, sobretudo em 
tendôes e cartilagens, podendo 
causar caroços irregulares em cer- 
tas zonas dos membros e orelhas. 
Os tufos gotosos, esses inchaços 
duros e feios, sào raros nos dias de 
hoje, mas eram outrera uma causa 
frequente de desfiguraçào do corpo e do rosto. 

Os cristais de âcido ürico nào sào os ünicos cristais que 
podem formar artrite e inchaço nas articulaçôes. A pseudogota 
é uma inflamaçào causada pela acumulaçào de cristais de piro- 
fosfato de câlcio numa articulaçào, que é muito mais rara do 
que a gota O exame do liquide extraido da articulaçào infla- 
mada, e a observaçâo dos seus cristais, é a ünica certeza dum 
diagnôstico correcto. 

Como na grande maioria das doenças, a melhor 
maneira de lidar com a gota é a sua prevençâo. Até agora ainda 
nào foi possivel suprimir o defeito hereditârio e metabôlico cau- 
sador do aumento de âcido ürico no sangue; uma possibüidade 
nebulosa, mas jâ a querer despontar no horizonte. A dieta com 
supressào de alimentes ricos em purinas, tais como as 
saidinhas, anchovas, conservas, iscas de figado, ou tins, é geral- 
mente pouco eficaz para a prevençâo dos ataques de gota; 
muito melhor é evitar o exagero de vinho e outras bebidas 
alcoôlicas, ou petiscos. A prevençâo com colchicina, uma dioga 
que évita a reaeçào ürflamatôria causada por cristais, pode evi- 
tar ataques de gota por muitos anos. A outra alternativa na pre- 
vençào da gota é o uso da dioga alopurinol que facilita a 
excreçào de âcido ürico pelo rim; contudo, depois de iniciada, 
esta dioga nào deve ser parada porque os ataques de gota 
podem aparecer com maior facüidade no inicio e no tempo da 
paiagem do medicamento. Nos periodos de instabilidade na 
concentraçâo, quando o âcido ürico no sangue aumenta ou 
baixa bruscamente, os cristais do âcido depositam-se com 
maior facüidade nos tecidos causando inflamaçào. Para evitar 
esse problema, o medicamento alopurinol sô deve ser usado se 
o nivel de âcido ürico no sangue for muito alto ou se os ataques 
de gota forem frequentes. 

Gain os tratamentos preventivos e medicamentos anti- 
inflamatôrios modemos, a gota crônica tufosa, a velha e hor- 
rivel doença criadora de deformidades nos membros e orelhas, 
praticamente deixou de existii'. No passado a gota era o grande 
horror das monarquias, com os seus casamentos restritos a pou- 
cas familias com ligaçôes de parentescos, e a opulêneia e lauto 
dos banquetes. A familia real inglesa foi severamente flagelada 
por esta doença, causadora de caras nodulosas e giotescas. Era 
a gota hereditâria causada por cristais, gota a gota, a causar real 
dor e fealdade, nas caras e membros dos senhores reais. 

Hoje nào é assim! Os familiares jâ nào casam por he- 
ranças e titulos, e as caçadas e banquetes deixaram de ser pri- 
vüégio dos senhores da terra; também sào do povo! A gota de 
hoje nào tem tufos titulares ou coroas reais: É uma dor pun- 
gente que pode atacar todos. 

Saüde: 

Estudo révéla que nem tedas as aspirinas 
reduzem risce de enfarte 
Ao contrario do que se pensava, as aspirinas para 
crianças e as aspirinas revestidas nâo fqudam a 
prévenir enfartes, segundo um estudo que sera 
apresentado esta sexta-feira na 28‘ Conferêneia 
Intemacional da American Stroke Association. 
«A investigaçào jâ tinha estabelecido que a aspirina reduzia 
os riscos de enfaite em pacientes de doenças cardiovascu- 
lares, mas ainda se desconhece quai a dose ou o tipo de aspi- 
rina», revelou Mark Alberts, coordenador do estudo e direc- 
tor do Programa de Enfartes do Northwestern Memorial 
Hospital. 
Alberts acrescenta que este estudo «é importante pois indica 
aos cientistas a direcçâo certa, para maximizar os efeitos da 
aspirina». 
Os investigadores escolheram vârios pacientes com doenças 

cardiovasculares e administraiam-lhes diferentes doses e 
tipos de aspirina. 
Depois concluiram que a aspirina para adultos produz me- 
üiores resultados em «dissolver» o sangue, comparativa- 
mente com o medicamento revestido ou para crianças. Os 
resultados também perinitem concluir que a idade e o sexo 
influenci£im o efeito da aspirina. 
«O objective a longo prazo deste estudo é determinar se 
podemos controlar a dose ou o tipo de aspirina que pode 
maximizai' os efeitos no combate aos enfai'tes», revelou Mark. 
Alberts. 
Os autores do estudo deixam um aviso para os pacientes, 
dizendo que «nâo devem confiar em tomar a aspirina por si 
sô paia reduzir as possibilidades de enfartes. Outras coisas 
têm de ser feitas». 
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^asslfilcadûs 
Pessoal para fâbrica de ferro. Contactar Mario. 
Tel:416-236-2662. 

Empregada de balcâo, para loja de pronto a vestir. 
Contactar Teresa. Tel.:9()5-615-1402. 

Carpinteîros de acabamentos. Contactar José. 
Tel.:4I6-,5694217. 

Empregado corn experiência, para companhia de jar- 
dinagem e com carta de conduçâo. TeL;416-614-8785. 

Empregado corn experiência em renovaçôes, corn 
carta de conduçâo e fluente em Inglês. Contactar 
Ricardo. Tel;y05-822-6560. 

Encarregado ou sôcio, para companhia de irrigaçôes, 
corn experiência, etn residêndal e comercial. 
Tel.;905-271-Ü02S. 

Pe.ssoal para companhia de construçâo, com carta de 
conduçâo. Contactar Elviro Martins. 
Tel.:4lO03-2942. 

ALUGA-SE 
andar e cave na 

area da 
□ufferin/Dupont 

4n6-S33-B76B 

Precisa-se empregada doméstica corn 

experiência, que £ale um pouco de inglês, 

de segpunda a sexta-feira, das 13h00 às 

18h00, na area de North York. 

$250. dôlares por semana. 

Contacte; 416 480-0033 

Bricklayers corn experiência. 
Tel.:41f>45a8300. 

Carpinteiros de acabamentos. 
Tel.:41()-5344«;84. 

Espaço: 

Medicina recorre cada vez mais à 
tecnologia espacial 
A tecnologia espacial é cada vez 
mais utilizada em medicina, 
tanto para atender e operar 
doentes como para detectar 
focos de infecçâo, sublinharam 
participantes numa reuniâo das 
Naçôes Unidas que começou na 
2“ feira em Viena. 

Perante emergências sanitârias como 
uma epidemia de paludismo, por 
exemplo, é possivel a partir da infor- 
maçâo via satélite perceber a ampli- 
tude desse foco da doença, 
explicaram fontes da reuniâo. 
A monitorizaçào das epideinias esta- 
belece correlaçôes entre as condiçôes 
climâticas (como o nivel de huini- 
dade, vento, chuva, cursos de âgna e 

outras) e detenninadas doenças. 
O vinculo entre medicina e espaço é 
um dos assuntos na agenda da 
Subcomissâo Cientifica e Técnica do 
Comité da ONU para a Utilizaçào 
Pacifica do Espaço. 
A dupla vertente da telemedicina 
sera também abordada na reuniâo, 
que se prolonga até 28 de Fevereiro 
na sede vienense das Naçôes Unidas. 
Uma destas vertentes refere-se â pos- 
sibilidade de intervir medicamente 
de forma remota, como se faz no 
espaço coin braços robôticos, seja por 
cabo transatlântico ou por satélite. 
Outra, possibilidade é a utilizaçào do 
sistema de localizaçâo por satélite 
(Global Positioning System - GPS) e 
sistemas de comunicaçôes para trans- 

ferências de dados, que jâ se utilizam, 
por exemplo, para verificar o pulso 
ou medir a temperatura â distânda. 
Outro dos assuntos abordados na 
reuniâo é o dos "residuos espaciais", 
sobre o quai vârios peritos em repre- 
sentaçâo das agências espaciais 
nacionais apresentaram propostas 
para reduzir o seu nùmero. 
Em cada lançamento espacial perde- 
se entre um terço e um quinto da 
massa lançada, que se couverte em 
"lixo espacial". 
O volume destes lixos, calculado em 
2.000 toneladas em 1009, jâ deverâ 
ter sido entretanto multiplicado 
vârias vezes devido ao aumento do 
envio de satélites e naves para o 
espaço. 

Trouxa de Vitela 
IriCREDItnUS: 

1 KG DE LOMBO DE VITELA 

200 GRS DE PRESUNTO TRADIÇÀO 

100 GRS DE BACON TRADIÇÀO 

70 GRS DE BANHA 

1,5 DL DE VINHO BRANCO 

*■ 1 RAMO DE SALSA 

(OriEECCâO: 
Faça um golpe na vitela, sem a separar. 
Pique o presunto, o bacon e a salsa. 
Tempere e recheie o lombo. 
Enrole-o e ate-o corn um fio. 
Num tacho leve as gorduras aquecer para fritar a vitela. 
Adicione o vinho e um pouco de âgua. 
Deixe refogar. 
Corte o lombo às fatias e sirva corn batatas fritas. 

Sobremesa: 

Pudim radista 
InCREDItniES: 
* 250 GR DE AÇÜCAR 

8 GEMAS 

* 6 CLARAS 

2,5 DL DE LEITE 

1 COCHER (DE SOPA) DE FARINHA CUSTARDA 

1 cÂLicE DE VINHO DO PORTO 

‘^AçüCAR QUEIMADA Q.B. 

(OntECÇÔO: 
Batem-se as gemas e as claras, Juntamente corn o açùcar. 
Deita-se depois o leite fervido, mas que se deixou 
amornar, a farinha desfeita no leite e o vinho do Porto. 
Coze-se em banho-maria numa forma barrada com açù- 
car queimado. 

Era uma vez numa 
chamada Aldeia do Parai'so 
Nessa aldeia toda a gente vivia muito 
feliz. Esta aldeia era muito especial 
porque nela havia um jardim que tinha 
uma àrvore aonde nascia dinheiro. 
As pessoas da aldeia sô podiam tirar di- 
nheiro da àrvore se fizesse muita falta e 
quando tirassem dinheiro tinham que 
plantar uma flor à volta delà para que o 
jardim ficasse mais lindo porque naquele 
tempo nào havia bancos. 
Um dia, um menino’de 12 anos, estava a 
passear pela a aldeia e viu o jardim onde 
estava situada a àrvore do dinheiro e 
andava sempre a dar voltas para que 
ningném notasse cjue ele estava a querer 

entrar no jardim. O nome deste menino 
era Joào. Uma menina que vivia na aldeia 
avisou o Joào que nào^podia tirar di- 
nheiro da àrvore porque ele nào vivia na 
aldeia e se nào précisasse dele, que nào o 
podia tirar da àrvore. O Joào nào qnis 
saber o que lhe disse a menina e seguiu o 
seu caminho. A noite chegou e o Joào 
esperou que a gente da aldeia se deitasse 
a dormir para ir ao jardim. Era pelo 
menos 10 horas da noite e o Joào decidiu 
que era tempo para ir ao jardim. Primeiro 
viu que ningném estava à vista para tirar 
dinheiro da àrvore. 
ü tnenino tirou um saco do seu Bolso e 

começou a tirar dinheiro da 
àrvore e notou que cada vez 
que pegava numa nota apare- 
cia outra. 
O Joào ficou muito admirado 
corn isto e cada vez tirava 
mais dinheiro. Passando 
algnns minutos o menino viu 
que o dinheiro jâ nào apare- 
cia mais e que a àrvore estava a secar. Ao 
ver isto, a menina que tinha falado coin 
ele aparaceu no jardim coin a gente toda 
da aldeia. A menina tinha visto tudo 
desde o principio. A menina pegoii no 
saco do dinheiro e deu-o ao présidente da 

aldeia. Puzeram o Joào 
fora da aldeia e nunca mais 
foi permitido entrar na 
aldeia do Paraiso. 
Desde esse dia a àrvore 
nunca mais deu dinheiro, 
secou completamente e no 
dia a segnir começou a dar 
folhas verdes como uma 

àrvore normal. E desde esse dia 
começaram a haver bancos e nunca mais 
houve àrvore de dinheiro e as pessoas da 
aldeia tiveram qite começar a trabalhar 
para tudo que queriam ter. 
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Decorreu na redacçâo de O Milénio a 
entrega de um donativo de $1.500. 
dôlares para a sede da Sociedade dos 
Déficientes Portugueses. O cheque da 
Vila Verde Investments Inc., foi 
entregue por Frank Alvarez, um dos 
sôcios da empresa e porta-voz da mesma. 

A receita foi conseguida das horas de trabalho que 
Frank Alvarez, Bento Sào José e Bernardino Fernandes 
desponibilizaram para a venda de terrenos pertença da 
Vila Verde Investments Inc., cujo total atingiu os $1.500. 
dôlares e, aceite por todos, para ser entregue à 
Sociedade dos Déficientes Portugueses, para a compra 
da ansiada sede prôpria. A Sociedade dos Déficientes 
fez-se représentât por Isaura Carneiro e Antonio Fraga 
que, cheios de alegria, agradeceram penhoradamente a 
atençâo. 
A Sociedade dos Déficientes Portugueses, presidida 
actualmente por Alvaro Candelaria, aguarda corn muita 
esperança o bom andamento das angariaçôes de fundos 
para a construçâo da sede prôpria, em Toronto. 
-Nôs vamos entregar este cheque à Comissâo de 
Recolha de Fundos, presidida por Jack Prazeres, pois 
quanto mais depressa atingirmos a conta desejada, mais 

depressa começarâ a obra.- 
Disse Antônio Fraga. 
-Falta muito? 
-Nôs nâo temos ideia do 
quantitativo jâ existente 
mas jâ hâ fortes hipôteses 
de um determinado terreno 
onde, na altura prôpria, ire- 
mos construit a nossa casa.- 
Prosseguiu, corn convicçào, 
a Isaura Carneiro.-Vamos 
ter salào de festas, sala de 
convivio, cozinha, livraria, 
muita coisa que necessita- 
mos e corn condiçôes de 
acesso para as nossas 
capacidades fisicas. 
-Bom, pela nossa parte, esta- 
mos ao dispor. Caso seja 
necessârio poderemos realizar um peditôrio comu- 
nitârio a favor da vossa sede, quer na râdio, quer na tele- 
visào. 
-Nôs sabemos e agradecemos. Tal como ficâmos muito 
gratos por toda a ajuda que o senhor Frank Alvarez nos 
tem dado no passado. Sem a vossa ajuda muita coisa nào 

teriamos conseguido. Muito obrigada.-Finalizou Isaui 
Carneiro. 
E bom vermos felizes e confiantes os membros c 
Sociedade dos Déficientes Portugueses. É bom saberm( 
que podemos ajudâ-los e contribuir para a sua felicidad 

JM 

Pmnk Abiarec na entrega 
do eheque a Isaura 
Carneiro e Antônio Fraga. 

Mais um donativo para a Sede 
da Sociedade dos Déficientes 

Martial Arts Stfstem 

P Festa de jp 
Iniversàrio 

dia 8 de Marçe 

Economias 

Biiiietes de aviâo rendem 774 miiiiôes 
às agèncias de viagens 
As vendas de bilhetes de aviâo através das 
agèncias de viagens em Portugal totalizaram 
774,1 milhôes de euros em 2002, um aumento 
de 2,2% em relaçâo a 2001, noticia o site da 
Turisver. 

Estes numéros significam que o mercado se mantém 
estagnado desde 2000, altura em que o crescimento era 
de dois digitos. 
A venda destes bilhetes é feita através de uma câmara 
de compensaçâo (BSP) à quai as agendas de viagens 

pagam os bilhetes e que, por sua vez, paga às compan- 
hias aéreas. Cada pais tem a sua câmara 
O resultado de 2002 ficou acima das expectativas do 
mercado pois no final do primeiro semestre o BSP reg- 
istava uma variaçâo negativa (-3,61%). A recuperaçâo 
deve-se sobretudo ao ultimo trimestre do ano. 
O site référé que depuis de crescerem 12,79% em 1999 
e 13,93% em 2000, as vendas de bilhetes de aviâo 
através das agèncias de viagens tiveram a primeira que- 
bra (-1,36%) em Abril de 2001, reflectindo o ambiente 
de crise econômica que jâ se vivia na Europa. 

BT muita 2752 condutores em 
excesso de veiocidade 
A Brigada de Transite da GNR autuou na ülti- 
ma semana 2752 condutores em excesso de 
veiocidade, informou a instituiçâo em comuni- 
cado divulgado na seg^unda-feira. 

No periodo de 10 a 16 de Fevereiro, registou-se um total 
de 1919 acidentes rodoviârios, dos quais resultaram 14 
mortos, 51 feridos graves e 518 feridos ligeiros, informa o 
comunicado. Neste periodo de fiscalizaçào, forain detidos 

154 condutores corn uma taxa de alcoolemia superior 
1,2 gr/litro de sangue, num total de 441 que revelava 
uma taxa positiva de âlcool no sangue. 
A BT detectou ainda 534 condutores sem cinto de seg 
tança e deteve outros 48 que circulavam sem carta ( 
conduçâo. 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
fl. PORTtLfl OftRtCE-LHE OBSOLUTflMtriTt CRflTIS 

O "PERniT" PORfi fl COnSTRUÇflO Dfl llOVfl CflRflCEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• IVesidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Tel: 905-820-6551 • Fai:90!HI20-513l 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 
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Réservas de bilhetes 
a partir de Abril 
O présidente da Federaçâo Portuguesa de 
Futebol, Gilberto Madail, declarou na 
manhà de segunda-feira, apôs uma confe- 
rência de imprensa, no CCB, em que a 
Galp foi apresentada como o mais recente 
patrocinador do Euro'2004, que os bi- 
lhetes para a competiçào poderâo ser reser- 
vados, em principio, jâ no mês de Abril. 

m n » T y ü* 

«Abril é o mês que temos na ideia, mas 
vamos ainda ver», revelou Gilberto Madail 
que também tem a seu cargo a presidência 
da Sociedade Euro ' 2004. 
Apôs a cerimônia de segunda-feira, o 
Campeonato da Europa de 2004 passa a 
contar corn dois sponsors nacionais : os 
Correios (CTT) e a Galp Energia. 

Atletas Olimpicos 
preocupados corn lentidâo 
e inércia de organisaios 
A Comissâo dos Atletas Olimpicos (CAO) 
lamentou a "lentidâo e inércia" como as 
questôes relacionadas com os atletas sâo 
tratadas pelos organismos, nomeada- 
mente a forma como foi conduzido o 
processo Projecto Atenas2004. 
"Lamentamos a lentidâo e a inércia como 
as questôes ligadas aos atletas sâo tratadas. 
Somos todos agentes desportivos, sabemos 
o que fazer e como trabalhar. Lamentamos 
a pouca uniào entre todos os que estào 
envolvidos, mas apesar de tudo as coisas 
têm vindo a melhorar", afirmou Diogo 
Cayolla, em representaçâo do CAO. 
Cayolla falava aos jornalistas na assinatura 
dos contratos- programa de 2003, entre o 
Comité Olimpico de Portugal (COP), 
Instituto Nacional de Desporto (IND) e o 
Secretârio de Estado da Juventude e 
Desporto, que estabelece o financiamento 
para apoiar a preparaçào dos atletas jiara 
os Jogos Olimpicos de Atenas2004. 
"Lamentamos que, embora as coisas este- 
jam melhores que em anos anteriores, a 
consulta aos atletas tenha sido a que foi, ou 
seja, nenhuma", afirmou o velejador. 
No entanto, Cayolla avançou que na assi- 
natura dos contratos- programa entre as 
diferentes federaçôes e os atletas o cenârio 
seja diferente, assegurando que a 
Comissâo "vai ter uma palavra a dizer", 
para acabar de vez corn as opiniôes de que 
sô existem para ser uma comissâo politica- 
mente correcta. 
"Se nào formos consultados para a maioria 
das decisôes, seremos uma comissâo politi- 
camente correcta, sem voto na matéria. 
Nào é isso que acontece, mas devemos ser 
mais consultados e estimulados", reiterou 
Diogo Cayolla. 
"Nos como atletas, somos uma parte activa 
deste processo, somos nôs que con- 

segaiimos ter ou nào os resultados e 
penso que sentimos na pele onde as 
coisas falham. Pensamos que podemos ser 
uma mais-valia na organizaçâo do 
Projecto, podendo mesmo colmatar algu- 
mas dessas falhas", afiançou. 
Segundo o atleta estamos a menos de dois 
anos dos Jogos Olimpicos, o que significa 
estar "a falar de uma preparaçào que nào 
existe. Houve muitas confusôes, muitos 
mal entendidos que afectaram muito a 
nossa preparaçào, sem qualquer dùvida. 
Neste momento, a ùnica coisa que 
podemos dizer é que como atletas conti- 
nuamos a dar o nosso mâximo como sem- 
pre". 
"De uma forma graduai, mas lenta, temos 
estado a ser convidados a tomar parte no 
processo, mas nào chega", lamentou 
Cayolla. 
Por seu turno, o secretârio de Estado da 
Juventude e do Desporto, Herminio 
Loureiro, concordou que os "problemas 
ainda nào foram todos ultrapassados", 
mas que foi encontrado em conjunto coin 
o IND e o COP um equilibrio necessârio 
para fazer uma melhor preparaçào dos 
atletas para Atenas2004. 
"De futuro, aquilo que pretendo é uma 
preparaçào mais atempada. Nào se podem 
preparar os Jogos Olimpicos na véspera, 
mas a très ciclos", avançou Herminio 
Loureiro. 
O responsàvel politico, dirigindo-se no seu 
discurso a Diogo Cayolla, assegnrou que 
nesta questào trabalhou mais em conjunto 
nos ültimos dez meses, do que segura- 
mente trabalharam nos ültimos dez anos. 
"Se voces nào estào satisfeitos eu também 
nào estou", reiterou Herminio Loureiro, 
acrescentando ser normal existirem 
"queixas e lamentos". 

Déco suspense per dois 
loges vai falliar o iogo 
Benfica-rc Porto 
o portista Déco vai falhar o "dâssico" 
Benfica-FC Porto, da 24“ jornada da I 
Liga, a disputai dentro de uma semana, 
apôs ter sido suspense por dois jogos 
pela Comissâo Disciplinai da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP). 
O castigo foi revelado à Lusa por uma 
fonte da LPFP, segundo a quai o defesa 
do Maritimo Pepe - sâbado expulso em 
conjunto corn Déco no encontro 
Maritimo-FC Porto (2-1), na sequêneia 
de agressôes mûtuas - foi punido corn 
très jogos de suspensâo. 
Com este castigo, o "maestro" brasileiro 
do FC Porto falha a presença no jogo de 
domingo em casa corn o Beira-Mar e no 
embate da jornada seguinte no Estâdio 
da Luz, onde se defrontam os actuais 
dois primeiros classificados do campe- 
onato. 
No jogo corn o Beira-Mar, o FC Porto 
também nào pode contar corn o seu 
"capitâo", o defesa central Jorge Costa, 
que entào cumpre o segundo dos dois 

jogos de suspensâo corn que foi punido 
na conclusâo do processo dlsciplinar 
que lhe foi instaurado devido à agressâo 
a Simâo Sabrosa no jogo da primeira 
volta FC Porto- Benfica (2-1). 

Treinador espanhol salienta que é «desportista» 

Camacho (Benfical sobre 
Deco: ((Nâo fico alegre por um 
rival nâo iogarn 
José Antônio Camacho comentou esta 
terça-feira a puniçào de dois jogos de sus- 
pensào a Deco, que o impossibilitarà de 
jogar contra o Benfica, no encontro da 24“ 
jornada da Superliga. Em declaraçôes à 
TVl, o técnico espanhol disse que, como 
desportista que é, nunca poderia ficar con- 
tente corn o facto de um futebolista nào 
jogar. 
«Nào é um problema meu», começou por 
dizer o técnico sobre a puniçào ao 
brasileiro do F.C. Porto. «E problema do 
F.C. Porto. Tenho de estar contente pela 
minha équipa, nào posso estar feliz porque 
outro jogador nào joga. Sou um 

desportista. Sô tenho problemas quando 
nào jogam futebolistas meus, quando 
estào lesionados ou castigados. Mas nâo 
posso ficar alegre por um rival nâo jogar. 
Isso nâo é ser um desportista», explicou 
Camacho. 

Roofer’s 50th Anniversary 
0 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. O billiete 

para o iantar comemorativo custa $75. dOiares. 

Se ainda nâo comprou o seu bilhete contacte 
Tanya ou Eddy, na local 30. _ 

Telefooe para ioformaçoes e 
réservas: 416 299-7260. 
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Portugal 2004 Soccer Club 
Inscriçôes de lovons jogadores de futebol 
O conhecido clube de jovens jogadores 
de futebol amador, Portugal 2004 
Soccer Club, tem abertas inscriçôes 
para rapazes e raparigas que queiram 
jogar futebol no Verâo que se aproxi- 

ma -House League & Rep Teams-, 
Rapazes e raparigas para équipas de 
crianças de 5 anos "U5" (nascidas em 
1998) e para jovens de 16 anos "U16" 
(nascidas em 1987). Todos terào treino 

de apresentaçào. 
Os pais e os jovens devem fazer as respec- 
tivas inscriçôes, Sexta-Feira, dia 21 de 
Fevereiro e, também, Sexta-Feira, dia 28 
de Fevereiro, entre as 18h00 e as 21h00, 

no St. Bruno s Catholic School Gym. 
O preço de inscriçâô é de $90. dôlares, 
corn direito a meias, calçôes e camisola. 
Para outras informaçôes, liguem para: 
416 537-2233. 

Ciclismo: 

Trofëu RDP/AUSARVE 
Triunio ao "sprim" de Benito 
O ciclista espanhol Alberto Benito, ao 
serviço da équipa portuguesa 
Antarte/Rota dos Môveis, venceu ao 
"sprint" O Troféu RDP/Algarve, a prova 
de abertura de estrada da época 2003. 
Benito percorreu os 172 quilômetros da 
corrida no tempo de 4:28.40 horas, à 
média de 38,411 kms/hora. 
O ciclista espanhol da Antarte foi mais 
forte numa chegada em pelotào com- 
pacto, batendo quase em cima da meta 
O seu compatriota Rubem Galvan, da 
ASC Vila do Conde. 
O melhor português foi Nuno Marta, 
da Barbot/Torrié, na terceira posiçào, 
corn O mesmo tempo do vencedor. 
A corrida pautou-se por muitas cautelas 
de inicio Corn o ciclistas a pouparem 
"forças" para os ùltimos quilômetros da 

prova e a rolarem quase sempre em 
pelotào. 
As excepçôes foram protagonizadas 
pelos ciclistas Quintino Rodrigues, da 
ASC Vila do Conde, e Vladimir 
Vasilev, da Porta Ravessa- Tavira, que 
nào se conformaram corn a lentidào da 
prova e fugiram ao pelotào durante 
muitos quilômetros. 
Os dois ciclistas chegaram a ter uma 
vantagem de mais de cinco minutos 
sobre a cabeça do pelotào e sô foram 
neutralizados a pouco mais de 50 
quilômetros da meta. 
No confronto por équipas, venceu a 
Antarte/Rota dos Môveis, demonstran- 
do maior solidez de estratégia e ajuda, 
colocando vàrios ciclistas na recta final 
da meta. 

Naîde Gomes fol terceira 
no triatio do Meeting 
Estocoimo 
A atleta portuguesa Naide Gomes terminou na terceira posiçào a 
prova do triatio do Meeting de Estocoimo, segunda das quatre etapas 
do circuito Euroseries2003, ganha pela sueca Carolina Kluft. 
Naide Gomes - vice-campeà europeia de pentatlo no ano passade, 
mas que tem vindo a protagonizar uma época menos positiva - termi- 
nou corn 3.062 pontes, contra os 3.357 da sueca, campeà da Europa e 
recordista mundial junior do heptatlo. 
Na segunda posiçào, corn 3.167 pontos, terminou a norte- americana 
Sheila Burell, terceira classificada no ultimo Mundial, no heptatlo. 

I Mundial de futebol praia 
I ramigalcsireia-sacnadeirotaaMeaFraiita 
I A selecçào portuguesa de futebol de praia estreou-se 
j com uma derrota por 8-6 no IX campeonato do 
j Mundo, que decorre no Rio de Janeiro, Brasil. 

Madjer e Hernâni foram os mais concretizadores do 
"cinco" luso, arabos corn dois golos, enquanto Belchior 

j e Alan marcarara os outres tentos. 
I A selecçào portuguesa, campeà do Mundo em 2001, 
j actuou da seguinte forma: Zé Miguel, Pedro Jorge, 

Hernâni, Alan e Madjer (cinco inicial). Jogaram ainda: 
Marinho e Belchior. 

>► 
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Portugal empata 
corn Espanha no 
Europou do futsal 
A selecçào portuguesa de futsal protagoni- 
zou uma espectacular recuperaçào, 
impondo um empâte 3-3 à Espanha, 
campeà europeia e mundial, no jogo de 
estreia do grupo B do campeonato da 
Europa, que decorre em Itâlia. 
Portugal chegou ao intervalo a perder por 
2-0, inverteu o resultado na segunda parte, 
mas permitiu que os'espanhôis restabele- 
cessem a igualdade a dois minutos do fim 
do encontre realizado em Caserta. 
A selecçào lusa reparte corn a Espanha, 
considerada a mais forte candidata ao titu- 
lo, o segundo lugar da "poule" B, liderada 
pela Ucrânia, vice-campeà da Europa em 
exercicio e que bateu a Bélgica por 7-2. 

III Divisâo 
Apuramento do Campeâo 

S° fase - 1" jornada 

Resultados 
Sf Anlonia - Velense, 141 
PralcRS* - tnaranse. 4-0 
Falitu: Santiao 

2^* jornada 
RagraRaa - Sf AntOaia 
Santiago - Pralonaa 
Falga: galaasa 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
1 Praiense 
2 Angrense 
3 St. Antonio 
4 Velense 
5 Santiago 

JGS. 
1 
1 
1 
1 

PTS. 
37 
35 
35 
33 
28 

□espromoçôes 

Resultados 
Ingùstias - Magalaaa. 0-2 
Idaal - OibairHika, 241 
Felgan: Flamangas 

2* jornada 
lihairhiha - AngOiUaa 
Flamangas - Idaal 
Falga: Madalana 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
1 Ideal 
2 Madalena 
3 Ribeirinha 
4 Flamengos 
5 Angùstlas 

JGS. 
1. 
1 
1 

1 

PTS. 
27 
24 
21 
21 
1 

As équipas iniciaram a segunda fase corn a totalidade 
dos pontos conquislados na [irimeira. Esta fase, dis- 
putada em duas série.s, decorre ao longo de lü jornadas 
no sistema de todos contra todos, entre Ui de Fevereiro 
e 11 de Maio. 

Os cinco clubes da série "Apuramento do Camjieâo" 
disputam o titulo de campeào da Série Açores, que serâ 
promovido à II Divisâo B na proxima temj>orada, 
enquanto a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos cani[>eonatos regionais. 
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SyPERLIGA 
■viililir 

EQUIPAS 

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

RESULTADOS 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

V 

18 
14 
14 
11 
10 
9 

8 

8 

1 

1 

6 

8 

5 
6 

5 
4 
4 
4 

3 
5 
2 

5 
2 

5 
5 
4 
7 
6 

8 

2 

9 
6 

7 
9 
8 

7 

1 

3 
6 

6 

10 

8 

9 
10 
8 

9 
8 

12 
8 

10 
10 
9 

10 
11 

M 

48 
43 
36 
37 
33 
33 
29 
27 
20 
23 
20 
26 
26 
20 
24 
23 
25 
25 

19 
15 
23 
26 
34 
32 
31 
29 
31 
27 
20 
37 
30 
32 
34 
26 
35 
37 

Boavista - P. de Ferreira 0-0 
Mariiimo - FC Porto. 2-1 
Belenenses - Varzim. 4-1 

Gll Vicenie - Santa Clara. 1-2 
Beira-Mar - V. de SetiiOal. 5-3 
U. de leirla - Moreirense. 2-2 

Sporting - Sp. Braga. 2-0 
Benlica - N. da Madeira. 2-0 

V. Guimatâes - Ocadémica. 1-0 

PORTUCUESO DE fUTE&OL PUOEISSIOnOL 

elhores IWIarcadores 

57 
47 

44 
38 
32 
32 
29 
28 
28 
27 
26 
26 
24 
24 
22 
21 
20 
19 

PRôXIMA JORIXIADA 

Sp. Braga - Belenenses 
V. Setübal - Benlica 
P.e Ferreira - Gll Vicente 
Santa Clara - V. Guimarâes 
N. Madeira - U. leirla 
Académica - Maritime 
FC Porto - Beira-Mar 
Varzim - Boavista 
Moreirense - Sporting 

Eric F. Gomes "GAÜCHO" (Maritimo) 

SIMAO SABROSA (Benlica) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 

TIAGO Mendes (Benlica) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
TAULO ALVES (Gil Vicente) 

DARIO Monteiro (Académica) 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
ROMEU Almeida (Guimarâes) 
Fabricio Bento "CEARÂ" (Santa Clara) 
MÂRIO JARDEL (Sporting) 

X... 

JJ 

M LIGA 
' PORTUGUESO DE lUTEBOL PROEISSIOtlOL 

EQUIPA 

ALVERCA 
SALGUEIROS 
EST. AMADORA 
RIO AVE 
MAIA 
PORTIMOIMEIMSE 
NAVAL 

8 FARENSE 
9 PENAFIEL 
10 DESP. AVES 
11 OESP. CHAVES 
12 SP. C0VILHÀ 
13 OVARENSE 
14 MARCO 
15 FELGUEIRAS 
16 U. MAOEIRA 
17 LEÇA 
18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

SALGUEIROS - E. AMADORA, 0-0 

DESP. CHAVES - MAIA, 3-1 

ALVERCA - PORTIMONENSE, 1-0 

DESP. AVES - PENAFIEL, 0-2 

SP. COVILHà- - LEçA, 2-1 

OvARENSE - MARCO, 1-1 

N. 1" MAIO - FELGUEIRAS, 2-0 

FARENSE - U. LAMAS, 1-0 

RIO AVE - U. MADEIRA, 4-1 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

22 

22 
22 

22 

38 
38 
37 
35 
34 
33 
33 
31 
30 
30 
30 
28 
28 
27 
25 
20 

18 
17 

PRôXIMA JORNADA 

E. AMADORA - FARENSE 

U. LAMAS - DESP. CHAVES 

LEçA - OVARENSE 

MARCO • Rio AVE 

U. MADEIRA - SALGUEIROS 

MAIA - N. 1® DE MAIO 

FELGUEIRAS - ALVERCA 

PORTIMONENSE - DESP. AVES 

PENAFIEL - SP. COVILHà 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - II Divisao 

EQUIPA J P 

I I.Et.XOE.S 'ïl 5r, 
•1 LtJtiSADA 22 4(i 
3 FC PORTO B 22 4(i 
4 VIZELA 22 4() 
•> ESPINHO 22 _ 3i) 
(i BRAGA B 22 34 
7 CAC. TAIPAS 22 33 
H KREAMUNDE 22 32 
!) PAREDES 22 32 
1Ü DRACOES SAND 22 31 
II GONDOMAR 22 30 
12 INFESTA 22 20 
13 FAFF. 22 24 
14 ERMESINDE 22 23 
1J VILA REAL 22 23 

10 VII.ANOVENSE 22 23 
17 P. RUBRAS 22 22 
IH CANELAS 22 IB 
1!) ESPOSENDE 22 17 
211 VIANENSE 22 14 

Resultados 
Freamunde - Lousada, 3-2 
Fspinho - Ksposende, (i-l 
Fafe - Cant'las (iaia. 2-1 
Sj). Braga B - Paiedes, 10 
Frmesinde - Vianense, 1-1 
Inl’e.sta - Pedras Rubias. 
FC Porto B - Vizela, '1-0 
Gondomai - Vilanovense. 2-1 
D. Sandinenses - C. Taipas, (M 
Lcixoes - Vila Real, l-O 

23“ Jornada 
Vila Real - Freamunde 
Lousada - Espinho 
Ls|X)sende - Fafe 
Canelas (Jaia - Sj>. Biaga B 
Paredes - Ermesinde 
Vianense - Infesta 
Pedras Rubras - FC Porto B 
Vizela - Gondomar 
Vilanovense - Drag. Sandinenses 
Caçadotes Taipas - Leixoes 

EQUIPA J P 

1 ESFRELA PORT 21 4G 
2 FEIRENSE 21 1Ô 

OLIVEIRENSE 21 
I TORREEN.SE 21 :i:> 
:> ACAD.VISEr 20 O') 
0 SANJOANENSE 21 32 
7 CAL'DAS 21 32 

8 SP. POMBAL 21 31 
!» DESP. FÂ'l'lMA 20 2!) 
10 VILAFRANQUEN 21 27 
II ESMOKIZ 21 27 
12 OL. BAIRRO 20 2(i 
13 SERTANENSE 21 2.’) 
11 ÀGEEDA 21 23 
i:. OL. HOSPFFAl, 21 23 
10 ACADEMICA B 21 22 
17 BENFiCA CB 21 Hi 
18 MARINHENSE 21 10 
10 SÀO IOÀO VER 21 If) 

Resultados 
Vilafianquense - Agueda, 3-0 
A. CoiinbraB - E. Portalegre, 1-1 
Caldas - Olixeira Hos[)ital. 2-0 
Sertanense - Torreense, 0-4 
Sanjoanense - Olixeirense. 0-0 
Feirense - Sào Joào Ver. 2-1 
Esmoriz - Benf. C. Bianco. 2-1 
Sp. Poinbal - Marinhen.se, 0-1 
Desp. Fatima - Ac. Viseu, 1-3 
Folgou: Olixeira Bairro 

23“Jornada 
Ac. V'iseu - Vilafranquense 
Agueda - At adéinica Coimbra B 
Estrela Portalegre - Caldas 
Oliveira Hospital - Sertanense 
I'orreense - Sanioanense 
Oliveirense - Feirense 
Sàé) Joào Ver - Esmoriz 
Benf. C. Branco - Sp. Pombal 
Oliveira Bairro - Desp. Fatima 
Folga: Marinl'iense 

EQUIPA 

1 ESTORll. 

2 OL. MOSCAVIDE 
3 ODIVELAS 
I PONTASSOLENS 
o AMORA 
(i MAFRA 
7 CAMACHA 
8 LOULETANO 
0 OI.HANENSE 
10 MICAELEN.SE 
II BARREIRF:NSK 
12 OPERÂRIO 
13 SPORFINXÎ B 
11 ORIENTAL 
If. LrsrrÀNiA 
l(i IMORTAL 
17 MARI TIMO li 
18 CA.SA PIA 
10 LL'SITANO VR.S 
20 SEIXAL 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 

38 
37 
37 
37 
37 
30 
33 
32 
31 
2!) 
2(i 
2(i 
25 
24 
22 
21 
21 
21 
17 

Resultados 
Oriental - Lusilano V'^RSA. 2-0 
Micaelense - Pontassolense, 1-U 
Casa Pia - Estoril-Praia. 0-1 
Lusitania Açores - Imorlal, 41J 
Ollianense - Sporting B, 0-0 
Odivelas - Mafra, 2-0 
Camacha - Maritimo B, 2-0 
Barreirense - Operârio, 2-0 
Ainora - Ol. e Moscavide, 0-0 
Louleiano - Seixal, 0-0 

23“Jornada 
Seixal - Oriental 
Lusitano VRSA - Micaelense 
Pontassolense - Casa Pia 
Estoril-Praia - Lusitania Açores 
Imortal - Olhanense 
Sporting B - Odivelas 
Mafra - Camacha 
Maritimo B - Barreirense 
Operârio - Amora 
Olivais e Moscavide - I.,ouletano 

CL EQUIPA 

1 VALDEVEZ 
2 BR.AC;ANçA 

6JOANE 
4 VIL.-WERDEN.SE 

.5 .SANDINEN.SES 
b MARIA FONTE 
7 \ALENClANO 
H MONÇÀO 
{) MIR.ANDELA 
iU T. BOl'RO 
11 RONFE 
12 VILA FOUCA 
Id AMARES 
14 XALFAÇOS 
1.') MONTALE(;RE 

1() MARINHAS 
17 CERVEIRA 
IW AG. GRAÇA 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

i ^ 
0 

44 
da 
d7 
d() 
d.5 
d4 
27 
27 
2ti 
2.') 
24 
20 
20 
20 
10 
IH 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisao 

CL EQUIPA 

1 LIXA 
2 TIRSENSE 
d OLIVEIREN.SE 
4 TROFENSE 
.■) RIO TINTO 
(. RIBEIR.AO 
7 TORRE MO.NC 
H FAMALICAO 
!) FIàF:S 

10 S.P. CO\'A 
11 PEDROrCOS 
12 LUS. LOUROSA 

Id RLBORIKXSA 
14 CINF.ÀES 
1.5 LAMEGO 
H) SERZEDELO 
17 PEMDEM 
la CAMBRES 

22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

4(i 
4.') 
t.') 
41 

d.5 
d4 
d2 
d2 

'.10 

IH 
12 

CL EQUIPA 

1 PAMPILHO.SA 
2 ESIARREIA 
d PCASTELO 
I F. Al.tlODRES 

.1 VAl.ECAMBRENS 
b CESAREN.SE 

7 TOCllA 
H (lAFANUA 
!) S.AT.ÀO 
10 U. COIMBRA 
II MIIHEIKOENSE 
12 ANADIA 
Id. MANGUALDE 
11 EST.AÇ.ÂO 
1.') ARRIFANEN.SE 

l<) -MII.EU 
17 GOUVEIA 
IH A\ANCA 

.40 
dit 
d7 

di 

22 
21 
!7 

CL EQUIPA 

1 PORFOMOSENSE 
2 AI.CAINS 
.4 F.AZENDENSE 
4 Rl.'XCHENSE 
.5 BENEDRENSE 
() LOURINHANENS 
7 SOURENSE 
H RIO MAK)R 
it BIDOEIREN.SE 
10 MIRENSE 
11 CARA.NGUEJEIR 
12 PENICHE 
Id ALMEIRIM 
14 MIRANHE-NSE 
1.') TORRES NO\AS 
1(. SERNACHE 
17 NAZARENOS 

4d 
42 
dH 
dt) 
dj 
dj ■ 
34 
34 
27 

24 
20 

CL EQUIPA 

! SINTKF.NSE 
2 ATLÉriCO MAL 
3 LOl’RES 
4 RIBEIKA BR. 
.1 BLNFICA B 
() C. LOBOS 
7 ALCOCHETENSE 
H POKTO.SANTENS 
it CARREGADO 
10 EL\.\S 
11 REAL 
12 !'■ MAIO 
Id M.ACHICO 
14 .S/'\0 \1CEM E 

SAC.-WENEN.SE 

HI CALIPOLENSE 
17 .SAN'r.ACRUZENS 
la AGUI.-VS CAM. 

4.1 
d!> 
diJ 
di) 
34 
.U 
33 
33 
2H 
27 
27 
20 

2() 
20 
24 
23 
20 
10 

CL EQUIPA 

1 E.STRELA VN 
2 VASCO GAMA 
3 FINHALNOVE.NS 
4 BEIA 
5 SIEVES 
() UNI.-\0 .SC 
7 MESSINENSE 
H ALMANSILENSE 
it ATLÉT1CO 
10 MONTIJO 
11 JUV. ÉVORA 
12 LUS. ÉVORA 
i.4 QUARTEIRENSE 
14 S^SIMBRA 
1.1 FUT. BENFICA 
to ESP. E.AGOS 
17 FERREIRENSE 
la PADERNENSE 

41 
41 
40 
30 
3t) 
3.1 
34 
33 
33 
32 
3U 
27 
20 
2Ô 
23 
10 
l() 

y 

Os SANDINENSES - JOANE, 2-2 
VILA POIX:A AGUIAR - BRAGANçA, 1-4 

TERRAS BOURO - VILAVERDENSE, 0-1 

VALDEVEZ - MONçàO, 00 

MARU FONTE • MONTALEGRE, 00 

VALENCIANO - AMARES, 0-1 

MARINHAS - AGUIAS GRAçA. 30 

VALPAçOS - MIRANDELA, 3-2 

RONFE - CERVEIRA, 2-1 

" LEXA - CAMBRES, 5-2 

: PEVIDEM - Rio Tnm), M 

OUVEIRENSE - TORRE MONCORVO, 2-1 

^ RIBEIRAO - REBORDOSA, 20 

] LusrrANU LOUROSA - CIWàES, 10 

J TIRSENSE - FAMAUCAO, 2-1 

SAO PEDRO COVA - SERZEDELO, 2-3 

- PEDROUçOS - FIAES, 2-1 

- LAM EGO - TROFENSE, 2-2 

I 
T 
A 
D 
B 
S 

CESARENSE - TOCHA, 23 

MiLEU - ESTARREJA, 3-2 

GOUVEIA - GAFAIVHA, 03 

ESTAçAO • SATAO, 2-1 

UEZIAO COIMBRA - ANADIA. 10 

PEN. CASTELO - F. ALGODRES, 00 

PAMPILHOSA - VALECAMBRENSE, 3-1 

AVANçA MILHEIROENSE, 33 

ARRIFANENSE - MANGUALDE, 00 

' Portomoteiue - BenedltcQie, 2-1 

AICAISA - CvAngu^eirA, 30 

Penlche - MlrAodeiue, 1-1 

I RiAchenie - Almeirlm, 10 

i FAzeodeoM - Toire* NOVM, 1-1 

^ Sourenie - LourluhAneiue, 0-1 

4 BidoetrenM - Oi NmZArenoi, 2-2 

-7 Rio MAior - Mlrense, 1-1 

Folgou. Vit6rlA Senuche 

REAL - ÂCUIAS CAMARATE, 2-1 
1* MAIO - SINTRENSE, 0-1 
RSEIRA BRAVA - CAMARA LOBOS, 1-1 
PORTOSANTENSE - BENFICA *B", 0-2 
CALIPOLENSE - MACHICO, 1-2 
ALCOCHETENSE - SACAXœNENSE. 40 
CARREGADO • SAO VICINTE, lO 

"O ELVAS’ - LOURES, 2-2 
ATL. MALVEIRA - SANTACRUZENSE, 30 

^ JUVENTUDE - PADERNENSE, 40 

: BEJA - ALMANSILENSE, 20 

■; Esr. VENDAS NOVAS • SIEVES, 2-2 

^ V. GAMA • ATL. C PORTUGAL, 00 

] F. BEimcA - U. SP. CLUBE, 1-1 

J PiNHALNOVENSE - EsP. LACOS, 3-2 

4 MESSIZ4ENSE - FERREIRENSE, 6-1 

- QUARTEIRENSE - LUSITANO ÉVORA, 1-2 

SESIMBRA • MoNTljO, 3-1 

J 

t 
] 
J 
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MARITIMO em bom porto. 
Nâo hâ équipas invenciveis, todos sabemos. E, na 
Madeira, o Maritime conseguiu demonstrâ-lo, mesmo 
"navegando um pouce à dériva" nos ultimes tempos... Per 
outre lado, Mourinho e Ca., vencidos mas nâo convenci- 
dos, em nada perderam a "rota" do titulo pois, os mais 
directes adversaries... estâo a milhas! E, as derrotas, tam- 

bém ajudam ao abaixamento de arrogâncias 
desmedidas... 
Na Luz, O Benfica exibiu-se bem e venceu 
"sem apelo nem agravo" o Nacional da 
Madeira, por 2-0. Em Alvalade, a mesma 
receita, entre Sporting e Sp. de Braga, com 
dois golos de Jardel. O Belenenses, na estreia 
de Manuel José à frente da équipa, bateu o 
Varzim, por 4-1. Quebrou o enguiço de nâo 
vencer em casa! 
O Santa Clara, mais calmo e resistente, foi 
de "fato-macaco" a Barcelos, conquistar 3 
pontes que lhe fazem imenso jeito. O "galo" 
ficou em casa. 
O Beira Mar tirou a "barriga de misérias" 
vencendo o V. de Setübal, por 5-3. 
Uniâo de Leiria e Moreirense, nâo foram além de um 
empâte a 2-2. E, no campo dos empâtes, o Boavista ficou- 
se pelo 0-0, ante o Paços de Ferreira. 
Por fim, V. Guimarâes conseguiu um suado triunfo, por 1- 
0, sobre a "briosa" Académica. 
A Jornada 23 começa jâ na prôxima Sexta-Feira, dia 21, 
corn o jogo Sp. Braga-Belenenses, que tem lugar às IbhOO, 
corn transmissâo na SporTV. 
Sâbado, dia 22, o embate V. Setübal-Benfica, às 16h00, 
corn transmissâo na FPtv-SIC. 

Domingo, às llhOO, Paços de Ferreira-Gil Vicente; Santa 
Clara-V. Guimarâes; Nacional da Madeira-U. de Leiria e 
Académica-Maritimo. 
Depois, às 14h00, FC Porto-Beira Mar, corn transmissâo 
na RTPi. As IbhOO, Varzim-Boavista, corn transmissâo na 
SporTV. Na Segunda-Feira, às 15h30, Moreirense- 
Sporting, corn transmissâo na SporTV. 
A medida em que o fim se vislumbra, os jogos aquecem e 
as mentes... escaldam! Calma e frieza é coisa que nâo cabe 
dentro das 4 linhas. Alguém vai arder... 

JMC 

Campeonalo Nacional de f utebol -1 Llda ■ Jornada -21 a 24 de Fevereiro 
BRAGA - BELENENSES 

V.SETUBAL - SL BENFICA 

FC PORTO - BEIRA MAR 

VARZIM - BOAVISTA 

MOREIRENSE - SPORTING 

6» FEIRA, 21 16h00 

SABADO, 22 16h00 

DOMINGO, 23 14h00 

DOMINGO, 23 16h00 

2*^ FEIRA, 24 15h30 

Transmissôes 
via satélite em 

estabelecimentos comerciais 

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

D'amAitA. AnfffiMSA* OnCULftOSO DE SED POPTUCUÉS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

* SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VAOOSOS PRéMIOS! 

PERGUNTA: 

EM QUE ANO A SELECçâO DE HITCBOI DO CANADA CONQUISTDU A GDU CUP 

DD CAMPEONArO DAS NAçOES DA AMERICA DO NORTE, CENTRAI E CARAIBAS ? 
Nome: 

Morada: 

EXVIAR RESPOSTA PARA: 

O MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

(A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2“ FEIRA, 

DIA 24 DE FEVEREIRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 


