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AlentelaBes nais uaidos qie luaca! 
E jà là vâo 20 axios! 

Com muitos altos e 

poucos baixos, a Casa do 

Alentejo, em Toronto, 

esta cada vez mais forte. 

Sente-se uniâo e força. 

As comadres e os 

compadres da Casa do 

Alentejo, mesmo que a 

idade jà pese e o muito 

serviço prestado através 

dos anos jà attrapasse os 

limites, là continuam 

abenegadamente, 

sempre corn a frase 

"Pela Unidade 

Alentejana" na mente. 

^ Pagina 22 

a sua. ! Estima 
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impôe medalhas a portugueses 
o Deputado provincial pelo Circulo Eleitoral de Trinity-Spadina, em 
Toronto, Rosario Marchese, honrou a comunidade portuguesa fazendo 
a entrega de medalhas do Jubileu da Rainha de Inglaterra -Queen’s 
Jubilee, a très individualidades luso-canadieinas. . 

► Pagina 15 

Rosario Marchese na 

entrega da medalha ao 
Dr. Tomâs Ferreira 

SS. 9 m mm m 
mm mmmmm 
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A desumanidade campeia por todo o lado. Esta era da sexualidade tern provocado 
uma cegueira de tal modo nas pessoas que, a violênda e a pouca yergonha, tornaram- 
se quase uma vulgaridade. Tudo hoje navega à volta do sexo e da violencia! 
E na televisào, nos jornais, nas revistas da especialidade ou nào, na müsica e no cine- 
ma. 
Qualquer filme mostra mortandade com fartura e grossas fatias de sexo. 
Que diabo, esta sociedade de consume ainda nào percebeu que esta a fazer o seu 
enterro em direcçâo à propria cova? 
E da histôria da humanidade, quando o deboche e os exageros atingem as sociedades 
-dos gregos aos romanos, por exemple-, os castelos caiem como baralhos de cartas. 
Nas ultimas semanas temos side massacrados com noticias horriveis sobre pedofilia, 
homossexualidade, assaltos sexuais, fraudes, assassinates e guerras. 
Em Portugal, é assustador o clima que se vive com tantas noticias de crimes de toda a 
ordem, inaceitâveis, que demonstram bem quanto de negative para o Povo foi a 
ditadura do Estado Novo. Agora, vem ao de cima -como o Azeite-, toda a verdade 
escondida durante tantos anos. É tarde? Nunca é tarde para repor a verdade e, acima 
de tudo, é mais do que tempo para uma limpeza geral e criar uma nova mentalidade 

em Portugal. 
Ja sabemos que nào hà prisôes que 
cheguem para tanta criminalidade, mas, 
por favor, nào desistam. Parai' é morrer. 
Como é possivel, em pleno âtrio da esco- 
la, meia düzia de miüdos façam um 
assalto sexual a uma colega de 12 anos? 
Como podemos aceitar que dois 
meliantes assaltem uma residência, 
roubem a dona da casa -que se encontrava 
na cama- e, cümulo dos cumules, a violass' 
Isto aconteceu em pleno dia, no nosso Portugal, nos ültimos dias! 
Até onde vamos aceitar esta situaçào? Ou jà nào hâ nada a fazer? 
Serà que a nossa sociedade de consume jà chegou aos limites e vai desmoronar-se? 
Como os que se julgam fortes e intocàveis estào a enfraquecer! Estào a sujar-se corn o 
cuspe que atiram para o ar... 

JMC 

Tu Cfi Tu Lft 
Olà, gente amiga e companheiral 

O tempo parece que quer mudar. 
Pelo menos jà sentimos uns breves 
momentos de calor, perdâo, de 
menos frio. 
Talvez seja um feliz sintoma... 
Bom, vamos p'rà festa. 

Este fim-de-semana a "nau catrineta" 
tem muito para contar... 
Sexta-Feira, dia 28, as 
comadres e compadres da 
Academia do Bacalhau de 
Toronto, juntam-se no 
Europa Catering para 
ouvir Jazz! Ah, grandes 
compadres! 
Compadres ou nào, este 
concerto de Jazz (coisa 
rara!) é para ser visto e apre- 
ciado. 
O concerto de Jazz da Academia 
do Bacalhau estâ integrado nas fes- 
tividades dos 50 anos da chegada oficial 
dos portugueses ao Canadâ. O convivio e a "bacalhauza- 
dà" terào inicio pelas 20h00. Também haverà müsica 
para dançar. Os lucros da festa reverterào a favor de 
instituiçôes de beneficência. Para informaçôes e réservas, 
estào ao dispor vârios compadres; Rui Gomes-416 254- 
7060, ou Ivo e Mia Azevedo-005 427-0923, ou ainda. 
Manuel Marques-416 537-7657. Compadres, vamos ao 
Jazz, ai que o Jazz é coisa boa... 

Fado em Brampton. 
O Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton realiza 

uma sessào de fado coin artistas comunitàrios, no 
Sàbado, dia 1 de Março. O jantar serà servido pelas 
19h30. 
Actuam os fadistas Humberto Silva, Tony Càmara, 
Luciana Machado e Teresa Lopes, acompanhados pdr 
Gabriel Teves e Januàrio Araüjo. 
Informaçôes e réservas: 905 459-2184, ou 905 840-6061. 
As nossas boas vindas às lides fadistas da Teresa Lopes. 

E pronto, jà estamos no Carnaval. 
A Associaçào Cultural do Minho de Toronto realiza o 

seu carnaval minhoto Sàbado, dia 1, no salào de fes- 
tas da Casa do Benfica de Toronto, na St. Clair 

e Oakwood.Arroz de Sarrabulho e Rojôes à 
moda do Minho, variedades corn a artista 

Michelle Madeira e baile corn o Tabu. 
Prémios para os melhores mascarados. 
Informaçôes: 416 781-9290, ou 261-1396, 
ou 654-4442. 

O Lusitânia de Toronto e um grupo de 
amigos da Faufarra Operâria, da Ilha 

Terceira; que recentemente perdeu muitos 
dos haveres num incêndio que destruiu parte 

da sede-social, realizam um festa/convivio e 
Matança de Porco para angariaçào de fundos para 

fardamentos, instrumentos e mobiliârio. Actuarào na 
festa, a Banda Lira do Espirito Santo de Cambridge, um 
rancho folclôrico de Toronto e a Dança do Pandeiro do 
Lusitânia. A festa terâ inicio às 13h30 de Domingo, dia 
16 de Março. Müsica para dançar corn o EJ-Night 
Crawler. Informaçôes e réservas; 416 532-1648, ou 416 
283-1783, ou 519 6234)916, ou 519 740-7501. Vamos todos 
ajudar a Fanfarra Operâria da Terceira. 

O "lo. Festival Internacional de Folclore - Galo'2003", vai 
ter lugar no Sàbado, 29 de Março, no Lithuanian House, 
em Toronto. 

Este festival tem realizaçâo 
da Associaçào Migrante de 
Barcelos C. Centre. 
Os ranchos foldôricos que 
pretendam participar neste 
primeiro festival "Galo'2003", 
devem contactar a Associaçào 
Migrante de Barcelos, pelo tele- 
fone: 416 652-6354. 
Numa comunidade onde abundam (felizmente) muitos 
ranchos foldôricos, e de qualidade, aguarda-se um festi- 
val cheio de colorido e bem concorrido. 
Parabéns pela iniciativa. 

Em relaçào ao processo eleitoral para o Conselho das 
Comunidades Portuguesas, o Consulado-Geral de 
Portugal em Ibronto enviou-nos para informaçào uma 
copia da Portaria No. 147 - A / 2003, de 12 de Fevereiro, 
onde se define a composiçào dos circulos eleitorais e 
détermina o nümero de conselheiros a eleger por cada 
circulo eleitoral. 
Assim, para a regiâo do Canadâ serào elegiveis 7 mem- 
bros e haverà os seguintes circulos eleitorais: 
1. - Montreal/Otava, elege 1 membro, corn sede em 
Montreal. 
2. - Toronto, que elege 5 membros, corn sede em 
Toronto. 
3. - Vancouver, que elege 1 membro, corn sede em 
Vancouver. ' 
Informaçôes mais detalhadas no Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto: 416 2174)966 Ext. 222, ou pelo Fax: 
416 2174)973, ou pelo E-mail: mail@cgtor.dgaccp.pt 

Além do que aqui fica registado, hâ muito mais nos nos- 
sos clubes, associaçôes e parôquias. E sô dar uma 
"olhadela" à pâgina comunitâria. 
Até p'rà semana. 

JMC 
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Opiniâo da poliiica: 

Santana desgostoso corn a politica 
O présidente da Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), Pedro Santana Lopes, 

afirmou este domingo ao programa «Diga 
Là Excelência» da Radio Renascença que 
nâo gosta «da politica de hoje em dia». 
Santana Lopes defendeu que nâo vê como 
bons olhos um tipo de politica que se 
baseie na ofensa, recordando que em 
20 anos nunca ofendeu um adversârio. 
A hipôtese de limitaçâo de mandatos 
para os autarcas foi defendida pelo 
présidente da edilidade. 
O responsâvel politico considerou que 
«estar 20 anos num cargo é mau demo- 
craticamente», uma vez que existe 
uma tendência para os autarcas 

perderem «a capacidade de inovar». 
Sobre o actual Governo do pais, Santana 
Lopes considerou que «é um bom» exec- 
utive isto porque «é muito determinado e 
corajoso» na escolha das suas politicas. 
O pacote laboral e os genéricos foram 
destacadas por Santana como algumas 
das promessas cumpridas pelo Governo 
de Durào Barroso. No entanto, o vice- 
presidente do Partido Social-Democrata 
mostrou-se preocupado corn o crescimen- 
to econômico, referindo que «o estigma 
de uma guerra» no Iraque também «nâo 
ajuda à retoma». 

Derraniamento de fuelôleo: 

Lisboa juntou-se aos protestos 
contra as mares negras do Prestige 
Contra as marés negras juntaram- 

se na 2“ feira na Avenida da 

Liberdade, em Lisboa, cerca de 100 

pessoas que nâo querem deixar 

esquecer a catàstrofe provocada 

pelo Prestige, unindo a sua voz aos 

protestos convocados para 

Madrid, Paris e Bruxelas. 
A concentraçào, junto do Consulado 
espanhol, foi organizada pela plataforma 
“Nunca Mais”, movimento civico criado 
depois do afundamento do petroleiro 
Prestige. 
Portugueses e espanhôis mostraram as 

mesmas preocupaçôes: 
solidariedade corn a Galiza e criticas à 
actuaçâo do Governo espanhol na gestâo 
da crise provocada pelo naufrâgio do 
petroleiro. 
Francisco Louçâ, dirigente do Bloco de 
Esquerda (BE), juntou-se à iniciativa e elo- 
giou a "enorme coragem e dignidade das 
pessoas” que se voluntarizaram para 
limpar as praias galegas. 
O Prestige naufragou a 19 de Novembre 
de 2002 ao largo da costa galega provo- 
cando o derramamento de mais de 20 mil 
toneladas de fuelôleo. 

FOrO INACIO ROSA/LUSA 

Poli'cia Jndiciària 
detém grupo 
de fraudes 
bancàrias 
A Policia Judiciària (I^) 

deteve 40 pessoas suspeitas de 

terem cometido fraudes 

bancàrias. A acredita estar 
perante uma ou mais organi- 

zaçôes criminosas que ultra- 

passam fronteiras. Os 

cidadâos detidos sâo 

nacionais e estrangeiros. 

No âmbito desta operaçào, a PJ tem 
vindo a investigar varias fraudes 
bancàrias praticadas através de 
furto de cheques remetidos para 
Itâlia por cidadâos e empresas 
nacionais, os quais, posteriormente, 
têm sido descontados em Portugal 
apôs falsificaçào dos elementos 
respeitantes ao beneficiârio e mon- 
tante sacado. 
A investigaçào envolve quantias 
muito elevadas, diz a PJ em comu- 
nicado. Segundo informou a Policia, 
a operaçào tem sido complexa e 
envolve muitos intervenientes. 
A PJ teve uma reuniào püblica na 
quarta-feira, onde se aconselhou 
corn os cidadâos em gérai para 
tomarem medidas de prevençâo. 

VILA REAL: 
Afînal nâo é sô por câ... Trâs-os-Montes acordou com uni manto branco, esta 
semana voltando a provocar dificuldades nas estradas. 

Saido de liquidaçâo 
Artnova Furniture 

oferece o grande saido de liquidaçâo 
autorizado pelos nossos fornecedores. 

É verdadeüüü 
Por tempo limitado os nossos fornecedores fizeram 

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

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

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

133 
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Alentejanos mais unidos que nunca! 
Os sàcim Honorârios Mario Silva e Tony Diontsio junto dos sàcios da Casa do Alentqo que receheram Cert0cados de Honra. 

SDKANIVERS^M^M 

£ jà là vâo 20 anos! 

Corn muitos altos e poucos 

baixos, a Casa do Alentejo, 

em Toronto, esta cada vez 

mais forte. Sente-se uniâo e 

força. As comadres e os 

compadres da Casa do 

Alentejo, mesmo que a 

idade jà pese e o muito 

serviço prestado através dos 

anos jà ultrapasse os 

limites, là continuam abene- 

gadamente, sempre corn a 

frase "Pela Unidade 

Alentejana" na mente. 

Ainda bem. 
A Casa do Alentejo faz falta 
aos alentejanos e a todos os 
portugueses. 
Jà agora aproveito a frase do 
pioneiro Carlos Pereira, co- 
nhecido por Carlos da 
Atouguia, convidado da 
Casa do Alentejo para as 
coinemoraçôes do 20o. 
aniversârio, depois de ter 

oferecido uma peça de artesanato feita por 
si, disse; "Espero que a Casa do Alentejo 
continue a crescer, que nào lire aconteça o 
mesmo que ao First Portuguese...". Se lem- 
brarmos que Carlos da Atougnia foi um 
dos obreiros do First Portuguese Canadian 
Club, facilmente se entende a sua dor e 
onde quer chegar. 
A festa começou na Sexta-Feira, dia 22, 
corn um jantar servido pela gente da Casa, 
dos mais pequenos aos maiores, o que logo 

nos demonstra o cuidado dos mais velhos 
em "rodar" a juventude. 
Depois, no palco, dirigidos por Max 
Albuquerque e Manuela Brito, os mais 
jovens desfilaram, cada um corn uma 
quadra alusiva ao ano que representavam. 
20 quadras, cheias de intençào e de fâcil 
entendimento. Quadras da autoria de José 
Bilé. Zé Luis Lopes e Max Albuquerque, 
entre outros. A liltima, dizia: 

34 CuNTC^ ST. TORONTO| ON 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 

O SEU CASAMENTO E 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 EXPERIËNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÀO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM à SUA DISPOSIÇAO FATOS 

DE MARCAS FAMOSAS, DE PASSEIO OU DE GALA E 

TODOS OS ACESSÔRIOS NECESSÀRIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

l\jUSTA-SE As SUAS NECESSIDADES E À SUA BOLSA. 

PASQUALINO é O “ONE STOP SHOP” PARA HOMLM. 
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Vinte anos passades 
Somos orgulho da Comunidade 

Contamos com todos vos 
Para haver continuidade! 

Pois, pela amostra, a continuidade esta 
garantida. Meninos e meninas, rapazes e 
raparigas, homens e mulheres de todas as 
idades, mostraram quanto amam a Casa 
do Alentejo (mesmo os que nâo sào alen- 
tejanos!), e quanto estào dispostos a dar 
para que a continuidade seja uma risonha 
realidade na Casa do Alentejo. 
De seguida, exibiranl-se os consagrados 
Coral Feminino da Casa do Alentejo, 
Rancho Etnogrâl’ico, Grupo de Dança 
Ritmica e o Grupo Coral Masculino que, 
emocionados, interpretarara temas do CD 
que gravaram e apresentaram publica- 
mente na festas dos 20 anos. "Foi a realiza- 

çâo tie um grande sonho", disse o respon- 
sâvel do Grupo, Raül Raposorjà tinham 
gravado um 4,5 rotaçôes hà anos mas, q 
moderno CD, sô agora foi possivel. 
Ficaram empatados coin as comadres do 
Grupo Feminino. 
A seguir a um curto intervalo, o palco 
encheu-se de novo, corn a presença de 
Manuel Nobre, Paulo Ribeiro e Antônio 
Revês, apoiados pelo sonoplasta Carlos 
Apolo, para deliciarem os apixonados da 
poesia. Foi, portanto, a actuaçào do Grupo 
de Teatro Lendias de Encantar (nào sào 
Lendas como séria lôgico mas, por 
irreverêneia, exactamente "Lendias"...), 
corn declamaçôes e cançôes dos melhores 
poetas portugueses do Século XX, sob o 
titulo, "O Amor é o Amor... e depois?". 

Continua na pagina 6 
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SCmplyThe/3e^ 
Party Pepperoni Pizza 
Serves 6 to 8 People * * 
with your choice of ■" 
Dipping Sauce ^ ^ 

We Deliver Quality 

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

' * 
’*■ . 

439-0000 Call (416) 
Limiled 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 sào ao 
mesmo tempo participantes activos nas artes, desportos e vida comunitâria. 

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

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

As inscriçôes devem ser entregates em ClRV-fm até 28 de Fevereiro e o exame 
de aptidào terâ lugar a 1 de Março. O UCC estarà aberto ao pitblico 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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Alenteianos mais unidos que nunca! 
Continuaçâo da pagina 5 

Um espectâculo concebido por um actor 
(Antonio Revês) e um müsico/cantor 
(Paulo Ribeiro) que pôe em destaque a 
poesia associada à palavra e à cançào. Um 
casamento feliz, ôptimo para ouvir e 
saborear. 
No Sâbado, o conjunto Tabu animou o 
baile de aniversârio. Mesmo corn mau 
tempo, a sala esteve bem composta de 
gente divertida. 
No Domingo, almoço comemorativo e de 
encerramento dos festejos dos 20 anos da 
Casa do Alentejo. Muitos convidados: Ana 
Jùlia Sança, em representaçào do Cônsul- 
Geral, Dr. Joâo Perestrello; Barbara Hall, 
candidata a Mayor; Nellie Pedro, 
Conselheira escolar; o MP Rosario 

Marchese; Helder Ramos, do Comité dos 
50 anos; Carlos Pereira (Atouguia), pio- 
neiro; Manuel Rosa Nobre, Présidente da 
Junta de Freguesia de Ervidel, Sines; Tony 
Dionisio, ‘da Local 183; Mario Silva, 
Vereador da Câmara Municipal de 
Toronto; Rosa de Sousa, da ACAPO e, na 
Sexta-Feira, Laurentino Esteves, Deputado 
da Emigraçâo, do PSD, pelo Circulo Fora 
da Europa. Estiveram ainda, na tradi- 
cional entrega de prendas, représentantes 
da ACAPO, Associaçâo Democrâtica, 
Clube Português de Mississauga, Arco 
Iris, Casa dos Poveiros, Casa das Beiras, 
Sporting C.P. Português de Toronto, 
Associaçâo Migrante de Barcelos, Arsenal 
do Minho de Toronto, Angrense de 
Toronto e Graciosa C. Centre. 

Corn apresentaçào da simpâtica Ana 
Bailâo, seguiram-se varias cerimônias apôs 
o almoço. De referir, os vârios discursos 
proferidos, por Barbara Hall, Nellie Pedro, 
Rosario Marchese, Mario Silva (que entre- 
gou um "Diploma de Felicitaçôes" em seu 
nome e do Mayor Mel Eastman), Dr. 
Tomâs Ferreira e Helder Ramos. O pio- 
neiro Carlos Pereira recebeu uma medalha 
comemorativa da Casa do Alentejo e 
brindou-a corn um trabalho artesanal da 
sua autoria. Manuel Rosa Nobre, de 
Ervidel, ofereceu varias coisas referentes a 
Ervidel e a Beja e, também, livros para a 
Biblioteca. Os fundadores, Rosa de Sousa - 
acompanhada da filha Nancy- e Daniel 
Fernandes, ofereceram à Casa do Alentejo 
um belo prato de barro trabalhado, para 

comemorar a efeméride. Foi uma ocasiâo 
em que os Présidentes da Casa do 
Alentejo, Carlos Sousa e José Luis Lopes, 
nào tiveram màos a medir para receber 
tantas prendas e abraços e, naturalmente, 
retribuir. 
Corn a presença dos présidentes e vice- 
presidentes da Casa do Alentejo, foram 
chamados ao palco para receberem os sens 
Certificados de Sôcios de Mérito, todos 
os sôcios coin 20 anos e em actividade 
(nào nos foi possivel captar todos os 
nomes). Um momento de impressionante 
alentejanismo. 
Foi altura também para que a José Luis 
Lopes e Carlos Sousa entregassem diplo^ 
mas de "Sôcio Honorârio" aos conhecidos 
elementos da Comunidade, Tony^ 

Ao serviço da comunidade 

ioVm B*B« 
- ClilCKEN IHC. 

6 DIAS POB SEIWVNA PAS 10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Chiu-chill a svil da QEW • „ 

Aceitamos encomendas, 
com eapeciais ttodoa oa diaa: 
Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladaa e muit:a mais. 

905-829-8395 
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► Dionisio e Mario Silva, pelo muito que 
contribuiram para o sucesso da Casa do 
Alentejo. 
Por fim, Ana Jùlia Sauça, leu a mensagem 
do Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào 
Perestrello. No "campo" das variedades, o 
palco voltou a encher-se de gente de todas 
as idades: Os Corais da Casa do Alentejo, 
com os hinos de Portugal e do Canada, da 
Casa do Alentejo e do Imigrante. Os mais 
pequenos voltaram para exibir as quadras 
alusivas aos 20 anos da Casa do Alentejo. 

,,Seguiu-se os mais pequenos do Rancho 
Infantil da Casa do Alentejo e, o dos mais 

velhos. Os Ceifeiros, que deliciaram os 
présentes. Para acabar em beleza, voltou- 
se à preença do Grupo de Teatro "Lendias 
de Portugal", um momento que deu à 
Casa do Alentejo aquilo que ela mais pro- 
move: a cultura. 
Fim de festa corn o corte do Bolo de 
Aniversârio, cerimônia tradicional que dâ 
um desfecho doce aos acontecimentos. 
Os alentejanos têm motivos mais do que 
suficientes para se orgulharem da sua 
Casa do Alentejo. Nos, também. 
Obrigado por tudo e contem muitos mais. 

JMC 

C3S3 dos POVOirOS - Assembleiaceral 
A Casa dos Poveiros Varzim Sport Club of 
Toronto vai realizar no dia 16 de Março, às 
16h00, a sua Assenbleia Gérai para apre- 
sentaçâo de contas e eleiçào ’ dos novos 
Corpos Gerentes. Esta Assembleia Gérai 
terâ lugar na sede-social da Casa dos 
Poveiros. 

Apela-se à presença dos sôcios na 
Assembleia Gérai para que tudo se con- 
jugue de forma consensual para prestigio 
da Casa dos Poveiros. 
Assina este comunicado, Laurentino 
Esteves, Relaçôes Pùblicas da Casa dos 
Poveiros Varzim Sport Club of Toronto. 

Comunicado do PDA 
o vice-presidente do Partido Democrâtico 
do Atlântico ira, a partir de 01 de Março 
proximo e durante cerca de duas semanas, 
visitai' as Comunidades de Toronto, 
Montreal, Ottawa, Hull e Gatineau, no 
Canadâ. 
Esta deslocaçào de José Soares à diaspora, 
além do normal e sempre desejado encon- 
tro corn a nossa gente, destina-se igual- 
mente a preparar uma outra visita num 
proximo futuro: A do présidente do PDA, 
José Ventura, às nossas comunidades. 
Profundo conhecedor da realidade comu- 
nitâria da diaspora lusôfona, José Soares 
ira também ter contactos amistosos coin 
forças partidârias e visitarâ algumas asso- 
ciaçôes, clubes e centres comunitârios de 
expressâo portuguesa. 
Na provincia do Quebéque, Soares ira 
encontrar-se coin membres corn assento 
no parlamento, nomeadamente do Parti 

Mârio Estêvâo da Nobrega 
20/03/1925 - 23/02/2003 

Faleceu o pioneiro madeirense, Mârio Estêvào da Nobrega, 
um dos que chegou a Halifax em 2 de Junho de 19,53 e co- 
fundador do Canadian Madeira Club em 19()3. 
O funeral de Mârio Estêvâo da Nobrega realiza-se, hoje, 
Qiiinta-feira, às 13h00, coin saidà da Speers Funeral Home, 
no 292f) Dundas St. West. 
Paz à sua alma. 

Liberal du Québec e ainda Parti 
Québécois. 
No Ontario, estào preparadas algumas vi- 
sitas e contactos no parlamento de Ottawa, 
Casa dos Açores de Toronto, CIRV-fm 
(estaçào de radio e televisào portuguesas) e 
outras. 
José Soares sera também portador de uma 
mensagem de présidente do PDA, José 
Ventura, a varias entidades canadianas e 
portuguesas. 

Departamento de Relaçôes Püblicas e 
Comunicaçào Social 

Tel: 418-535-8000 
tmartins@trebnet.com 

jBhgljlH 1S45 Dupont St., 
Toronto ON M6H SA6 

J»—Dufferin/Dupont 
TONI MARTINS CGalleria Mai» 
Sal«« R«presentative 

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

Bungalow coinpleiamciUe renovado. 
Sisicina eléctrico, màquina de aquecimeiUo. 
e A/C novos. Telhado de métal. 2 quartos dei 
cama e sala de estar c/ châo em parquet. 
Cozinha em castanho nova, c/ ceramica eip! 
aberto c/ sala de jantar. Lugar de estaciona-j 
mémo. S«1QQ Qnn °0; 

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

WESTON/LAMBTON 

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

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

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

WESTON/ROGERS 
muju    

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

S921Q ann 00 

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

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisso contact-me 
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Sumo Pontifice; 

Papa pede a 
cientistas 
que evitem a 
nianipulaçâo 
do homem 
O Papajoâo Paulo II pediu, 
na segfunda-feira, à comu- 
nidade cientifica que «évité a 
tentaçâo de manipulât o 
homem». 

Erabora o 
Vaticano . 
reconheça os 
contributos da 
ciência para a 
medicina, o 
Sumo 
Pontifice nâo 
deixou de con- 
siderar que os 
cientistas 
devem realizar as suas pesquisas 
exclusivamente em funçâo da saüde 
e de novos tratamentos. 
«Os progressos da medicina devem 
servir para tratar as doenças que 
dependem desses progressos», 
referiu. 

Turquia; 

Governo aprova 
o Govemo turco tçrovou segunda-feira 
uma moçâo que autoriza a presença de 
tropas norte-americanas no seu territôtio, 
corn vista a uma eventual ofensiva militar 
no Iraque. Contudo, a proposta terà de ir 
a votaçâo, em sede de Farlamento, avança 
a agência noticiosa Anatolia. 

O ministre de Estado, primeiro-ministro 
adjunto e porta-voz do Executivo turco, 
Abdullatif Sener, confirmou que a moçâo 

presença americana 
governamental acerca do destacamento de 
efectivos dos EUA para aquele pais e o 
envio de tropas da Turquia para o Iraque 
séria passade para o Paiiamento no 
prôprio dia. 
Depois da reuniâo do Conselho de 
Ministros, Sener deu uma conferêneia de 
imprensa na quai explicou que o encontro 
visou unicamente analisar a possivel aeçào 
militar liderada pelos EUA contra o 
Iraque e as consequêneias para a Turquia. 

Coreia do Sul: Kim Dae Jung deixa a presidência sul-coreana 
Kim Dae Jung deixa formalmente esta 
segpmda-feira a presidência da Coreia 
do Sul apôs cinco anos no poder, 
durante os quais conseg^iu a primeira 
reaproximaçâo das duas Coreias pondo 
fim a meio século de separaçâo. 

Aos 77 anos, Kim sera substituido por Roh Moo 
Hyun, também do partido Novo Milénio 
Democrâtico, que corn menos 20 anos mostrou a 
vontade de prosseguir corn a linha politica do seu 

antecessor no processo de reunificaçâo das Coreias. 
Mementos antes de abandonar a Casa Azul, 
Kim Dae Jung pediu ao seu sucessor para man- 
ter a aproximaçào corn o Norte e apelou, pela 
ultima vez, para que os EUA encetem conver- 
saçôes coin Pyongyang para resolver a crise 
nuclear. 
Kim Dae Jung, prémio Nobel da Paz em 2000, 
anunciou a sua retirada da politica activa para 
dedicar-se a trabalhar para a paz na peninsula e 
no mundo. 

Beatles: Primeira guitarra de George Harrison exposta no Museu de Liverpooi 
A primeira guitarra de George Harrison, 
que em 1050 lhe custou 4,5 euros e actual- 
mente vale 750.000, esta exposta no museu 
"The Beatles Story", em Liverpool. 
Esta guitarra acüstica, da inarca holandesa 
"Egmond", pertence a uin coleccionador 
britânico que a comprou recentemente nos 
Estados Unidos e que a cedeu a titulo defi- 

nitivo ao museu que os Beatles têm na 
cidade onde nasceram. 
O instrumento esteve até agora exposto no 
"Rock & Roll Hall of Fame" de Cleveland, 
nos Estados Unidos. Voltou ao Reino 
Unido no mesmo dia em que George 
Harrison, que inorreu em 2001 viti- 
ma de cancro, comemorava o seu 

sexagésimo aniversârio. 
"Estamos encantados de poder expor a gui- 
tarra que simboliza o principio do legado 
musical de George Harrison e dos Beatles", 
disse Sandra Qiiayle, directora do museu. 
"É uma guitarra simples e barata, 
o que para mim é a coisa mais 
maravilhosa", referiu. 

SOTTO 
ONDE AS PESSOAS CONTAM MAIS Garantir o future 

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

Toronto - Symington 
1502 Dupont St. 
Tel: 416 533 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. 
Tçl: 905 521 5635 

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

Corn o 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 baicôes. 

SOTTO 
RRSP 

* 7% no quinto ano do depôsito. 

Menos Impostos. Mais Poupança! 
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Restaurante da Rambeia 
10 ânes de bens serviçes 
A familia Carvalho, desde sempre ligada 
à restauraçâo, comemorou com clientes e 
amigos o 10° aniversârio do Restaurante 
da Ramboia, um restaurante familiar de 
qualidade, corn bom ambiente e melhor 
comida. 
Casa cheia, corn bons clientes e amigos 
de longa data, que confraternizaram e se 
deliciaram corn os muitos pitéus ao dis- 
por, bem regadinhos corn branco e tinto à 
escolha. 
Havia alegria no rosto da familia 
Carvalho, dos mais velhos aos mais 
novos, tal como nos empregados da casa, 
todos eles conscientes do dever cumprido 
e felizes pela aderência de tanta gente. 

Entre as muitas figuras promenientes pré- 
sentes, destaque para o Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo Perestrello. 
Embora nâo acompanhâssemos todas as 
horas do simpâtico convivio' no 
Restaurante da Ramboia, pudemos teste- 

munhar o apreço de muitas figuras 
gradas da comunidade por esta casa por- 
tuguesa e seus proprietaries. 
Agradecemos o gentil convite e dese- 

jamos à familia Carvalho os maiores 
sucessos e muitos mais anos de bons 
serviços à Comunidade Portuguesa. 
Parabéns, pelo 10“ aniversârio! 

Festiual da Cançâo 2003 
ATENÇÂO, AUTORES, COMPOSITORES E INTERPRETES! 

A CIRV-fm realiza o seu grande 

FESTIVAL DA CANÇÀO’2003, 

no Domingo, dia 27 de Abril, 

nos estûdios da FPtv. 

Os autores, compositores e 

intérpretes interessados devem 

entregar as suas obras em CIRV-fm 

até Sexta-Feira, dia 21 de Março, 

no escritôrio de CIRV-fm, no 1087 

Dundas St. West, em Toronto. 

Mikà 
Intérpete da cançâo 

vencedora do Festival 2002 

Sarah Pacheco 
Vencedora do prémio interpretaçâo 
em igualdade corn Mikâ 

Para informaçôes, contactem pelo teiefone:416 537~1088 
IMâo deixem t;udo para a ùlt;ima hora! Inscrevam-se ja! 



10 Quinta-feira, 27 de Fevereiro, 2003 PUBLICiOAOE O Milénio 

What Canada s 
New Health Care 

Action Plan 
Means For You 

iPPC igSM»* I 

\ * f mm' % ■ 
^ “■ Ti 

• Better access to doctors, nurses and other health practitioners around the clock 

• Increased home care for patients recovering from surgery 

• Reduced waiting times for diagnostic equipment 

• Relief for those facing the high costs of medication 

• Annual reporting on how your health care dollars are being invested 

For more information: 

1 800 0-Canada (1 800 622-6232) 

TTY: 1 800 465-7735 

canada.gc.ca 
1141 
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A ESCOLA. O SISTEMA E OS NOSSOS ANSCIOS 

Modo de Processor o lEP 
No artigo de apresentaçâo a este documento, apresentei a 
regulamentaçào pela quai se rege o documento lEP na 
provincia do Ontario. Sô para recapitular, o programa lEP 
é protegido pela regulamentaçào 181/98, onde se lê que o 
director (Principal) da escola é o responsâvel pela imple- 
mentaçào do programa lEP para aJunos excepcionais. Este 
guia reconhece que, embora o director seja responsâvel pelo 
desenvolvimento do programa, nào é o ùnico a trabalhar na 
sua implementaçào, uma tarefa que também dépende dos 
professores cuja formaçâo é “Educaçào Especial”. 
Logo que o aluno tenha sido identificado como excepcional 
e colocado num programa especial de educaçào, o director 
deverâ, em primeiro lugar, apresentar o aluno a um dos pro- 
fessores que trabalharâ corn ele e acompanharâ o seu pro- 
gresso, para além de coordenar o desenvolvimento e a 
implementaçào do lEP no programa. 
Este guia recomenda que haja um trabalho de équipa 
comandado pelo documento lEP e que o processo seja ori- 
entado segundo os objectivos do aluno. Ou seja, todo o tra- 
balho feito pela équipa de professores deverâ obedecer às 
expectativas estabelecidas para esse mesmo aluno. O proces- 
so lEP envolve as cinco fases seguintes: 

1 Reunir informaçôes 
2 Determinar uma direcçâo 
3 Desenvolver o programa 
Individual para a Educaçào 
4 Implementar o lEP 
5 Rever e actualizar o lEP 

lEP: Piano 

O esquema que se segue nesta pâgina expli- 
ca a forma como funcionam as cinco fases. 

Numa primeira fase, a de reunir infor- 

maçôes, o professor responsâvel pela 
coordenaçâo da ficha do aluno de- 
verâ rever o ficheiro do aluno, reunir 
corn o aluno, os pais e/ou encarrega- 
dos de educaçào, o corpo docente e 
outros profissionais, rever o trabalho 
de casa e da escola diariamente, 
apresentar nova avaliaçào se for 
necessâria, assim como consolidar e 
arquivar a informaçâo. Esta fase esta 
directamente ligada à segxmda, onde 
se détermina uma direcçâo a tomar: 
estabelecer uma abordagem colabo- 
rativa (juntamente coin o aluno e os 
pais), as regras e as responsabili- 
dades. Desta fase, a équipa passa à 
terceira etapa para desenvolver o 
1ER Aqui, a équipa terâ que identi- 
ficar e arquivar as capacidades e as 
necessidades do estudante, os objec- 
tivos e expectativas, determinar as 

estratégias e recursos, 
desenvolver um piano de transiçào e estabelecer 
um ciclo de verificaçâo. Uma vez cumprida 
esta fase, a prôxima etapa dépende da imple- 
mentaçào do lEP: partilhar o programa lEP 
corn o aluno, os pais, o corpo docente e outros 
profissionais que possam estar envolvidos no 
processo, colocar o programa em prâtica, 
avaliar continuamente o progresso do aluno e 
adaptar os objectivos, prioridades e estratégias, 
conforme as necessidades. A ultima fase, passa 
por um processo de actualizaçào do lEP peri- 

The lEP Procès* 

The principal assigns to one teacher primary responsibility for co-ordinating the development, 
implementation, and monitoring of the student's lEP. 

odicamente (pelo menos uma vez cada dois 

meses e meio), rever e actualizar o aproveitamento escolar 
ao fim do ano ou quando o aluno se transféré para outra 
escola e arquivar os resultados no ficheiro pessoal. No 
entanto, desta fase dependem outros factores, como 
poderào observar no esquema aqui incluido: o processo 
recomeça de novo, a partir da primeira etapa, ou poderâ 
interligar-se entre cada uma das outras etapas, conforme o 
progresso do aluno. 
Cada uma destas fases rege-se por determinadas regras 
pré-estabelecidas pelo ministério da educaçào. Analisar 
cada uma destas etapas detalhadamente é o que nos 
propomos fazer no proximo artigo. 

Hofima Vmwgini Wlwhiah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

Sabado, 
1 de Março 

Bade do Carnaval 

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

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

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

Horâcio Domingos, um amigo sempre à mao! 

- coniunto 
Mexe Mexe 

INFO: 905-286-1311 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-935-4441 



12 Quinta-feira, 27 de Fevereiro, 2003 O Milénio 

Crônica à distancia 
A POSIÇÀO DA MADEIRA QDANTO AD FDTDRO 
DA POUlICA DE CDESÀO ECONAMICA E SDCIAL 
Conforme o Parlainento Europeu, em 14 de 
Janeiro de 2003 - Relatôrio Napolitano - as 
Regiôes desempenham um papel funda- 
mental na Europa alargada, na sua 
condiçâo de espaço de proximidade e de 
participaçâo'dos cidadâos. 
A experiência do passado constitui agora 
"um patrimônio" de conhecimento 
extremamente ütil, que ajudarâ certameilte 
a preparar a futura politica de coesào, onde 
ao lado da coesào econômica e do reforço 
da coesào social, hâ que agora considerar 
também a coesào territorial. 
O alargamento a leste sera portador de um 
agravamento das desigualdades a nivel do 
territôrio europeu. Apesar de grande parte 
das barreiras à livre circulaçâo jâ ter sido 
eliminada, ainda nào existe uma verdadeira 
mobilidade dos cidadâos. Pelo contrario, a 
mobilidade de capitals é cada vez inaior, 
fazendo deslocar indüstrias e serviços para 
as regiôes mais atractivas. 
Além disso, a Uniào Europeia esta hoje 
confrontada corn uma forte mudança, 
résultante da globalizàçào e dos desafios de 
uma nova economia baseada no conheci- 
mento. 
Neste contexto, sào cinco os pontos a deseiv 
volver: 
1. Regiôes mais desfavoreddas 
Compreende-se as dificuldades de imple- 

mentaçâo de um critério de elegibilidade às 
regiôes objectivo 1, diferente do actual - 7,5% 
do PIB per capita médio da Uniào Europeia 
alargada. Mas nào podemos deixar de nos 
associar àqueles que manifestam preferên- 
cia pela fixaçào de um dispositivo particu- 
lar que, no proximo periodo de progra- 
maçào, concéda às regiôes que convergem 
unicamente por efeito estatistico, um apoio 
idêntico ao das regiôes objectivo 1. Apoio 
modulado pelo seu nivel de riqueza, que se 
denominarâ de "apoio equitativo". Pois 
parece ser necessâiio eliminar, ou fazer 
diminuir, os efeitos negativos directos do 
alargamento, sobre estas regiôes. 
A semelhança do que acontece no actual 
periodo de programaçào, dever-se-â manter 
um regime de "phasing out" par a as regiôes 
que atingiram um PIB per capita superior a 
75% da média comunitâria da Europa dos 
Qiiinze. 
As Regiôes Ultraperiféricas constituern 
uma realidade espacial e econômica distin- 
ta das demais regiôes europeias. Em resul- 
tado do seu isolamento e das suas carac- 
teristicas especificas - grande afastamento e 
reduzida dimensào. Enfrentam dificul- 
dades particulares que impedem um desen- 
volvimento harmonioso dos seus ter- 
ritôrios. Desenvolvimento que sô poderia 
ser conseguido, se estas regiôes pudessem 

Hz>ppv 
lŸaoUUŸs 

Fernfinda Almeida e Cristina jà têm ao dispor o melhor 
para passar o vosso Verào. 

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

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern jà o 
piano de Verào para Portugal. 

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

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

alaigar o seu espaço econômico 
e humano a outras zonas, em 
condiçôes de procéder a 
numerosas trocas. Ora, a situ- 
açào de afastamento destas 
regiôes, nào lhes permite fazê-lo, ou entâo 
sô em condiçôes extremamente dificeis. 
Esta situaçào impar, consagrada no n." 2 do 
artigo do 2UL)." Tratado da Uniào Europeia, 
deve constituir por si sô uma condiçâo sufi- 
ciente para um tratamento especifico deste 
conjunto de sete regiôes, no âmbito da futu- 
ra politica de coesào. 
Naturalmente que o tratamento individual 
de cada uma delas, deveria ser modulado 
em funçào do nivel de riqueza de cada 
Estado e dos factores de competitividade de 
cada regiào. Neste contexto, urge o estudo 
sobre a competitividade das Regiôes 
Ultraperiféricas que a Comissào anunciou, 
o quai revestir-se-à de toda utilidade na con- 
figuraçào da nova politica de coesào para 
estas regiôes. 
Em gerah os objectivos, as condiçôes de 
elegibilidade - para regiôes e para os sec- 
tores financiàveis -, e a programaçào para as 
regiôes menos favorecidas, deveriam con- 
tinuai- a ser semelhantes aos do actual perio- 
do de programaçào, sem prejuizo da politi- 
ca a adoptai- coin as regiôes ultraperiféricas 
e as que saem do objectivo 1 por razôes 
estatisticas. 
2. As grandes prioridades comunitàrias 
Num mundo que està a mudar, onde o 
ritmo da mudança é cada vez mais ràpido, 
a Uniào Europeia nào podia alhear-se deste 
movimento. Por isso foi adoptada uma nova 
estratégia global coin o objectivo de 
preparar a transiçào par a uma economia e 
uma sociedade baseadas no conhecimento. 
Esta nova estratégia exige mudanças, nào 
sô nas politicas mais directamente ligadas 
ao conhecimento, mas também naquelas 
que visam fomentar a competitividade e a 
inovaçào, em particular na formaçào dos 
cidadâos europeus e no combate à exclusào 
social. 
E évidente que a politica de coesào 
econômica e social, nestas àreas tem um 
papel importante a desempenhar. A 
Comissào, jà na actual programaçào, veio a 
inserir algumas dessa preocupaçôes na re- 
gulamentaçào dos fundos estruturais, em 
particular- nos objectivos 2 e 3 e nas iniciati- 
vas comunitài ias, bem como criou um novo 
mecanismo - o das acçôes inovadoras. 
Em nosso entender, a futura politica de 
coesào deverà pôr um enfoque ainda maior 
no aumento da competitividade das 
regiôes. Incluso mesmo nas regiôes que 
saem do objectivo 1. Contudo, tal nào 
deve conduzir à substituiçào das acçôes 
que, em boa verdade, relevam de outras 
politicas comunitàrias, como é o caso da 
politica de investigaçào e desenvolvi- 
mento tecnolôgico. 
A integraçào na politica de coesào econômi- 
ca e social das prioridades das outras politi- 
cas comunitàrias, deve ser fcita de forma 
cuidada e proporcional. Isto é, a actuaçào 
complementar dos fundos estruturais deve 
servir apenas para criar as condiçôes 

necessàrias para o acesso das 
regiôes a essas politicas, e nào 
para corrigir os efeitos anti- 
coesivos das outras politicas 
comunitâiias. 

3. Contribuiçâo das outras politicas para o 
reforço da coesào econômica e social 
Parece-nos de todo necessàrio continuar a 
insistir na necessidade das outras politicas 
comunitàrias terem em conta a grande 
diversidade das regiôes europeias e os dese- 
quilibrios territoriais acrescidos da Uniào 
Europeia alargada. E de integrarem, de 
forma mais eficiente, no seu conteiido, a 
contribuiçâo para a coesào, tal como é pre- 
conizada no artigo 159." do Tratado da 
Uniào Europeia. 
4. Sufidênda de meios 
A Uniào Europeia deve se munir dos meios 
necessài-ios para fazer face às grandes pri- 
oridades europeias, em cumprimento do 
principio da suficiência de meios previsto 
no Tratado. Pois, o nivel de 0,45% do PIB 
parece-nos ficai- abaixo do nivel minimo 
necessàrio, sendo de pensar no 1%, se, a 
sério, a Uniào pretende concretizar a coesào 
econômica, social e territorial. 
5. Modalidades de implementaçâo 
Estâmes de acordo com uma maior simpli- 
ficaçâo das regras de implementaçâo dos 
fundos estruturais. A simplificaçâo deve ser 
feita à luz do artigo 274." do Tratado e no 
total respeito de alguns principios comu- 
nitàrios - subsidiariedade e boa execuçào do 
orçamento comunitàrio. 
Uma maior descentralizaçâo em matéria de 
gestào financeira e de controlo, parece dese- 
jàvel e necessària. Mas deve ser acompa- 
nhada de uma clara definiçào de respon- 
sabilidades da Comissào, dos Estados- 
Membros e das Regiôes, em pleno respeito 
pelo principio da subsidiariedade, e de 
modo a assegurar a boa utilizaçào dos 
recursos comunitàrios. 
Estamos de acordo corn uma, maior flexibi- 
lizaçào do sistema de implementaçâo e con- 
trolo, no sentido da sua modulaçào em 
funçào dos montantes e da situaçào de cada 
Estado-Membro e Regiào. Assim, a regnla- 
mentaçào comunitâria deverà définir os 
principios gérais relativos às regras de 
gestào e controlo, e a sua especificaçào 
concreta deverà ser feita, caso a caso, em 
contratos tripartidos ou bipartidos. 
Neste exercicio, deve ser pre.servado o 
principio da programaçào a nivel regional. 
Uma vez que, ao longo dos anos, ele con- 
tribuiu fortemente para a melhoria de qua- 
lidade de um conjunto de politicas püblicas 
coin impacto territorial, e revelou ser o 
nivel mais adequado para a implemen- 
taçào de estratégias de desenvolvimento 
que tenham em conta o territôrio. 
Deverào também ser respeitados, quer o 
principio da programaçào [durianual, por 
perinitir levar a cabo, de formà coerente, 
uma estratégia de médio e longo prazo, e 
por preservar a coerêneia entre as vàrias 
acçôes previstas. Qiier o principio do parte- 
nariado, que deverà ainda vir, na pràtica, a 
ser objecte da introduçâo de melhorias, 
visando as boas pràticas de governaçào. 
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Comunîdaile 2003: 
I SextaTeira, dia 28 Fevereiro i 
I -Grande Concerto de Jazz, numa realizaçâo da Academia do Bacalhau de Toronto, | 
I no Europa Catering . Informaçôes: 416 254-7060. 
I -Noite de fado na Casa do Alent^o, corn Luciana Machado e Vitor Manuel, acom- i 
I panhados por Antonio Amaro e Leonardo Medeiros. Info: 416 537-7766. | 

Sàbado, dia 1 de Março | 
I -Carnaval na Casa da Madeira, com Bufete, müsica para dançar, danças car- | 
I navalescas e concurso de mâscaras. Info; 416 533-2401. | 
I -Matança do Porco do Império das Crianças no Oriental Sports Club, em | 
j Cambridge. Jantar e baile. Info: 519 623-2020. | 
I -Pesta de Carnaval da Associaçâo Cultural do Minho. Jantar à Minhota, prémios aos } 
I mascarados e baile corn o conjunto Tabu. Info: 416 261-1396. 
I -4o. Aniversârio do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Portugal, no salâo New Pipas | 
I Catering. Jantar, folclore e baile. Info: 416 780-1258. | 
I -"ChichaiTos Fritos" na Casa dos Açores de Toronto. Animaçâo e surpresas. 
I Info: 416 603-2900. j 
I -Noite de Fados no Vasco da Gama de Brampton, com Flumberto Silva, Tony I 
I Câmara, Luciana Machado e Teresa Lopes, acompanhados por Gabriel Teves e | 
I Januârio Araûjo. | 
I -Baile de Carnaval no Angrense de Toronto. Danças e Bailinhos. Baile corn o Zip Zip. f 
I -Baile de Carnaval no C.C.RM., corn o conjunto Mexe Mexe. 
I -Carnaval no Graciosa C. Centre. Baile corn o EJ-Nazaré Praia. 

I I 
I Domingo, dia 2 | 
I -Danças Carnavalescas e Bailinhos no Angrense de Toronto. Baile corn o EJ- | 

Angrense. 
I -Danças Carnavalesczis no Centro Cultural Português de Mississauga. | 
I -Baile de Carnaval no Graciosa C. Centre. Baile corn o EJ-Nazaré Praia. | 
î -12th Annual Toronto Vintage Clothing & Textile Show & Sale, na Enoch Turnes ii 
I School House, 106 Trinity St., em Toronto. Info: 905 666-0523. | 

I I 
I Sàbado, dia 8 { 
I -"Noite de fados" no New Pipas Catering, com Humberto Silva, Dina Maria e { 
I Floriano Rodrigues, acompanhados por Gabriel Teves e Januârio Araüjo. I 
I Info: 416 657-0932. J 
I -Noite de "Fantasiados" no.Amor da Pâtria, no salâo da Igreja de Santa Helena. Baile | 
I corn o conjunto Pai e Filhas e Danças Carnavalescas. Info: 416 535-2996. 
I -Apresentaçào do magazine alusivo à Miss Brasil/Canadâ, na Casa D'Churrasco, em 
I Toronto, às lOpm. Info: 416 604-4550. i 
I -Noite de Carnaval no FC Porto de Toronto, corn matança do Porco e rojôes à mi- ;; 
I nhota. Info: 416 536-2921. I 

I Domingo, dia 16 | 
I -Festa de apoio à "Fanfarra Operâria da Terceira", no Lusitânia de Toronto. | 
j Info; 416 532T648, ou 238-1783, ou 519 623-0916. 

I Sàbado, dia 29 
I -'To. Festival Internacional de FolclorfrGalo'2003”, da Associaçâo Migrante de | 
S Rot*^oîr\c i 
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Assine e divulgue O MIlLlENIO 
ASSINATURA ANUAl NO CANAOÂ, POR APENAS $48, GST INClUlOO, PARA OS EDA $75 E EDROPA $130. 

Nome:  

Morada:   

  Telefone: ..  

E-mail:  Date:  

SuBSCRiçÀo POR: 

CHEQUE: []] VISA:[] MASTERCARD: [] 

NOME NO CARTÀO:  

NUMéRO DO CARTàO:_  

Exp. DATE:  ASSINATURA:  

PODE ENVIAR AINFORMAÇÂO ATRAVÉS 00 FAX: 416-538-0084 OU PELO CORREIO NORMAL 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 

reçus sensacionais 
e financiamento exeelente 

cJidA h Du 

A(S1)MTI[E(EaWŒWira)©3 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

exeelente, 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 
M24 
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Espanhaj 

O présidente do Governo espanhol, José 
Maria Aznar, condecorou na 3“ feira com a 
Grà Cruz de Sâo Raimundo de Penhafort o 
Comissâi io de Justiça e Interior, Antonio 
Vitorino, como "agradecimento dos espa- 
nhois pelos avanços dados no espaço de 
segurança e justiça". 
Na cerimônia de entrega da condecoraçào, 
uma das mais altas do Estado espanhol, José 
Maria Aznar elogiou os “grandes serviços 
prestados por este reconhecido jurista ao 
avanço do Estado de direito na UE corn 
valentia, imaginaçâo e rigor juridico”. 
Aznar disse que Antonio Vitorino foi o 
“impulsionador de medidas para combater 
marcas que a Espanha tem muito prôximas, 
como o terrorismo e a imigraçào ilegal”. 
O Chefe do Governo espanhol sublinhou 
ainda o trabalho de Antonio Vitorino em 
medidas como a ordem europeia de procura 
e captura e as que a UE pôs em marcha apôs 

os atentados terroristas do 11 de Seteinbro. 
Neste contexto referiu-se ao impulso dado 
pelo Comissârio para que o delito de terro- 
rismo fosse reconhecido como tal no Côdigo 
Penal de todos os paises membros e coin “o 
conceito defendido em Espanha de que o 
terrorista nào é sô o que dâ o tiro na nuca, 
mas o que facilita a [listola e dâ cobertura de 
qualquer tipo”. 
Aznar destacou ainda os avanços realizados 
por Antonio Vitorino contra o crime orga- 
nizado e a imigraçào ilegal. 
Na sua intervençâo na cerimônia, a que 
além de Aznar assistiram os Ministros do 
Interior e da Justiça, assim como os prési- 
dentes do Tribunal Constitucional, do 
Supremo Tribunal e do Conselho de 
Estado, Vitorino recordou que foi durante a 
presidência espanhola da UE que se deram 
“passos irreversiveis” na politica europeia de 
segurança e justiça. 

EPA PHOTO EFE/PACO CAMPOS 

Antonio Vitorino condecorado nor avanços om 
sogurança o Instiça na UE 

I “Pudesse eu" e nào haveria.. “A Peste" 
s 
I Manuel Sanches voltou a brindar-nos corn dois poemas da sua autoria que, 
i como jà o dissemos, vào ser lançados em livro, em breve, 
j Obrigado. 

Pudesse eu... 

Pudesse eu contigo namorar, 
e ao luar falar-te. 

Pudesse eu teu semblante oihar, 
e meus desejos contar-te 

Pudesse eu dar-te uma flor, 
e de pétalas enfeitar-te. 

Pudesse eu ter de teus lâbios o sabor, 
e fidelidade jurar-te. 

Pudesse eu sentir o teu calor, 
e pela manhâ olhar-te. 

Pudesse eu oferecer-te meu amor, 
e na tela pintar-te, 

Pudesse eu oferecer-te o universo, 
e ao acordar beijar-te. 

Pudesse eu dizer meu querer em verso, 
e para sempre amar-te. 

A Peste 

As aves migraram, 
Levaram seu cantar. 

Agora jâ regressaram. 
Mas apenas sabem piar. 

Trouxeram o horror nas penas. 
O das bombas e o das granadas. 

Para là lindas, às centenas. 
Hoje câ,pulam deformadas. 

Seus bicos portam a peste. 
A que o homem la semeou. 
Uma e outra entre si investe, 
porque muita também cegou. 

Trazem de tudo que deixaram, 
às gentes que por là ficaram. 

Os corpos que outros mataram, 
ao sol estâo, nào enterraram. 

AOSEOAUTOMÛm 

HONESTIDADE 
AOTOSSO i^26f2St GlairAve.W 

(esQuina corn a Jane SU T^O. 

Tel/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

“Tributo à Mulher Poituguesa no Canada” 

TORONTO, ON - Passamos a informai- 
que a Comissào do I CONGRESSO “A 
Vez e a Voz da Mulher Imigrante 
Portuguesa", leva a efeito um ALMOÇO 
CÔMUNITÂRIO de celebraçâo e angari- 
açâo de fundos a favor do Primeiro 
Encontro da Mulher Portuguesa na 
DIASPORA. Solicitamos a comparência 
da comunidade portuguesa neste almoço 
como forma de homenagem a todas as 
mulheres portuguesas, principalmente às 
mulheres portuguesas imigrantes do 
Canada. Em Toronto, hâ milhares de 
companhias portuguesas e canadianas 

onde a mulher portuguesa fez ou faz 
parte da lista de empregados. Milhares 
delas contribuiram para o sucesso e 
enriquecimento dessas organizaçôes. 
Gostariamos que essas mesmas compa- 
nhias patrocinassem o custo $25.00 do 
almoço de pelo menos cinco mulheres 
(empregadas) portuguesas. A presença 
delas no almoço, em nome das suas com- 
panhias, sera uma forma muito especial 
de agradecimento a todas elas e ao 
mesmo tempo criar o espirito da mulher 
imigrante embaixadora na comunidade 
canadiana. 

“Manjar Das Marias” 
Tribute To Portuguese Women in Canada 
“Tributo à Mulher Portuguesa no Canada” 

In Support of the 2003 Conference 
Apoio ao I Congresso Internacional 

“The Voice and Choice of Portuguese Immigrant Women” 
A Vez'fe a Voz da Mulher Imigrante Portugnesa 

ALMOÇO COMEMORATIVO 

Domingo, 9 de Março de 2003 
Europa Banquet Hall - 1407 Dundas Street West 

Recepçào; 11:00 am 
Almoço: 12:30pm 

Entretenimento por Artistas Portug-ueses 
Leilào e rifas durante o almoço 

Bilhete por pessoa: $25.00 Crianças $15.00 
Mesa de 10 pessoas $250.00 (inclui uma garrafa de vinho) 

Para encomendar os bilhetes ou reservar mesa: 
Tel: (416) 813 40 86 Fax: (416) 813 4084 Email: fg_intemational@bellnetca 
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sempre, parco em palavras, tendo ficado 
feliz "porquer alguém se lembrou" de que 
foi O primeiro a lançar um jornal na 
Comunidade. Por fim, o Dr. Tomàs 
Ferreira, jâ habituado a estas situaçôes, 
nâo deixou de dizer-nos que, ele ou qual- 
quer voluntârio, nâo ajuda o proximo 
com o intuito de receber compensaçôes 
pois, "quem corre por gosto nâo cansa", 
como nos repetiu. 
Parabéns ao Rosario Marchese por se ter 
lembrado dos portugueses e, natural- 
mente, aos medalhados Dr. Tomâs 
Ferreira, Iria Vieira e Antonio Ribeiro. 

JMC 

O Deputado provincial pelo 
Circulo Eleitoral de Trinity- 
Spadina, em Toronto, Rosario 
Marchese, honrou a comunidade 
portug^esa fazendo a entrega de 
medalhas do Jubileu da Rainha 
de Inglaterra -Queen's Jubilee, a 
très individualidades luso-cana- 
dianas. 

A cerimônia decorreu no Trinity 
Bellwoods Community Recreation 
Centre, onde o Dr. Tomâs Ferreira, a vo- 
luntâria Iria Vieira e o editor e jornalista 
Antonio Ribeiro receberam as suas 
medalhas perante uma sala repeleta de 
senhoras do Grupo 55+ e outros convida- 
dos, como Rosa Sousa e Jack Eustâquio, 
da ACAPO, entre outros. 
Dos Orgâos de Informaçâo, até â altura 
em que saimos, apenas a presença de re- 
présentantes do Milénio e da FPtv. Claro 
que o Dr.Tomâs Ferreira e Antonio 
Ribeiro estavam por obrigaçâo e nâo 
como membros da Informaçâo. 

A cerimônia foi muito simples e râpida. 
Enquanto Rosario Marchese dirigia a 
palavra aos medalhados em inglês, o 
assessor Helder Ramos, repetia resumi- 
damente em português. 
Uma das senhoras do Grupo 55+ dirigiu 
a palavra a Rosario Marchese e às com- 
panheiras, agradecendo a honraria da 
cerimônia e elogiando, em particular, a 
voluntâria Iria Vieira, 
"uma mulher que merece 
isto e muito mais", segun- 
do as suas palavras, de 
imediato aplaudidas pelas 
restantes senhoras e convi- 
dados. 
O final de festa, bem à por- 
tuguesa, foi à volta de uma 
mesa bem recheada de 
petiscos. 
Rosario Marchese salien- 
tou para a nossa 
reportagem o valor das 
très individualidades que 
receberam a medalha mas. 

nâo deixou de referir, da 
"dificuldade na escolha 
entre tantos merecedores". 
A sempre feliz Iria Vieira 
menciounou-nos a sua "ale- 
gria e surpresa" pois nâo 
estava de modo algum â 
espera de tal distinçâo. 
Antônio Ribeiro foi, como 

Rosario Marchoso 
impSe medalhas a portugueses 

Présidente da Repùblica preecupade corn transferência des centres de decisae 
o Présidente da Repùblica esta preocupado 
corn a possivel transferência dos centros de 
decisâo econômicos, defendendo um entendi- 
mento entre os grandes grupos portugaieses 
que tome Portugal mais competitivo. 
Numa extensa entrevista ao Diârio 
Econômico, e cuja primeira parte é hoje pub- 
licada no matutino, que hoje apresenta nova 
imagem grâfica e formato tablôide, Jorge 

Sampaio afirma que, "sem centros de decisâo 
nacionais, nâo hâ naçâo". 
"Os centros de decisâo nacionais nâo sâo pro- 
teccionismo. 
Sâo uma metodologia para nâo sacrificarmos 
os nossos interesses aos interesses de ter- 
ceiros", explicou. 
Para o chefe de Estado, uma economia sem 
"empresas eficientes e competitivas" nâo ben- 

eficiarâ do mercado global e por isso, segun- 
do Jorge Sampaio, Portugal corre efectiva- 
mente o risco de assistir â transferência de 
alguns centros de decisâo. 
Defendendo um "grande entendimento no 
que toca a grandes grupos econômicos e 
financeiros portugaieses", o Présidente da 
Repùblica alerta para o facto de nâo haver 
mercado perfeito. 

M DISTRIBUTORS OF 
f PORTUGUESE 

of PÔI^ÏJ^^L GRANITES 
SI A BS 
êi TILES 

g Happy 

15® Aniversàrid Pf 
lEXï 

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

1 1 Dublin Street, Toronto, Ontario 

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

VIAGEM DOS 
PIONEiROS a Halifax! 

De 5 AII de Maio, «xcumâa a Haliihx, de aviÀo, 
para inauguraçâo do Painel 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. corn 
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A bonita Sandra Helena, hâ algum tempo 
arredada das gravaçôes, voltou ao estùdio 
onde registou corn a sua voz doce e sensual, 
O album "A tua boca morena", onde canta 
10 melodias do autor e compositor Ricardo. 
Depois da cançâo que dâ titulo ao album, 
Sandra Helena ainda oferece aos seus fâs os 
temas, "Deus queira que sim", "Todo o 
amor do mundo", "Fica aqui comigo", 
"O que é?", "A ultima cançâo", "Parece mal, 
mas sabe bem", "E tudo por ti", "Um hino à 

paz", e "Isso é saudade". Sandra Helena esta 
em boa forma vocal e fisica. Nota-se na 
serenidade do seu rosto e na forma como 
interpréta as cançôes. 
Este trabalho gravado nos estüdios Aiksom, 
tem produçâo e arranjos de Ricardo e coros 
da Kris e do proprio Ricardo. No som e nas 
misturas, Tô Carvalho. Distribuiçâo da 
Audiomusic-stars, produçôes Ltd. 
Um punhado de cantigas de agrado gérai. 
Sandra Helena, voltou e melhor que nunca. 

A trip home now departing 
from yom 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 l-888-ROGERSl. 

Ci,, 
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Aten^,Ciubes, ^ 
Associaçôese 

Paroquias 
Entrem em contacte com a FPtv, 

onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

Enviem as 
informa.çôes via 

Fax: 416-537-0144 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 
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unotfo Canafl" 
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Belenenses x Sporting 

Sabadoas19h00 

Domingo as ^ 9hOO - em deferido 

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

4» feira - O Maior Cabaret do Mundo 
5“ feira - Conversa AHada 

6“^ feira - Sexappeal 
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O conhecido empresârio Paulo Cabral, 
trouxe até nos os intérpretes Nelo Ferreira 
(solo) e Paulo Ribeiro (voz da Bandalusa) 
para a sua grande festa de Sâo Valentim, 
em Mississauga. Uma festa que decorreu 
cheia de sucesso em todos os aspectos. No 
caso dos cantores, quase que poderemos 
dizer que formaram uma bandaSolo que 
deu uma animaçào maravilhosa à festa dos 
Coraçôes, dos Namorados locais. 
Naturalmente, dialogâmos corn ambos, 
para que os nossos leitores os conheçam 
melhor. 

JMC - Nelo Ferreira é a primeira vez que 
visita Toronto. Como se sente? Frio? 
Ndo Ferreira- Estou ôptimo. E um prazer 
estar em Toronto e tenho apenas que 
agradecer o modo como tenho sido rece- 

bido até ao momenta. Quanto ao frio, 
tenho que admitir que consegui uma cons- 
tipaçâo, mas s6 por aquilo que vi e pelas 
pessoas que conheci, valeu a pena ter-me 
constipado. E sinal de que Toronto é uma 

cidade encantadora e levo muitas recor- 
daçôes. 
JMC - Como surgiu o convite para actuar 
no Canada? 
Nelo Ferreira - Através de um grande 
amigo que tenho da mùsica, o Fernando 
Correia Marques. Tudo surgiu da ultima 
vez que o Fernando esteve em Toronto e 
sugeriu o meu nome. Dai foi sô combinar- 
mos um evento e câ estou para toda a 
comunidade. Estou feliz porque reparei 
que as pessoas que assistiram ao espectâcu- 
lo ficaram satisfeitas. Fiquei corn a 
impressâo de que esta comunidade é muito 
unida, muito présente e corn grande senti- 
mento. 
JMC - Paulo Ribeiro, partilha do mesmo 
sentimento? 
Paulo Ribeiro - Claro. Como jâ todos 

sabem, a minha passagem por Toronto jâ 
nâo é novidade, embora a ultima vez jâ 
tenha sido hâ très anos. No entanto, o 
espectâculo correu muito bem e creio que o 
facto de termos esgotado a sala é sinônimo 

de que as pessoas continuam a consumir 
müsica portuguesa. 
JMC - Como membro da Banda Lusa, cer- 
tamente que jâ enfrentou o seguinte 
cenârio: hâ pessoas que, por diversas 
razôes, confundem a Banda Lusa corn o 
Diapasâo. Como reage? 
PF.'.’A Ribrào - Sâo as duas maiores ban- 
das de müsica ligeira portuguesa e as que 
mais trabalham em Portugal neste momen- 
ta. Responder a essa pergunta é sempre 
muito complicado porque trabalhamos na 
mesma companhia, no mesmo estùdio, jun- 
tos em projectos, mas nâo temos nada em 
comum. E uma coincidência intéressante 
e talvez seja por isso que a editora quando 
assinou connosco hâ 15 anos - o Marante 
jâ lâ estâ hâ 18 anos - tenha tido isso em 
mente. O facto de “jogar” corn duas vozes 
muito semelhantes. No entanto, tanto eu 
como o Marante sentimo-nos satisfeitos. 
J^h - Hâ possibilidade de ter a Banda 
Lusa a actuar no Canadâ por compléta. 
Poderâ vir a concretizar-se esse facto? 
:\i ? ' R r -'- - Acabei de ter o convite 
pâra os dias 26, 27 e 28 de Junho trazer câ 
a Banda Lusa. Convem esclarecer que a 
Banda Lusa é composta por cinco pessoas 
que dâo a cara, mas tem 13 pessoas envolvi- 
das. Por isso, é quase impensâvel porque 
hâ pouco tempo para os afazeres que temos 
no nosso pais, em primeiro lugar, e depois 
sâo alturas muito mâs porque vem dentro 
de um pacote de santos populares que se 
celebram no nosso pais. Portanto, colo- 
cou-se a possibilidade de fazer o aniver- 

sârio de uma das grandes associaçôes aqui 
no Canadâ ou uma passagem de ano. De 
qualquer modo, tem que ser sempre corn 
muita antecedência. 
J\iC - Nelo Ferreira, os seus projectos? 
XCD Feireira - Eu vou entrar em estüdio 
agora e o novo trabalho sairâ em Maio. 
Vou trabalhar corn o Fernando Correia 
Marques, como trabalho jâ hâ 8 anos. 
Espero que seja do agrado de todos e possa 
receber o apoio que os outros têm recebido 
até agora. 

, ' ■A '. - Foi um prazer tê-lo por câ e até uma 
prôxima oportunidade. 

■ F; • • ' - Eu gostava de deixar aqui 
o meu agradecimento pelo facto de ter tido 
a possibilidade de vir actuar a Toronto, por 
ter sido recebido corn tanto carinho. Esta 
comunidade ficarâ sempre dentro de mim, 
mesmo que eu nunca mais câ voltasse. 
Muitas felicidades para todos. 

- Paulo Ribeiro, até um dia destes. 
' A A - Se Deus quiser serâ até um 

dia destes. Faço minhas as palavras do 
Nelo Eerreira, o meu agradecimento a 
todos os ôrgâos da comunicaçâo social, 
muitas felicidades e obrigado por tudo. 

Nelo Ferreira e Paulo Ribeiro, felizes por 
esta visita ao Canadâ, desejam voltar. 
Sâo artista que facilmente conquistam 
coraçôes, dada a simpatia que irradiam e 
pelas cançôes que interpretam. Cançôes 
para um povo que gosta de se divertir. 
Até à prôxima, Nelo e Paulo. 

JMC/Ana Fernades 

j. UIJJII UJÜJlij JJJJJ JiJvlJüuJ JiJJJJJjJJJJJJ 
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Um grupo de artistas femininos vai par- 
ticipar num grande festival de angariaçâo 
de fundos para a St. Stephen's House, um 
agência social corn multi-serviços para a 
Comunidade, particularmente, para 
idosos, para familias necessitadas, aos 
sem-abrigo, jovens em risco, doentes e 
novos imigrantes. 
Os artistas, os cubanos Jane Bunnett and 
The Spirits of Havana, a brasileira 
Guiomar Campbell, a venezuelana 
Eliana Cuevas, a sul-asiâtica Kiran 
Ahluwalia, a portuguesa Catarina 

Cardeal e os sons da Arâbia na voz de 
Maryem Tollar, garantem a qualidade do 
espectâculo e a viagem â volta da terra 
neste pais maravilhoso de acolhimento. 
O espectâculo GLOBAL DIVAS terâ 
lugar no Bambu by the Lake (245 
Queens Quay West), no dia 27 de Março. 
O jantar terâ inicio pelas 18h00, um jan- 
tar suculento com os sabores de exôticas 
partes do mundo. Bilhetes, para jan- 
tar e espectâculo, custam: $100. 
dolares. Bilhetes so para o espec- 
tâculo, que terâ inicio às 20h30, 

custam apenas $25. dolares. 
Informaçôes e réservas na St Stephen's 
House: 416 925-2103, Ext. 238, ou 
Ticketmaster: 416 870-8000. Outras 
informaçôes, visitando: 
www.ststephenshouse.com 
Também podem obter mais infor- 
maçôes por intermédio de Shari-Lynn 
Sare: 416 364-5701, ou Heather Kelly: 
416 879-0283, ou: heather@heatherk.ca 
Ajudem nesta campanha a St. 
Stephan's House, uma casa que pode 
ser amanhâ... a sua casa! 
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Jorge Sampaio aplaude Chirac 
mas acha dificil evitar a guerra 
O Présidente da Repüblica aplaudiu, em 
entrevista ao Diario Economico, as 
posiçôes tomadas pelo sen homologo 
francês Jacques Chirac sobre a crise no 
Iraque, embora reconheça que existe uma 
"margem muito pequena" para evitar a 
guerra. 
Na segunda parte da entrevista concedida 
ao jornal, o chefe de Estado nao assume 
qualquer ruptura com o primeiro- min- 
istre, Durào Barroso, que assinou a carta 
de apoio às posiçôes norte-americanas, 
mas nao esconde "simpatia" por Chirac. 
Considerando que a margem para evitar 
novo conflito no Golfo é "muito pequena", 
o Présidente da Repüblica sublinhou o 
"papel importante" que Portugal tern na 
cena internacional. 
"Por um lado, porque é uma componente 

de relevo da Uniào Europeia, e, por outro, 
por ter um papel no contexte de uma 
aliança atlântica", disse. 
Reforçando um bom entendimento corn o 
primeiro-ministro neste e noutros temas, 
Jorge Sampaio diz ainda acreditar que os 
Estados Unidos nâo avançarào para a 
guerra sem o aval das Naçôes Unidas. 

PJ detém 40 pessoas por fraudes baocarias 
através de cheques falsificados 
A Policiajudiciària deteve 40 pessoas, por- 
tuguesas e estrangeiras, suspeitas de 
fraudes bancàrias através do furto e falsifi- 
caçâo de cheques, e admite estar-se na pre- 
sença de uma ou mais organizaçôes crimi- 
nosas, de âmbito transnacional. 
A Direcçào Central de Investigaçào da 
Corrupçào e da Criminalidade 
Econômica e Financeira "tem vindo a 
investigar vârias fraudes bancàrias, prati- 
cadas através do furto de cheques remeti- 

dos para Itàlia por cidadâos e empresas 
nacionais. 
Os cheques sâo descontados em Portugal 
apôs falsificaçào dos elementos respei- 
tantes ao beneficiârio e montante sacado. 
Dado o numéro elevado de intervenientes, 
o carâcter complexo da propria investi- 
gaçào e as dimensôes, entretanto atingi- 
das, a Judiciâria farà quarta-feira à tarde 
uma sugestào de medidas de prevençào 
para os cidadâos em gérai. 

UHiH entrevista com o Notnrista tioweopatn 
Antànio Medeiws, jd corn miiitos swos de cxpericciti, 
que o fwderd ajudar na solu^do dos sens probleinas. 

ERVANARI4 VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICÏNA HOMtOPATICA 

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

quL asctdüo au.. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes do jomal O Milénio. 

Cas faz vitimas no 
"Roque Santeiro" 
Cerca de doze pessoas morreram na passada 
sexta-feira-feira, 13-2-03, no mercado “Roque 
Santeiro”, em Luanda, vitimas de uma 
explosâo de uma botija de gâs de cozinha A 
notida é avançada pela imprensa local. 
Algumas das vitimas forain Iransportadas 
para o Hospital Neves Bendinha, onde 
acabaram por sucumbir. 

..0 

ri 

Fonte hospitalar 
garantiu à 
imprensa luan- 
dense que, pelo 
menos sete das 
vitimas encon- 
traram a morte, devido ao facto de as 
queimaduras terem sido da ordem de 2” e 
3° graus e corn extensôes de 40 a 01 por- 
cento. 
Por parte da Administraçâo municipal do 
Sambizanga, onde se situa o “Roque 
Santeiro”, surge a proibiçâo da venda de 
botijas de gâs de cozinha, cujas garrafas 
estâo em mau estado de conservaçâo. 
O mercado “Roque Santeiro” surgiu na 
década de oitenta, inspirada na telenovela 
brasileira que decorria nessa altura em 
Angola. 

Méningite faz 200 vitimas 
Cerca de 200 pessoas morreram 
em Zamfara, no norte da 
Nigéria, vitimas de um surto de 
méningite que esta a flagelar 
àquela localidade do pais. 
Crianças em idade escolar 
constituem a maioria das viti- 
mas, segundo dados ofîciais. 

Fonte do Governo regional explicou a 
uma estaçâo de radio local que as popu- 
laçôes afectadas «jâ tinha sido atingido 
anteriormente» e que se trata de «um 
caso isolado». 
A falta de vacinaçâo jâ 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 
depuis da Organizaçàp Mondial da 
Saùde (OMS) ter anunciado o envio ini- 
cial de très milhôes de vacinas tipo "A" e 
"C" para os paises que integram o chama- 
do "Cordâo Africano da Méningite", que 
vai da Etiôpia ao Senegal». 
A méningite, uma doença que atinge as 
meninges ou membranas que envolvem 
o cérebro e a medula espinal, afecta prin- 
cipalmente as crianças. 
Os sintomas iniciais sâo febres e dores de 
cabeça, segundo- se danos irreparâveis 
na massa encefâlica, o coma e a morte. 

Doença de sono node atingir 
quatre miihôes em Angoia 
A tripanossomiase, vulgarmente co- 
nhecida como a doença do sono, poderâ 
atingir cerca de quatro milhôes de 
angolanos se prevalecer a falta de meios 
para o combate da doença. 
O alerta foi anunciado por Josenando 
Teôfilo, director do Instituto de 
Combate e Contrôle da tripanossomiase 
(ICCT), em declaraçôes à Radio 
Naciona de Angola. 
Uma picada da mosca tsé-tsé é o sufi- 
cente para o desenvolvimento e alastra- 
mento da doença de sono. 
Segundo especialistas, trata-se de uma 
doença mortal, se nâo for tratada conve- 
nientemente ou se o tratamento for tar- 
dio. Os seus sintomas sâo muito idênti- 
cos aos da malâria e da gripe, caracteri- 
zando-se por febre, que afeta principal- 
mente as mulheres e as crianças. 
Josenando Teôfilo garantiu ainda que 

em condiçôes normais, séria possivel 
erradicar a doença em apenas cinco 
anos: « desde que esses meios sejam 
disponibilizados, jâ é possivel nâo ter a 
doença do sono em Angola em 2008». 
As populaçôes habitantes em zonas con- 
sideradas endémicas poderâo ser as 
mais afectadas, segundo as autoridades 
sanitârias do pais. 
As estimativas oficiais admitem que pos- 
sam existir no pais entre 80 e 120 mil 
pessoas infectadas pela doença do sono, 
que jâ afeta sete das 18 provincias 
angolanas. 
Em Outubro 2000, as autoridades indi- 
cavam que a doença do sono atingia 
6.366 aideias de 263 comunas, em 79 
dos 164 municipios angolanos. 
Os dados do ICCT revelam que 1008 foi 
o ano corn o maior nümero de casos, 
corn 8,,5 mil pessoas infectadas. 
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Papas de Serrabulho 
e muito mais... 
A Associaçâo Migrante de Barcelos 
C. Centre, em Toronto, nâo para 
de nos surpreender. 
No passado Sâbado, mesmo corn neve até 
ao tornozelo e frio, os barcelenses e seus 
amigos encheram até nâo caber mais o 
salào de festas Dundas Banqueté Place. 
Depois de um caldinho quente para aque- 
cer os pés, chegou o prato regional mais 
conhecido do Minho, as "papas de serra- 
bulho", bem preparadas e codimentadas 
por cozinheiras da Associaçâo de Barcelos 
e servidas pelo experiênte pessoal de 
Manuel de Paulos. A seguir, prato cheio 
corn os "miüdos" saborosos -os célébrés 
rojôes-, desde tripas até figados, de sangue 
a bucho, tudo do Porco, para alegria de 
toda a gente. 

Para "dar cabo disto tudo", o director da 
secçào Cultural, Carlos Miranda, chamou 
para o palco o jâ indispensâvel Grupo de 
Cavaquinhos e Concertinas, agora corn 
um trio feminino que canta as modas 
interpretadas pelos instiumentos. Depois, 
os mais jovens do folclore, encheram a 
sala de beleza e harmonia, dançando 
bem, fazendo inveja aos mais velhos. O 
novo présidente da Associaçâo Migrante 
de Barcelos, Licinio Silva, chamou todos 
os novos directores -hâ sempre alguns 
que nâo podem estar présentés- para 
apresentaçào dos mesmos aos sôcios. 
Curioso, as mulheres estâo em maioria! 
Grandes minhotas. 
Segundo o Présidente Licinio Silva, em 
breve os sôcios vâo ter agradâveis novi- 

dades como, por exemplo, uma ida a 
Portugal do Rancho Folclôrico e respectiva 
excursào aberta a todos. Outras novi- 
dades, a seu tempo, serâo conhecidas. 
A Associaçâo Migrante de Barcelos esta 
muito bem lançada na Comunidade. Tem 

sede prôpria, folclore e escola de müsica ^ 
tipica, milita gente jovem e activa, para 
além do amor às suas coisas. Estâo de 
parabéns, pelo muito que jâ fizeram em 
tâo pouco tempo. 

JMC 

Sâbado, dia 1 de Março, a CIRV-fm e a Happy Travellers comemoram 
o êxito do Winterfest 2003, com um grande jantar de convivio no 

Dundas Banquet Place, em Toronto. 

Jantar, Exposiçâo de fotografias, 

apresentaçào do video 

Winterfest 2003 e muitas 

cantigas corn o animador 

Tony Melo! 

Adultos: $25. dôlares 

Crianças; $15. dôlares 
Relembre os bons tempos vividos 
no México e prepare-se para nova 

etapa festiva. 

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

21/03 20/04 ; 

Este Sextil ira trazer-lhe a oportunidade de recuperar as suas 
forças. Aproveite para cuidar de assuntos relacionados corn a 
casa ou corn a familia. 

TOLRO 
21/04 4 20/05 

Esta Quadratura entre a Lua e Vénus poderâ trazer-lhe dificul- 
dade em transmitir coin a clareza necessâria, uma ideia, um 
sentimento ou um afecto. 

OCMCOS 
21/05 4 20/06 

CARâNGLCJO 
21/06 A 20/07 ^ 

Nesta fase poderâ valorizar mais o impacto de uin projecto do 
que os meios pai a o concretizar, jâ que as rotinas e a minücia 
nào serâo o seu forte. 

-;4 

Sentira, neste Sextil da Lua a Marte, mais do que admiraçào, 
uma atracçào por pessoas de convicçôes bem determinadas e 
corn personalidade forte. ■. 

■i LcÂo 
22/07 A 22/08 

Devido a um Sextil entre a Lua e Marte, sentira uma maior neces- 
sidade de se manifestai-. Aproveite para expor os seus pontos de 
vista. 

VIROCH' 
23/08 A^/09 g 
BALANçA 
23/09 A 22/10 

Tudo o que tenha a ver corn compras para a casa poderâ sus- 
citar-lhe maior interesse do que é usual. Mas procure conter-se 
em relaçâo à extravagância. 

Durante este trânsito é provâvel que tenha a sensaçào que as 
pessoas da sua familia ou o cônjuge nào percebem corn clareza 
aquilo que estâ a dizer. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Desejarâ tomar iniciativas de modo a distinguir-se dos demais. 
Poderâ igualmente actuar corn determinaçào e de forma ines- 
perada para dar nas vistas. 

Ë um momento de harmonia, de bem-estar interior, de tran- 
quilidade, de segurança, de intuiçôes mais précisas, per- 
cepçôes profundas, de aspiraçôes. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Procure reorganizar o seu lar, deitar fora o que jâ nào précisa, 
largando o que morreu no passado e disponibilizando-se para 
agarrar o futuro. 

AQLARIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'20/03 

Este é um daqueles momentos em que consegue ligar factures 
que, no passado, pareciam à toa, sein significado. Aproveite 
para corner e dormir melhor. 

Uma obsessào, uma ideia da quai é dificil fugir, poderào criar- 
Ihe um momento menos agradâvel. Serâo mais intensas as 
relaçôes corn mulheres. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Norah 
Jones 
foi a grande 
vencedora 
dos Grammv 
2003 
A cantora Norah Jones foi a grande vence- 
dora da 45“ ediçâo dos prémio Grammy, 
cuja entrega decorreu no domingo em 
Nova lorque, ao receber oito estatuetas, 
incluindo as de melhor album, cançâo, 
disco do ano e melhor nova artista. 
Norah Jones recebeu o Grammy do me- 
lhor album do ano, o mâximo prémio da 
Academia Nacional do Disco, Arles e 
Ciências dos Estados Unidos. 
Jones, 23 anos, disse ao receber um dos 
mùltiplos prémio nunca ter imaginado 
que "a minha müsica ia algum dia ser 
considerada como popular". 
A grande vencedora da noite também foi 
distinguida corn os Grammy do melhor 
album de vocalista de Pop e interpretaçào 
vocal feminina de pop. 
O seu disco também recebeu um 
Grammy para o melhor trabalho de 

gravaçào em estüdio e melhor produtor, 
Arif Mardin. 
Atrâs de Jones ficou o grupo de müsica 
country Dixie Chicks, que ganhou quatro 
Grammy's. 
O veterano Bruce Springsteen recebeu 
très grammy para a melhor cançâo de 
rock e melhor interpretaçào vocal de rock 
pelo seu disco "The Rising", além de me- 
lhor disco de rock com o mesmo titulo. 
A cerimônia da entrega dos prémios, que 
regressou a Nova lorque depois de cinco 
ediçôes em Los Angeles, California, teve 
como palco o Madison Square Garden 
sob rigorosas medidas de segurança. 

[ Courtney love tenta 
deixar a dependência 
de comprimidos 
A cantora Courtney Love revelou que 
esta a fazer um tratamento par a deixar a 
dependência de dois comprimidos: o 
tranquilizante Xanax e o analgésico 
Vicodin. 

Parte da terapia implica a presença per- 
manente de unia segunda pessoa, um 
acompanhante contratado par a o efeito 
e cuja funçào é vigrar os hâbitos de Love. 
Segundo alguns media, terà sido esta 
necessidade de acompanhamento por 
parte da cantora que motivou a dis- 
cussào hâ alguns dias a bordo de um 
aviào e que levou à sua detençâo em 
Londres. 
Aparentemente, Love queria qiie o seu 
acompanhante viajasse corn ela em 
primeira classe, mas as hospedeiras 
terào negado o acesso a essa zona do 
aparelho. 

Conhecida pelo temperamento explosi- 
ve, a actriz envolveu-se mima enorme 
discussào e no ineio de algumas 
ameaças terà levado voz de pri.<âo, con- 
sumada quando da chegada à capital 
britânica. 
A viùva de Kurt Cobain foi, no entanto, 
libertada poucas horas depois, mediante 
o pagamento de uma cauçào. 

FILME DA SEMANA 

now TO LOSE A GUY IN 10 DAYS 

SiNOPSE; 

Andie Aiderson (Kate Hudson), 
cronista da levista “Comjxisiue 
Magazine”, tem nas suas màos lun 
trabalho fora do vulgar- e terà de o 
entregar corn alguina urgênda. 
Ela tera de escrever uma crônica 
que mensione as 10 coisas que 
uma muDier [xxle fazer para c|ue 
um hoinem (namorado) a deixe 
em paz e para isto lerâ de ques- 
tionar varias muUreres par a Jun- 
tar diferentes opiniôes. 
Apôs juntar as 10 razôes tera de 
as por em prâtica, encontrando 
um homem, fazer corn que ele se 
apaixone por ela e depois utilizar 
as ideias recolhidas e provai- que 
sào de facto as melhores formas 
de se livrai- dum namorado. 
Tudo em 10 dias. 
Benjamin Bar ry (MeConaughey), 
foi o alvo escolhido ao acaso por 
Andie, mas por ironia do desti- 
no, ele tinha feito uma aposta 
corn o patrào que censeguiria 
fazer uma miilher apaixonai-se 
por ele em 10 dias. 
A questào fica no ar. Sera que 
duas pessoas congueirr provai- 
que o ainor verdadeiro nào 
existe? A ver vamos! 
Também de referir, a maior par te 
deste filme foi gravando em 
Toronto, Ontar io. 

ACTORES: 

Kate Hudson, Matthew 
MeConaughey, Adam Goldberg, 
Thomas Lennon, Bebe Neuwirth 
Michael Michele, Kathryn Hahn, 
Robert Klein 

GENERO 

Comédia 

DURACàO: 

116 Minutes 

REALIZACAO 

Donald Petrie 
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Minhotos em despique 
Minhotos em despique é, por si s6, uma 
festa. Manuel da Silva, Adélia Ribeiro e 
Domingos Soalheira, encheram as salas e 
“esfanicaram-se” uns aos outros. 
Ela é natural de Arouca. Ele é oriundo de 
Guimarâes. Embora Arouca pertença ao 
Douro Litoral, a sua aproximaçâo do 
Minho fez corn que Adilia Ribeiro se tor- 
nasse “perita” no mundo do cantar ao 
desafio. Quanto a Domingos Soalheira, o 
baixo Minho, rico pela sua histôria e 
tradiçôes, a capacidade de criar letras e de 
cantar ao desafio està-lhe no sangue. Os 
dois tiveram em Toronto -tal como o jâ 
conhecido Manuel da Silva-, a convite do 
Arsenal do Minho, para mais uma “mara- 

tona” de cantares ao desafio e concertinas. 
De passagem por FPtv, dialogaram corn 
Luis Fernandes. 
LJ. - As Cantigas ao Desafio, para quem 
observa do exterior, apresentam-se como 
algo dificil, sobretudo porque passam pelo 
improviso. Como se preparam para cantar 
ao desafio? 
Domingos Soalheira - Qualquer coisa 
serve para se iniciar uma cantiga ao 
desafio. A partir daqui posso começar a 
desenrolar uma conversa em cantigas ao 
desafio, porque no fundo quando* 
cantamos ao desafio estamos a con- 
versar. Dai o serem necessârias pelo 
menos duas pessoas. 
Adilia Ribeiro - Para cantar ao desafio, 
ninguém nécessita de reflectir num tema. 
Um pequeno acontecimento, uma pequena 
coisa é suficiente para ter uma cantiga que 
dure horas. Eu costumo dizer que se 
começa por uma virgula que se desenrola 
num processo que envolve falar da terra 
um do outro. Ou seja, eu defendo a minha 
terra e tento colocâ-la a nivel superior em 
relaçâo à dele e vice-versa. Ou entâo, o 
desafio pode ser baseado numa vertente 
brejeira e começamos a atacar-nos na 
condiçâo de homem contra mulher e mul- 
her contra homem. É claio que os pontos 
fracos sào sempre os mais atractivos. Por 
outro lado, o norte de Portugal é uma 
regiào onde ainda a religiâo se mantem 
viva. Esse facto permite-nos utilizar pas- 
sagens biblicas para iniciarmos o cantar ao 

desafio. Se se 1er um livro sobre a Histôria 
de Portugal, ao fim de terminarmos a leitu- 
ra conseguimos recontar o que o livro diz 
em quadras. Como vê, hâ um leque muito 
vasto que inspira os cantares ao desafio. 
LJ. - No entanto, nào é qualquer pessoa 
que consegue olhar para essa “virgula” que 
mencionou e que.de repente a transforma 
numa cantiga ao desafio. 
Adilia Ribeiro - É como tudo na vida. 
Nem todos conseguem ser jornalistas, nem 
todos conseguem ser doutores. Eu creio 
que nâo é dificil cantar ao desafio, mas 
talvez porque a mim a inspiraçào me 
ocorre muito naturalmente. 
Domingos Soalheira - Trata-se de algo que 
nâo sabemos explicar, mas que nos vem à 
cabeça numa fracçâo de segundos. 
LJ. - Obrigado por se terem disponibi- 
lizado a estar em FPfv e muitas felicidades 
no futuro. 

Domingos Soalheira - Eu é que agradeço à 
FPtv, a toda a gerência do Arsenal do 
Minho e a todas as pessoas que nos têm 
recebido corn tanta amabilidade. Até uma 
prôxima oportunidade. 
Adilia Ribeiro - Eu gostaria de agradecer 
de igual modo a todos os que connosco têm 
estado nestes dias e voltarei sempre corn 
muito gosto para contribuir corn o meu 
cantar se for do vosso agrado. 

No final da entrevista, Adilia Ribeiro e 
Domingos Soalheira deixaram uma canti- 
ga ao desafio a todos os telespectadores de 
FPtv, um hino a todos os portugueses resi- 
dentes em Toronto. Tratou-se de um 
“cheirinho” do que tinha acontecido na 
festa do Arsenal do Minho. Como diziain 
na cantiga, onde hâ minhotos, hâ cantigas 
ao desafio. 

L.f./Ana Fernandes 
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Espaço: 

Nave onde vâo viajar os primeiros astronautes 
Chineses esta pronta 
Fontes da Corporaçâo de 
Tecnologfia Aerospacial chinesa, 
entidade responsâvel pelo fabrico 
da nave onde vâo viajar ainda este 
ano os primeiros astronautas do 
pais, garantiram que o veiculo 
esta "praticamente pronto". 

A concretizar-se, o voo marcarâ a estreia 
da Repùblica Popular da China nas via- 
gens espaciais tripuladas. 
A nave, designada Shenzhou V (Nave 
Divina V), é a quinta desenvolvida pela 
companhia, uma das sete envolvidas no 
projecto espacial e a responsâvel por 
desenvolver tanto os veiculos como os 
foguetôes lançadores Longa Marcha. 
O projecto esta a ser realizado com uma 
assombrosa rapidez, o que permitiu ante- 
cipar em dois ou très anos a viagem de 
cosmonautas Chineses ao espaço, depois 
dos êxitos alcançados com os lançamen- 
tos das naves Shenzhou I, II, III e IV 
(entre 1997 e 2002). 
Os peritos da Corporaçâo Aerospacial 
assinalam hoje à imprensa local que a 
Shenzhou IV, lançada em Dezembro de 
2002, demonstrou que as naves chinesas 
"estâo preparadas para transportar seres 

humanos, corn fiabilidade e segurança". 
A Corporaçâo estâ a desenvolver tecno- 
logias para futuras exploraçôes da Lua 
por astronautas Chineses, que poderào 
viajar até ao satélite natural da Terra em 
finals da década (ou até antes, dada a 

celeridade do programa espacial chinés). 
Por isso, se tudo decorrer como o previsto, 
no Outono vâo viajar um ou dois astro- 
nautas na Shenzhou V, escolhidos a partir 
de um grupo de catorze pilotos militares 
que actualmente estâo a ser treinados 
numa zona sécréta ao norte de Pequim. 
No inicio equacionava-se a possibilidade 
de enviar apenas um cosmonauta neste 
primeiro voo, no entanto, as ultimas infor- 
maçôes oficiais falam em duas ou até très 
pessoas. 
Os que estâo a ser formados comp taiko- 
nautas (taikong significa espaço em man- 
darim) têm 30 anos, medem cerca de 1,70 
metros, pesam aproximadamente 65 qui- 
los e completaram mais de mil horas de 
voo em aviôes de caça militares, segundo 
fontes do projecto espacial. 
A carreira espacial chinesa, desenvolvida 
corn fins militares pelo Exército Popular 
de Libertaçâo, tem como objectivo, a curto 
prazo, transformar a China no terceiro 
pais, depois dos EUA e da antiga URSS, 
capaz de enviar seres humanos ao espaço. ■ 
Além disso, estâo também a ser equa- 
cionadas, a médio e longo prazo, viagens 
à Lua e a Marte, entre outros projectos. 

Ciência; 

Amendoins contêm substancia que pode 
combater tuberculose 
Os amendoins contêm uma substancia 
que pode constituir uma nova arma para 
combater a tuberculose, segundo as con- 
clusôes de um estudo sueco, divulgadas 
esta terça-feira. 
O grupo de investigadores, liderado por 
Thomas Schoen, um microbiologista da 
Universidade de Linkoeping, viajou até à 
Etiôpia para estudar 120 pacientes que 
sofriam de tuberculose pulmonar. Trata-se 
de uma doença causada-por uma bactéria 
altamente contagiosa que infecta os pul- 
môes e que pode ser fatal. 
O objectivo da équipa era estudar se um 
aminoâcido chamado arginina, que se 
pode encontrar abundantemente nos 
amendoins, teria algum efeito positivo no 

combate à microbactéria tuberculose. A 
arginina é considerado um tratamento 
potencial porque aumenta os niveis de 
ôxido nitrico, que ajudam o corpo a pro- 
duzir macrophages, células imunitârias 
que atacam a microbactéria. 
Durante quatro semanas os pacientes rece- 
beram de forma aleatôria arginina e place- 
bos em doses de uma câpsula de um 
grama, o équivalente a 30 gramas de 
amendoins por dia, em complemento do 
tratamento de quimioterapia. 
O estudo, que serâ publicado na ediçâo dé 
Março do European Respiratory Journal, 
demonstrou que os pacientes que 
tomaram a arginina apresentaram melho- 
rias significativas. Esses doentes tiveram 

menos tosse e uma melhor limpeza de bac- 
térias do seu corpo, quando comparado 
corn o grupo que tomou os placebos. 
«Acreditamos que o grande efeito da 
arginina é o aumento da produçâo do 
ôxido nitrico e conséquente destruiçâo das 
bactérias», revelou Thomas Schoen. 
Para o cientista, «muitas nozes contêm 
arginina, mas os amendoins sâo especial- 
mente ricos na substância e sâo baratos, 
estando disponiveis por todo o mundo». 
Schoan incentiva à realizaçâo de mais 
estudos para confirmar a descoberta mas 
também adverte que é précise ter em con- 
sideraçâo o risco de alergias, uma vez que 
os amendoins sâo uma comum fonte de 
reacçôes alérgicas. 

Genética: 

Clonaid anuncla 
nascimento de 
dez novos 
clones até final 
de 2003 

'■“y 

Dez novos bébés clonados 
deverâo nascer até ao final 
de 2003, segundo divulgou a 
présidente da Clonaid, 
Brigitte Boisellier, numa 
entrevista publicada esta 
segunda-feira pela BBC 
Brasil. 

«Hâ 20 mulheres, neste momento, a 
prepararem-se para receber embriôes 
clonados. Se tivermos os inesmos 50% 
de sucesso de antes, teremos dez 
bébés até ao fim deste ano. É isso que 
esperamos», afirmou a présidente da 
Clonaid, que diz cobrar cerca de 200 
mil euros por cada alegada clonagem. 
Segundo a responsâvel, a prova de 
que as tentativas de clonagem da 
Clonaid têm realmente sido bem 
sucedidas deverâ ser revelada ao 
mundo ainda este ano. 
Até à data, a empresa jâ anunciou o 
nascimento de cinco clones 
humanos, mas ainda nâo convenceu 
a comunidade cientifica do sucesso 
das suas experiências. A Clonaid estâ 
ligada ao Movimento Raeliano, que/ 
acredita que a vida na Terra foi cria- 
da por seres extraterrestres através da 
engenharia genética. 

QŒAI] 
QUE RIZ A DIRRENÇA COM ESPECIAIS TODOS OS DIAS! 
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Os N4YIOS IMIQRàNTES 
Por: Aires Wbytton 

NV OLYMPIA (1953-19741 

Construido na Escôcia pelos estaleiros 
navais Stephen para a casa armadora 
Greek Line de Monrovia, o Navio Vapor 
Olympia desloava 22,979 toneladas bru- 
tas e media 186.5m de comprimento fora- 
a-fora e 24,1m de boca. Corn turbinas a 

iun imi 
lïnH mt 

ÏÎSSÏ*"* 

vapor a produzir 25,000 shp e propolsio- 
navam dois hélices, corn a velocidade 
maxima de 23 nos. 
O Olympia acomudava 138 passageiros e 
1,169 em classe turistica. 
Corn O numéro de construçào 636, o 
casco foi lançado ao mar, sem nome, no 
dia 16 de Abril de 1953. Nomeado 
Olympia e entregue no dia 12 de Outubro 
e registado propriedade da Transatlântica 
Shipping Corporation de Monrovia. A 
viagem inaugural de Glasgow-Liverrpool 
a New York, realizou-se a 15 de Outubro 
do mesmo ano, e no mês seguinte inau- 
gurou a rota de Bremerhaven a New York. 
A 26 de Março de 1955, apôs ser remode- 
lado e agora corn uma tonelagem bruta de 
17,362 ton, inaugura a primeira viagem de 
New York a Piraeus. Este serviço é alarga- 
do para Haifa em 1961. Em 1968 é re- 
gistrado em Andros sob a bandeira grega, 
agora corn 17,434 toneladas brutas. 
Em 1970, passa a ser utilizado exclusiva- 
mente a serviços de cruzeiro, e no dia 24 
de Março de 1974 é ancorado em Piraeus 
para: ser desmantelado. 

ART corn programa de 267 milhôes de Euros no turismo 
A recém criada Associaçào Regional de sageiros, destinados a ligar todos os conce- 
Turismo dos Açores (ART) tem um pro- Ihos da ilhas Terceira, Graciosa, Sâo Jorge 
grama de investimentos no valor de 267 e Pico. 
milhôes de euros. O turismo natureza e as experiências de 
O anüncio dos investimento foi efectuado diversào e emoçào numa zona sem massifi- 
pelo présidente da ART, Luis Outra, que caçào, sâo encaradas como vantagens para 
na ocasiâo revelou que entre os projectos o destino de cinco ilhas da Regiào, para 
incluidos no programa figura a compra de além da ausência de poluiçào, clima 
dois barcos corn capacidade para 200 pas- ameno, segurança e elevada diversificaçào 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
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em Toronto 

cultural e patrimonial. 
A associaçào delineia a imple- 
mentaçào de um Laboratôrio 
de Ambiente Marinho na 
Praia da Vitoria, de nücleos 
de recreio nâutico nos conce- 
Ihos de Santa Cruz da 
Graciosa, Velas e Calheta e 
Lajes do Pico e de um parque 
temâtico na Madalena do 
Pico. Para além disso esta pre- 
visto, ainda, o funcionamento 
de uma escola de formaçào 
para os turistas, e populaçào 
local, corn curso de iniciaçào 
nas areas do mergulho, pesca, espeleologia, 
vela, parapente, montanhismo e desportos 
nâuticos. 
A ART, constituida pela Câmara do 
Comércio e Indüstria de Angra do 
Heroismo, e pelos municipios de Angra do 
Heroismo e Praia da Vitôria, Santa Cruz 
da Graciosa, Velas e Calheta de Sâo Jorge, 

Madalena, Lajes e Sâo Roque do Pico, 
reconhece no entanto algumas fragilidade 
da nossa condiçào ultraperiférica, 
nomeadamente no que respeita às ligaçôes 
aéreas, insuficiência e escassa diversifi- 
caçào da oferta hoteleira, falta de animaçào 
e de recursos humanos especializados no 
turismo e restauraçào limitada. 

Prof. José Curto no Victoria Coiiege 
José Curto, Professor do Departamento 
de Histôria da Universidade de York pro- 
feriu, no passado dia 26 de Fevereiro, no 
Victoria College, uma palestra subordina- 
da ao titulo PORTUGAL AND THE 
ATLANTIC SLAVE TRADE. O 
Professor Doutor José Curto é doutorado 
pela Universidade da California (Los 
Angeles), tem vârios livres e inümeros 
artigos publicados na sua area de especial- 
izaçào - Histôria de Africa. 
Esta foi uma iniciativa do Departamento 
de Espanhol e Português da Universidade 
de Toronto e do Leitorado de Lingua 
Portuguesa do Institute Camôes. Os 
quarenta alunos do Curso de Introduçâo à 
Histôria e Civilizaçào de Portugal, bem 
como vârios colegas e outres interessados 
aprenderam um pouco mais sobre o papel 
desempenhado por Portugal num assunto 
que, durante muito tempo, nào foi men- 
cionado nos nossos livros de histôria - o 
negôcio de escravos. 
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LACRISOS POR UMA CASUARINA 
Caminhâvamos pela praia, os pés mer- 
gulhados no turquesa das âguas do Mar 
das Caraibas, ladeado por um exército 
alinhado de coqueiros a rumorejar segre- 
dos codificados de outras artes marciais. 
Um ou outro, num acto de insubordinaçào 
às leis castrejas, solta-se da parada para se 
debruçar dengoso e sedutor sobre as âguas 
do mar, em busca de caricias hümidas nos 
troncos rocegados por màos viajantes, que 
querem fixâ-los na pelicula de mais uma 
fdtografia. De repente, vislumbro algo 
que nào faz parte daquele cenârio, todo 
ele composto de uma flora harmonica e 
repetitiva, e grito; 

- Uma casuarina! É uma casuarina! 
Hâ quantos anos nâo voltara a ver uma 

casuarina! Ela fitou-me corn um ar de 
espanto de quem nada percebera. Soou-lhe 
a nome de pâssaro, disse-me depois. Nào 
cheguei a dizer-lhe que, sem saber, tinha 
razào jâ que o nome dériva da semelhança 
que as suas folhas têm corn o casuar, um 
pâssaro - kasuwari, em malaio. Sô entào 
percebi que lhe amputara as memôrias de 
infância, quando decidi traçar-lhe um 
outro destino sem a Praia Morena de 
Benguela, onde as casuarinas desenhavam 
na orla costeira as sombras a que confiâva- 
mos a toalha estendida a uma sesta sem 
convite. Alguns, de escolherem sempre a 
mesma, em conversas à beira-mar, até lhe 
chamavam sua apontando-lhe o indicativo 
e repetindo corn frequência: “estou ali... 
debaixo da minha casuarina”. 

Afastei-me da âgua e tomei a direcçào 
da casuarina num gesto calculado de 

quem se dirige em peregrinaçào a um local 
de culto. Afaguei-lhe a copa tombada em 
asas suaves, salpicadas aqui e ali por pin- 
has minüsculas que nào ultrapassavam o 
tamanho da cabeça de um dedo. 
Arranquei très, e sô agora penso que foram 
realmente très e apenas très, como se 
quisesse fixar aquele instante num triptico 
em que eu séria a folha principal unida a 
duas outras pelas dobradiças de um amor 
a invocar ausências mutiladas. Peguei 
numa das pinhas e estudei-lhe as reentrân- 
cias simétricas como quem cava memôrias 
em buracos jâ carcomidos pelo tempo. 
Creio que sô nessa altura ela entendeu que 
casuarina nào era apenas nome de ârvore, 
mas palavra mâgica de retorno a um 
alçapào de recordaçôes em que o léxico 
corre na direcçào inversa à da queda, 
como em qualquer outra viagem - a 
paisagem anda sempre para trâs. Outras 
palavras se foram seguindo e ganhando 
corpo naquele turbilhào de recordaçôes 
desenfreadas. Jinguba, por exemple, nào 
era apenas a leguminosa que o dicionârio 
nos dâ como sinônimo de amendoim 
comido no Puto. Reduzi-la a uma definiçâo 
é o mesmo que retirar-lhe o cenârio colori- 
do da quitandeira que, sem ter curso de 
modelo, desfila altaneira a quitanda ainda 
a cheirar a açücar quente mascavado, 
denunciando a presença das rodelas 
alaranjadas do caramelo de jinguba acaba- 
do de fazer. Qiiando o odor arrastava atrâs 
de si a quantidade suficiente de moleques 
ougados de desejo, à mistura corn meninos 
calçadinhos da cidade, ela depositava no 

chào de qualquer esquina do 
negôcio a quitanda onde o 
doce de jinguba emparceirava 
corn os cartuchos de papel 
paido cheios da arenosa farin- 
ha de mandioca envolta em 
açücar. Os parcos tostôes que 
cada um de nôs tinha, nunca 
davam para comprar as duas 
coisas. O investimento exigia 
uma negociaçào prévia de 
modo a que, de forma alternada, pudésse- 
mos ter acesso às duas guloseimas. Muitas 
vezes o mais novo era ludibriado pela 
esperteza do mais velho. Calava a afronta 
durante o tempo de um outro entrai' para o 
grupo, para que ele, de explorado, passasse 
a assumir o papel de explorador. Sem ter- 
mes lido Marx nem Engels, sem nada 
percebermos de meios de produçâo nem 
mais valias, hierarquizâmos as diferentes 
categorias de uma sociedade de classes, 
embora nos sentissemos todos proletârios 
da mesma repüblica construida nos rasga- 
dos sorrisos dos quintals de tamarindeiros 
e mangueiras, sem dono e à mercê de todos 
nôs. Eram sorrisos suspenses de fios entre 
os dentes de tanto chupar o caroço da 
manga madura, num piscar de olho agri- 
doce dos tamarindos avermelhados e 
escondidos no fundo da pasta, por entre os 
cadernos dos deveres escolares. Qiiantas 
vezes as vagens amassadas foram teste- 
munhas de reguadas sofridas e caladas no 
silêncio de quem se esquecera das horas e 
voltara tarde para a cubata onde jâ nâo 
entrava o sol para fazer os trabalhos de 

casa. Porque era para a sanza- 
la que voltavam depois daque- 
la incursâo à selva urbana, em 
que o rio Cavaco a Norte e o 
Coringe a Sul, serviam de 
fronteira. Uma geografia cal- 
correada a pés descalços, a 
contrariât tudo quanto se 
aprendia na escola sobre leito, 
margens, foz e estuârio dos 
rios. A professora a explicar e 

a gente a ver no mapa nào a âgua barrenta 
e révolta a desaguar no Atlântico, mas leito 
seco de lixo a desaguai' em estuârios de 
vidas devassadas na imaginaçào de cada 
um de nôs. O supérfluo de uns transfor- 
mado em utilidade para alegria de muitos 
outros! 

Continuo ali especada em pensamentos 
desencontrados fitando o hofizonte longin- 
quo como se o cimo das ondas me 
trouxesse mais memôrias engarrafadas a 
dar à costa. Chamam por mim. Baixo a 
mào que servia de pala à minha circun- 
specçâo do azul sem fronteira entre mar e 
terra. Olho para a casuarina pela ùltima 
vez e volto-lhe as costas por entre lagrisos 
de um adeus. Acabei de escrever - lagrisos 
- e nào sei de que acto irreflectido me 
vem. Devo tê-la inventado ainda sob a 
força do feitiço de Africa que, naquele 
derradeiro momento de partir, deixou 
meia lâgrima deslizar e.cair no riso aber- 
to de um reencontro. Dor e contenta- 
mento fundidas e confundidas na erase 
dos sons silenciados de que se compôem 
todas as despedidas. 

Jà ouviu falar em 

Project DiplomaP 
Certaxnente que sim! 
Pois bem, dia 27 de Fevereiro, novo 
encontro com 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 dûvidas serâo 
esclerecidas através de perguntas e 
respectivas respostas, em inglês e 
portug^ês, no encontro de 27 de 
Fevereiro das 7 às 9 horas da noite, no 
Clube Português de Mississauga 
- 53 da Queen St. North, em Mississauga. 
O mesmo acontecendo nos vàrios clubes da / 
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 nôs! 

Um projecto de hoje para o future! 

'■ / 

Mamt>er A.D.P. 

MIGLIORA l TUOIINDICI D’ASCOLTO 

DOMENICO COSENTINO, H i s 
SPECIAUSTAAPPARECCHI AUDITIVI 

OUVIR é uma premia preciosa. Infelizmente, a poluiçâo sonera, algumas 
doenças e a passagem dos anos de vida, vâo destruindo o sistema auditivo. 

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequêneias 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 future 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 auditives dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 locais: 
540 CoUege St. 

Suite #402 Toronto, Ont 
8333 Weston Rd. 

Unit 105, Woodbridge, Ont. 

o 

BLOOR 
N 

COLLEGE 

LANGSTAFF 
N 

HIGHWAY #7 

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

esta ofioitunidade. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 
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SAUDH RM SUA CASA 

COLUNA COM DORES 
Na sua posiçâo vertical, a cabeça assenta 
nas vértebras do pescoço transmitindo o 
seu peso às vertebras dorsais, lombares e 
sacro. O côccix é apenas um vestigio de 
uma cauda desaparecida na evoluçâo que, 
apesar de estar atrofiada, pode corn facili- 
dade ser pisada numa queda, e dar origem 
a dores incômodas, capazes de levar muitos 
anos sem passar. O movimento da coluna 
vertebral faz-se pela flexibilidade dos dis- 
cos intervertebrais e pelas articulaçôes das 
facetas que unein as vértebras por trâs do 
canal por onde passa a medula. Os liga- 
mentos longitudinals, que vào da cabeça 
até ao côccix, unem todas as estruturas ver- 
tebrais numa coluna sôlida de vértebras e 
discos comprimidos entre elas. Os ossos, 
ligamentos, e os discos da coluna, estâo 
cobertos de filamentos nervosos, e por isso, 
sâo sensiveis à dor. Como o tempo nào 
perdoa, corn a idade, e o peso do corpo, 
esses tecidos ficam sujeitos a desgaste, e 
à artrite e dor. 

Quaisquer posturas anormais do tron- 
co e pescoço, incluindo defeitos de vérte- 
bras, ou curvaturas anormais da espinha, 
podem causar distensôes nos tecidos corn 
sensibilidade à dor. As formas e posiçôes 
anormais da coluna vào criar stress aos 
ossos, ligamentos, e articulaçôes; podendo, 
corn maior facilidade, dar origem a dege- 
neraçào dos discos e facetas; forma-se assim 
a doença degenerativa que pode contribuir 

para dores da coluna, muitas vezes inici- 
adas por esforços, e corn tendência a repe- 
tirem-se corn facilidade. As barrigas gordas 
salientes, ou as marnas énormes de algu- 
mas mulheres, sâo factores agravantes 
dessas dores e, algumas vezes, as costas sâo 
tâo fracas e sensiveis, que até mesmo os 
saltos altos dos sapatos podem contribuir 
para as aumentar. 

As hérnias dos discos lombares sâo 
problemas relativamente frequentes que 
podem causar compressâo do nervo ciâtico 
e, por esse motivo, causar uma dor aguda 
intensa a radiar para uma coxa e pei na. O 
seu tratamento deve ser conservador, e 
fazer-se, sempre que possivel, corn analgési- 
cos e repouso. A operaçâo aos discos deve 
ser reservada para casos em que as dores 
sejam intolerâveis e severas, sem indicios 
de melhoras, depois de terem passado 
alguns mêses. A operaçâo, embora geral- 
mente dê um bom resultado imediato, nào 
deve ser considerada um tratamento defi- 
nitivo, pois, em alguns casos, a dor pode 
voltar, e ser cada vez mais dificil de tratar. 
As rupturas de discos acontecem geral- 
mente nas ultimas duas vértebras lom- 
bares, mas, raramente, aparecem no 
pescoço; nas vértebras cervicais, podem 
comprimir a medula, e causar paralisias a 
necessitar cirurgia urgente. 

A grande maioria das dores nas costas 
é causadas por distensôes de mùsculos. 

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

modernos Airbus A310/300 
da Sata International. 

Marque jâ a sua viagem 
para o Vérâo. 

Exija Sata você merece. 

Prefir^ « SATA EXPRESS, 
conbacte o ?eu agente ae viagens 

pava veçevwav a 9ua paç^a^em. 

tendôes, ou ligamentos, résul- 
tantes de mas posiçôes e 
esforços, ou de acidentes nos 
desportos e trabalho. A falta 
de prevençào, incluindo a 
falta de treino na preparaçào 
fisica e vocacional para a execuçâo corn 
segurança dessas actividades, é a causa 
mais frequente dessas lesôes. As dores 
podem levar semanas ou meses a passar, 
mas a recuperaçào é quase sempre possivel 
e total. Ao contrario do que outrora se pen- 
sava, o repouso nào vai beneficiar a recu- 
peraçâo, e pode mesmo, em alguns casos, 
contribuir para retardâ-la, ou originar o sin- 
droma de dores crônicas. Sô as actividades 
e movinientos nocivos às partes do corpo 
afectadas devem ser evitados, e, para facili- 
tar a recuperaçào, o doente deve prosseguir 
corn actividades sadias e exercicios apro- 
priados para melhorar a postura, e aumen- 
tar a força e descontraçào muscular. 

As dores causadas por problemas 
mecânicos da coluna tendem a aparecer na 
posiçào levantada, de pé ou sentada, e a 
aumentar corn certos movimentos e o pas- 
sar das horas do dia, e a melhorar corn o 
descanso no leito. Quando a dor, geral- 
mente associada à dificuldade de movi- 
mentos e rigidez no corpo, aparece ao le- 
vantar de madrugada, éla tem, quase sem- 
pre, uma origem reumâtica. Os banhos 
quentes matinais e os medicamentos anal- 
gésicos anti-inflamatôrios podem melhorar 
o sofrimento destas dores renitentes e incô- 
modas. Uma dor forte e constante, que 
permanece sem alivio pelo repouso no 

leito, é muitas vezes causada 
por tumor, ou infecçâo, a 
necessitar consulta médica 
urgente. 

As dores lombares que 
muitas pessoas chamam 

impropriamente “dores de rins” sem nada 
ter a ver corn estes ôrgàos abdominais, e as 
dores das costas e pescoço sâo, na maioria 
das vezes, tolerâveis e de curta duraçâo; 
outras vezes sâo severas e os analgésicos 
mais potentes nào as conseguem melhorar. 
Essa disparidade da dor que, em condiçôes 
semelhantes, pode variar entre o quase 
nada e o insofrivel, pode criar descréditos 
pela genuinidade das queixas corn falta de 
compreensâo pelos sofredores. A negaçào 
do sofrimento por pessoas, ou organizaçôes 
seguradoras, pode contribuir para o 
aparecimento de depressâo a agravar o 
sofrimento. Quando o exame fisico, 
incluindo técnicas radiolôgicas modernas 
sofisticadas, nào consegue explicar a causa 
dos sintomas, as dores podem ter uma 
origem psiquica, muitas vezes relacionada 
coin problemas pessoais no meio domésti- 
co ou trabalho. Outras vezes a dor causada 
por problemas fisicos pode ser amplificada 
por problemas psicolôgicos, nas pro- 
porçôes mais variadas. 

Seja quai for a sua origem e situaçào, 
as dores das costas e pescoço sâo quase 
sempre fruto da civilizaçâo; do lidar e 
luta pela vida. As vezes as dores custam 
muito a sofrer, ou a compreender. Hâ 
casos em que sô as compreendem quem jâ 
passou por elas! 

Bençâo dos Terços na 
Igreja de S. Matous Por. Fàtiim Mxrtins 

A Igreja de Sâo Mateus estava repleta de 
fiéis no passado Sâbado para a habituai 
missa comunitâria e ainda contou a pre- 
sença dos Romeiros que irâo partir para 
Sâo Miguel no proximo fim de semana 
Nem o mau tempo que se fez sentir afastou 
familiares e amigos dos Romeiros que qui- 
seram uma vez mais testemunhar a jâ tradi- 
cional Bençâo dos Terços. 
A romaria é uma tradiçào da Ilha de Sâo 
Miguel, Açores, e teve origem no Século 
XV, corn a esperança de pôr fim aos 
tremores de terra, as populaçôes 
começaram a "dar voltas" às freguesias 
rezando a Deus e a Nossa Senhora. 
As remarias sâo peregrinaçôes organizadas 
com o objective de cumprir promessas pes- 

soais feitas a Deus. Hâ igulmente troca de 
rezas entre o Rancho de Romeiros, o povo 
das freguesias, Deus e Nossa Senhora. 
Na noite de Sâbado, foram abençoados 
1.000 Terços, que acompanharâo os 
Romeiros até Sâo Miguel. Segundo a expli- 
caçâo de Mestre Tabico, durante a cami- 
nhada, o Romeiro reza o Terço, sendo o 
primeiro terço rezado para o desconhecido 
que vai dar abrigo nessa noite, pois durante 
a romaria os Romeiros doimem em casas 
de desconhecidos que além de dormida 
lhes proporcionam comida Os Romeiros 
agiadecem esta caiidade oferecendo um 
Terço abençoado ao donc da casa. 
Desejamos aos Romeiros de Toronto boa 
viagem e melhor romaria 
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j Marceneiro, com 5 a 10 anos de experiência, no fabri- 
I CO de arraàrios e um instalador, também com exjje- 

riêndav Contactar Carlos. 
Tel.;416-748-7242. 

Pessba com experiência em renovaçôes. 
Contactar Henry Andrade. 
Tel.:416-242-7006. 

Casai para fazer limpeza e uma pessoa fluente em 
I ingiês, escrito e falado para manutençâo. 
I Tel.:416-533-7032. 
I : 

I Carpinteiros de acabaraentos, com experiência. 
i Iel,;905-760-5671. 

Pessoal corn alguma experiência, para companhia de 
jardmagem. Contactar Joe. Tel.:4H3-603-1995. 

Pessoal para companhia de confecçôes, corn experiên- 
cia em raâqurnas de costura. Contactar Armanda. 
TeLr41(>-251-2132. 

Pessoal para companhia de limpeza. Contactar Pedro 
Meneses. Tel.;416-üy9-y272. 

Bate-chapas, profissionai, corn experiência. Contactar 
Carlos Freire.Tel.:416-51&-6650. 

Barbeiro DU cabeleireiro corn exf>eriência. Contactar 
Araùjo.Tel.;41d534-0176. 

Tabaco, alcool e drogas matam 
soto milhôes do pessoas por ano 
O tabaco, o alcool e as drogas ilegais 
matam cerca de sete milhôes de pes- 
soas por ano em todo o mundo, de 
acordo corn um estudo divulgado esta 
terça-feira pela Reuters. A investi- 
gaçâo, publicada na Australia, révéla 
ainda que a tendência é para o 
numéro aumentar. 
Uma das causas que os investigadores 
consideram poder estar na origem do 
flagelo é o aumento da exposiçào a 
este tipo de substâncias a nivel mundi- 
al, especialmente nas comunidades 
densamente povoadas, como as 

economias emergentes do sudeste da 
Asia e da China. Outra das causas é o 
aumento previsto de doenças associ- 
adas ao abuso destas substâncias, tais 
como a SIDA, a hepatite, as doenças 
crônicas e outras lesôes. 
O director do Instituto de 
Investigaçào de Vicios da Suiça, 
Juergen Rehm, afirma que o tabaco, o 
alcool e as drogas ilegais forain 
responsâveis por cerca de 8,y% do 
total de doenças no ano 2000. 
Segundo este responsâvel, o tabaco 
ocupava nesse ano o primeiro lugar 
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na lista de vicios mortais, sendo 
responsâvel por 4.9 milhôes de 
mortes, o équivalente a 71% do total 
de mortes associadas a algum tipo de 
drogas. 
O estudo apontava ainda cerca de 1.8 
milhôes de mortes associadas ao con- 
sumo de alcool e 223 mil relacionadas 
corn o uso de drogas ilegais. 

Substância cancerigena detectada em 
aves de 43 exploraçôes portuguesas 
Uma substância cancerigena e de uti- 
lizaçâo proibida foi detectada em 
frangos, perus e codornizes em 43 
exploraçôes de aves portuguesas, 
confirmou à Lusa o secretârio de 
Estado Adjunto da Agricultura. 
As 43 exploraçôes em que foram 
detectadas aves coin esta substância 
proibida, o nitrofurano, estào impedi- 
das de introduzir no mercado os sens 
produtos, até que seja conhecido o 
resultado de novas amostras. 
"Caso se confirme a presença de 

nitrofuranos, as explo- 
raçôes serào obrigadas 
ao abate e destruiçào 
total dos efectivos", 
adiantou Frazâo 
Gomes. 
O governante garante 
que "a partir de agora, 
nenhum animal destas 
exploraçôes sera intro- 
duzido na cadeia ali- 
mentar", mas disse ser 
assegurar que aves coin nitrofuranos 

impossivel 

destas proveniencias 
nao tenham chegado 
aos supermercados. 
Alertado para esta situ- 
açào, Frazâo Gomes 
referiu que "vào ser 
recolhidas amostras de 
aves no comércio". 
O nitrofurano é um 
anti-bacteriano muito 
potente e que, acumula- 

da no organismo humano, pode ser 
cancerigeno. 

FOTO EPA/LUSA 

Empresa de Taiwan lança bateria ulnesgotàuel» 
para teleméveis 
A empresa Sunyen, de Taiwan, apre- 
sentou esta quinta-feira uma nova 
bateria para teleméveis que dispensa 
o tradicional carregador, garantin- 
do a reposiçào de energia pelo sim- 
ples moviinento do aparelho (no 
bolso do utilizador) ou agitando o 
aparelho, como sucede no sistema 
mecânico dos relôgios sein corda. 
A empresa que desenvolveu esta 

nova bateria «inesgotâvel» 
para os telefones môveis 
garante que a invençâo é 
suficientemente pequena 
que - pode ser incorporada 
em qualquer telemôvel fabri- 
cado na actualidade, dispen- 
sando qualquer fonte exter- 
na de energia, como por 
exemplo uma tomada de 

electricidade. 
O mecanismo de recarga esta 
patenteado sob a inaca Mudoo 
e jâ esta registado em 149 pai- 
ses, sendo que a Sunyen espera 
uma grande difusào no poten- 
cial mercado mundial de 
teleméveis, coin vendas esti- 
madas em mais de (i7() milhôes 
de unidades em 20ü(). 

Perdiz à Conventual 
InCRtDlEniES: 

4 PERDIZES 

400 GRS DE BACON FATIADO 

CEBOLAS PEQUENAS 

*CENOURAS 

SALSA, TOMILHO, ESTRAGÀO Q.B. 

* MOLHO INGLÊS 

* VINHO BRANCO, VINHO DO PORTO E DA 

MADEIRA Q.B. 

* COGNAC Q.B. 

SAL, PIMENTA E PIMENTA-DA-JAMAICA Q.B. 

MANTEIGA 

(OriftCÇttO: 
Passe as peirikes por manteiga até ficarem loiias. 
Em seguida faça um flambé corn o cognac. 
Embrulhe as peniizes nas fatias de bacon, atando-as corn 
um fio de cozinha. 
No mesmo tacho leve ao lume as cebolas, as cenouras, a 
salsa, e um pouco de tomilho, o esti agào e o molho ingiês. 
Detxe cozer em lume brando, adicionando lentamente os 
vinhos juntos, proporcionalmente, e as pimentas. 
Se for necessâi io para criar um pouco de molho, junte um 
bocadinlio de âgua a ferver. 
As peixiizes podem ser seiwidas coin esparregado e castan- 
has fritas. 

Sobremesa: 

Bolo Tormîgueiro 
InCREDltniES: 

6 GEMAS 

* 6 CLARAS EM CASTELO 

300 GRS. DE AÇÛCAR 

* 100 GRS. DE COCO RALADO 

300 GRS. DE MANTEIGA 

200 GRS. DE CHOCOLATE GRANULADO 

2 COLHERES DE CHÂ DE FERMENTO EM PÔ 

300 GRS. DE FARINHA DE TRIGO 

(OnEtCÇflO: 
Bata muito bem o açücai-, corn a manteiga e as gemas. 
Junte a farinha de trigo misturada corn o fermento e o 
coco ralado, misturando bem. 
Adicione, o chocolate granulado e, por liltimo, as claras 
batidas em castelo envolvendo bem sein bâter. 
Ponha a massa numa forma corn chaminé untada corn 
maigaiina. 
Leve a cozer em forno médio cerca de 50 minutas, con- 
vém verificar. 

TSoni petite i 

Verte Construction Group Inc. 

Estimativas gratis 
OBRAS GRANDES OU PEQUENAS 

COM RAPIDEZ E GARANTIAS! 

Tel: 416-258-8322 
^Æ^eùson 

Tel: 416-258-4842 
Office tel; 416-539-0029 Fax: 416-539-9009 
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O ciclista da Milaneza, Claus Moller, foi o vencedor da voila. 

CUrlismo: 

Mill Moller e Mala naturalmente 
A 29“ ediçâo da Volta ao Algarve, 
que terminou no domingo no alto 
da M^dhâo (Loulé) corn a vitôria do 
dinamarquês Claus Moller 
(Milaneza-MSS), fîcou marcada 
pela superioridade absoluta da 
équipa maiata, também vencedora 
colectiva. 
O companheiro Pedro Cardoso foi o vence- 
dor da quinta e ultima etapa, um percurso 
de lf)l,6 quilômetros controlado pela 
Milaneza desde a saida de Loulé até à 
meta, que coincidia corn contagem para o 
prémio da montanha de segunda categoria. 
Partindo para a tirada coin nove segundos 
de vantagem sobre o colombiano Victor 
Hugo Pena (US Postal), depuis de ter con- 
quistado a camisola amarela no contra- 
relôgio da véspera, Moller, vencedor da 
ultima ediçâo da Volta a Portugal, foi o 
segundo a cortar a linha, encabeçando um 
grupo de cinco corredores que terminou a 
dois segundos. 
O terceiro lugar do espanhol David 
Bernabéu confirmou o dominio total da 
formaçào comandada por Manuel 
Zeferino, que nào deu um milimetro de 
terreno a Pena. O colombiano mais nâo fez 
do que acompanhar os homens da Maia e 
terminou no quinto posto da tirada, man- 

Os ciclistas Altor Silloniz, Oscar Serrano, Claus Moller e Angel 

Edo, no final da 4“ Etapa da voila ao Algarve em Bicicleta . 

tendo o segundo da gérai. 
Na abertura da época em Portugal, a Milaneza deu a 
primeira demonstraçào da sua superioridade no ciclismo 
nacional, agarrando a camisola amarela no primeiro dia, 
através do espanhol Angel Edo, que sô a despiu no sàba- 
do, em favor de Claus Moller. 
O dinamarquês, de 34 anos, sucedeu a Cândido Barbosa 
(LA- Pecol), que dificilmente poderia repetir o triunfo do 
ano passado, uma vez que o traçado deste ediçâo, coin um 
"crono" e uma etapa a terminai' em alto nâo o beneficiava. 
O "sprinter" da Rebordosa concluiu a Volta no quinto 
lugar da classificaçào gérai, em cujo "top-10" figuram qua- 
tro homens da Milaneza: Moller, Cardoso (3°), Bernabéu 
(4") e Francisco Pérez (7“). 

Sporting de Braga > SAD tern nova administraçâo 
o novo conselho de administraçâo da Sporting Clube de 
Braga-Futebol SAD, presidido por Antonio Salvador, foi ofi- 
cialmente apresentado no Estâdio 1° de Maio. 
Durante uma conferência de imprensa, a nota de maior 
destaque foi o anùncio de que, até quinta-feira, serâo pagos 
os salârios em atraso aos atletas do plante! profissional do 
clube. 
Antonio Salvador é assim o substituto encontrado para com- 
plementar o mandato de Fernando Oliveira, e corn ele, na 

nova administraçâo da SAD, terâ Pedro Machado - também 
indigitado para présidente do clube - Manuel Rodrigues, 
Caspar Borges e Ermelando Sequeira. 
Na curta conversa corn os jornalistas. Antonio Salvador 
anunciou que os projectos para a nova SAD sâo "a estabili- 
dade financeira e desportiva do Sporting de Braga", afir- 
mando que tudo irâo fazer para que os êxitos desportivos 
sejam possiveis. 
Antonio Salvador, que foi apresentado ao plantel arsenalista. 

anunciou entào ter comunicado aos atletas que "os salârios 
em atraso seriam pagos até quinta-feira". 
Questionado sobre a forma como encontrou essa verba. 
Antonio Salvador - um adepto do FC do Porto - diz ter 
"recorrido à banca", e que a par tir daqui "é preciso trabalhar 
para que num futuro proximo essa verba seja liquidada". 
Afirmando por mais que uma vez que "o trabalho, dedi- 
caçào e rigor" serâo a meta da sua nova administraçâo. 
Antonio Salvador pouco mais adiantou. 

Martial Arts St|stem' 

Encarnadoïs vâo mtensificar utilizaçâ.o do cartipo do Real 

Benfica, Real Massamà e Câmara Municipal 
de Sintra assinaram pretocole 
Benfica, Câmara Municipal de Sintra e Real Massamâ 
assinaram esta segunda-feira um protocolo de colabo- 
raçào que envolve a cedência das instalaçôes do Real 
aos encarnados. 
O Benfica jâ tem utilizado o Complexe Desportivo do 
Real Sport Clube, mas o protocolo inclui melhoramen- 
tos nas instalaçôes de acordo corn as especificidades 
apresentadas pelos lisboetas e prevê uma intensificaçâo 
da utilizaçào quando o Estâdio da Luz for demolido, a 
partir de Março. 

Recentemente o Benfica assinou também um protocolo 
corn a Câmara da Amadora para a utilizaçào do campo 
do Monte da Galega. 
Os encar nados chegar-am a estar em negociaçôes corn a 
autarquia de Rio Maior, mas abandonaram a hipôtese 
devido à distancia. 
O protocolo desta segunda-feira, assinado em Sintra, 
contou corn a presença de Luis Fihpe Vieira, présidente 
da SAD do Benfica, Fernando Seara, autarca, e José 
Libôrio, présidente do Real. 

% A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banho 
A. PORTELfi OEERECE-LHt abSOLUTflMEriTE CRflTIS 

O "PERniT" PflRO fl COIISTRUÇflO Dfl ttOVfl CflRflCEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Presidenle • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • Fax:90ïHi20-5i30 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 
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Benfica; 

Benfiquista Nuno Gomes 
novamente ausente do treino 
Nuno Gomes voltou a ser baixa no treino do 
Benfica, na semana de preparaçâo corn o 
jogo corn o FC Porto, embora tudo indique 
que terça-feira possa participar no "clâssico" 
da 24“ jornada da I Liga de futebol. 
O avançado internacional português, que 
frente ao FC Porto pode realizar o seu 200“ 
jogo na I Liga, tem vindo a efectuar trabalho 
especifico de ginâsio e nâo esteve na sessào 
de treino no Estâdio Nacional, bem como 
Ricai'do Rocha e Cristiano. 

O defesa contratado na ultima época ao 
Sporting de Braga encontra-se corn gripe, 
depois de ter saido mais cedo do treino corn 
dores de garganta, e também nâo tem em 
risco a sua presença no jogo grande de terça- 
feira. 
No treino, que durou cerca de hora e meia e 
no quai Camacho apostou na velocidade e 
em lances de ataque continuado, estiveram 
ainda ausentes os lesionados Fehér, 
Mantorras, Roger, Cabrai e Carlitos. 

Messines: 

Fuga de gàs matou fami'lia do 
atleta Carlos Calado 

A mulher e as duas crianças, de 3 e 5 
anos, encontradas mortas numa casa de 
S.Bartolomeu de Messines sào, respecti- 
vamente, a esposa e os filhos do atleta 
fundista Carlos Calado, que sucumbi- 
ram a uma fuga de gâs, apurou a agência 
Lusa no local. 
O acidente ter-se-â dado sâbado à noite, 
quando a mulher, de 25 anos, se prepar- 
ava para tomar banho, mas os vizinhos 
sô se aperceberam da dimensâo da tragé- 
dia, quando entraram na casa, de acordo 
corn a descriçâo de uma vizinha. 
Segundo Maria Helena Guerreiro, a 
esposa de Carlos Calado, que tratava por 
"Sào", deveria ir a Lisboa esperar o mari- 
do, que regressava da Madeira onde pai- 
ticipou sâbado, em Porto Santo, na 
meia- maratona local, fazendo-lhe "uma 
surpresa". 
Depois de verificados pelo médico 

Romàrio fica 
cem dias no 
Qatar... Mas s6 
se nâo honver 
guerra 
Romârio aceitou 
uma proposta 
milionâria para 
jogar no Al-Sad 
do Qatar e jâ estâ no pais ârabe. O 
«Baixinho» ficarâ durante cem dias, 
mas apenas se nâo estalar um confli- | 

I to entre os Estados Lfnidos e o | 

Iraque. O jogador assinou o contra- | 
to, mas nâo sem lhe acrescentar uma | 
alinea que lhe permite voltar ao | 
Brasil no çaso de começar uma guer- 1 
ra, révéla o jornal «Marca». 
A clâusula anti-guerra nâo foi a 
ünica exigência de Romârio. O 
avançado conseguiu ainda autoriza- Içâo para levar para Doha très ami- 
gos e colaboradores, um preparador 
fisico pessoal, um fisioterapeuta e 
um assessor de imprensa. 

legista, os corpos foram transportados ao 
Hospital do Barlavento, em Portimâo e a 
Policia Judiciâria de Faro tomou conta da 
ocorrência. 
O infehz atleta sentiu-se destruido, tendo 
sido ajudado por familiares, colegas e ami- 
gos, a carregar os caixôes pois, mal se podia 
locomover, corn o desgosto. 
Os irmâos Dionisio, amigos do peito, vâo 
levar Carlos Calado para Lisboa e acom- 
panhâ-lo psicologicamente. Por outro lado, 
abriram uma conta bancâria para o ajudar 
neste momento tàp dificil. 

Portugal2004 

Acessibilidades da Lui atiram total para 794 milhôes 
As acessibilidades directas ao novo Estâdio 
da Luz vâo custar 11 milhôes de euros, o 
que eleva para 79,5 milhôes (quase 16 mi- 
lhôes de contos) o montante total que o 
Estado vai gastai' corn os acessos aos 10 estâ- 
dios do Europeu de futebol Portugal2004. 
Os numéros foram fornecidos pelo prési- 
dente da sociedade Portugal2004 perante a 
comissâo de acompanhamento do 
Euro2004, numa audiência em que, apesar 
do torn optimista utilizado por Vasco 
Lynce, ficaram a pairar no ar muitas 
incertezas, sobretudo nas obras previstas 
para o Porto. 
Em relaçâo ao novo Estâdio da Luz, no quai 
serâ disputada a final da prova, no dia 12 de 
Junho de 2004, Vasco Lynce confirmou que 
o contrato das novas acessibilidades deveria 
ter sido firmado na passada quarta-feira, o 
que nâo veio a acontecer porque "à ultima 
hora" o Benfica assim o quis. 
O présidente da sociedade estatal que con- 
trôla os dinheiros pùblicos envolvidos no 
campeonato afirmou "desconhecer" as 
razôes que levaram o Benfica a tomar tal 
decisào. 

No entanto, Vasco Lynce referiu que o facto 
do montante para as obras ultrapassar em 
um milhâo de euros as previsôes 
avançadas pelos "encarnados" se ficou a 
dever às "exigências" apresentadas pela 
Câmara Municipal de Lisboa em relaçâo 
ao projecto inicial apresentado pelo 
Benfica. 
No que diz respeitô às obras da "nova 
Luz", Vasco Lynce mostrou-se tranquilo, 
alargando o seu optimismo à generalidade 
dos trabalhos nos 10 complexos que irâo 
acolher a prova. 
Apenas as obras nos estâdios de Leiria, 
Braga e Aveiro continuam a suscitar algu- 
mas réservas. 
O caso mais complicado é o da nova Ponte 
Europa, mas Vasco Lynce formulou votos 
para que as obras nâo voltem a parar e que 
estejam concluidas em Abril de 2004, dois 
meses antes do inicio do campeonato, mar- 
cado para 12 de Junho. 
Por fim, o novo Estâdio Alvalade XXI con- 
tinua a ser o complexe que menos preocu- 
paçôes coloca nos preparativos para o 
Europeu de Portugal, tanto no que diz 

respeitô às obras do recinto propriamente, 
como das acessibilidades. 
Apenas uma questâo parece ter recente- 
mente complicado o projecto "leonino", 
apôs a contestaçâo dos moradores de 

Telheiras à construçào do novo acesso à 
Avenida Padre Cruz, uma situaçâo que 
Vasco Lynce disse nâo compreender, jâ 
que considéra que a soluçào encontrada "é 
melhor do que a actual". 

Hertha de Berlim chegou ao 
Porto corn alguns iogadores 
engripados 
A comitiva do Hertha de Berlim 
chegou ao principio da tarde quarta- 
feira ao Porto, onde hoje, quinta-feira, 
defronta o Boavista, em jogo da segun- 
da "mâo" dos oitavos-de-final da Taça 
UEFA, sem Andreas Schmidt e 
Christian Fiedler. 
Estes jogadores ficaram em Berlim 
por apresentarem sintomas gripais, 
que poderâo ser extensiveis a outros 
jogadores na comitiva, pelo que sô à 

hora do jogo Huub Stevens poderâ 
saber com quern pode contar. 
A formaçâo germânica, que defende 
uma vantagem de um golo (3-2), 
cumpre por volta ainda um treino de 
adaptaçâo ao relvado e sistema de ilu- 
minaçâo do Estâdio do Bessa. 
Boavista e Hertha de Berlim 
defrontani-se pelas 15h30, no Estâdio 
do Bessa, em encontro referente aos 
oitavos-de- final da Taça UEFA. 
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Liga dos CampeOes: Hugo Viana convocado 
Hugo Viana, médio do Newcastle United, 
que regressou esta segunda-feira aos relva- 
dos no particular frente ao Hartlepool (2- 
1), da Third Division inglesa, foi um dos 
escolhidos de Bobby Robson para o jogo 
desta quarta-feira com o Leverkusen, a 
contar para a segunda fase da Liga dos 
Campeoes. 
«Eu estou contente com o que tenho feito. 
Jâ treino normalmente com a equipa e 
acho que os técnicos também estào con- 

tentes com o meu trabalho, sobretudo, 
porque jà recebi a noticia de que estou con- 
vocado para o jogo de amanhâ para a Liga 
dos Campeoes, revelou Hugo Viana ao 
Maisfutebol. 
«Foi uma grande surpresa para mim, 
porque eu nâo estava à espera de ser jâ 
convocado para este jogo», confessou 
Viana que pensava regressar à equipa no 
jogo do proximo fim-de-semana corn o 
Chelsea, a contar para 29“ jornada da 

Premier League. 
Apôs dois meses de paragem a recuperar, 
em Portugal, da lesào no ombro contraida 
em Dezembro num treino do Newcastle, 
Hugo Viana régressa, assim, aos convoca- 
dos de Robson para defrontar o 
Leverkusen. Viana espera agora pela sua 
convocatôria para o jogo do proximo fim- 
de-senïana corn o Chelsea, a contar para a 
29“ jornada da Premier League. 

Figo lesionou-se em 
Dortmund e falha encontro 
frente ao Alavés 
Luis Figo contraiu duas lesôes 
musculares frente ao Dortmund, 
em jogo a contar para a Liga dos 
Campeôes, que terminou empata- 
do a uma bola. O internacional 
português, que teve de ser substi- 
tuido aos 72 minutos da partida, 
vai ficar de fora do proximo jogo 
da Liga espanhola frente ao Alavés. 
Alfonso del Corral, chefe do departamento médico 
do Real, explicou a dupla lesào de Figo: «Sofre de 
uma lombalgia aguda e de uma contractura num 
adutor. É certo que vai falhar o proximo jogo, vamos 
ver o seguinte.» 
Raul também estâ em düvida, depots de ter sofrido 
um toque num pé e contraido um hematoma 

Benfica-FC Porto 
é "rei” em dia do Carnaval 
O embate entre Benfica e FC 

Porto, terça-feira de Carnaval, 

no estâdio da Luz, é o "rei" da 

24* jornada da I Liga portugue- 

sa de futebol, que arranca 

sexta-feira e se arrasta por 

cinco dias. 

Os dez pontos que separam os 
"encarnados" do lider "azul e branco" 
fazem com que so por brincadeira o 
encontro possa ser apelidado de jogo 
do titulo, mas uma vitoria do Benfica 
poderia lançar alguma agitaçào num 
campeonato "adormecido". 
Com o estratega Deco "reabilitado" 
pela Comissâo Disciplinar da Liga de 
clubes e os regressos previsiveis do 

defesa Jorge Costa e do avançado 
brasileiro Derlei, castigados na ulti- 
ma ronda, sera um FC Porto perto da 
maxima força aquele que se deslo- 
carâ à capital. 
O Benfica protagonizou uma sensa- 
cional reviravolta no encontro com o 
Vitoria de Setübal, no quai esteve a 
perder por 2-0 e acabou por ganhar 
por 6-2, com cinco golos convertidos 
na segunda parte e a estreia a marcar 

do internacional croata Sokota, 
depots da grave lesào que o afastou 
da competiçào durante mais de um 
ano. 
A 24* jornada arranca sexta-feira 
com o encontro entre o Maritimo e o 
Santa Clara e sâbado disputam-se os 
encontros Uniào de Leiria-Vitôria de 
Setübal e o Belenenses-Sporting. 
No domingo, o Gil Vicente recebe o 
Varzim, o Beira-Mar acolhe a 
Académica, o Moreirense vai à 
Madeira defrontar o Nacional e o 
Vitôria de Guimarâes joga corn o 
Paços de Ferreira. 
Na segunda-feira, o Boavista recebe o 
Sporting de Braga e, na terça-feira o 
Benfica acolhe o FC Porto na Luz. 

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

Especializados em Salgadinhos LCBO 

Abertos 7 dias por semana 

das 5hU0 da manhâ 

às 2h00 da manhâ 

IPs)®® ® ®QÆ\ 
No DIA DE NATAL à OFERTA DE BOLO REI E ESPIIMANTE A QUEM NOS VISITAR. 

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

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

SPORTS BAR 
Corn antena parabôlica parâ captar 

Bom ambünte de ^odos os jogos de futebol de Portugal. 
convivência. Todos jogos internacionais via satélite 
Venha ver incluindo os da América Latina. 
a diferença. 

Salas Privadas 
para fumadores e 

nào-fumadores Licenciado 

pelo LCBO 

Aberto 7 dias por semana, das BhÜO da manhâ às 2hQÜ da manhâ 

Real Madrid: 

Multa de 15 mil 
euros para 
Morientes 
o avançado do Real Madrid, Fernando 
Morientes, deverâ pagar uma multa de 1.5 
mil euros, depots da reacçâo desabrida 
que teve para corn o técnico Del Bosque, 
e o seu adjunto Grande, no jogo corn o 
Dortmund da semana passada, a contar 
para a Liga dos Campeôes. 
Depots de ter estado vâiios minutos a 
aquecer, Morientes recebeu indicaçôes 
para entrar a quatro minutos do fim do 
jogo corn os alemàes, mas terâ recusado 
fazê-lo, dirigindo ao treinador uma frase 
insultuosa. Del Bosque jâ reconheceu a 
existência de um desentendimento, mas 
optou por desvalorizâ-la, nâo efectuando 
qualquer relatôrio escrito à direcçào 
merengue. No entanto, o Diârio ABC, 
recorrendo ao regulamento discipUnar do 
Real Madrid, garante na ediçâo de que o 
avançado terâ de pagar uma multa équi- 
valente à que foi paga pelo capitào 
Fernando Hierro quando protagonizou 
um incidente semelhante. 
Morientes tem sido habitualmente a ulti- 
ma opçào de ataque de Del Bosque, que 
préféré Raül e Ronaldo, e tem optado 
preferencialmente pelo jovem Portillo 
como soluçâo alternativa. Portillo foi pre- 
cisamente o herôi do jogo, coin o 
Dortmund, marcando o golo do empâte 
,59 segTindos depots de ter entrado em 
campo, jâ em periodo de descontos. 

III Divisâo 
Apuramento do Campeâo 

fase - *1“ jornada 

Resultados 
Angrense - St* Anlônio, 3-2 

SMtiago • Praiense, 3-3 

F0I08: Velense 

3* jornada 
Velense - Angrense 
St* Antonin - Santiago 
Folga: Praiaense 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
Praiense 
Angrense 
St. Antonio 
Velense 

5. Santiago 

JGS. 
2 
2 
2 
1 
1 

PTS. 
38 
38 
35 
33 
29 

□espromoçôes 

Resultados 
Ribnirinlia - Angtisdas. tl-1 
Flamenges - ideal. 3-2 
Falga: Madalena 

2* Jornada 
Madalena - Ribeirinlia 
Angùstias - Flamenges 
Folga: Ideal 

Claasificaçâo 

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

JGS. PTS 
2 27 
1 24 
1 24 
2 - 24 
2 1 

As équipas init iaram a segunda fase corn a toiaJidade 
dos pontfFs fonquistadüs na prinieira. Esta fase. dis- 
pulada em duas, series, decorre ao longo de 10 jornadas 
no sislema de todos contra todos. entre l(i de Fevereiro 
e 11 de Maio. 

Os cinco clubes da série "A[)urantento do Cainpeào" 
disputant o titulo de canqteào da Série Açores, que sera 
promovido à II Divisào B na prôxima tein{>orada. 
enquanto a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos cam|)eonatos regionais. 



O Milénio Quinta-feira, 27 de Fevereiro, 2003 31 

SyPERLIGA 
POUTUCUCSP DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

EQUIPAS 

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

RESULTAOOS 

J V E □ M s P 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

Sp. Braga - Belenenses, 1-1 
U. Setübal • Benfica, 2-6 

P. Ferreira - GM Vicente, 2-0 
Académica - Maritime, 2-0 

Santa Clara - V. Guimarâes, 2-1 
FC Porto - Beira-Mar, 3-0 

Varzim - Boavista, 1-1 
N. Madeira - U. leirla, 2-2 
Moreirense - Sporting, 1-2 

10 

15 
15 
11 
0 

10 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
8 
6 
5 
5 
4 
4 

3 
5 
2 
5 
6 
2 
6 
5 
8 
7 
6 

0 

2 

7 
0 

8 

y 
7 

1 

3 
6 

7 
■8 

11 
y 

10 
8 

y 
10 
8 

13 
10 
y 

10 
10 
12 

51 
40 
38 
38 
35 
33 
30 
28 
21 
25 
22 
21 
26 
26 
27 
27 
25 
25 

10 

17 
24 
28 
34 
36 
32 
30 
32 
20 

32 
21 
30 
34 
32 
36 
32 
40 

60 
,50 
47 
38 
33 
32 
30 
20 

20 
28 
27 
27 
26 
25 
24 
23 
21 

10 

PRôXIIVIA JORIUAOA 

Maritimo - Santa Clara 
Uniâo de leiria - V. Setübal 
Belenenses - Sporting 
Gil Vicente - Varzim 
Beira-Mar - Académica 
N, Madeira - Moreirense 
V. Gbimarâes - P. Ferreira 
Boavista - Sp. Braga 
Benlica - FC Porto 

elhores Iflarcadores 

SIMAO SABROSA (Benfica) 

Eric F. Gomes "GAUCHO" (Maritimo) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 

PAULO ALVES (Gil Vicente) 
DÂRIO Monteiro (Académica) 
MÀRIO JARDEL (Sporting) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
José da Mota BARROSO (Braga) 
MANOEL Filho (Gil Vicente) 
ROMEU Almeida (Guimarâes) 
Fabricio Bento "CEARA" (Santa Clara) 

ê II LIGA 
A pORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOtIRL 

EQUIPA 

ALVERCA 

SALGUEIROS 

EST. AMADORA 

MAIA 

PORTIMONEIMSE 

RIO AVE 

NAVAL 

8 FARENSE 

9 SP. COVILHÀ 
10 OESP. CHAVES 

11 PENAFIEL 

12 OESP. AVES 
13 MARCO 

14 OVARENSE 
15 FELGUEIRAS 

16 U. MADEIRA 

17 LEÇA 

18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

E. AMADORA - FARENSE, 1-1 

U. LAMæS - DESP. CHAVES, 1-1 

LEÇA - OVARENSE, 2-2 

MARCO - Rio AVE, 2-0 

U. MADEIRA - SALGUEIROS, 0-0 

MAIA - NAVAL 1° DE MAIO, 3-0 

FELGUEIRAS - ALVERCA, 0-3 

PORTIMONENSE - DESP. AVES, 1-0 

PENAFIEL - SP. COVILHà, 0-1 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 
23 

23 

23 

23 

23 
23 

23 

23 

23 

41 

39 

38 

37 

36 

35 
33 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

29 
25 

21 
19 

18 

PRôXIIVIA JORNADA 

OvARENSE - PENAFIEL 

Rio AVE - LEçA 

NAVAL I" MAIO - U. LAMAS 

DESP. CHAVES - E. AMADORA 

DESP. AVES - FELGUEIRAS 

SP. COVILHà - PORTIMONENSE 

MARCO - U. MADEIRA 

FARENSE - SALGUEIROS 

ALVERCA - MAIA 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - II Divisao B I* t* 

B 

E0UIPA 

1 LFJXOKS 
2 I.Ol.bSAOA 
3 KC PORTO 
4 VIZFLA 
:> ESIMNHO 
(i liRAC.A li 
7 CAC. lAIPAS 
8 PARKDES 
!) ORAGÔES SAND 
10 PRFAMUNDE 
11 C;OND(4MAR 
12 PAI K 
13 VILA REAL 
14 INFESTA 
i:> P. RUIiRAS 
l(i VTLANOVKNSE 
17 ERMESINDE 
18 CANELAS 
1!) VIANENSE 
21) ESPOSENDE 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

■){i 
4!) 
t(i 

13 
3!) 
35 
34 
33 
32 
32 
30 
27 
2Ü 
2(i 
25 
24 
21 

1!) 

17 
17 

B. 5-3 

0-0 

Resultados 
\'ila Real - I'leanuinrli*. 2-0 
IvOiisada Estiinho. 5-1 
Esj)ost*nd(* - rale. 0-4 
Canelas (îaia - Sp. Braga B. 1-1 
I’atodes - Ei incsitule. 1-1 
ViantMise - Infesta. 1-0 
Périras Rubras - FC Porti 
Vizela - (ionrlotnar. 2-0 
Vilanovenst^ I). Sandinense 
C. Faipas - Li>i.xôes, 1-1 

24" Jornada 
Espinho - Freatmtndc 
Fafe - Loitsada 
S[). Braga B - E.sposcnde 
Erniesinde - Canelas (iaia 
Infesla - Paredes 
FC Porto B - Vianense 
Gondomar - Pedras Rubras 
Dragoes Sandinenses - V'i/.ela 
Leixoe.s - Vilanoven.^ie 
Ca(,adoies I'aipas \’ila Real 

EQUIPA J P 

1 ES'FHEI.A PORT 22 1(> 

2 1'KIR1;NSE 22 15 
3 OLIVEIRENSF. 22 3!) 
I rORREENSE 22 3(i 
5 .ACAD. MSEC 21 30 
(> CALD.AS 22 35 
7 SANjOANENSE 22 33 
8 SP. POMBAL 22 32 
!) DESP. FATIMA 21 32 
10 X'lLAFRANODEN 22 28 
II ESMOKIZ " 22 28 
12 SERFANENSE 22 20 
13 0L. BAIRRO 21 2(i 
11 ACADÉ.MICA B 22 25 
15 OLHOSPI FAL 22 24 
K; .ÂGTEDA 22 23 
17 BENFICA CB 22 17 
18 SÀO [OÀO \'F.R 22 10 

T» MAHINHENSE 21 l(i 

Resultados 
Ai- \’is(Ti - \'ilalianqiiensi-, 1-1 
Âgneda - Ac. Coimbra B. 0-i 
E.stiela Porlalegtt* Calrlas, 0-1 
Ol. Hospital - .Sertanense. 1-1 
Forreense - Sanjoanense. 0-0 
OliN'iMiense - Feirense. 1-0 
Sâo |oâo Ver - Esintfiiz. 1-1 
B. C. Branco • Sp. Pombal. 1-1 
OI. Baino - Desp. Fàliina. 0-1 
I'olga: Marinhense 

24“Jornada 
Ac. Coimbra B - Vdlafrantpiense 
Caldas - Agueda 
Sertanense - Estrela Portalegre 
Sanjoanense - Oliveira Hospital 
Feirense - Fonct'nse 
Estnoriz - Oliveirense 
Sp. Pombal - Sào Joào Ver 
Desp, Talima - Marinhimse 
Ol. Bairro - .At adémico Viseu, 
Folga: Benf. Castelo Branco 

EQUIPA 

1 E.S TORIL 

2 ODIVLLAS 
3 PONTAS.SOLENS 
I MAFKA 

5 LOTLEFANO 
0 AMOILA 
7 OE .MO.SCAVIDE 
8.CAMACHA 
0 MICAELENSE 
10 OEHANENSE 
II BAHREIRENSE 
12 0PERÂR10 
13 U STI'ÀMA 
14 SPORTING B 
15 ORIENTAL 
10 IMOR'FAE 
17 MARi riMO B 
IK (.-ASA PIA 
10 I.rSlTANO VKS 
20 SEIXAL 

23 
23 
24 
23 
23 
23 
2.3 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

5; 
10 
40 
40 
38 
38 
38 
3() 
31 
33 
30 
27 
27 
2(i 
25 
23 
22 
21 
21 
20 

Resultados 
St'ixal - Oriental. l-O 
Eusitano VRSA - MicaeltMise, 2-3 
Pontassolense - Casa Pia. 1-0 
Esioril-Praia - Lus. Açore.s. 5-2 
Imortal • Oliianen.se. l-l 
S[)orting B - ()divt‘las. 0-3 
Malra - Catnacha. 2-0 
Maritimo B - Barreirense. 2-2 
Operàrio - Ainora. 0-0 
Ol. e Moscavide - Louleiano. 1-2 

24“Jornada 
Micat'lense - Oriental 
Casa Pia - Lusitano VRSA 
Lusitania Açores - Pontassolense 
Olhanense • Estoi il-Praia 
(3divelas - linorial 
Camacba - .S[K)rling B 
Barreirense - Mafia 
Amora - Maritimo B 
Loul»“tan(> - OjM'iario 
Olivais e Moscaside - Seixal 

0 * :0 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisao ,0 ^ .0 ^ 0 ^ 

CL EQUIPA 

1 BRyXGANÇ.À 
2 \ALDEVEZ 
3 JOANL 
I VTL.'WKRDENSE 

.0 SANDINI:NSE.S 
i> MONÇ.-XO 
7 MARIA FONTE 
H \ALF.N'CIANO 
!) MIRANDELA 
U) AMARES 
II r. BOliRO 
T2 VILA POI CA 
1,1 RONKE 
U .MON I'ALEORE 
1.) N ALPAÇOS 
Hi CER\'E!RA 
17 M.ARINMAS 
IH AU.tiRAÇA 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
2,1 
23 
23 
23 
23 
23 

4K 
4.1 
41 
37 
37 
,1(1 
3.') 
.10 

27 

23 
2 1 
22 
20 
IH 

CL EQUIPA 

1 LI.XA 
2 TIRSENSF. 
3 OLIVEIRENSE 
I TROFENSE 

.•) TORRE .MONO, 
(. RIO TIN'I'O 
7 RIBEIRAO 
K FIAKS 
!» FA.\1.M.ICA(T 
10 S.F.COV A 
II RF.RORDOSA 
12 PEDRorCOS 
1.1 U'S.LOl KO.SA 
14 CINFAF.S 
1.1 SERZKDF.LO 
K) LAMEtiO 
17 PFATDK.M 
!H CA.MHRE.S 

2.1 

23 
2.1 
23 
23 
23 
2.1 

2.1 

2.1 

23 
2.1 

2.1 

2.1 

12 
37 

21 
21 

I!» 
11 

12 

CL EQUIPA 

1 ESIARKEIA 
2 PAMPIl.HO.SA 
3 P CAM ELO 
I \ALECAM11RENS 

.•> I . ALCODKES 
(. CES.AKENSi: 
7 TOCHA 
H .SAT.AO 
■I OAFANIIA 
ID COIMBRA 
II Mll.HbiKOENSi; 
12 ANADIA 
1.1 MAN(;r,\l.i)E 
! l F.S T.AC. V > 
\:> AKKII ANTNSF 
Ki MU.EC 
I7 iiOlAKIA 
iH AVANÇA 

21 
23 

12 
40 
3!» 
.1!» 

;iK 
,1H 
,17 

31 
3i 

in 
2() 

CL EQUIPA 

1 PORTOMOSENSF 
2 AI.CAINS 
3 FA/.ENDEN.SE 
4 BENF.DITENSE 
,5 RIO MAiOR 
() Rl.XCHENSE 
7 LOl'RINHANF.NS 
M SOl'RENSF. 
'» BIDOEIKEVSF. 
10 CAKANOUEIKIK 
11 MIRENSF. 
12 PENTCm. 
I 1 .M..MEIKI.\1 
II MIRANDF.NSK 
I,') lOKRES No\.AS 
!(■ SF.KN.ACm: 
17 NA/.AKENOS 

44 
42 
3!» 
3H 
37 
3() 
3.1 
34 
,in 
2!» 

27 
21 

CL EQUIPA 

1 SINTRENSE 
2 .M'LF.TICO MAE 
3 LOI RI-S 
I RiBEIRA BR. 

BENFICA B 
(I C. I.OBO.S 
7 AI.COCIlErENSE 
H PORTOS AN TENS 
!» S.\o MCENTE 
It) .MAIO 
II (.•,\KKT.(iAl)0 
12 SACA\ ENF.NSF. 
1.1 I:L\'AS 

II .M.ACHICO 
!.•> REAL 
In CAEIPI )EENSE 
17 SAN'I.ACIUV.ENS 
Ih At;I IAS CAM. 

4() 
40 
40 
40 
:i.'i 

;i.'. 
31 
31 
2!» 
2!» 

2H 

23 
1(1 

CL EQUIPA 

1 IC.SI REEA \'N 
2 BF.fA 
3 VASCO CA.MA 
4 PINIIAENOVENS 
■) UNEÂO SC 
(. SII.VES 
7 .VFLÉT1CO 
H ME.SSINENSF. 
0 AE.MANSIEENSE 
10 ]V\\ EVORA 
11 MONTljO 
12 UES. EVt )RA 
13 (.ILARTEIRENSE 
11 .SESIMBICA 
1.*) VVT BENFICA 
K) ESP E.-\(:os 
17 FEKRKIKENSi: 
IK PADERNE.NSF. 

44 
42 
42 
40 
3H 
37 
;i<j 
34 
33 
33 
32 
30 
2(1 
2.» 
23 
22 

1!» 

T 
] 

CEKVEIRA - Os SANDINENSES, 3-1 
JoATJE - VILA POUCA- Az;mAR, 2-2 
BRACANçA - TERRAS Sointo, I-O 

ViLAVERDENSE - VALDEVEZ, 1-0 
MONçAO - MARIA FONTE, 2-1 
MONTALECRE - VALENCIANO, 3-2 
AMARES - MARINHAS, 1-0 

ÂGUIAS GRAçA - VALPAçOS, 1'5 

MIRANDELA - RtmrE, 6-1 

T 
] 
J 

TROFENSE - LJXA, 1-1 
CAMBRES - PEVIDEM, 1-1 
RIO TINTO - OLIVEIRENSE, 1-1 
TORRE MONCORVO - RIBEIRAO, 1-0 

REBORDOSA - Lus. LOUROSA, 2-1 
CINFAES - TIRSENSE, 1-1 
FAMALICAO - SAO PEDRO COVA, 2-0 
SERZEDELO • PEDROUçOS. 2-1 
FIAES - LAMECO, 4-0 

Î 
j 

MANGUALOE - CESARENSE, 0-1 

TOCHA - MILEU, 20 

ECTARREJA - GOUVEIA, 3-1 

GAFANHA - ETTAçAO, 1-1 

SATAO - UNIAO COIMBRA, 30 

ANADIA PENAI-VA CASTELO, 3-1 

FORNO ALGODRES PAMIILHOSA, 1-1 

VALECAMBRENSE - AVANçA, 20 

MILHEIROENSE - ARRIFANENSE, 00 

t 
] 
J 

Mlrente - Portomotente, 1-1 

BcnediteiiM - Alcaina, 20 

C«rtngue)eirR - Peatche, 30 

Mirandezue - Riacbeiue, 40 

Almeirim - Fazeodeare, OO 

Torrei Nova* ■ Sourexue, 10 

V. Semachc Bidocirenie, 6-2 

Ol Nazareooi - Rio Maior, 1-3 

Folga: LoxirinhaneoM 

i 

T 

3 
J 

SANTACRUZENSE - REAL, 3-t 

AGUIAS CAMARATE - 1* MAIO, 1-2 

SiNTRENSE - RIBEIRA BRAVA, I-l 

CAMARA LOBOS - PORTOSANTENSE, 1-1 

BENFICA 'B* - CALIPOLE.NSE, 60 

MACHICO - ALCOCHETENSE, 60 

SACAVENENSE - CAKREGADO, 3-2 

SAO VICENTE • *0 ELVAS*, 2-1 

LOIIRES - ATLEHCO MALVEIRA, 60 

t 
3 
.J 

MONTIJO - JUVENTUDE, 1-2 

PADERNENSE - BEJA, 6^ 

ALMANSILENSE - Esr. V. NOVAS. 1-3 

SiLVES ■ VASCO GAMA, 60 

AT. CU PORTUGAL - F. BENFICA, 20 

U. SP. CLUBE - PINHALNOVENSE, 2-1 

Esp. LAGOS - MESSINENSE, 6-1 

FERREIHENSE - QUARTEIRENSE. 3-2 

LUSITANO ÉVCWA - SESIMBRA, i-0 
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Porto, Bonfica o Sporting. 
em equilîbrio! 
O FC Porto, impâvido e sereno, mantém as distancias. 
Nas calmas, bateu o Beira Mar por 3-0, afundando os 
aveirenses cada vez mais. A seguir, o Benfica, foi ao 
Bonfim golear o V. de Setùbal, provocando a queda do 
treinador da casa. Foi um 6 a 2 inesperado, resultado que 
jâ nem se usa no futebol de alta competiçâo. Enfim, acon- 
tece! 
A seguir, para nâo destoar, mas corn muitas dificuldades. 

o Sporting foi a Moreira de Cônegos bâter o Moreirense, 
por 2-1. Assim, na frente, tudo na mesma, equilibrado, 
sem ondas... Até quando? 
O Santa Clara deu mais um passo em frente batendo o V. 
de Guimarâes por 2-1, fugindo cada vez mais ao fim da 
tabela, o mesmo acontecendo corn a équipa da 
Académica que, em casa, venceu o "desconhecido" 
Maritimo por 2-0. O Paços de Ferreira também nâo 
perdeu a oprtunidade de aumentar o pecülio, derrotarido 
o Gil Vicente por 2-0. 
Por fim, os empatas: Sp. Braga e Belenenses, ficaram-se 
pelo 1-1; Varzim e Boavista, enfermaram pelo mesmo 
resultado e, na Madeira, o Nacional e a Uniâo de Leiria, 
chegaram ao 2-2, no meio do nevoeiro. 
E, quase sem darmos por isso, chegamos à Jornada 24. 
Sexta-Feira, dia 28 de Fevereiro, embate de ilhéus na 
Madeira. O Maritimo recebe o Santa Clara, jogo corn ini- 
cio às 16h00 e corn transmissâo na SporTV. 
Sâbado, dia 1 de Março, às IGhOO, Uniâo de Leiria-V. de 
Setùbal e, à mesma hora, o Belenenses-Sporting, um clâs- 
sico lisboeta que sera transmitido na SporTV. 
Domingo, dia 2, às llhOO, Gil Vicente-Varzim; Beira Mar- 
Académica e Nacional-Moreirense. 

As 14h00, V. Guimarâes-P. Ferreira, corn transmissâo na 
SporTV. 
Segunda-Feira, dia 3, Boavista-Sp. Braga, às 15h30, corn 
transmissâo na SporTV. 
Terça-Feira, dia 4, às 16hl5, Benfica-FC Porto, corn trans- 
missâo na RTPi. 
Uma jornada que vai fazer correr muita tinta e... saliva! 
Se calhar nem é o mais emocionante jogo, o esperado 
Benfica-Porto, pois a jornada tem jogos daqueles de fazer 
faisca, daqueles que podem ditar a descida de alguns à 
divisào inferior. Ainda por cima, dividida em... 5 dias! Dâ 
e sobra para tudo. 

JMC 

Campeonalo National de Fniebol ■ I li^a - 24* Jornada -28 de Fevereiro a 4 de Marto 
MARITIMO - SANTA CLARA 
BELENENSES - SPORTING 
V. GUIMARÂES - P. FERREIRA 
BOAVISTA - SC BRAGA 
BENFICA - FC PORTO 

6» FEIRA, 28 
SABADO, 1 
DOMINGO, 2 
2^ FEIRA, 3 
3^ FEIRA, 4 

4:00PM 
4:00PM 
2:00PM 
3:30PM 
4:15PM 

Transmissôes 
via satélite em 

estabeiecimentos comerciais 

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

PERGUNTA: 

EM QUE ANO A SEIECçâO PORTUGUESA DE . 
^ FUTEBOL DE PRAU FOI CAMPEâ DO MUNDO# 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

Nome: o MtLÉNIO - COXCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Morada: )A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 
DIA 3 DE MARçO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 
REALIZAR-SE-â UM SORTEIO PARA 
ENCONTRAR O VENCEDOR. 

OPCULHOSO DE SED PODTUCUèS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 
SEMANALMENTE A UMA .SIMPLES PERGUNTA 

TENTE E GANHE VAOOSOS PRéMIOSî 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 


