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HAIR CARE SYSTEM ®™ 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On 1B4 

PELE DE OVELHA 
DESCONTOS ATÉ 60% 

NAo PAGA 

GST NEM PST 

FINE ►SB ORFUS4 
ALTA 

QUALmADE, 

os MELHORES 

MODELOS AOS 

MAIS BAIXOS 

PREÇOS! 

ALTERAçôES 

E ARRAJNQOS 

NO LOCAL. 

2*«6'FBM 
10IIM-9PM 

SAB. E D«M. 
10MII-7PM 

416-789-5400 

Woodbridge • Oakville 
Mississauga • Markham 
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A 
Teve lugar nas instalaçôes da CIRV-fm/Fptv/O Milénio, a entrega da Boisa de Estudo do Fundo 
em Memoria de Mariano Rego à estudante de guitarra portuguesa, Luisa Melo. 
A Comissâo do Fundo em Memoria de Mariano Rego escolheu a apaixonada da guitarra por- 
tuguesa e do fado, Luisa Melo, apôs varias consultas, particularmente, junto do mùsico Antonio 
Amaro, o actual professor de guitarra da Luisa Melo. ^ Pagina 22 

Centonas uniram-se 
a Mârlo Silva em 
Festa do Natal 

Mario Silva, Présidente da Associaçâo Liberal da Davenport realizou a sua Festa 
de Natal no Dundas Banquet Place, em Toronto. Na foto, Cristina Marques, 
Augusto Pires, Filipe, Neal Romano e Mario Silva tendo junto de si o tradicional 
Pai Natal e a activa Ana Bailâo. . 

^ Pagina 22 

«LPARIA OIRASSOL 
SUNFLOWER BAKERY 

' y Padarla, Pastelaria e Café 

PiKslellauiniai 
vaiiriaidlai. pancaa. 

Tel.: 416-537-2993 
191 Geary Ave., Toronto, ON M6H 2C1 

OmcllMnr 

pôoda. 
cSdbdIede 
Tootmto. 

Nossas especialidaxles: 
Frangd no churrasco * Carne assada 
Lombo de Porco Assado • Costeletas 

* Leitâo à Bairrada * Cabrito Assado 
• CoeUio Assado • Peru Assado 

* Arroz de Marisco * Marisco, Peixe 
e Bacalhau. 

T0l.:416-658-95n 
370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, ON 

Hours: 
MON -WED 
9 am to 8 pm 
THUR-SAT 

9 am to to pm 
SUN 

9 am to 7 pm 
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S4 HORAS 
NA SUA 

COMPANHIA 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogi-irs Digital Cable, 
you can get the channels -. > i want thiouyh 

the cable you alieady have I'-eaturing hp l V 

Call us at 1 888-ROGERSi 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Programaçâo locat;^^^ 
^'■'h 
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Jornal da noRe - 2* a 6“ feira às 19R00 > " : 
SemRonteiras- 2^às20b00 ^ 
Tribuna da CidaiSo - 3‘ feira às 20b00 
Raja Saude - 4“ feira às 20h00 
Bancada Centrât - 5’ taira às 2ah00 
Tala Brasil - 6’ feira às 20h00 
ftfricande - Sàbado às 7h30 
loja da Màsica - Bamingo às IBbOO 
a muRo mats.. 

Atençâo ClubeS/ Associaçôes e Paroquias 
intrem 9m confacto com fPtv onde podem promover 

i >A f 

SiC IMTf RNACIONAL 

£ 
/: 

NoHciârios - Diàrios 

Enviem os informoçôes via fox: 

416-537-0144 

HERMAN $IC 
Domintj©*, è 
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sem vértebras 

-Ah, também dâo multas ao Domingo? 
Este desabafo/admiraçâo de uma colega nossa quando 
viu a multa amarelinha no seu pâra-brisas, apôs ter 
assistido à festa de Natal de Mario Silva, é bem a 
expressâo magoada de quase todos os que iam saindo 
da mesma festa e estavam "contemplados" corn o 
amarelo da Policia "To Serve and Protect", ou da outra 
équipa, que faz o mesmo serviço mas nào tem o 
mesmo estatuto. 
Naturalmente, todos têm obrigaçào de saber as regras 
da casa, portanto, a linhas corn que se cosem, mas é 
tâo absurdo dar multas ao Domingo que, até esquece- 
mos que essa realidade, é uma... realidade! 
Dar multas ao Domingo, mas porquê? Porque que 
"carga d'âgua" temos que aguentar este disparate? 
Quem faz alguma coisa por nos? 
No passade ano, na festa da CIRV- 
"Summerfest'2002", na St. Clair e Caledonia, uma 
série de portugueses manifestaram-se junto de nos, 
protestando as multas que lhes infligiram porque, 
segundo testemunharam, quando as festas no mesmo 
local sâo realizadas por italianos, a Policia nào pôe 
multas. Serâ assim? 
Se é assim, isto é, além de disparate, discriminaçào. 

Serâ que nos portugueses estâmes a ser discriminados 
ou tudo isto nào passa de suposiçôes e de coisas natu- 
rais entre as regras de Toronto -sim, vivemos corn Leis 
e Regras, sô nào temos justiça!-, particularmente, em 
certas zonas da cidade? Nas nossas zonas, infeliz- 
mente. Recordo-me também que o 
Vereador Mâro Silva, por ocasiâo das festas 
do "Dia de Portugal", no Bellwoods Park, 
fazia um pedido aos responsâveis da Policia 
para que "facilitassem" a vida aos portugue- 
ses pois, por muito que procurassem, nào 
encontravam espaço para estacionar o 
carro. Deu resultado em alguns cases, o que 
jâ nào foi nada mau. 
Que poderemos nés fazer para que as mul- 
tas ao Domingo desapareçam? 
Nào poderiam dar folga aos pobres Policias 
e à espécie que os acompanham, para que 
descansassem do muito que caminham 
durante toda a semana, para escrevinharem 
os "convites" amarelos? Amarelos ficamos 
nos, cada vez que encaramos tal rectângulo, 
de $20., $40. e mais dôlares de multa, sem 
que façamos mal a ninguém. Que diabo, as 

estradas e os ordenados da Policia sâo pages por nos, 
porquê ainda multarem-nos, especialmente, ao 
Domingo? 
Até Deus, descansou ao 1°. dia... 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl-22 
Olâ, natalicios amigos! 
Jâ fîzeram as comprinhas de Natal? 
Nâo deixem para muito tarde. Qmuito mais 
tarde mais difïcil se to ma a escolha e, se 
calhar, até mais caro. Portanto, antecipe-se e 
prepare-se para a grande festa da famflia, a 
grande época das crianças: O Natal. 

Festas nào faltam por todos os lados. Clubes, associ- 
açôes e parôquias, sempre em cima dos acontecimen- 
tos, têm tardes e noites de convivio natalicio, corn 
muitos présentes para as crianças entregues pelo Pai 
Natal... da casa! 
Bom, vamos aos acontecimentos. 

Na Casa do Alentejo, Sâbado, dia 6, tem lugar a festa 
comemorativa do 20°. aniversârio do Grupo Coral 
Masculino da Casa do Alentejo, corn o jantar a ter ini- 
cio pelas 19h30. 
Na festa irào actuar o Grupo Cultural Masculino da 
Casa do Alentejo, o Grupo Coral Feminino, o Rancho 
Folclôrico Etnogrâfico da Casa do Alentejo, o Grupo de 
Ginâstica Ritmica, e a participaçào especial de Ana 
Patricia na cançâo. 
Uma festa entre comadres e compadres da Casa do 
Alentejo e muitos dos seus amigos, que sào muitos, um 
pouco por todo o lado. Parabéns, muitas 
felicidades. 

No Sâbado, 6 de Dezembro, os fadistas Porfirio 
Ribeiro, Maria Aidé e • Luciana Machado, 
acompanhados de Antonio Amaro e Leonardo 
Medeiros, apresentam-se perante os amantes do fado, 
numa noite especial que terâ apresentaçâo do conheci- 
do Carlos Firmino. Som e luz a cargo do DJ Azores. O 
bufete que antecede a noite fadista serâ servido pelas 
19h30. Informaçôes: 416 656-5959, ou 260-9673, ou 
533-2401. 

OS loitores 

A jâ tradicional Feira de Selos, Notas e Moedas, na 
sede-social do Sporting de Toronto, tem lugar no 
Domingo, dia 7, corn abertura às 09h00. Haverâ almoço 
ao dispor dos interessados a partir do meio-dia. Para 
mais informaçôes contactem o entusiasta Antonio 
Cruz: 416 294-9266, ou o Rui Ribeiro: 416 284-8275. 
Selos, Moedas ou Notas, sào présentes intéressantes 
para oferecer no Natal. 
Em paralelo, vai estar em exposiçâo o projecto de 
Bangalows, estilo Cottage, de Pine Valley Estates, em 
Wasaga Beach. Serâ sorteado um "DVD" no encerra- 
mento da Feira de Selos, Notas e Moedas, no Sporting 
de Toronto. 

Sâbado, dia 13, vai ter lugar na Igreja de Santa Maria, 
em Toronto, o encerramento dos festejos 
relativos à chegada oficial dos portugueses ao Canadâ, 
em 1953. 
Uma jornada final de homenagem aos PIONEIROS de 
1953, um punhado de herôis que tiveram 
coragem e força para desbravarem novos caminhos e 
abrirem as portas a todos quantos os seguiram. Missa 
por aima dos jâ falecidos e de agradecimento para os 
que ainda vivero. entre nos. Esta época natalicia é, sem 
dùvida, o momento ideal para fechar os festejos aos 
PIONEIROS portugueses. Obrigado, homens e 
mulheres do meu pais, que tanto fizeram por nos! 

Domingo, dia 14, tem lugar no Restaurante Pinôquio, 
na Dundas e Islington, um almoço de homenagem aos 
PIONEIROS portugueses numa realizaçào da Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, em Toronto. Uma festa de 
convivio e de agradecimento a todos quantos con- 
tribuiram para a criaçâo e engrandecimento da Galeria 
dos Pioneiros. 

Também no Domingo, dia 14, o Canadian Madeira 

Club-Madeira House Community Centre, realiza a 
tradicional Festa do Natal das Crianças, corn inicio 
pelas 14h00. 
Serâ representada uma pequena peça do nascimento do 
Menino Jesus, ao vivo, e entoaçào de cançôes de Natal 
pelas crianças do Rancho Folclôrico Madeirense. O Pai 
natal farâ a sua apariçào para entregar prendas aos 
mais pequenos. Mùsica pelo conhecido mùsico e DJ, 
Jorge Carvalho. Entrada ao preço da boa vontade de 
cada um! 

O Arsenal do Minho, ainda sem sede-social devido ao 
incêndio que destruiu as suas instalaçôes, mas sempre 
corn a noçâo das suas responsabilidades 
perante os seus sôcios e amigos, vai realizar o seu 
almoço de Natal, Domingo, dia 14 de Dezembro, no 
Europa Catering, em Toronto, corn inicio às 13h00. 
Animaçâo a cargo do EJ-Marco. 
Depois do almoço, terào Palhaços, artista surpresa e o 
Pai Natal para entregar prendas às crianças até os 10 
anos de idade. Info: 416 532-2328. 

O Rancho Folclôrico Etnogrâfico de Portugal, a 
Associaçào Migrante de Barcelos e o Peniche 
Community Club of Toronto, realizam o "III Encontro 
Cantates dos Reis", no dia 10 de Janeiro de 2004, às 
19h00, no Ambiance Banquet Hall. 
Inscriçôes abertas para participantes. 
Tony: 416 819-5812, ou Licinio: 416 652-6354, ou Valter: 
416 536-7063. 
Um bom começo para o ano novo de 2004! 

Estamos tào avançados nas noticias que até jâ anunci- 
mos as festas de 2004! 
E hâ muito mais nas pâginas do seu Milénio. É sô des- 
folhar, 1er, reter e participât... 
Bom Natal. 

JMC 
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Présidente do Governo 
Açoriano foi recebido per 
Governadora do Rio do Janeiro 
O présidente do 
Governo Regional, 
Carlos César, foi rece- 
bido, dia 2, pela gove- 
rnadora do Estado do 
Rio de Janeiro, 
Rosângela Garotinho, 
urn encontro que nâo 
fora anunciado anteri- 
ormente por so agora 
ter ficado confirmado. 
A visita de Carlos 
César à governadora 
foi extensiva a um 
encontro com o 
prefeito municipal do 
Rio, César Maia, agendado para depois da 
visita. 
Na tarde e noite de sexta-feira, concluindo 
a sua visita às comunidades de origem aço- 
riana do Rio Grande do Sul, Carlos César 
esteve nos municipios de Triunfo e 
Taquari, cidades fundadas também pelos 
açorianos que colonizaram grande parte 
do estado do extremo Sul do Brasil. 
Em Taquari, onde a ligaçào às raizes do 
povoamento ainda é muito forte, a visita 
do présidente do Governo marcou o inicio 
das celebraçôes do Natal Açoriano, uma 
tradiçâo que préserva usos e costumes do 

arquipélago, nesta quadra do ano. Carlos 
César visitou, por outro lado, a Sala 
Açoriana da casa-museu de Costa e Silva e 
descerrou uma plaça alusiva à sua pre- 
sença nas margens do Lagoa Arménia, no 
centro da cidade. 
O chefe do executivo açoriano foi, tam- 
bém, homenageado com uma sessâo 
solene na Camara Municipal de 
Vereadores, com presença igualmente do 
prefeito e do deputado estadual eleito pelo 
circulo de Taquari, na qual reafirmou a 
sua satisfaçâo por se encontrar em comu- 
nidades de origem açoriana que o fazem 

sentir-se em casa. O 
présidente voltou a 
referir, a proposito, a 
sua admiraçâo pelo 
facto de “um povo 
tao pequeno, vindo 
do meio do 
Atlântico, ter feito 
tanto num Estado 
tao grande como o 
Rio Grande do Sul”. 

Foto da semana 

>**«, V I 

Lagrimas de guerra 
Dezassete anos de conflito entré forças governamentais e rebeldes resultaram em 
dezenas de milhares de desalojados no Uganda. Sem condiçôes, o campo Pagak, no 
norte do pais, tenta abrigar 19 mil pessoas. 
Como esta criança. 

Em vigor Hovo Cddigo 
do Trabalho 
Entrou jà em vigor o novo Cddigo do 
Trabalho, mas so sào aplicâveis de ime- 
diato as normas que nâo necessitam de 
regulamentaçâo. A criminalizaçâo do 
trabalho infantil é uma das que é aplica- 
dadesdejâ. 
Com o novo côdigo de trabalho, empre- 
gar menores dâ direito a prisâo, uma 
pena que pode ir até aos dois anos. 
Os gerentes, admnistradores e directores 
de empresas passam também à respon- 
der por falências e por falta de paga- 
mento de ordenados e de outras dividas 
contratuais. Em caso de despedimento 
ilicito, quem emprega tern de indem- 
nizar o trabaJhador por danos morais; a 
indemnizaçâo é de 15 a 45 dias por cada 
ano ou fracçâo. 
No que se référé ao horârio de trabalho, 
o periodo normal nâo pode exceder oito 
horas por dia nem 40 por semana, mas 
hâ excepçôes que podem ir até às 60 
horas semanais. Mas, para que isso acon- 
teça, é preciso que haja negociaçâo 
colectiva ou acordos con» as organiza- 
çôes representativas dos trabalhadores. 
Quanto ao trabalho nocturne e quando 
nâo estâ fixado por regulamentaçâo 

colectiva, o novo côdigo impôe o periodo 
compreendido entre as 22 horas de um 
dia e as sete horas do dia seguinte. 
As férias sâo também motivo de 
alteraçôes. Os sindicatos querem que ô 
periodo anual de férias tenha a 
duraçâo minima de 25 dias ûteis. O 
novo Côdigo de Trabalho fixa apenas 
22 dias, mas dâ a possibilidade de 
aumentar este niimero caso o trabal- 
hador nâo faite ou caso as faltas sejam 
justificadas. 
Sobre o exercicio do direito à grève, o 
novo diploma alarga prazos de pré-aviso, 
dâ ao Governo o poder de fixar os 
serviço minimos, que até agora eram 
estabelecidos por acordo corn os sindi- 
catos e subordina o trabalhador ao 
poder disciplinar da entidade patronal 
durante a greve. 
Ainda uma nota para os contratos a 
prazq; nâo podem exceder seis anos e 
très renovaçôes. 
O Côdigo de Trabalho entrou em vigor 
mas, por enquanto, continuam a valer os 
contratos colectivos de empresa ou 
sectoriais, mesmo em matérias con- 
trârias à nova lei. 

Cadeîas portuguesas têm 
presos a mais 
Os numéros revelam que a taxa de 
ocupaçâo das cadeias é, em média, 
de 121 por cento e que dos 60 esta- 
belecimentos prisionais existentes 
43 estâo sobrelotados. 
Hâ mesmo cadeias em que os reclu- 
sos sâo obrigados a dormir em 
colchôes espalhados pelos corre- 
dores do edificio. 
Dos estabelecimentos analisados, 
apenas um apresenta uma taxa de 
ocupaçâo exacta e 15 outros têm 
menos reclusos do que o estipulado. 
Os casos mais preocupantes aconte- 
cem nos estabelecimentos prisionais 
regionais. Em 35 cadeias, apenas 
seis nâo excedem a capacidade. A 
mais problemâtica das cadeias é a 

do Montijo, onde a taxa de ocu- 
paçâo é de 253 por cento. Na lista 
seguem-se Elvas, corn 251, e 
Portimâo, corn 250 por cento. 
Também em Lisboa, na zona anexa 
à Policia Judiciâria, a taxa de ocu- 
paçâo é superior ao permitido. O 
edificio acolhe 150 pessoas e tem 
apenas capacidade para 110. 
Na prâtica, em todo o pais, existem 
11 mil e 600 lugares para mais de 14 
mil presos. 
Cerca de um terço dos detidos estâo 
em prisâo preventiva. A maior taxa 
de preventivos da Europa, registada 
em Portugal, é apontada como uma 
das principals causas da 
sobrelotaçâo das cadeias nacionais. 

Casa Toste Ltd. 
Armazém Português 
Aberto ao Publico 

   WMOLF 

Toste Bakery 
Especializados em Massa Sovada 

Famoso pâo de leite * Bolo Rei Caseiro 
Bacalhau * Peixe congelado * Mariscos sempre 
frescos todos os dias • Mercearias * Queijos * e 

Produtos Portugfueses 

BOAS 

FESTAS 

Preços de armazém nogi 566-0295 
2480 Cawthra Road, unit 3, Mississauga^ 
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Salàrio mmimo passa a $7.l5/hora a partir 
de Fevereire 
O salârio minimo por hora na provincia 

do Ontârio terâ um aumento de 30 cên- 

timos no dia 1 de Fevereiro, segundo 

noticia avançada pela Canadian Press a 

que ptvirtual.com teve acesso. Este 

aumento passarâ a colocar o salârio 

minimo a $7.15 à hora, de acordo com 

um documento do governo Liberal, e 

représenta o primeiro aumento do 

salârio minimo em praticamente uma 

década. A taxa actual de $6.85 ficou 

inalterâvel desde o dia 1 de Janeiro de 

1995. 

Mantendo as promessas feitas durante 

a campanha liberal das ultimas eleiçôes 

provinciais, o ministro do Trabalho, 

Chris Bentley, também poderâ anun- 

ciar um novo aumento - este para $8 à 

hora, no minimo - durante os prôximos 

très anos, ficando o dia 1 de Fevereiro 

como a data de aumento por cada ano. 

Para além desta medida, o salârio 

minimo de alunos menores de 18 anos 

que trabalhem menos de 28 horas por 

semana - e que actualmente ganham 

$6.40 à hora - passarâ pra $6.70, tam- 

bém no proximo dia 1 de Fevereiro com 

um aumento graduai até $7.50 até 2007. 

O governo introduzirâ a medida em 

Fevereiro para dar tempo suficiente aos 

patrôes de ajustar as contas salariais 

corn os empregados. Os grupos defen- 

sores dos direitos do trabalhador mani- 

festaram-se satisfeitos corn o anüncio 

do governo, alegando tratar-se de algo 

hâ muito esperado e que contribuirâ 

para melhorar a situaçào dos traba- 

Ihadores mais pobres da provincia. No 

entanto, alguns patrôes jâ avisaram que 

o aumento do salârio minimo poderâ 

contribuir para menos postos de traba- 

lho, embora nâo tenham tido que 

aumentar os empregados em quase 

uma década. 

Sida no Ganadà 
Desde que o primeiro caso de 

Sida foi detectado no pais, em 

1982, o departamento de 

saüde pùblica Health Canada 

calcula que se tenham desen- 

volvido 50 mil caso de 

infecçâo pelo virus 

VIH e 20 mil casos 

de sida. 

Embora o numéro 

de mortes cau- 

sadas pela sida 

tenham dimi- 

nuido desde 
1996, o Health 

Canada infor- 

mou no Dia 
Mundial da 

Sida, que a epi- 
demia ainda é 

“severa e preocu- 

pante”, nâo deixando “ 

espaço para vacilaçôes. 

As autoridades revelaram que as 

prâticas de sexo seguro têm vindo a 

evoluir e a contribuir para a 

diminuiçâo de-transmissôes do virus 
entre homossexuais, relatôrios 

recentes, publicados em Toronto, 

sugerem que a transmissâo do VIH 

começa agora a acusar problemas 

devido à falta de cuidado nos 

hâbitos sexuais da populaçâo em 

gérai. 

Por ano, aproximadamente 4.200 

pessoas sào infectadas corn o VIH - 

uma média de 12 pessoas por dia. As 

mulheres em idade adulta 
constituem 25 por cento da popu- 

laçâo infectada. Cada vez mais estâo 

a surgir casos de infecçôes 

entre heterossexuais, 

assim como o VIH 

continua a propa- 

■! gar-se entre os 
toxicodepen- 

dentes que 

partilham 

agulhas. 

A Health 

Canada infor- 

mou que tanto 

f o virus VIH, 
como a Sida nâo 

podem ser classifica- 

dos como uma ünica epi- 

demia, mas analisados como o 

conjunto de vârias epidemias. 

Quanto a doença foi descoberta, os 

numéros eram mais frequentes entre 

homossexuais ou pessoas que tinham 

recebido transfusôes de sangue. No 

entanto, actualmente e de acordo 

corn a Health Canada, o maior 

numéro de casos tem surgido entre 

toxicodependentes e mulheres corn 

idades compreendidas entre os 15 e 

os 29 anos de idade. 

Simplesmente a Mais Quente ^^ 

\ Agora 
ENTREGASAO 

DOMICILIO em novo 

W SACO TÉRMICO! 
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0 Folclore em testa na Casa das Beiras 
A Casa das Beiras, em Toronto, encheu 
para o grande festival de Folclore realizado 
no passado Sâbado, pleno de cor e alegria. 
Pelo terceiro ano consecutivo que a Casa 
das Beiras "mata saudades" com um festi- 
val onde se integram muitos gru- 
pos da comunidade. Este ano exibi- 
ram-se os Ranchos: do 
Transmontano, do Centro 
Cultural Português de 
Mississauga, da Casa dos Poveiros, 
dos Cantares e Bailares de Sâo 
Miguel, As Tricanas, do 
Académico de Viseu/Casa das 
Beiras, do Vasco da Gama de 
Hamilton e da Associaçâo Cultural 
do Minho. O par Steve e Samanta, 
do rancho da casa, impôs a fita e 
medalha aos ranchos Académico 
de Viseu e no Transmontano, 
respectivamente. 
Os restantes ranchos tiveram as 
fitas e medalhas impostas pelos 
dirigentes da Casa das Beiras. O 
Présidente Antonio Santos, foi o 
MC da noite, sempre sorridente e 
prâtico. 
O fim de festa teve mais "bailarico" 
mas, agora, corn outra müsica, 
müsica para dançar as muitas 
modas da actualidade. 
De parabéns a todos quantos lutam 
em prol da cultura popular por- 
tuguesa, neste caso, o folclore, uma 
arte milenâria que temos que 

preservar e, se possivel, melhorar em 
vârios aspectos. É lindo ver os mais 
pequenos a dançar, jovens que aqui nasce- 
ram e mal pronunciam algumas palavras 
em português, mas conseguem aprender e 

Bom Natal 
e Feliz Ano 

i\ao se csqueça delà. 
Nâo se esqueça de si, 

A té 24 de 
compra de ur 

2.")';, 1)1. DbSC 

reslo dciS sui 

mésmo a sul da 

416.533.3923 

FRANK@PASQUAIJNO.CA 

âricTe’aeefsôrios para homenl! 
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bailar, alguns até com grande mestria e 
elegância. Muitas felicitaçôes aos 
ensaiadores, pacientes personalidades 
quase sempre esquecidas mas que têm um 
trabalho digno de aplauso e registo. 
Ficamos aguardando o proximo festival. 

JMC/Bemardete Gouveia 

Welcome Fido Customers I 
kna^{n« 

Esta pronto para a 
milclanÇâ,? Entregue o seu 

telefone FIDO 
e receba esta 
oferta especial 
de Rogers AT&T 
• o novo telefone GSM de alla qualidade $0-gràtis 
• Nào précisa conlrato 
• E tem até 6 meses de chamadâs locais ilimitadas 

$ 0 
9* I 

w 
A jieditlo dtjs t licntes; 

Piano $40/350 

♦4 meses de chamadas de longa dtstâocia e locals 
ilimttadas no Canadà 
•Nottes e Uns de semana ilimitadas 
•350 mimitos durante o dia 
♦Transferéncia automâtica para outro telefone. 

ABO 
Business Machine & Communications Inc. 

Q ROGERS 
AUTHORÎ2El> AGENT 

1451 Dundas St. W.Toronto 11268 St. Clair A/e.W. Torontol 1854 Danforth /We. Toronto 
(East of Dufferin) | (West of Oufferin) I 

Tel: 416-588-8989 Tel: 416-652-2288 Tel: 416-425-9000 

888 Dundas StEast #K8 
(In Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave.E. 
#107, Scartjorough 

Teb 416^42-8888 

maiioiis liH'. l 'vfl iiwler la<-etise.^T&T Coq>. I sml limier üt eiiM-. * Aller $.50 mail in rrliale i>i II. ***Tw>>'eur plan retpiired. **Dne» m4 imlnde l> iiionlhs nnliinileil lallni)); 
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A ESCOLA. O SISTCMA E OS NOSSOS ANSEIOS 

O Milénio 

Literacia: melhorar os conhecimentos do aluno 
Nesta segunda parte dedicada ao 

tema da literacia, como funçâo de 
melhorar os conhecimentos do aluno, 
vamos explicar duas componentes 
muito importantes no desenvolvimen- 
to académico do aluno. Aqui ocorreu- 
me a famosa frase defendida pelos 
grandes académicos no campo da edu- 
caçào: “a vida depende na abilidade 
de 1er e compreender textos basicos”. 
Assim, é imperativo explicar os dois 
grupos que mencionâmos no ultimo 
artigo: os alunos cuja compreensâo 
esta dois niveis de escolaridade abaixo 
do ano que frequentam e os que têm 
uma compreensâo quase bâsica, 
estando mais de dois niveis abaixo do 
esperado. 

Quanto ao primeiro, os estudantes 
deverâo concentrar-se nas competên- 
cias dos alunos que fazem parte do 
primeiro nivel, ou seja, os que a com- 
preensâo corresponde ao nivel de esco- 
laridade que frequentam, corn a 
adicçâo da componente de desenvolvi- 
mento de vocabulârio. No entanto, os 
alunos que se encontram um ou dois 
niveis abaixo deverâo aprender as 
estratégias de leitura e desenvolver as 
competências de compreensâo. Em 
contrapartida, os estudantes do 
primeiro grupo deverâo estar num 

constante exercicio de reforço das 
competências e expandir os conheci- 
mentos a nivel de leitura. No periodo 
de um ano, os alunos do segundo 
grupo - os que se encontram dois 
niveis atrasados - deverâo demonstrar 
num ano, um desenvolvimento na 
leitura que corresponda entre um e 
meio e dois anos de compreensâo de 
leitura. Este melhoramento poderâ ser 
avaliado através do niveis de leitura. 

Uma vez complétas estas avaliaçôes 
formativas para determinar as dificul- 
dades que o aluno ainda possa ter 
quanto ao vocabulârio, compreensâo, 
estratégias de leitura e processo 
metacognitivos (adquirir conhecimen- 
tos). 

A fase a seguir a estas avaliaçôes 
consiste de trabalhos de grupo. Os 
alunos deverâo ser colocados em gru- 
pos de sete, de acordo corn as com- 
petências que demonstrarem. Os 
alunos que se encontram neste nivel 
necessitam de instruçôes explicitas 
para acelarar o seu grau de compreen- 
sâo de textos escritos. Muitas vezes, 
estes alunos estâo um ou dois niveis 
abaixo do requisitado devido ao facto 
de nâo conseguir estabelecer paralelos 
através da intuiçâo e necessitam, 
simultaneamente de instruçôes 

explicitas para fazerem as mesmas 
ligaçôes que outros alunos 
conseguem fazer sem 
ajuda. Assim, o ensino 
deverâ decorrer em 
pequenos grupos para que 
o professor posse dar 
instruçôes sistemâticas e 
explicitas para ajudar o 
aluno a compreender. 
Uma vez que o aluno 
tenha adquirido essa com- 
petência, deverâ ser trans- 
ferido para outro grupo 
onde possa ter acesso a 
novas competências e 
assim sucessivamente. Segundo os 
regulamentos escolares, estes alunos 
deverâo 1er o équivalente a 200 minu- 
tes por semana para aumentarem o 
conhecimento do vocabulârio e da 
fluência numa lingua. 

O terceiro grupo consiste de alunos 
corn vârias dificuldades na leitura e na 
compreensâo. Estes alunos fazem 
parte do grupo que estâ em risco, uma 
vez que têm as “condiçôes” reunidas 
para desistir da escola mentalmente, 
senâo também fisicamente. Estes 
alunos necessitam de um sistema de 
ensino intensive e sistemâtico para 
acelerar a compreensâo de textos que 

I lê. Assim, durante um ano, o objective 
é fazer corn que esse aluno 
demonstre um melhoramen- 
to correspondente a dois 
anos. Sem este desenvolvi- 
mento, as probabilidades 
destes alunos virem a atin- 
gir sucesso a nivel educative 
sâo remotas. 

Estes alunos necessitam 
de professores cujas com- 
petências de ensino sâo 
excelentes e dedicados ao 
sucesso do aluno. Estes pro- 
fessores também necessitam 
de ser especialistas em lin- 

guas, uma vez que necessitam de saber 
explicar os fonemas, os vocâbulos 
mais dificeis, as consoantes e vogais e 
os aspectos mais bâsicos a nivel gra- 
matical. 

Os alunos cujo nivel de leitura se 
encontra mais de dois niveis abaixo do 
ano que frequentam devem 1er cerca 
de 90 minutos por dia para conseguir. 
Aqui poderâo existir alguns desafios, 
mas cabe aos pais e administradores 
escolares trabalharem em conjunto 
para que o aluno venha a desenvolver, 
pelo menos, a capacidade de saber 1er 
textos bâsicos cuja compreensâo lhe 
serâ muito ütil ao longo da vida. 

Éva lança campanha 
“Acender uma Vela” a 
favor dos Sem-abrigo 
Para os jovens sem-abrigo de Toronto, a 
época nataliçia serve apenas para lhes 
îembrar aquilo que nâo têm - apoio 
familiar, um lugar pnde se abrigarem do 
frio, Corn o objectivo de melhor o natal 
dos sem-abrigo, a orgamzaçâo Eva’s 
Initiatives, responsâvel pela adminis- 
traçâo de très centres para os sem-abri- 
go, em Toronto, estâ a organizar o even- 
to “Acender Uma Vela” que serâ uma 
oportunidade para melhorar a condiçâo 
destes jovens sem lar e sem futuro. Para 
tal, no dia il de Dezembro, entre as 
17h00 e as 21h(K), a Eva organiza mn 

evento onde participarâo o Coro 
Brandon Street, os Beat the Street e o 
fenômeno canadiano de patinagem no 
gelo, descenderite de portugueses, Ben 
Ferreira para um espectâculo 
inesquecivel que conta com o apoio da 
Enbridge. 
O espectâculo terâ lugar no 
Harbourfront Centre e a entrada con- 
siste de uma lata de comida nâo 
perescivel. Os interessados poderâo diri- 
gir-se aos quiosques de doaçào da 
cidade, ou contactar a Eva’s Iniciatives 
através do 416-977-4497, ext.125. 

"nâo" de Gibson ao Vaticano 

i 
529 Rogers Road 

Produtos Naturals e Espirituais ' 

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

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

Sucesso garautido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

Novo filme do actor 
e realizador estâ a 
suscitât alguns receios 
O Vaticano pediu para ver "A 

paixâo" antes de estrear, mas o 

actor e realizador australiano 

Mel Gibson recusou o pedido. 

Em causa estâ um filme sobre as 

ultimas boras de Cristo. 

O Vaticano tinha pedido hâ uns 

dias para que a produtora norte- 

americana permitisse que um 

grupo de cardeais analisasse, à 

porta fechada, a pelicula antes de 

estrear. Trata-se de um filme con- 

troverso sobre as ultimas horas 

da vida de Cristo e deverâ estrear 

nos Estados Unidos jâ na prôxi- 

ma Semana Santa. 

"As negociaçôes corn Gibson 

duraram até ontem, mas os pro- 

dutores explicaram que a pelicula nâo 

estâ acabada e que o director estâ na 

sala de montagem para suavizar as 

cenas mais violentas", explicou Nick 

Hill, responsâvel da Sociedade de 

Produçâo à France Press. 

Tudo parecia indicar que a produtora 

tinha aceite a proposta do Vaticano, mas 

Mel Gibson optou por nâo permitir a 

visualizaçâo. 

O filme, que conta corn o norte-ameri- 

cano Mel Gibson como realizador e que 

foi rodado totalmente em Itâlia, tem 

levantado alguma polémica entre as 

comunidades judaicas de todo o 

Mundo, que acusam o actor de retomar 

a acusaçâo aos judeus de serem respon- 

sâveis pelo homicidio de Cristo, sendo 

que o filme conta de forma dramâtica as 

ultimas horas da vida de Jesus. 

O Vaticano acredita que se trata apenas 

de um adiamento e no final haverâ a 

possibilidade de o filme ser visionado 

pela Santa Sé. 
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Comandante Rogério lapes ne Ontarie 
Como é seu hâbito, apareceu de surpresa, 
com a sua gargalhada sadia e os olhos a 
brilhar. O meu bom amigo e "velho" 
companheiro, Comandante Rogério 
Lopes, da SATA, agora aposentado e a 
gozar as delicias de uma vida feliz e corn 

a familia sempre "às 
costas", apareceu por câ 
corn um telefonema de 
véspera. Sempre foi assim, 
nada a fazer. Sô o vi de 
"raspào" no Aeroporto de 

Liliana e Rogeno Lopes e restante famtlia nesta visita ao Ontario. O bigode do Comandante Lopes esta branquinho... antes da neve! 

Festa MulUculuiral na 
Igreia de Sto Anténia 
A Igreja de Santo Antônio, 
na Bloor (e Dovercourt), em 
Toronto, viveu uma grande 
tarde de alegria no 
Domingo, dia 23. 
Depois da Missa das lôhOO, 
celebrada pelo Padre Ezio 
Marchetto, os vârios paro- 
quianos oriundos do Sry 
Lanka, Portugal, Brasil, 
Itâlia, Canadâ e Pilipinas, 
etc..., que se juntaram à volta 
da mesa e se deliciaram corn 
os petiscos caracteristicos de 
cada terra. 
Depois, a arte teatral de 
cada um, em palco. Em 
destaque, os portugueses 
que apresentaram uma 

Padre Ezio Marchetto 

histôria relacionada com a emigraçâo e 
os 50 anos da chegada oficial a Halifax. 
Um tema escrito e ensaiado pelo 
madeirense José Manuel Quintal, que 
teve como intérpretes principals, o pio- 

neiro madeirense Antônio 
Gomes, o Victor-representando 
os continentals, e o José, na 
pele de um açoriano. A peça foi 
dividida em très partes; 
primeiro a saida de Portugal e o 
adeus das familias. Depois a 
chegada a Halifax, alfândega e 
emigraçâo, terminando corn o 
re-encontro entre todos no 
Augusta Park, em Toronto. 
Entre cenas, très senhoras, 

declamavam poemas alusivos. 
O fecho foi feito corn todos os 
intérpretes e um grupo de 
senhoras a cantar o tema "O 
Emigrante". 
Um epilogo feliz e bastante 

aplaudido. Também se destacaram os 
brasileiros corn o seu samba e vibraçâo. 
Um encontro étnico bastante represen- 
tative, demonstrador que somos todos 
iguais... mas diferentes. 

JMC/Bemardete Gouveia 

Toronto e na curta viagem até ao Hotel. 
Chegou jovial como sempre, 
acompanhado da mulher, a pintora 
Liliana Lopes, do filho Filipe - também 
pilote aviador, tal como o irmâo mais 
velho-, da nora Claudia e da bébé do 
jovem casai. 
E, apôs os abraços da praxe e uma soneca 
reparadora, arrancaram para um com- 

plexe turistico a norte de Orilia, Ontârio, 
para umas "aterragens" na neve caso, 
nesta altura, haja neve que chegue para 
tal. 
Claro, jâ combinâmes uma jantarada 
antes do regresso aos Açores. Vamos a 
ver... 
Boa estadia, Comandante! 

JMC 

Ç Natal da Cpîança Ç 
Portuduesa 

E, prontosl, jâ estâmes no Natal. E, o Natal da Criança 
Portuguesa, numa organizaçâo conjunta da Casa do Alentejo 

e da CIRV-fm, dedicada às crianças portuguesas mais caren- 

ciadas, esta à porta, corn muitos brinquedos e um delicioso 
lanche oferecido pelas Padarais e Pastelarias Nova Era, um 

grande marco no fabrico de pâo e pastelaria fîna. 

FESTA EINSCRIÇÔES: 
LOCAL: Casa do Alentejo 
1130 Dupont Street 
DATA: Sâbado, 13 de Dezembro 

  HORARIO: 15h00 

' As familias devem registar os sens filhos 
corn idades compreendidas entre um mês 
e os 9 anos de idade. 

Informaçôes pelo telefone: 416 537-7766. 

Esta festa tâo tradicional deve-se à gentileza de: 
Montepio Gérai, Nova Era Bakery, Newport Fish 
Importers, Azores Car Sales, Arco Iris Construction, 
Joel da Naia Immigration Counsel e Top Line Roofing 
& Sheet Metal. 
Som a cargo de TNT Productions. 
CIRV-fm transmitirâ em directo o acontecimento, entre as 17h00 
e as 19h00, com actuaçôes de vârios e valiosos artistas locais. 
Mamâs e papâs, inscrevam os vossos filhos... jâ! 
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asctauo 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opinides dojomal O Milénio. 

Sâo Tomé e Principe: 

Présidente defende 
fermaçâe de levens 
para desenvelver pais 
o présidente de Sâo Tomé e Principe, 
Fradique de Menezes, defendeu sexta- 
feira, que o desenvolvimento do pais sô 
terâ sucesso se for acompanhado de uma 
boa formaçâo dos jovens. 
Fradique de Menezes, que falava na 
cerimônia de entrega de diplomas a 29 
finalistas do Instituto Superior Politécnico 
(ISP) de Sâo Tomé e Principe, exortou os 
novos quadros a participarem no desen- 
volvimento sôcio-econômico do pais, no 
ambito do processo de exploraçào de 
petrôleo jâ encetado. 
Neste contexto, o présidente sâo-tomense 
chegou mesmo a comparar a importancia 
de uma cerimônia de abertura de 
envelopes com propostas de compra de 
blocos de petrôleo, onde sâo mencionadas 
centenas e centenas de milhôes de dôlares, 
corn a sessâo de entrega de diplomas a que 
présidia. 
Na cerimônia e falando em nome de todos 
os finalistas, Felisberto Dias apelou as 
autoridades sâo-tomenses para criarem 

mais âreas de formaçâo, concederem boi- 
sas de estudo e equiparem os laboratôrios 
do ISP. 
Os 29 estudantes que receberam diplomas 
acabaram a pôs- graduaçâo corn nivel de 
bacharelato em diversas âreas, nomeada- 
mente Linguas e Literaturas Modernas, 
Quimica, Matemâtica e Biologia. 
O Instituto Politécnico de Sâo Tomé e 
Principe conta corn o apoio técnico de 
Portugal, através das Universidades do 
Porto e de Bragança. 
A maior parte dos estudante sâo-tomenses 
é formada nos instituto e universidades 
estrangeiras, sobretudo Portugal, que 
suportam as boisas de estudo dos alunos, 
no quadro da cooperaçâo bilateral e 
multilateral. 
Na cerimônia de entrega dos diplomas 
participaram também, além do prési- 
dente sâo-tomense, a primeira-ministra 
sâo-tomense. Maria das Neves, e o min- 
istre da Educaçâo e Cultura, Alvaro 
Santiago. 

Revisâo Constitucional sem 
marcas da Esquerda 
PerantCsOS jovens da Juventude Popular, 
Paulo Portas disse que nâo falaria de 
presidenciais mas aproveitou para falar 
sobre o actual Présidente da Repùblica. 
Falou da Constituiçâo e é ai que diverge 
da posiçâo de Jorge Sampaio. Portas quer 
uina revisâo profunda da Lei 
Fundamental para que se retirem as lem- 
branças esquerdistas de 1975. 

Defende que o Énsino e a Saûde sô 
devem ser gratuites para quern nâo pode 
pagar. Portas falou também de terroris- 
mo mas o principal alvo das suas criticas 
foi a Esquerda. 
Criticas à Esquerda e conselhos a Direita. 
Paulo Portas incentivou os jovens 
Populares a exortarem o Orgulho 
Nacional. 

[pOSMl [PQOMQaB. aOQOsKî 
Visite o salâo de exposiçâo e venda da Plaza Pontiac 
Buick, onde é recebido na sua prôpria lingua. 

.•* Acompradeumaviaturaéuma *•. 
• decisâo importante. Aceiteoconselho ^ 
• do Paulo Gonçalves,o sou vendedorna 

Plaza Pontiac BuiciL 

Plaza PanttacBaick 
BMC Trucks I 

3400 Dufferin St., 
Toronto, Ont. M6A 2V1 

Paulo Gonçalves, o 
prazer de bem o servir 

coin os preços mais 
justos do mercado. 

Plaza Pontiac Buick, ao serviço da 
Comunidade hà 47 anos, tem agora a 

recebé-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 

Guiné-Bissau: 

Bissau e Conacri 
restabelecem 
relaçôes de amizade 
A Guiné-Bissau e a Guiné-Conacri, dois 

Estados vizinhos, restabeleceram as 
relaçôes dilaterais, que estavam abaladas 
desde o conflito iniciado em Junho de 
1998, em Bissau, disse o présidente 
guineense, Henrique Rosa. 
Ao falar aos jornalistas pouco depois da 
sua chegada a Bissau, apôs uma deslo- 
caçâo de 24 horas Guiné-Conacri, 
Henrique Rosa sublinhou que o seu 
homôlogo do pais vizinho, Lansana 
Conté, lhe manifestou "total apoio e soli- 
dariedade" as novas autoridades da Guiné- 
Bissau. 
Os dois paises mantem embaixadas nas 
respectivas capitais, mas as relaçôes 
dilaterais ficaram afectadas na sequência 
do apoio dado pela Guiné-Conacri ao anti- 
go présidente guineense Joâo Bernardo 
"Nino" Vieira no conflito de 1998/99. 
"Expliquei-lhe o momenta politico que a 
Guiné-Bissau atravessa e o présidente 
Conté compreendeu-a, disponibilizando 
toda a solidariedade para o restabeleci- 
mento das relaçôes de amizade entre os 
dois paises", sublinhou Henrique Rosa. 
No entanto, observou, para jâ, Conacri 
nâo estâ em condiçôes de apoiar finan- 
ceiramente a Guiné-Bissau, dado que se 
encontra mergulhada na "onda de ressaca" 
das guerras civis nas vizinhas Serra Leoa e 

Libéria, o que leva a dirigir importantes 
somas de dinheiro para a segurança nas 
fronteiras. 
Henrique Rosa sublinhou que, apesar de a 
Guiné-Conacri realizar eleiçôes presiden- 
ciais em Dezembro, as quais Conté se 
recandidata, convidou o chefe de Estado 
do pais vizinho a visitar oficialmente a 
Guiné-Bissau, o que foi aceite, apesar de a 
data nâo ter sido fixada. 
O présidente da Guiné-Bissau ressalvou a 
importância de os dois paises terem mani- 
festado "disponibilidade" para estabelecer 
parcerias comerciais, lembrando que se fez 
acompanhar por responsâveis dos princi- 
pais operadores comerciais guineenses, 
que mantiveram reunioes de trabalho corn 
os seus homôlogos de Conacri. 
Sobre questôés internas, Henrique Rosa 
nâo se pronunciou, mesmo depois de a 
Agencia Lusa o instar a comentar a 
decisâo anunciada de manhà pelo prési- 
dente do Conselho Nacional de Transiçâo 
(CNT), general Verissimo Correia Seabra, 
sobre o pagamento de parte dos salârios 
em atraso as Forças Armadas. 
Tratou-se da quarta deslocaçâo ao 
estrangeiro do chefe de Estado guineense, 
depois de idênticas deslocaçôes ao Niger, 
Nigéria e Gana, Libia, Senegal e Gâmbia, 
a Portugal e aos Estados Unidos. 

Paulo Gonçalves, a sua voz no Plaza Pontiac Buick. 

Telefones: 416 781-5271, ou Toll Free: 1 11 

Jardim nega entendimento 
com Durao Barroso para 
so recandidatar 
O présidente do Governo Regional da 
Madeira, Alberto Joâo Jardim, negou 
qualquer entendimento com o primeiro- 
ministro Durâo Barroso quanto a uma 
eventual recandidatura nas eleiçôes 
regionais de 2004. 
Alberto Joâo Jardim, falava à RDP- 
Madeira no aeroporto â chegada da 
Polônia, onde participou em reuniôes 
europeias, a propôsito de uma noticia do 
semanârio Expresso que dâ a sua recan- 
didatura como certa e jâ acordada com o 
primeiro- ministro. 
"É estranho, nem eu sabendo ainda, pois 
sô prometi decisôes para o dia 13 de 
Dezembro, como é que, antes do dia 13, 
o Expresso expôe a minha vida e diz que 
tive um entendimento que nâo tive 

nunca corn o primeiro-ministro?", inter- 
rogou. 
Em todo o caso, "a pessoa que for o 
présidente do Governo nâo deixa as 
coisas a meio", disse, numa alusâo à noti- 
cia do Expresso segundo a quai Durâo 
Barroso "defendeu as vantagens de uma 
saida de Jardim sô a meio do prôximo 
mandata, para nâo prejudicar os resulta- 
dos eleitorais". 
No prôximo dia 13 de Dezembro e 
depois do Conselho Regional do partido, 
Alberto Joâo Jardim deverâ anunciar, 
durante o jantar de Natal do SDP-M, se 
se recandidata ou nâo a mais quatro anos 
de governaçâo regional. 
Alberto Joâo Jardim é présidente do 
Governo Regional desde Março de 1978. 
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“Condutores, preparem seu veîcuio para a 
inverno”, adverte o Gaverno de MCGuinty 

QUEEN’S PARK — O Ministro dos 
Transportes, Harinder Takhar, chama a 
atençâo dos condutores do Ontârio para 
conduzirem com prudência mantendo os 
seus veiculos preparados para as 
condiçôes rodoviârias durante o Inverno. 
“Se ainda nâo preparou o seu veiculo 
para o Inverno, chegou o momento de o 
fazer” afirmou o sr. Takhar. “A existên- 
cia de condiçôes meteorolôgicas impre- 
vistas durante o Inverno apresenta 
situaçôes desafiantes para os condutores 
e exige muito mais dos veiculos”. 
Apesar da neve e do gelo serem retirados 
das estradas e auto-estradas provincials o 
mais depressa possivel, cabe igualmente 
a cada condutor a responsabilidade de 
manter o seu prôprio veiculo em boas 
condiçôes mecânicas e usar da prudência 
enquanto se encontrar ao volante. 
Preparaçâo adequada e aquisiçâo de 
bons conhecimentos ajudarâo certa- 
mente os condutores a enfrentar o 
desafio imposto pela conduçâo ao longo 
do Inverno. 

Lista de contrôla para preparaçâo do 
veiculo para o Inverno 

7 
• Efectue uma 
revisào periodica 
ao seu veiculo — 
verifique os pneus, 
travôes, bateria, 
tubagens, fios das 
vêlas, escovas do 
p%ra-brisas, 
radiador e produto 
anti-congelante. 
• Prepare um 
conjunto de arti- 
gos de emergência, 
coloque-o dentro do automôvel e 
cente-lhe uma pâ, um cobertor 
alguma roupa, uma vela e fôsforos 
• Verifique e nivele a.pressâo dos 
em virtude desta baixar no tempo 
verifique se o rasto dos mesmos se 
tra em boas condiçôes. 
Consoante a zona onde 
residir, os pneus de inverno 
poderâo oferecer melhor 
tracçâo que os pneus radiais 
para todo o ano. 
• Verifique o nivel do produto 
de limpeza do pâra-brisas. 
Adquira um produto prôprio 
para temperaturas inferiores a 

-45° C e mantenha uma quan- 
tidade excedente do mesmo 
no interior do veiculo. 

Sugestôes para uma conduçâo 

segura durante o Inverno 

• Mantenha sempre. no mini 
pli mo, o depôsito de gasolina a 

meio nivel e encha-o comple- 
tamente no caso de precisar 

de alterar a rota ou de voltar para trâs 
durante alguma tempestade. 
• Quando avistar à distânda as luzes 
azuis intermitentes dos camiôes de 
remover a neve e dos de distribuiçâo de 
areia e sal, mantenha-se bem afastado e 
nâo faça ultrapassagens entre veiculos, 
em virtude de a visibilidade poder ser 
mais reduzida. 
• Respeite o encerramento das estradas 
- apesar de as équipas de limpeza da 
neve e gelo enveredarem os melhores 
esforços, condiçôes climatéricas rigorosas 
poderâo impedir a reabertura imediata 
de algumas estradas. 
• Antes de partir, verifique as condiçôes 
meteorolôgicas e rodoviârias e projecte a 
sua rota. 

acres- 
de lâ. 

• Se tencionar conduzir uma distância 
longa, dê a conhecer a outra pessoa quai 
o seu destino e a hora de chegada pre- 
vista. 
• Se alguma tempestada estiver prevista, 
considéré a hipôtese de viajar noutro 
meio de transporte, designadamente 
comboio ou autocarro, atrasar a hora de 
partida ou cancelar a viagem. 

Para se inteirar quanto às ultimas 
condiçôes rodoviârias no Ontârio, tele- 
fone gratuitamente para a linha informa- 
tiva do Ministério dos Transportes 

, . >S!S* 

através do numéro 1-800-268-4686; se se 
encontrar na Grande Area de Toronto, 
ligue 416-235-4686; ou visite o seguinte 
endereço do ministério na Internet: 
http://wvvw.mto.gov.on.ca/english. 

Poderâ igualmente telefonar para a linha 
informativa do Ministério dos 
Transportes para se inteirar quanto ao 
estado das estradas locais nas zonas 
seguintes: 

416-235-4686 - Toronto. 
1-800-268-4686 - Regiâo Central do 

Ontârio: Regiôes de Niagara, Hamilton, 
Halton, Peel, York, Durham e condado 

de Simcoe. 
1-800-265-5407 - Regiâo Sudoeste do 
Ontârio: Leste de Windsor até London, 

Brantford e Kitchener; para norte, até ao 
Lago Hurâo e Baia Georgiana. 
1-877-401-8777 - Regiâo Leste do 

Ontârio: Leste de Port Hope até 
Kingston e fronteira corn Québec; para 

norte até Pembroke, incluindo 
Peterborough, Haliburton e Otava. 

1-800-461-9523 - Regiâo Nordeste do 
Ontârio: Leste de Muskoka até 
Petawawa; para norte até Hearst e para 

oeste até White River, incluindo a ilha 
Manitoulin, North Bay, Sudbury, 

Timmins e Sault Ste. Marie. 
1-800-465-5032 - Regiâo noroeste do 
Ontârio: Oeste de White River até à fron- 

teira com Manitoba, incluindo Thunder 
Bay, Fort Frances, Dryden e Kenora. 

Entidades a contactar: 
David Ward 

Gabinete ministerial 
416) 327-1815 

Bob Nichols 
Direcçâo-Geral de Comunicaçôes 
((416)327-1158 

www.mto.gov.on.ca 

ann 
Tern serviço compléta de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO 

• WINDSHIELDS - PÂRA-BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

• AUTO GLASS - VIDROS 

Manuel (Manny) 
Mendonça e o seu 
pessoal convida-os 

a visitar as suas 
intalaçôes e a 

usarem os seus 
serviços. 

1^1:1416)534-3853 
Fax: (416) 534-0108 
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SAUDR RM SUA CASA 

A IMPORTANCIA DO GOIESTEROL 
Apesar do declinio crescente de 

mortes causadas por ataques cardiacos 
nas ultimas décadas, graças à melhoria 
dos cuidados médicos, as doenças do 
coraçâo continuam a aumentar, e as 
doenças cardiovasculares continuam a ser 
a maior causa de morte nos paises desen- 
volvidos contribuindo para cerca de 
quarenta por cento de todas as mortes. Os 
doentes cardiacos que sobrevivem aos 
ataques requerem muitas vezes cuidados 
médicos permanentes e, como o custo da 
assistência aos ataques e as sequelas das 
doenças cardiovasculares sâo énormes, a 
prevençào das doenças cardiovasculares é 
uma tarefa importantissima para o pro- 
gresse da saüde, tanto no aspecto 
econômico como no humanitârio. 

Em 1913, o cientista russe 
Anitschow indicou, pela primeira vez, 
que o excesso de colesterol no sangue era 
responsâvel pela aterosclerose*!. Apesar 
da evidência apresentada nessa descober- 

ta, muitos médicos ficaram na düvida e 
pouco fizeram para prévenir essa doença 
que continuou a causar muitas tromboses 
e ataques de coraçâo por mais de um 
quarto de século. Sô a partir de 1950 é 
que se começou a considerar o uso da 
dieta corn poucas gorduras como medida 
preventiva, e se começaram a usar os 
primeiros produtos farmacêuticos para 
tentar baixar o colesterol; mas sô depois 
de 1970 é que se começou a notar uma 
consciencializaçâo em melhorar o estilo 
de vida para a prevençào das doenças car- 
diovasculares. A observaçào dos hâbitos e 
idades das pessoas vitimadas por ataques 
cardiacos levou à convieçâo de que alguns 
factures, entre os quais a gordura, a falta 
de exercicio, o hâbito de fumar, ou o 
beber em exagero, sâo responsâveis por 
muitas mortes prematuras. Nos ùltimos 
vinte anos fizeram-se muitos estudos que 
vieram comprovar que a diminuiçâo do 
colesterol LDL, o colesterol mau, sobretu- 

do em pessoas corn maiores 
factures de risco para adquirir 
doenças cardiovasculares, 
como o sexo masculino, a 
idade superior a cinquenta 
anos, uma histôria de doença cardiovas- 
cular précoce no pai ou mâe, o uso do 
tabaco, a tensâo alta, a doença diabetes, e 
a presença de doença aterosclerôtica das 
artérias, diminuia grandemente a possi- 
bilidade de ataque cardiaco, ou de ataque 
vascular cerebral. 

É frequente as pessoas irem ao 
médico sô para: “saberem se têm coles- 
terol”, ou pensarem que o colesterol é a 
causa das suas tonturas ou dores de 
cabeça, preocupando-se de forma obceca- 
da corn o colesterol, mas nâo fazendo 
qualquer esforço para deixarem de fumar, 
tratarem a tensâo arterial elevada, ou 
terem uma alimentaçâo correcta. Todos 
nôs temos colesterol; a sua produçào 
exagerada, por aeçào dos genes herdados 
dos pais, é que pode ser um problema. A 
produçào dos dois tipos de colesterol, 
bom e mau, é feita e regulada no figado, 
usando as gorduras que vêm dos alimen- 
tos. Quando a alimentaçâo é rica em gor- 
duras saturadas, vai causar um aumento 
ligeiro a moderado no valor do colesterol 
e triglicerideos no sangue; por isso a dieta 
é sempre recomendada antes de ser con- 

siderado o uso de medica- 
mentos*3. Mas se nâo hou- 
verem alteraçôes na dieta, 
as quantidades relativas 
dos lipidos mantém-se 

estâveis no sangue e, se os valores nas 
anâlises sâo normais, a sua repetiçâo fre- 
quente é um desperdicio que nâo vale a 
pena. 

*1 O processo patolôgico que 
produz depôsitos de colesterol na parede 
das artérias facilitando a formaçào de 
coâgulos, estreitamentos, e finalmente a 
obstruçâo na àrea afectada, corn paragem 
da circulaçâo de sangue nas artérias; é a 
causa da grande maioria de ataques de 
coraçâo e acidentes vasculares cerebrais. 

* 2 Existem medicamentos 
poderosos para fazer baixar o colesterol, e 
a experiência clinica demonstrou a sua 
utilidade na prevençào primâria ou 
secundâria das doenças cardiovasculares. 
Contudo convêm notar que qualquer 
droga pode ter efeitos secundârios e o 
uso destes medicamentos, juntamente 
corn uma dieta apropriada, dépende do 
exame escrupuloso entre os riscos e bene- 
ficios do tratamento. 

*Extraido do livra SAÜDE NO CICLO DA 
VIDA, recentemente publicado pelo autor. 

COMUNICADO 
LUSO-CANADIANOS DO CANADA LESTE REUNINDO E AGINDO 

Na segunda-feira, dia 1 de Dezembro, représentantes Luso-Canadianos e lusôfonos 
das agêneias comunitârias, clubes/associaçôes, organizaçôes e activistas da comu- 
nidade reuniram-se em Montréal para uma mesa redonda. A mesa redonda reali- 
zou-se na Associaçâo Portuguesa do Canadâ (4170 St. Urbain, Montréal), das 14:00 
às 20:00 horas, e foi uma das dez mesas redondas regionais organizadas pelo 
Congresso Nacional Luso-Canadiano (o ‘Congresso’) através do pais em 2003. 
O Coordenador Voluntârio, Francisco StJvador, colaborou corn o Congresso e o 
Comité Local no planeamento deste evento. A mesa redonda serviu como uma opor- 
tunidade para discutir assuntos de importâneia para esta regiâo, incluindo as difi- 
culdades que os jovens enfrentam, o isolamento dos idosos, e associativismo na 
comunidade. Depois das apresentaçôes, participantes tiveram a oportunidade de 
desenvolver ideias e recomendaçôes para projectos comunitârios. 
Disse o Présidente Nacional do Congresso, Peter Ferreira: -“Hâ anos, Luso- 
Canadianos no Québec identificaram vârios assuntos importantes para as suas 
comunidades. Agora, o Congresso tem o grande prazer de facilitar diâlogo entre 
associaçôes, activistas e membros do governo e outros sectores püblicos, corn o objec- 
tivo de agir sobre estes assuntos e temas. Sem düvida, esta iniciativa promoverâ uma 
maior integraçâo e participaçâo dos organismos comunitârios na sociedade 
Canadiana.” 
A mesa redonda realizada é uma componente do projecto “Reunir para Agir”, um 
projecto de duraçâo de 2 anos e financiado pelo governo federal através do 
“Department of Canadian Heritage, Multiculturalism Branch” para desenvolver a 
capacidade de organizaçôes e individuos Luso-Canadianos de poderem empreender 

^ iniciativas nas suas prôprias comunidades. O Congresso é uma organizaçâo 
nacional que représenta aproximadamente 400.000 LusoGanadianos. Fundado em 
1993, o Congresso dedica-se a todos os assuntos que afectam a comunidade através 
da sua rede de 60 Directores, Delegados e ainda Représentantes os quais se 
envolvem em assuntos como o apoio e esforços para preservar as linguas interna- 
cionais e a programaçâo em lingua portuguesa, contra racismo e discriminaçào, e 
pela preservaçâo e ampliaçâo do nosso sistema de saüde püblica. 

Para mais informaçôes, poderâo contactar: 
Francisco Salvador, Coordenador Voluntârio, Mesa Redonda do Comité Local do 
Canadâ Leste 
fsalvador@hotmail.com 
Tel: 514-363-6167 
Fax: 514-3634047 

Ana Paula Almeida, Coordenadora do Projecto Reunir Para Agir 
apalmeida@congresso.ca 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor Street West, Siüte 300 
Toronto, ON M6H 1M5 
Tel: 41&-532-3233 Fax: 416-532-8703 
Web: www.congresso.ca 

Manufacter of fine 
Furs & Leathers 

204 Spadina Ave. - Toronto - www.bridal.ca/elitefurs 
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Comunidade: 
Sàbado» dia 6 de Dezembro 
-2°. Jant^ do Divino Espirito Santo na Casa dos Açores de 
Toronto; Réservas; 416 603-2900, ou 416 461-8946, ou 416 771-7369. 
-Convivio de Natal da Local 183, com recepçâo as 18h00, 
Info; 416 241-1183. 
-Bazar Anual de Natal da Casa de Sâo Cristôvâo, das lOhOO às 
16h00, no salào comunitârio. Info; 416 532-4828 Ext 114. 
-Balle dos Sôcios no Centre Cultural Português de Bradford, com 
o conjunto Jovem Império. Informaçôes por intermédio de Frank 
Henriques: 905 775-3742. 
-Celebraçào do XX Aniversârio do Grupo Coral da Casa do 
Alentejo. Informaçôes e réservas; 416 537-7766, ou 537-0574. 
-Balle do Chàpéu Preto no Angrense de Toronto. DJ-ZlpZlp. 

Info; 416 537-1555. 
-Balle do Caçador no PCCM, corn o conjunto Panteras. 
Info: 905 286-1311. 
-Sopas do Espirito Santo com Alcatra no Lusitania de Toronto. 
Balle corn o DJ-Euro Knlght. Info; 416 532-350L 

DomingOy dia 7 de Dezembro 
-Feirâ de Selos, Moedas e Notas na sede do Sporting de Toronto, 
abertura às 09hü0. 
-II Festa Anual do Idoso do First Portuguese na Casa das Beiras. 
Info: 416 531-9971. 
-Almoço de Natal dos sôcios e seus filhos no Vasco da Gama de 
Brampton. Entrada gratis aos sôcios e filhos. Info; 905 840-6061 

SAbado, dia 13 de Dezembro 
■Jantar, Balle e Natal da Criança do Amor da Pâtria, na Igreja de 
Sta Helena, Informaçôes e inscriçôes: 416 535-2696. 
-Jantar/convlvio de Natal no Asas do Atlântico. Présentes para as 
crianças,-;-. 
-Festa do Rancho e Natal das Crianças na Casa das Beiras. 
Info; 416 604-1125 

Domingo, dia 14 de Dezembro 
-Natal das Crianças do Canadian Madeira Club. Inscriçâo de 
crianças por intermédio de Olivia Abreu: 416 531-5397. 
-Natal da Criança da Casa dos Açores, corn prendas para crianças 
até aos 10 anos de idade. Incriçôes; 416 603-2900, ou 416 771-7369, 
ou 416 461-8946. 
-"Natal da Criança" do Amor da Pâtria, na Igreja de Sta. Helena. 
Info: 416 535-2696. 

Comunicado 

De agora em diante e até 31 de Dezembro de 2003, Bento's Auto & 
Service Centre darâ $10. dôlares para a Canadian Breast Cancer 
Foundation por cada conductor que use os seus serviços no teste da 
Ontario Drive Clean Emission. Este teste baixou para $30. dôlares 
neste periodo, e entre as 07h00 e as 21h00, nos 7 dias da semana. 
Criar um futuro sem o cancro da marna é a meta comum de todos 
nôs. Ajude-nos. 

Informaçôes em Bento's: 416 531-9981. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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o GRANDE SALDO DO FIM DE ANO 

CHEGOU A ADDISON MAIS CEDO. 
LIQUIDAÇÂO TOTAL DOS MODELOS DE 2003! 

Os descontos podem atingir> 
os $9,300.00, ou iuros a 0% 
durante 5 anos na maioria 

y 7 dos modèles novos de 2003. 

Mas nâo é s6, pois ao ligar voce jà, 
esté a ganhar... Um minimo de 

^1,500.00 ou mesmo o valor total 
da sua compra. 

ÔPTIMOS 
DESCONTOS NOS 

MODELOS NOVOS DE 
2004. 

Procura carro usado? Nào compre sem me visitar. 

Tudo isto s6 corn José da Costa e 
Addison on Bay # 
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832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 
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Tomada de posse do novo 
governo municipal do Toronto 
Apos as eleiçôes de 10 de Novembre, o novo governo municipal de Toronto tomou 
posse, esta terça-feira, 2 de Dezembro, liderado pelo novo présidente David Miller. 

“Eu, David Miller, tendo sido 
eleito para o posto de prési- 
dente da câmara da cidade de 
Toronto, prometo e declaro que 
desempenharei fiel e imparcial- 
mente o papel segundo o meu 
conhecimento e capacidade”, 
jura de David Miller, na tomada 
de posse do novo governo 
municipal. 
Coin esta declaraçâo, terminou a era 
de Mel Lastman, em Toronto, para que 
os novos vereadores - alguns jâ caras 
conhecidas - comecem a exercer o seu 
trabalho. Depots de ter dado as boas 
vindas aos 44 vereadores que compôem 
o seu governo, David Miller dirigiu-se 
aos présentes e ao seu governo, pedin- 
do para reflectirem, enquanto apresen- 
tava o seu discurso inaugural, sobre a 

estrutura que querem dar a Toronto 
nos prôximos très anos, quando houver 
novas eleiçôes. No entanto, sem 
querer apontar dedos a ninguém, 
Miller também lhes pediu que se lem- 
brassem do passado, preservando as 
ideias e ideais que fazem de cada um 
dos bairros lugares especiais da cidade. 
Durante o discurso, David Miller 
prometeu restituir a imagem de 
limpeza e segurança à cidade de 
Toronto, investindo na limpeza das 
ruas e dos parques, para além de 
querer nomear um Comissârio para a 
Integridade que terâ a missâo de se cer- 
tificar que escândalos como o do M.F.P. 
nâo voltam a acontecer. 
“Fomos eleitos para reformar, puxados 
por um vento de mudança que sopra 
por todos os centros urbanos do 

Canada”, disse Miller. “Fomos eleitos 
por um desejo de abertura e 
responsabilidade para o nosso governo 
que deve ser definido pelos intéressés 
püblicos e nunca pelos privados... Peço 
aos vereadores que pensem na 
maravilhosa cidade que temos em ter- 
mos de bairros e comunidades”. 
Outros compromissos que David 
Miller apresentou durante o discurso 
inaugural passam por melhorar as 
relaçôes entre a câmara de Toronto e 
os governos provincial e federal, 
adquirir fundos para o sistema de 
transportes da cidade e a criaçâo do 
numéro telefônico “311” para que os 
residentes tenham melhor acesso aos 
serviços camarârios. Este nümero 
deverâ começar a funcionar no inicio 
de 2005. 

416 603-7978 

A Vida agitada dos aossos dias é uma das principals 
causas de varies proiHemas de saûde. 

Ervanària Victôria Inc. 

Produtos Naturals e 

Medicina Homeopàtica 

Contacte o naturista liomeopata Antonio Medeiros 
e a sua équipa em VICTORIA'S SPA and 

Rehaliilitation Centre. 
IMïîB-aïDS Oïûâ 
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VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANARIA VICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acupunctura, drenagem linfatica, g^asio com 
treinador, Hsioterapia, esteticista, progpramas de emagp'ecimento e 

anti-celulite, sauna seca ou a vapor, calista, nutricionista, 
reflexologia, psicologia e tratamentos com florals de bach e, reiki. 

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

Centro que faltava para tratar 
da sua saûde e bem estar. 

Um telefonema 
estranho 
Hi poucos dias atendi 
Um telefonema danado 
Por algo que escrevi 
Sobre um velho internado 

A pessoa que falou 

Nâo achei nenhuma graça 
Porque so me insultou 

E ainda me ameaça 

Nunca me deixou falar 
E de modo irracional 
Disse que me vai levar 

A barra do tribunal 

Espero por esse aviso 
Caso seja intimado 

Mas se tivesse juizo 
Nâo me tinha ameaçado 

De um velhinho ouvi 
Seu desabafo incontido 

Para o jornal escrevi 
O que me foi transmitido 

Falou até se fartar 
Quando ela se fartou 
Pedi para se identificar 
Tal burro nâo se albardou 

O velhinho ao saber 
O que se tinha passado 
Telefonou-me a dizer 
Que ficasse descansado 

Nâo receies o tribunal 
Amigo José Moniz 
Sô puseste no jornal 
O pedido que te fiz 

E certo cumpri um dever 
Por alguém me solicitar 

Espero agora para ver 
Onde a moda vai parar 

Depois disto acontecer 

Voltas ao juizo dei 
Ainda estou para saber 
A mulher com quern falei 

Hull, Quebeque 
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Os très grandes PODERES da Uniâo Europeia -UE 
A Uniâo Europeia (UE) congrega um largo 
grupo de instituiçôes, mas o processo de 
tomada de decisôes, em gérai, e o processo 
de condecisao, em particular, envolve as 
très principals instituiçôes: o Parlamento 
Europeu, directamente eleito, que repré- 
senta os cidadâos da Uniâo Europeia; o 
Conselho da Uniâo Europeia , que repré- 
senta os Estados membros; a Comissâo 
Europeia, que deve defender os interesses 
de toda a Uniâo. Este "triângulo interna- 
cional" esta na origem das politicas e da 
legislaçâo (directivas, regulamentos e 
decisôes) que se aplicam em toda a UE. 
Em principio, é a comissâo que propôe a 
legislaçâo da UE, mas sâo o Parlamento e 
o Conselho que a adoptam. 

Parlamento Europeu 
O Parlamento Europeu tem sedes em 
França, na Bélgica e no Luxemburgo. As 
sessôes para todos os deputados, realizam- 
se em Estrasburgo (França) - a "sede" prin- 

cipal do Parlamento. As 
reuniôes das Comissôes 
parlamentares e quaisquer 
sessôes plenârias adi- 
cionais realizam-se em 
Bruxelas (Bélgica), 
enquanto no Luxemburgo 
estâo sediados os serviços 
administrativos (o 
"Secretariado-Geral"). 
O Parlamento tem très 
funçôes principals: 
partilha corn o Conselho o 
poder legislativo; exerce 
um controlo democrâtico 
de todas as instituiçôes da 
UE, especialmente da 
Comissâo; partilha corn o 
Conselho a autoridade 
sobre o orçamento da UE, 
o que significa que pode 
influenciar as despesas da 
UE. No final do processo 

GNR soi de Nassi'ria 
Dentro de pouco mais de um mês, o 
contingente português no Iraque vai 
sair de Nassîria. Os efectivos da GNR 

vâo instalar-se perto de Talil, a 15 
quilômetros de Nassiria. O responsâvel 

pelos Carabineiri, o coraando italiano 
que orienta os portugueses, diz que a 

transferência tem a ver corn questôes 
logisticas. 
Para jâ, em Nassiria as forças de 

coligaçâo estâo a preparar as 
futuras forças de segurança do 

Iraque. Treinam voluntârios vin- 

dos de toda a provincia. Homens 
que vêm para policiar e garantir a 

ordem no territôrio. Além da lin- 
gua hâ outro problema dificil de 
ultrapassar: ninguém sabe se estes 
futures policias sâo ou nào de 

confiança. 

Sïndlcato dos 
funcionàrios püblicos 
tenta travar 
reformas 
Contra as penalizaçôes para quem se 
reforme antes dos 60, o Sindicato dos 
Trabalhadores da Administraçâo 
jPüblica vai fazer o possivel para 
impedir que a nova legislaçâo das refor- 
mas entre em vigor. 
Os sindicalista, afectos à UGT, 
ameaçaram levar o processo ao 
Tribunal Europeu, mas antes apelam à 
intervençâo do Présidente da Repùblica 

lei das 

e do Provedor de Justiça. 
«Vamos seguir a 'via sacra', estâmes dis- 
postos a recorrer até ao Tribunal 
Emopeu contra estas medidas, que sâo 
totalmente inconstitucionais», disse o 
secretârio-geral do Sindicato da 
Administraçâo Pùblica, Nobre dos 
Santos, à margem do VII Congresso da 
organizaçâo, que terminou em 
Coimbra. 

Broa de Viseu no 
Guinness 
Jâ estâ pronta a entrar para a histôria a 
maior broa do mundo, que durante 
mais de très dias foi confeccionada em 
Viseu. Sâo 402 metros e mais de quatre 
mil quilos de broa. 
O recorde necessârio para entrar no 

guiness era superar os 382 metros e foi 
batido este domingo. O anterior 
recorde pertencia à baguete de Nova 
lorque. Em Viseu, dizem, a festa sô nâo 
foi maior porque Sâo Pedro nâo é 
padeiro e mandou chuva. 

orçamental, incumbe-lhe adoptar ou 
rejeitar a totalidade do orçamento. O 
Parlamento Europeu é constituido por um 
numéro mâximo de 736 deputados, eleitos 
por veto directe dos cidadâos europeus 
para um mandate de cinco anos. 

Conselho da Uniâo Europeia 
O Conselho é o principal ôrgâo de toma- 
da de decisôes da Uniâo Europeia. Tal 
como o Parlamento Europeu, o 
Conselho foi instituido pelos tratados de 
fundaçâo da década de 1950-1960. 
Représenta os Estados membros, e nas 
suas reuniôes participa um ministre do 
governo nacional de cada um dos paises 
da UE. O Conselho tem seis 
responsabilidades essenciais: adoptar os 
actes legislatives europeus. Em muitos 
dominios, este poder legislativo é assu- 
mido conjuntamente corn o Parlamento 
Europeu; coordenar, em linhas gérais, as 
politicas econômicas dos Estados mem- 
bros; celebrar acordos internacionais 
entre a UE e um ou mais Estados ou 
organizaçôes internacionais; aprovar, 
conjuntamente corn o Parlamento 
Europeu, o orçamento da UE; desen- 
volver a Politica Externa e de Segurança 
Comum da UE, corn base em directizes 
fixadas pelo Conselho Europeu; coor- 

denar a cooperaçâo entre os tribunals e 
as forças policiais nacionais dos Estados 
membros em matéria penal. 

Comissâo Europeia 
A Comissâo é a instituiçâo politica- 
mente independente que représenta e 
salvaguarda os interesses da UE no seu 
todo. Ela é a força impulsionadora do 
sistema institucional: propôe legislaçâo, 
politicas e programas de aeçâo e é 
responsâvel pela execuçâo das decisôes 
do Parlamento e do Conselho. O termo 
“Comissâo” é usado em dois sentidos. O 
primeiro refere-se aos “Membros da 
Comissâo” - isto é, a équipa de 20 
homens e mulheres designados pelos 
Estados membros e pelo Parlamento 
para gerir a instituiçâo e tomar as 
decisôes da sua competêneia. 
O segundo diz respeito â instituiçâo em 
si e aos seus funcionàrios. A Comissâo 
Europeia tem quatre funçôes principals: 
apresentar propostas legislativas ao 
Parlamento e ao Conselho; gerir e exe- 
cutar as politicas e o orçamento da UE; 
garantir a aplicaçâo do direito comu- 
nitârio (em conjunto corn o Tribunal de 
Justiça); representar a Uniâo Europeia 
ao nivel internacional incumbindo-lhe, 
por exemple, negociar acordos entre a 
UE e paises terceiros. 

[4161 658-0652 
679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 

www.churrasco.net 

©IF sm (oa.,iviîis. 
o melhor Frango no 

Churrasco em toda a cidadel 

“Estilo 
Português” 

Frango V^ssddo 
e no Churrasco 

Leitâo à 
Bairrada, etc. 
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Os iovens da Associaçâo de Barcelos 
Se O future esta nas mâos dos 

mais jovens, entâo a 
Associaçâo Migrante de 
Barcelos esta no bom caminho, 

preparando os alicerces da sua 
colectividade para preser- 
vaçâo da identidade de 

Barcelos, do Minho, no fundo, 
de Portugal em terra de acolhi- 

mento. 
Na festa de aniversârio da Associaçâo 
Migrante de Barcelos, que teve como 
momento alto a presença do sempre 
irreverente Quim Barreiros, 
actuaram alguns jovens ligados à 
Associaçâo Migrante de Barcelos, 

alunos de mestres da terra aqui radi- 
cados que, corn todo o à-vontade, 
dedilharam bêlas melodias de 
Portugal. Os mestres e sens 
acompanhantes, Abilio Campos e 
Paulo Pato, estâo orgulhosos dos sens 
jovens pupilos Steve Pereira, Brian 
Torres, Artur Silva e Michael 
Pereira. Hâ que felicitâ-los! 
De qualidade também o Grupo Coral 
da Associaçâo Migrante de Barcelos 
que recentemente lançou um CD corn 
temas populares e tradicionais. 
Estâo todos de parabéns. 

JMC/Bernardete Gouveia 

Aznar assegura que a 
missâo espanhola vai 
até ao fim 
Um dos agentes espanhôis sobreviveu à 
emboscada à «Sécréta» espanhola a sul de 
Bagdad. Nas viaturas do Centro Nacional 
de inteligêneia de Espanha, que foram 
atacadas sâbado a Sul de Bagdad, apenas 

um agente conseguiu sobreviver. O 
Primeiro-ministro espanhol, José Maria 
Aznar, lamentou a tragédia,decretou dia 
de luto nacional, mas garante que a 
Espanha nào retira do Iraque. 
José Manuel Sânehez Riera escapou com 
algumas feridas nas costas. Seis dos 
agentes mortos pertenciam às forças ter- 
restres e um à força aérea espanhola. Os 
cadâveres dos sete companheiros jâ estâo 
em territôrio espanhol. 

Il Natal do Idoso do 
Hrst Portuguose 

£ jâ Domingo, dia 7 de 

Dezembro, no Mod Club 

Theatre-722 College St.-, pelas 

15h00, que tem lugar o II 

Natal do Idoso do First 

Portuguese. 

Haverâ uma tarde cultural, teatro, 
folclore, cançôes, prendas e lanche. 

Um dia muito especial para os 
idosos, familias e amigos, tudo 

gratis. O programa serâ apresentado 
J pelo José Carlos Cardoso e actuarâo: 

Grupo Coral do First Portuguese 
Senior's Centre e, uma peça de 
Teatro, corn alunos da Escola do Machado, Fernanda Dinis, Mârio 

First. Também dâo o seu contributo, Jorge, Victor Manuel, Antonio Melo 
Helder de Oliveira, Mara Tavares, e Gabriel Teves. 

Mikâ, Minah Jardim, Tony Tabu Informaçôes, corn Maria Tavares: 
Gouveia, Steve Vieira, Luciana 416 531-9972/71. 

H 

Nova loi da Nacionalidàde 
aprovada por upanimidade 
emvotaçâo final 
A nova Lei da Naçionalidade foi aprova- 
da, em votaçâo final global, por unani- 
midade, visandô fâcilitar a reaquisiçâo 
da naçionalidade a portugueses resi- 
dentes no estrangeiro que perderam a 
cidadania portugnesa por imposiçào 
legal antes de Outubro de 1981. 
Até esta data todos os portugueses resi- 
dentes no estrangeiro que adquirissem a 
naçionalidade do pais de acolhimento 
perdiam a naçionalidade portuguesa. 
A Lei 37/81 de 3 de Outubro de 1981 
veio pôr terme a esta situaçâo, possibili- 
tando a reaquisiçâo da naçionalidade 
portuguesa a todos os cidadâos resb 
dentes no estrangeiro que a perderam 
durante a vigêneia da anterior legislaçâo, 
a Lei 2096 de 29 de Julho de 1969. 
No entanto, apesar do avanço legislativo, 
a apUcaçâodos novos pressupostos da lei 
no terreno veio a revelar-se dificil devido 
a morosidade no processo e burocracia, 
pelo que o actual Executive sociâl- 
democrata e os partidos da oposiçâo - 
PS, PCP e Bloco de Esquerda - apresen- 
taram propostas no sentido de sirapli- 
ficar o processo de reaquisiçâo da 
naçionalidade. 
A nova Lei da Naçionalidade foi discuti- 
da no plenârio a 15 de Julho deste ano, 
tendo sido aprovadas na generaüdade as 

iniciativas do Governo e do PS, que pas- 
savam por alterâçôes minimas à Lei 
vigenté desde Agosto de 1994. 
A proposta do Governo previa a 
"reaquisiçâo da naçionalidade mediante 
declaraçâo" para os portugueses que a 
perderam por efeito da aquisiçâo volun- 
târia de naçionalidade estrangeira è por 
efeito de casamento, apenas aplicâvel às 
mulheres. 
Pela Lei dé Julho de 1969 uma mulher 
portuguesa que casasse corn um 
estrangeiro perdia a cidadania 
portuguesa. 
O projecto sociaUsta, por outro lado, pre- 
via a reaquisiçâo para os cidadâos que, 
tendo perdido a naçionalidade pbrtugue- 
sa por aquisiçâo voluntâria de nacionali- 
dade estrangeira, manifestem "por qual- 
quer forma a vontade de manterem a 
naçionalidade portuguesa". 
De acordo corn uma nota do grupo par- 
laméntar do PSD veiculada, a nova 
redaeçâo da Lei da Naçionalidade - que 
"permite a reaquisiçâo automâtica da 
naçionalidade portuguesa" - "repara uma 
profunda injustiça a que os portugueses 
émigrantes se viram sujeitos desde 
1969". 
Para o PSD, esta lei teve "efeitos devasta- 
dores sobre geraçôes de portugueses". 



O Milénio COMUiUiDADE Quinta-feira, 04 de Dezembro, 2003 17 

Especiais 
todos os dias 

Miss Universo/CanadfZ 
A bêla Lianne Cecile, de Windsor, 
Ontârio, de 26 anos de idade, eleita 
Miss Universo/Canadâ'2003, esteve 
na casa portuguesa Elite Furs, da 
nossa bem conhecida Hercina 
Oliveira. 
A jovem e elegante Lianne Cecile, 
estudou na Universidade de Winsdor 
e, actualmente, esta na Universidade 
de Detroit, USA. 
A simpàtica Lianne recebeu um belis- 
simo casaco de peles, branco, oferta 
de Elite Furs. 
A loja de Hercina Oliveira esteve fes-. 

Hercina Olineira e Vtnwf apreciando a Miss 
Universo/Canadâ desfilando um beltssimo 
casaco de peles. 

f 

^ycdXrasque^ 

mVAESPERANÇA 
EM BRAMPTON 

■J-JU Üj'JijJuyiü'il 

www.portuguese*chicken.com 
FECHADO ÀS 2** FEIRAS 

nDtiïSt 3» A SAB. IIAM - 8PM 
DOMINGOS 11AM - 6PM 

rnmmi 
Afnnlm s NUGGETS COM BATATAS FRITAS E QQ 
UUIIIUU I BEBroA DA COCA COLA DE 591ML *§■ .ax 

H 1 LB. DE ASAS E UMA BEBIDA DA COCA COLASC 90 
WwllllJlJ b DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA RATATAS FRITAS) WR +lax 

Pnmhn SANDWICH E S* go WUIIIMU 0 UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML ^R 

raça as suas 
encomendas de 
Natal e Ano 
Novo antes do 
dia 15 de 
Dezembro 

1/2 GAUNHA COM ARROZ E BATATAS ASSAOAS 90 
"■ COM IJMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 

Liannc Cecile corn o easaeo de 
peles, oferta de Elite Ears. 

tiva, com comes-e-bebes e 
gente curiosa que quis ver de 
perto a bonita Lianne Cecile 
e, ao mesmo tempo, aprecia- 
rem a magnifica colecçâo de 
casacos de peles da Elite Furs, 
na Spadina (entre Queen e a 
Dundas), em Toronto. 
Uma boa casa para uma boa 
prenda de Natal! 
As nossas saudaçôes à familia 
Oliveira e uma beijoca à Miss 
Universo/Canadâ'2003, 
Lianne Cecile. 
Bemardete Gouveia 

QSEÜ Nie 09»MECE 0 SABOR DAS HUilOSAS 
SMQSIRG^ES DA SAN FiliCESOÎOl'S Fo^iSp 

JK SMSI 1HHHS MH % M 3M5 bmu. tar 1 
IESQUINA COM A DUNDAS ST. WEST-EAST DA MAVIS], EM MISSISSAUüA 

No NATAL E Nor 

ANO NOVO NÂO 

PERCAM TEMPO 

ACOZINHAR. 

ENCOMENDEM e 

AS VOSSAS 

REFEIÇÔES À 

FAMILIA SOUSA. 

BOM, FACIL E POI 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS PESTAS QUE 

SE APROXIMAM! 

FELIZ NATAL! 

TODOS OS TIPOS DE SANDWICHES à ITALIANA, SOPAS. PASTA, 

QUE^jos, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICILIO. 

ENCOMENDAS PEIO TEI 

Visite-mts 
3635 Cawthra Rd. Mississauga 

e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 

- Onde esta o Menino Jesus, vovô? ' 

ic: 

Criamos fama ' 
nosso peixe sempre 

fresco, de todo o mundo, 
incluindo uma enorme 
variedade de mariscos 
frescos e congelados, 

mercearias, etc. 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturals* Resultados Sensacionais! 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçâoi 
•Psoriase 
‘Eczema ‘Rosacea 
‘ Herpes-Zôster 
‘ Escoriaçôes 
‘Feridas nos labios 
‘Acne ‘ Verrugas 
‘ Descoloraçâo da pele 
‘Bolbas 
‘ Queimaduras 

“1» 

‘Mordidelas de abelhas 
e insectos 
‘Pele comichosa, seca e 
escamosa 
‘ Dores articulares e 
musculares 
‘Pé de atleta 
‘Furûnculos 
‘ Cortes e arranhôes 

•De Oliveira Body Wash 
•De Oliveira Spray 
•De Oliveira Cream 

MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

ESTâ A FEEDER CABELO, OU 

JÂ PERDEUA MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda de 

cahelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
• Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também dlspaniveis no 

HEALTH SENSE II 
z3iiS laxeshore Rd Wsst, uakirllie. Oiitoriu 

T: 905-338-1951 
416.504.8967 

1.888.GRO.HAIK 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

MARIANA OLIVEIRA EXIBINDO O TROFÉU 
International Star for Quality - Geneva 2003 Award 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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CIRV-fm e Happy Travellers 
apresentam 

(DiiKSQDtt®^ (DiiKêODiî®^ (Sadia wm mM q]a(gaDil©ï 

® ®®U^jp® ® (si CsiÜ'îîSaifSi 

I? 
(â(Si (B (â© 

Jà imaginou o que é 

estar numa praia 

escaldante e virgem, 

em pleno Inverno, em 

Santa Clara, Cuba, e 

no Hotel Melia Cayo Santa Maria, e, 

pela noitinha, desfrutar do prazer de 

ver e ouvir Tony Melo, Jessica Amaro, 

Eduardo Santana vindo de Portugal e 

Valber & Vanille vindos do Brasil? 

Entâo, contacte a Happy Travellers, 

porque a oportunidade pode perder-se! 

Melia, Oayo Santa Mairia 

Partidas de Toronto a 18 e a 20 de j j d» 
Janeiro de 2004, por uma ou duas ^ semana, desde $1.310.00 dôlares + taxas. 

semanas. 2 semanas, desde $ 2.125.00 dolares + taxas. 

œtes I IfaSD \MÛ(Û IMM 
i:wtr.ii.M.!.i.'!r; (BtfimSaiffDlÿÜÛ- 

Downtown Lumber 
e Building Suppll«a oo. 

www.downtownlumber.com 

t>îMJngton Avr.» l\>rt»mo 
Tel; 416^34^347 e 416^32-2813 Fax: 415^32-6040 

9 Morniw Aw.» Toronto, 
 Tel:41&^32^6 Fax: 416-58&6788 

,tjM Soraurrn .Avr., T«m»nU» 
Tel 41&^3a«591 Fax: 416-533-3862 

JOE’S GRAPE JUICE 
<’f ^MPANY t ïMt ri n COMl’ANY UMU ED 

JOE M. SILVA 

President 

\\m î)avon|H>rt Roa<l Tel. 416-656-7250 
loi'tndo, fOntario Cell. 416-791-3999 
MON ICI Fax 416-656-3786 

JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 
M6N ICl 

Tel. 416-656-7250 
JOE M. SILVA Fax 416-656-3786 

JS®#:. 

o£aS€M 
Labatt Brewers 

Fabricante da cerveja Carlsberg, 
a cerveja dos portugueses 



Gemenas unlram-se a Mirlo Silva am 
Fasti ie Natal 
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The Mariano Rego Memorial rund 
entregue a luisa Melo 
Teve lugar nas instalaçôes da 
CIRV-fm/Fptv/O Milénio, a entre- 
ga da Boisa de Estudo do Fundo 
em Memôria de Mariano Rego à 

estudante de guitarra portuguesa, 
Luisa Melo. 
A Comissâo do Fundo em Memôria de 
Mariano Rego escolheu a apaixonada da 
guitarra portuguesa e do fado, Luisa Melo, 
apôs varias consultas, particularmente, 
junto do mùsico Antonio Amaro, o actual 
professor de guitarra da Luisa Melo. 
O Certificado Oficial foi entregue à Luisa 
Melo pela D. Maria da Luz Rego, o cheque 
no valor de $500.00 dôlares foi dado pela 
filha de Mariano Rego, Cidâlia Rego 
Soares e, um CD do saudoso Mariano 
Rego, foi entregue pelo grande e bom 
amigo Antonio Amaro. 
Lima cerimônia simples mas que calou 
bem fundo nos coraçôes de todos os par- 
ticipantes. Recordar Mariano Rego e rece- 
ber em sua memôria uma Boisa de Estudo 
é deveras comovente e gratificante. 
-Nem tenho palavras para agradecer esta 
honra.-Balbuciou a feliz e emocionada 
Luisa Melo.-E bom sentir que alguém olha 

por nôs... Sou casada, tenho filhos, isto é a 
realizaçâo do meu sonho. Amo o fado e 
nâo queria morrer sem aprender a tocar 
guitarra, para tocar sô mim. O meu mari- 
do e os meus filhos têm sido muito bons, 
têm ajudado muito, apoiando sempre. 
-Ela tem aprendido bem, qualquer dia jâ 
pode começar a tocar para ela e para os 
outros.-Garantiu Antônio Amaro. 
-Espero que este pequeno apoio lhe dê 
mais força e alento para continuar a vida 
de mulher, màe e aprendiza de guitarra.- 
Disse, a sorrir. Maria da Luz Rego, tam- 
bém emocionada. Sua filha Cidâlia, 
concluiu: 
-Vai ajudar corn certeza. E corn muito 
orgulho que nôs lhe entregâmos o prémio 
que tem merecido pelo seu empenho. Nôs 
e os amigos que fazem parte da Comissâo 
do Fundo em Memôria de Mariano Rego 
-The Mariano Rego Memorial Fund-, 
vamos continuar para honrar o meu pai, a 
dar anualmente uma Boisa de Estudo a 
estudantes de müsica. 
Uma atitude digna do saudoso Mariano 
Rego e sua familia. 

JMC 

Imagens do acidente 
de ladv Di nâo violaram 
as lois francesas 

Um tribunal de Paris absolveu os 
très fotôgrafos que registaram os 
momentos que se seg^uiram ao aci- 
dente que vitimou a princesa 
Diana, a 31 de Agosto de 1997. De 
acordo corn o tribunal, as 
fotografias nâo violaram as leis 
francesas sobre a protecçâo da pri- 
vacidade. Os fotôgrafos tinham 
sido denunciados pelo pai de Dodi 
al Fayed. 
Jacques Langevin (da agéncia Sygma), 
Christian Martinez (da agênia Angeli) e o 
fotôgrafo independente Fabrice Chassery 
foram absolvidos por um tribunal francês. 
Em causa estavam acusaçôes de invasâo 
de privacidade do casai Diana e Dodi. 
Ambos morreram num trâgico acidente 
de carro no tünel da Alma, em Paris, no 
ultimo de Agosto de 1997. 

Christian Martinez e Fabrice Chassery 
tiraram fotografias de Diana e Dodi al 
Fayed depois do Mercedes em que 
seguiam ter chocado contra um dos pilares 
do tünel. Jâ Jacques Langevin, registou 
alguns dos momentos do casai pouco 
tempo antes da colisâo, que aconteceu 
minutos depois do casai ter deixado o 
hotel Ritz, na capital francesa. 
Na altura do acidente, Diana e Dodi 
estavam a ser perseguidos pelos chamados 
"paparazzi", que se faziam deslocar em 
motas. Outra vitima mortal foi o motorista 
do casai, Henri Paul. 
Os très fotôgrafos foram denunciados pelo 
pai de Dodi al Fayed e arriscavam-se a 
penas de prisâo de um ano, além do paga- 
mento de uma quantia no valor de 45 mil 
euros. 

Homemagem aos PIONEIROS na 
Mississauga Centrai library 
Desde 24 de Novembre e até 2 dejaneiro 
de 2004, decorre na Mississauga Central 
Library, exposiçôes comemorativas da 
chegada oficial dos portugueses ao 
Canadâ, em 1953, jâ lâ vâo 50 anos. 
Esta homenagem aos PIONEIROS na 
Mississauga Central Library, Reader's 
Den, situada no 301 Burnhamthorpe 
Road West, é uma organizaçâo conjunta 
do sistema de Bibliotecas de Mississauga, 
Consulado Geral de Portugal, Centro 

Cultural de Mississauga e Galeria dos 
Pioneiros Portugueses. 
Podem visitar a Biblioteca de segunda a 
sexta-feira,das 09h00 às 21h00 e, aos 
Sâbados, das 09h00 às 17h00 e, ainda aos 
Domingos, das 13h00 às 21h00. 
Quarta-feira, dia 17 de Dezembro, às 
19h00, terâ lugar uma Recepçào de 
Honra na Biblioteca. Quern quiser estar 
presente, pode increver-se pelo telefone: 
905 615-3540. 

Mudanças no clima da terra 
podem ser irreversiveis, 
alertam especialistas 
Especialistas em alteraçôes 

climéticas concluiram que as 
mudanças no clima da Terra 
podem ser irreçuperâveis e 

alertaram para as conse- 
quêneias "devastadoras" do 

aquecimento global, segundo 
um artigo da ediçâo de 

Dezembro da revista Science. 
"O cUma na Terra pode ser brutal e 
Irreversivelmente mudado", dizem os 
especialistas norte-americanos, que 
atribuem ao Homem a responsabili- 
dade pelas alteraçôes climâticas. 

Entre os efeitos no clima que sâo 
provocados pelo Homem, o artigo 
da Science destaca o risco acresci- 
do de secas e de fortes chuvadas, a 
reduçâo da quantidade de neve e a 
subida do nivel da âgua do mar. 
"As alteraçôes climâticas provo* 
cadas pelo Homem devem 
continuar durante vârios séculos. 
Aventuramo-nos no desconhecido e 
as consequênetas podem ser devas- 
tadoras", comentam os autores do 
artigo, Thomas Karl e Kevin 
Trenberth. 



22 Quinta-feira, 04 de Dezembro, 2003 O Milénio 

Project Diploma cria programa 
do ajuda escolar 
O Project Diploma tern orgulho de 

anunciar uma parceria oficial com os 

Big Brothers e as Big Sisters de Toronto 

(BBBST), resultando dai o In-School 

Mentoring Program, com inicio em 

Janeiro de 2004, na St. Mary’s Catholic 

School em Toronto. 

"Estamos extremamente contentes em 
participât no Project Diploma e com a 

comunidade Luso-Canadiana. Esta é 

uma oportunidade maravilhosa para 

nos alcançarmos os jovens e as suas 

necessidades dentro de uma comu- 
nidade especifica" declarou Kim 

Ferguson, Manager do Programa de 

Desenvolvimento dos Big Brothers e Big 

Sisters de Toronto. O objectivo do 

Programa de Ajuda Escolar (In-School 
Mentoring) é encorajar o desenvolvi- 

mento positivo dos jovens. Project 

Diploma em conjunto com BBBST 

podem oferecer o apoio que incentive 

os estudantes a prosseguir a sua edu- 

caçào. Este programa de Ajuda na 

Escola vai colocar ao lado dos alunos 

dos graus 9 & 10 voluntârios Luso- 

Canadianos que reunem as condiçôes 

exigidas pelos Big Brothers e Big Sisters 

do Canadâ, organizaçâo essa que lidera 

os programas de orientaçâo e ajuda em 

todo o pais, (www.bbbst.com) 

"E uma infelicidade que uma larga per- 

centagem dos jovens Luso-Canadianos 

continue a desvalorizar a importância 

de uma educaçào melhor" lamentou 

Maggie Uncao, Présidente do Project 

Diploma. " Ao aumentar a visibilidade 
destes mentores para os nossos jovens e 

estimular as relaçôes pessoais, nos espe- 

ramos ultrapassar alguns dos obstâculos 

que se deparam aos estudantes". 

Numa sondagem conduzida por Project 

Diploma nos fins de 2002, tornou-se évi- 

dente a necessidade premente dos estu- 

dantes: a incerteza, o medo de falhar e a 

falta de um guia ou modelo, entre 

outros, eram os factores mais criticos 

que os impedia de seguir para a univer- 

sidade ou colégio ou mesmo programas 

de aprendizagem. 
Espera-se que os voluntârios se encon- 

trem com os estudantes uma vez por 

semana durante uma hora. Se tern 19 

anos ou mais e quer participât como 

voluntârio, por favor contacte Project 

Diploma - (416)536-9069 ou 

Big Brothers e Big Sisters de Toronto - 

(416)925-8981. Project Diploma e 

BBBST irao ter uma sessao de esclare- 

cimento na quinta feira, dia 11 de 
Dezembro as 19:00 no seu escritorio 

situado no 1680 Dundas St. West. Para 

mais informaçôes visite o nosso web site: 

www.projectdiploma.corn 

Plain Talk About Real Money 

Great rate. 
Great mortgage. 

Get botn. 
Sure a great rate is important, especially when it comes with 

a mortgage that can lower your overall cost of borrowing and give 

you control of all your future financing. 

THE SCOTIA RIGHT RATE™ MORTGAGE. 

The Scotia Right Rate mortgage offers the benefit of a low 
rate, low payment mortgage for a 5-year fixed term. Because in 
today’s market, a low rate is something you’ve come to expect. 
But it isn’t all you should expect. 

Come in and talk with a Mortgage Specialist about your options. 

Bathurst & Dundas 416-866-6650 
Bloor & Salem 416-538-5232 

College & Bathurst 416-933-2390 
College & Grace 416-537-2036 
Dundas & Brock 416-538-5246 

Life. Money. Balance both. 

'^Trademarks of The Bank of Nova Scotia. Certain limitations and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

para pneumonia atipica 
O colocar 25.000 Canadianos em 
quarentena sob suspeita de ter contraido a 
slndroma respiratôrîa aguda, mais 
conhecida por pneumonia atipica, no ini- 
cio deste ano, podera ter sido um grande 
erro, revelaram cientistas que esta semana 
estâo reunidos, em Winnipeg, num simp6- 
sio sobre a doença. 
O Dr. Donald Low, microbiôlogo do hos^ 
pital Mount Sinai, em Toronto, disse que 
estâ provado que a pneumonia atipica nao 
é tâo infecciosa como muitos acreditavam 
no inicio. Muitas pessoas receberam 
ordem para se isolarem, sem saberem o 
quao expostas tinham estado ao virus. 
Os cientistas e profissionais de sàùde estâo 

reùnidos em Winnipeg para desenvolver 
uma estratégia para combater a pneumo- 
nia atipica, caso volte a reaparecer, assim 
como as medidas a ser tomadas para a 
investigaçâo da doença. 
O grupo foi informado que, até à data, très 
tipos de vacinas contra a pneumonia atipi- 
ca deram resultados positives em ratos e 
coelhos. As vacinas necessitam agora de 
ser testadas em primatas, antes de serem 
administradas em humanos, disse o Dr. 
Brett Finlay, professor de microbiologia na 
Lfniversidade de British Columbia e o 
director ciêntifico da iniciativa de desen- 
volvimento de vacinas contra a pneumo- 
nia atipica. 

Quern é 0 novo présidente da 
camara de Toronto 
Depois da tomada de posse do novo 
governo municipal de Toronto, esta 
terça-feira, muitas pessoas revelaram 
ainda nao conhecerem ao certo o novo 
présidente da câmara. Tal como muitos 
politicos, David Miller começou a sua 
carreira profissional como advogado, 
formado na Faculdade de Direito 
da Universidade de Toronto, com espe- 
cializaçâo em direito relacionado com o 
emprego e a imigraçâo. Essa formaçâo 
permitiu-lbe desenvolver determinadas 
sensibilidades que o orientaram para 
uma orientaçâo à esquerda no campo 
politico. 
No entanto, a formaçâo académica nâo 
foi a ùnica responsâvel por esta opçâo. O 
facto de ter vin do de Inglaterra em 1967, 
deu-lhe, muito cedo, a oportunidade de 
apreciar os desafios que os recém-chega- 

dos a esta cidade, corn uma enorme 
diversidade étnica, têm que enfrentan 
No entanto, a formaçâo académica nâo 
parou por aqui; o novo présidente de 
Toronto, agora corn 44 anos, tem um 
diploma em Economia, adquirido na 
Universidade de Harvard. 
Desde entào, David Miller tem estado 
envolvido na politica local hâ mais de 
uma dééada - inclusive como vereador 
da câmara de Toronto, foi comissârio da 
T.T.G. e liderou a luta contra o escânda- 
lo M.F.P. - relacionado corn o lease de 
computadores ao pedir que o Inquérito 
fosse aberto para apurar a verdade. 
Actualmente, David Miller vive no High 
Park com a mulher e dois filhos. Como 
politico, acredita piamente na restrutu 
raçâq dos bairros da cidade, nâo ceden- 
do nunca à voz das grandes corporaçôes. 

Milhares de casos do 
tribunal poderâo perecer 
O auditor gérai do Ontârio lançou um 

aviso às autoridades govern amen tais 

sobre casos de tribunal que possam vir 

a perecer devido ao enorme atraso que 

estâ a marcar a resoluçâo e determi- 

naçâo de audiências. No relatôrio que 

publicou, Erik Peters afirma que um 

terço dos casos leva mais de oito meses 

a ser despachado para tribunal. Até 

Março de 2002, cerca de 90 mil casos 

deram entrada no tribunal, de acordo 

corn Peters, o que représenta um 

aumento de 65'por cento desde a ülti- 

ma audiçâo, em 1997. “Estamos a cor- 

rer o risco de verificar uma situaçâo 

semelhante a 1992, em que os atrasos 

nos despachos levaram a que mais de 

50 mil casos perecessem e nâo 

pudessem ser julgados”, avisou Peters. 

Uma decisâo do Supremo Tribunal hâ 

mais de uma década estipula que 

todos os casos que levem entre oito a 

dez meses a chegar â tribunal, devem 

perecer. 

Outro aspecto abordado por Peters, 

passôu pela adminitraçâo do Orçamen- 

to dedicado aos tribunais. Conforme 

afirma, o departamento desperdiçpu 

muito dinheiro corn actualizaçôes 

desnecessârias e em renovaçôes. Entre 

as queixas, Peters destaca $21 milhôes 

de dôlares gastos no sistema de infor- 

mâtica, para mais tarde ter sido cance- 

lado, devido às demoras; a contrataçâo 

de um empreiteiro para fazer limpeza 

a um tribunal, suspeito de estar infec- 

tado com produtos tôxicos; a 

construçâo de um novo tribunal que 

custou mais $9 milhôes de dôlares do 

que o orçamentado. 

Para finalizar, o relatôrio de 

Peters menciona o facto de haver 

um atraso de $1.3 biliôes de 

dôlares da parte dos pais que têm 

responsabilidade para corn filhos 

ou cônjugue. 
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ADAPTO-Festa de Natal e gratidâo 
A ADAPTO-Associaçâo dos Portugueses 
Amigos dos Déficientes, realizou uma 
festa de Natal e jantar/convivio corn aque- 
les que através dos anos auxiliaram a 
organizaçâo a suavizar os muitos proble- 
mas que afectam os déficientes portugue- 
ses. 
A festa decorreu no salào da Igreja de 
Santa Helena, tendo apresentaçâo de 
Isabel Nunes, oraçâo ao jantar por Fâtima 

Silva, e contou corn as vozes e as cantigas 
de Avelino Teixeira, Veronica Bolota e 
Mano Belmonte. 
Na mesas principals, estiveram os direc- 
tores. Maria Ferreira-Presidente; Cornélià 
Rebelo-Vice-Presidente: Henrique 
Gonçalves; Ilda Sousa-Secretâria e Isabel 
Nunes e, ainda. Maria dos Anjos 
Cordeiro, Irene Vitoria, Odete Oliveira, 
Maria Florinda, José Maria, Antonio Ivo, 

T» 
' ÎIAa Sousii. w tiliidO»! 1 
'm. Tt\nurftro Furiro Cunratpu 

Stephanie, Stephanie, Michelle, Chistina e Miguel 

Maria Borges e Manuel Pacheco. 
Paulo Luis, esteve a cargo do som e, a co- 
zinha, sob a batuta de Manuel Formoso. 
Foram leiloados muitos objectos feitos 
pelos prôprios déficientes com grande 
êxito. Houve um momento de home- 
nagem aos dirigentes da ADAPTO, corn a 
entrega de prémios a todos, feita por 
Carlos Faria. 
Nâo faltou O Pai Natal corn présentes e a 
alegria de um convivio sâo, que se deseja 
assim se mantenha por muitos anos e 
bons. Os déficientes carentes, mais do que 

ninguém, precisam destes momentos de 
ternura e respeito, para que se sintam tâo 
humanos e ùteis como todos os que os 
rodeiam. 
Felicitamos a ADAPTO pela actividade 
que mantêm todo o ano a favor dos défi- 
cientes portugueses e pelo convivio anual 
de Natal, em simultâneo, corn a gratidâo a 
todos os que voluntariamente participam 
no apoio. 

JMC/Bemardete Gouveia 

Ficha técnica vai apresentar caracterisOcas 
essenclais dos imôveis 
A partir do proximo ano, as casas vào passar 
a possuir uma ficha técnica corn todas as 
caracteristicas e respectivos materials 
utilizados na construçâo. O objectivo do 
Governo passa assim por zelar pelos direitos 
dos consumidores, sendo que o documento 
em questâo levarâ a assinatura do respon- 
sâvel técnico da obra e do promotor 
imobüiârio. 
A ficha técnica da habitaçâo da iniciativa do 
ministro Adjunto que tutela a defesa do con- 
sumidor, José Luis Arnaut, tem como 
intuito "reforçar os direitos do consumidor 
no acesso à informaçâo" sobre as caracteris- 
ticas da casa que pretender comprar, segun- 
do adiantou ao jornai Diârio Econômico 
uma fonte hgada ao processo. 
O diploma deverâ ir a Concelho de 
Ministros nas prôximas semanas e sô deverâ 
entrar em vigor no inicio do proximo ano. 

sendo apenas aplicado às construçôes termi- 
nadas apôs a aprovaçâo da nova legislaçâo. 
O novo "biUiete de identidade" das 
habitaçôes terâ de incluir as assinaturas do 
responsâvel técnico da obra e do promotor 
imobiliârio que, assim, podem ser respon- 
sabilizados caso surjam eventuais problemas. 
Complicaçôes que podem, por exemplo, ter 
origem na validaçào de "informaçôes falsas 
que causem danos ao consumidor ou a ter- 
ceiros", apurou o Diârio Econômico. 
As câmaras municipals, o Instituto do 
Consumidor, a Comissào de Aplicaçào de 
Coimas em Matéria de Publicidade e o 
Instituto dos Mercados de Obras Püblicas e 
Particulares e do Imobiüârio (IMOPPI) pas- 
sam a ser responsâveis pela aplicaçào de 
coimas, instruçâo de processos e fiscalizaçâo 
caso seja detectado qualquer tipo de 
infracçâo. 

J 
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CARISJ^IRO 

21/03 i 5Si»/Of > 

Este é um periodo de crescimento e de optimismo, tanto a nivel do seu 
mundo interior como do exterior. Podera ligar-se a amigos com quern faz 
uma viagem ou com quern colabora num projecto. Terâ a oportunidade 

de fazer viagens fisicas ou mentais através de leituras, que lhe vào per- 
mitir uma maior compreensào do mundo em que vive. 

TOLRO 
21/04 * 20/05 

Este periodo é um convite para reflectir profundamente sobre a sua 
vida interior e psiquica. Poderâ sentir mais tensào, agressividade, ou 

simplesmente ironia, e ter maior dificuldade em controlar os seus 
instintos. Poderào surgir pessoas no seu caminho que tenham um 
efeito transformador na sua maneira de pensar. 

QCMCOS 
21/05 À 20/06 

CARANOLCJO 
21/06x20/07 ^ 

Este é um dos periodos mais positivos para o amor e relaçôes afectivas 
em gérai. Os sentimentos para corn o seu par poderào encontrar um 
melhor entendimento ou um novo amor poderâ surgir durante este 
periodo. Em caso de sociedades ou trabalhos de équipa também os 
astros estào a seu favor. Se cuidar a sua imagem verâ ainda melhoradas 
estas perspectivas e o reconhecimento dos outros sera uma constante. 

LcÂo 

5 

22/07 A 22/Oft 

/?( 

VlRodf'" 
23/08x22/00 

A liberdade e a independência poderào ser de especial importância 
durante esta fase em que Marte transita pela casa IX.. Sentir-se-â 
corn fé na vida, auto-confiante, corn desejo de novas experiências e 
aventuras a ponto de correr alguns riscos. Procure descarregar esse 
excesso de energia corn a prâtica de uma actividade fisica mais exi- 
gente e competitiva. 

O sector de vida que, ao longo deste periodo, estarâ sublinhado é o da 
Casa V, que représenta a consciência mais profunda de cada um de nos. 
Quanto melhor me conheço, melhor me posso entregar aos outros. 
Quanto mais adquirir consciência de mim, mais criatividade e generosi- 
dade poderei experimentar. Desenvolver a sua consciência pessoal é, 
pois, O desafio que os astros lhe lançam para este periodo. 

di 
Ira conseguir expressar as suas emoçôes e sentimentos corn 
maior facilidade. Tudo o que se référé ao seu passado emo- 
cional tende agora a vir à superficie. Poderâ perceber melhor 
de que maneira o seu passado afecta a sua atitude présente. 
Aproveite para resolver um problema antigo que o tem vindo a 
preocupar. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

A sua vida social estâ a passar por uma fase bastante leve e agradâvel. 
Conversas simples e afâveis corn vizinhos e amigos dar-lhe-ào grande 
prazer, evitando assuntos mais sérios que envolvam debates e discussôes. 
Esta é uma fase de optimismo e satisfaçào, considerando-se uma pessoa 
de sorte, corn muito para dar e receber. 

Ser-lhe-â mais fâcil, durante esta passagem de Marte pela sua Casa V, 
a casa relativa à criatividade, levar os outros a aderirem a um projec- 
to seu. Encantâ-los-â corn o seu lado romântico e apaixonado, e a sua 
vida amorosa poderâ ter alguns progressos, mais provavelmente corn 
alguém que ja conhece, pois os novos relacionamentos nào estào 
muito favorecidos neste momento. Procure dar alguma atençào aos 
sentimentos dos outros, nào valorize apenas os seus. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Esta nào é, decididamente, a altura para nào dar nas vistas. É provâ- 
vel que se sinta corn um acréscimo de energia e de confiança. 

Aproveite para começar um novo projecto ou para se dedicar a uma 
actividade fisica. Os seus esforços podem garantir-lhe sucesso e, 
inconscientemente, virem a ajudar um amigo intimo. 

CAPRICORNIO 
22/12x20/01 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

pmis 
20/02 Â2b/03 

Vai encontrar as soluçôes de que précisa dentro de si. A meditaçào e 

a espiritualidade vào proporcionar-lhe planificar a vida e a conhecer- 
se melhor, mas nào se feche demasiado, inconscientemente poderâ 
estar a fugir da realidade. Apesar de nào sentir vontade de conviver 

faça-o, numa conversa ocasional poderâ encontrar alguém especial. 

Altura em que os contactas humanos estào beneficiados. A sua auto- 
confiança e estima é grande, pelo que se sente em segurança e corn 
energia para ajudar e participar em actividades sociais. As amizades 
surgirào espontaneamente devido â sua simpatia e boa disposiçào. 
Aproveite para se divertir corn os amigos. 

Poderâ sentir uma certa atracçâo por tudo o que exige energia, impulso 
ou paixào. Porque tem, fisicamente, mais energia e vitalidade, poderâ 
realizar tarefas ou concretizar projectos que vinha a adiar precisamente 
por nào sentir a determinaçào e actividade agora oferecidas por Marte, 
ao passar pela sua Casa I. Este planeta poderâ trazer-lhe também a 
capacidade para reatar uma antiga paixào ou um interesse sûbito por 
alguém. 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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FILME DA S éMANA 

TIMELINE 

ÀCTORES : Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy 

Connolly, Ethan Embry, Anna Friel, Michael Sheen, 

Matt Craven, David Thewlis 

Género; Thriller Duraçâo: 112 min Director Richard Donner 

No centro lindo e rico em factos historicos do vale de Dordogne em França, 
uma equipa de estudantes de arqueologia e o seu professor trabalha ardua- 
mente para descobrir as ruinas de um castelo do século XIV. Para o Professor 
Edward Johnston (Billy Connolly), este projecto é o resultado de anos de 
pesquisa. Ajudado pelo professor Andre Marek (Gerard Butler), seu filho 
Chris (Paul Walker) e todos os estudantes, consegue finalmente pôr a 
descoberto as ruinas do Castelo La Roque como também as de um Mosteiro 
e algumas estruturas que rodeiam a vila de Castlegard. 
As suspeitas por parte do professor em relaçào ao patrocinador das escavaçôes, 
Robert Doniger (David Thewlis), aumentam e ele decide ir em busca de algu- 
mas respostas a New Mexico onde esta localizado o escritorio de Robert. 
Entretanto, enquanto o professor se ausenta, os estudantes descobrem um 
salào nas ruinas que aparenta estar fechado hâ mais de ÜOO anos. Dois dos 
estudantes, Marek e Kate, vâo investigar o interior do salào e fazem uma 
descoberta espantosa, uma lente bifpocal que nào poderia ter sido inventada 
naquela época e uma carta escrita pela mâo do professor Johnston no dia 2 de 
Abril de 1357! 
Começa a aventura... 
Este filme foi baseado no best seller de Michael Crichton. 

40 mil pessoas em 
mega-concerto pelas 
deeptes de Sida 

o evento teve lugar no Estâdio Green 
Point da Cidade do Cabo. A finalidade foi 
recolher fundos para a luta contra a Sida, 
no âmbito da campanha "46664", iniciada 
pela Fundaçâo Nelson Mandela. 
"46664" era o numéro da cela de Robben 
Island, hoje convertida em museu, na quai 
Mandela esteve 18 anos preso, durante o 
Apartheid, o regime de segregaçâo racial 
na Africa do Sul. 
Hâ mais de um ano que o ex-Presidente 
sul-africano iniciou a campanha de com- 
bate à doença, pedindo a Bono Vox - voca- 
lista da banda irlandesa U2 - e ao ex-mem- 
bro dos Eurythmies Dave Stewart para 
participarem na organizaçâo de um con- 
certo para "alentar quem sofre do virus 
VIH/Sida". 
Vestido corn uma T-shirt negra corn o 
numéro "46664" no peito, Mandela subiu 
ao palco para fazer mais um apelo. 
"Nos 18 anos que estive na prisào em 
Robben Island, era suposto que eu 
estivesse reduzido a um numéro. Os 

milhôes infectados com HIV estâo em 
perigo de ser reduzidos a meros nümeros, 
se nâo agirmos agora. Eles estâo a cumprir 
uma pena de prisâo para a vida", declarou. 
No espectâculo participaram vârias estre- 
las do panorama musical internacional, 
entre as quais as bandas The Corrs, The 
Eurythmies, a cantora Anastacia, Beyoncé 
e Bono Vox e The Edge, entre outros. 
Bob Geldof, cantor e organizador dos con- 
certos Live Aid que recolheram milhôes 
de dôlares nos anos 80 para as vitimas da 
fome na Etiôpia, realçou a necessidade de 
os governos de todo o Mundo levarem a 
cabo medicinas de prolongamento da 
vida, disponiveis para quem delas précisa. 
"A condiçâo é médica, mas a soluçâo é 
politica, e é por isso que estâmes aqui 
hoje", afirmou. 
Apenas um por cento dos 29 milhôes de 
pessoas que vivem corn Sida na Africa 
subsariana tem acesso às drogas retrovi- 
rais, amplamente disponiveis nos paises 
desenvolvidos. 

Santana lança àlbnm 
de raridades 

"Ceremony; Remixes and 
Rarities" é o nome do disco que 
Santana vai lançar, ainda corn 
data prevista para este mês de 
Dezembro, composte por mùsicas 
deixadas de fora dos sens ùltimos 
dois trabalhos. 
Este disco conta também corn 
algumas remisturas de temas 
conhecidos como "Maria" e 
"Smooth" retirados de 
Supernatural. 
"Gravou-se tanto material espec- 
tacular naquelas sessôes, corn tan- 
tos grandes mùsicos, composi- 
tores, produtores e autores de 
arranjos que contribuiram corn o 
seu talento ..." révéla Santana. 



26 Quinta-feira, 04 de Dezembro, 2003 CROiViiCA O Milénio 

SEM ASSUNTO 
Sinto-me exausta, completamente 

exausta, com os neurônios todos a 
fumegar. Estive quase, mas quase 
mesmo, para mandar uma mensagem 
electrdnica a dizer à redacçâo que nâo 
contasse com a minha colaboraçâo esta 
semana. Gosto sempre de os avisar, para 
que possam atempadamente fazer a orga- 
nizaçâo grâfica do jornal. A responsabili- 
dade deste meu cansaço ficou a dever-se 
a dois textos, de conteüdos diferentes, 
que acabei agorinha mesmo de enviar 
para destinatârios diferentes. Se o 
primeiro me foi relativamente fâcil de 
escrever, corn o segundo travei uma luta 
terrivel. Na refrega dessa luta, decidira- 
me jâ nâo continuar a escrever mais hoje. 
Liguei-me à internet, abri a janela de 
uma mensagem nova, escrevei o 
endereço do destinatârio, neste caso 
«info@omilenio.com» e ainda iniciei um 
cumprimento. Nâo passei disso. É ver- 
dade que eu nâo tenho propriamente um 
contrato que me obrigue a enviar 
semanalmente qualquer coisa da minha 
autoria, nâo senhora! Mas o que é que 
querem? Eu jâ me habituei a ver-me 
retratada numa pâgina de jornal. 
Alimente! assim o meu ego durante 
muitas semanas, distribuidas por diver- 
ses anos, e agora nâo prescindo delà. Pior 
ainda, nâo estou disposta a dar de mâo 
beijada aquele espaço a mais ninguém. É 
meu, muito meu e hei-de mantê-lo 
enquanto puder. Um pouco de narcisis- 

mo nunca fez mal a ninguém. 
Pensei, entâo, em todos aqueles cro- 

nistas que, perante compromisses 
assumidos, chegam à hora do fecho do 
jornal corn a angüstia de nâo terem nada 
escrito nada, mas muito pior, sem 
saberem sobre o que vâo escrever. Pensei 
entâo: 

- Eu nâo sou cronista conceituada; eu 
nâo tenho sequer o traquejo daqueles que 
jâ levam corn nâo sei quantos anos de jor- 
nalismo no curriculo; serâ que serei 
capaz de escrever sobre o assunto de nâo 
ter assunto? 

Para saber se sou ou nâo capaz terei 
de tentar. É o que vou fazer a partir de 
agora. Um momento, jâ vi que nâo sou 
capaz. Olho para a folha do documenta e 
nâo tenho ainda preenchida metade da 
pâgina. Nâo, assim, nâo chego lâ. Mas 
nâo me posso queixar, porque, se me 
queixo, ninguém acredita. Toda a gente 
imagina que isto de escrever textos é 
como encher chouriços - a metro; que, 
depois, é sô atar e cortar à medida. Nâo 
fazem sequer ideia de como o acto de 

escrita é extremamente penoso. Nâo lhes 
passa pela cabeça a quantidade de horas 
perdidas à volta das palavras e a escolhê- 
las como peças de um puzzle. Tira daqui, 
acrescenta ali, corta além, substitui esta, 
coloca aquela, num nunca acabar de 
modificaçôes. Olha-se, enfim, para o que 
se produziu, esboça-se um ar de 
reprovaçâo e... começa-se tudo de novo. 

Porquê? Porque todo este 
labor de corte e costura 
traduzido em vârios 
“copiar/colar” nâo produ- 
ziu uma peça de jeito. 

Começamos, entâo, a 
ficar muito angustiados. A 
ver o tempo a passar e a 
arrastar corn ele a inspi- 
raçâo, sem que ela se digne 
fazer uma pausa ao lado da nossa folha 
que continua em branco. Atacamos, mais 
uma vez, a prosa que se mantém imper- 
feita: mais umas rasuras, uns retoques 
aqui e ali, meia dùzia de notas ali- 
nhavadas. Estâ cada vez mais distante da 
ideia original e incapaz de ser mostrada 
em püblico. Guarda-se no recato de uma 
espera, esquecendo a ditadura do tempo 
que marca a hora do fecho do jornal. 

É a minha ultima tentativa. Submeto- 
a â barrela que a vai limpar de todas as 
nôdoas que persistem em sujâ-la: pério- 
des demasiado longos, adjectivaçâo mal 
escolhida, repetiçôes desnecessârias, 
uma ou outra redundâneia, pontuaçâo 
desajustada, enfim, tudo quanta pode ser 
objecta da maledicência de quem estâ 
sempre à cata de falhas alheias, porque 
nâo consegue ver as prôprias. 

Olho mais uma vez para o texte e, 
para surpresa minha, ultrapassei jâ a 
primeira pâgina e vou quase a meio da 
segunda. Afinal estou a conseguir desen- 
volver o assunto de nâo ter assunto. Se 

quiser ser mais précisa sobre a 
quantidade de texte produzido 
até agora, dire! que tenho seis- 
centas e quinze palavras, dois 
mil novecentos e sessenta e 
cinco caractères, sete parâ- 
grafos e cinquenta linhas. 
Afinal pouco me falta para 
chegar ao fim. Basta que tenha 
um rasgo de imaginaçâo para 

encher a dezena de linhas que me falta. É 
um desafio que se me coloca, eu sei. 

Desisto. Por uma questâo de 
respeito para corn quem me estâ a 1er, 
e que espera ainda qualquer coisita 
que salve esta crônica, dire! que nâo 
tenho o direito de os enganar desta 
maneira. Hoje, nâo tenho nada de 
novo para vos dizer. Falta-me assunto, 
falta-me inspiraçâo. Desculpem-me, 
mas usei-a toda nos outros textos. Sô 
nâo posso dizer que me falta tempo, 
porque jâ gastei tempo a rabiscar estas 
linhas. Abdico, por isso, de vos dar 
qualquer desculpa. 

Contudo, tenho que confessar que 
gostei deste exercicio mental. A partir 
de agora quando me perguntarem o 
que é que faço quando nâo tenho assun- 
to, responderei que também eu jâ sei 
escrever sobre o assunto de nâo ter 
assunto. Nâo tem substâneia nem pro- 
fundidade. É verdade, mas nunca 
ninguém me pediu para escrever sobre 
coisas profundas. 
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Conhecimento da Herança Açoriana corn 
nava impulse 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, em Porto Alegre, 
Brasil, que o estudo e a investigaçâo da cul- 
tura e do legado açoriano no Estado do 
Rio Grande do Sul vâo conhecer novo 
impulso com os protocolos de colaboraçào 
que rubricou quinta-feira corn o Governo 
estadual e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
No termo de uma visita ao Instituto 
Cultural Português de Porto Alegre, 
Carlos César sublinhou a importância 

mmm 

daqueles instrumentes de cooperaçâo para 
a organizaçâo e enquadramento juridico 
das iniciativas a desenvolver no âmbito 
dos estudos jâ em curso para o resgate e 
conhecimento mais complete da aeçâo dos 
açorianos na colonizaçâo do Sul do Brasil. 
O chefe do executivo regional relevou, por 
outre lado, o trabalho que o ICP tem 
vindo a efectuar desde a sua fundaçâo em 
1979, na recolha e tratamento de diverses 
aspectos da presença açoriana, tende visi- 
tado demoradamente uma exposiçâo de 

peças e artefactos 
tipicos dos Açores 
nas suas instalaçôes. 
Um espôlio que, 
segundo os prôprios 
responsâveis do insti- 
tuto, ficou, agora, 
mais rico e complète 
corn a Coroa do 
Espirito Santo ofere- 
cida pelo présidente 
do Governo. 
Depois da visita ao 
ICP de Porto Alegre, 
Carlos César deslo- 
cou-se para Cravatai, 
cidade situada 
a cerca de 25 
quilômetros da capi- 
tal estadual, e que foi 
fundada por açori- 
anos hâ 240 anos, 
onde descerrou uma 
plaça alusiva à sua 
passagem, no jardim 
da futura sede da 
Casa dos Açores do 
Estado do Rio 
Grande do Sul. 
Trata-se de um imô- 
vel que a Prefeitura 
adquiriu e cedeu à 
Casa dos Açores, que 
era pertença de uma 
familia oriunda da 
ilha Pico. 

Pescadores portugueses 
Hobrigados» a pescar 
menos em 2004 

A partir de 2004, os pescadores por- 
tugueses terâo que capturar menos 
peixe. A Comissâo Europeia prepara-se 
para reduzir em cerca de 61% a quota das 
pescas que cabe aos portugueses, anun- 
ciaram représentantes do sector em 
Bruxelas. Pedro Jorge, da Associaçào 
dos Armadores da Pesca Industrial, diz 
que a proposta da Comissâo Europeia, 
que serâ finalizada quarta-feira, poderâ 
significar uma reduçào ainda mais 
expressiva, no que à captura de pescada, 
tamboril e lagostim diz respeito. Esta 
diminuiçào pode mesmo chegar aos 80%. 
A pescada, o tamboril e o lagostim sâo as 

espécies que mais preocupam os respon- 
sâveis do sector, em especial a primeira, 
pela sua importância econômica e por 
esta nâo poder ser apanhada isolada- 
mente, o que porâ em causa a pesca de 
outros peixes. 
No areeiro, os portugueses também 
terâo que pescar menos 80%, sendo que 
têm que pescar menos 65% de badejo e 
menos 41% de biqueirâo. Os ministros 
das Pescas reùnem-se a 17 de Dezembro 
para se pronunciarem sobre a proposta 
da Comissâo Europeia, num encontro 
que costuma resultar numa longa mara- 
tona négociai. 

Para a respectiva recuperaçâo, o Governo 
Regional dos Açores vai contribuir corn a 
elaboraçâo do projecto e corn algum apoio 
financeiro. Como disse Carlos César, foi 
um gesto da Prefeitura que demostrou 
uma grande consciência da multiculturali- 
dade e das origens do municipio. 
A Casa dos Açores do Estado do Rio 
Grande do Sul foi fundada em Março 
deste ano. propondo-se desenvolver uma 
intensa actividade na defesa da preser- 
vaçâo da herança dos fundadores açori- 
anos que colonizaram cerca e bTO do ter- 
ritôrio do Estado mais a Sul do Brasil. 
Quinta-feira à tarde, para além de ter assi- 

nado um protocolo de cooperaçâo corn a 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, para prosseguir o programa de inves- 
tigaçâo e estudo das raizes açorianas, 
Carlos César esteve reunido corn o prefeito 
municipal de Porto Alegre e corn o prési- 
dente da Assembleia Legislativa do 
Estado. No encontro corn o responsâvel 
autârquico, este solicitou formalmente a 
celebraçâo de um protocolo também na 
ârea da cultura e da investigaçâo da 
herança açoriana, proposta que foi aceite 
de imediato e que vai ser, agora, aprofun- 
dada directamente corn a Direcçâo 
Regional das Comunidades. 
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Obra de consolidaçâo e restaure da Igreja des 
Jesuîtas cencluîda em finals de Ageste de 2004 
A obra de consolidaçâo e restauro 
da Igreja de Todos-os-Santos, do 
antigo Colégio dos Jesuitas, em 
Ponta Delgada, deverâ estar con- 
cluida em fînais de Agosto do 
proximo ano, num investimento 
püblico global de cerca de cinco 
milhôes de euros. 
A informaçâo foi avançada na ilha de Sâo 
Miguel, pelo secretârio regional da 
Educaçâo e Cultura no decurso de 
uma visita que efectuou às obras de recu- 
peraçào que decorrem hâ sete anos naque- 
le que é o mais importante monumento 
religioso dos Açores e de toda a peninsula 
ibérica, devido à sua invulgar beleza artis- 
tica e volumetria em talha, considerada 

mais evoluida ainda do que o prôprio bar- 
roco, e corn notâveis pormenores tridi- 
mensionais. 
Alamo Meneses sublinhou que o restauro 
interior do imôvel, provavelmente datado 
do século XVI ou XVII, é de uma grande 
dimensâô e complexidade, mas 
reconheceu que a obra esta a decorrer 
muitissimo bem. O governante açoriano 
revelou, igualmente, que os trabaUios de 
recuperaçâo da fachada principal daquela 
igreja, encerrada ao culto, hâ mais de 40 
anos, vâo ter inicio jâ no proximo mês de 
Janeiro. A obra, corn um prazo de execuçâo 
de oito meses, consiste na recuperaçâo dos 
elementos em pedra que enriquecem a 
fachada daquele templo jesuita. 

Apôs a sua reabertura, o 
secretârio regional . da 
Educaçâo e Cultura garantiu 
que o imôvel ficarâ ao serviço 
de Ponta Delgada e da ilha de 
Sâo Miguel como espaço 
multivalente para a realiza- 
çâo de diversos eventos reÜ- 
giosos e culturais. Uma parte 
do edificio servirâ, também, 
para espaço museolôgico de 
arte sacra. 
No entanto, hâ elementos 
interiores da igreja de 
Todos-os-Santos que foram. 

hâ jâ muitos anos, distribuidos por diver- 
sas igrejas da ilha de Sâo Miguel, desig- 
nadamente, um pülpito que se encontra 
actualmente na igreja paroquial das 
Feteiras e um altar entregue à igreja de Sâo 
Sebastiâo de Ponta Delgada. 
Texo, Cedro, Vinhâtico, Bucho, Faia e 
Mogno Sucupira sâo algumas das 
madeiras mais utilizadas na valiosa talha 
existente em todo o interior daquela igreja, 
em cujo altar-mor se podem observar mais 
de très dezenas de anjos em diferentes 

poses, além de outros elementos religiosos 
decorativos de elevado requinte artistico. 
Alamo Meneses anunciou, na ocasiâo, que 
o Governo Regional jâ adjudicou, tam- 
bém, a obra de restauro da fachada princi- 
pal da Igreja do Senhor dos Passos, na 
Ribeira Grande, uma das mais representa- 
tivas da arte barroca nos Açores e no pais. 
A empreitada, orçada em cerca de 300 mil 
euros, arranca jâ no proximo mês de 
Janeiro, devendo estar concluida em 
Outubro de 2004. 
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Oomeçou na Alemanha o 
julgamento de Armin Meiwes 
E o primeiro caso, com as suas carac- 
teristicas, que ocorre na Alemanha. 
Armin Meiwes, técnico de computa- 
dores, terâ colocado em 2001 um anûn- 
cio da Internet, à procura de homens 
dispostos a ser abatidos. 
Eis senào quando um engenheiro de 43 
anos, residente em Berlim, responde, 
depois de trocar com o "anunciante" 
reflexôes e fantasias sobre canibalismo. 
A vitima rumou à residência de Meiwes, 
na pequena localidade alemâ de 
Rotenburgo. 
O que se sabe agora, dois anos depois, 
foi contado pelo prôprio Armin Meiwes. 
Segundo o mesmo, os dois homens ter- 
se-âo reunido em sua casa. Lâ, Meiwes 
terâ cortado o pénis da vitima, ainda 
viva, sendo que os dois comeram o 
ôrgâo, depois de frito. 
Durante dez horas, a vitima ia pedindo 
a Meiwes que a cortasse mais, o que o 
técnico de computadores fazia solicita- 
mente. 
A vitima sangrou durante dez horas, até 
morrer. Meiwes cortou o homem em 
pedaços, congebu-os e foi comendo aos 
poucos. 
Hâ um ano, Meiwes foi preso e a policia 
encontrou em sua casa dez quilos da 
vitima. 
A policia chegou ao técnico informâtico 
através da adverténcia de um estudante 
da cidade austriaca de Innsbruck, que 
avisou a Policia Federal Alemâ, apôs ter 
descoberto na Internet o anüncio de 
Meiwes. 
Em Dezembro do ano passade, as 

autoridades identificaram a sua residên- 
cia - um palacete do século VXIII onde 
vivia sozinho -, na quai encontraram um 
plâstico com restes humanos no conge- 
lador, vârios ossos e um crânio humane 
no jardim. 
Meiwes entregou-se à poÜda e confessou 
ter morte e esquartejado a vitima, além 
de assumir ter gravado todo o ritual 
com uma câmara de video. 
As autoridades encontraram ainda em 
sua casa 307 videos relacionados corn 
prâticas canibais e descobriram que 
mantinha contacte corn 430 pessoas 
cujas fantasias giravam em torno do 
canibalismo. 
Um relatôrio psiquiâtrico certifica que o 
alemào estâ no seu juizo, descartando 
por isso quaisquer atenuantes rela- 
cionadas com o estado da sua saüde 
mental. 
O julgamento começou esta semana, 
sendo que se espera a sentença para 
finais do prôximo mês de Janeiro, 
depois das 14 audiências previstas. 
Nelas, irâo intervir 38 testemunhas, 
entre elas um psiquiatra e um conheci- 
do da vitima, segundo o quai, meses 
antes da sua morte, lhe ofereceu 10 mil 
marcos (cinco mil euros) e um 
automôvel para que lhe cortasse o 
pénis. 
O canibalismo nâo estâ previsto no 
Côdigo Penal da Alemanha, pelo que 
Meiwes é acusado de assassinio corn 
motivaçôes sexuais. 
Meiwes diz estar arrependido do crime, 
mas nâo da refeiçâo. 
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Padre Carlos Gabriel em visita ao Canada 
O conhecîdo Padre Carlos 

Gabriel, da Igreja de Nossa 
Senhora de Fàtima, Africa do 
Sul, encontra-se em Toronto 

numa jornada de informaçâo 
sobre a morte de portugueses 
na Africa do Sul e de anga 

riaçâo de fundos para as 
vitimas dos assassinatos, na 
sua maioria madeirenses. 
O Padre Carlos Gabriel, foi acolhido 

na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos 

de Toronto pelo Padre Joào 

Cabrai que, sempre disponivel, o tem 

encaminhado nesta visita ao Canada. 

O Padre Carlos Gabriel, nesta sua 

visita a parôquias e clubes portugue- 

ses, mostra com "slides" as vitimas dos 

crimes e suas familias, fala sobre eles, 

e sensibiliza os présentes para a ajuda 

a quem ficou sem os sens seres 

queridos. 

Registâmos as suas palavras na entre- 

vista que concedeu a Luis Fernandes, 

na FPtv. 

L.F. - Quai é o objectivo da sua 

viagem ao Canadâ? 

Pe. Carlos Gabriel - Em primeiro 

lugar, esta viagem s6 se concretizou 

devido a um contacto corn o padre 

John Cabrai, no Verâo passado, na 

Madeira, durante a Jornada das 

Migraçôes, promovida pela 

Conferência Episcopal Portuguesa. 

Emjulho, conheci o Pe. John Cabrai e 

decidi propor-lhe uma vinda aqui para 

estabelecer um contacto corn a comu- 

nidade portuguesa do Canadâ. O 

objectivo é simples: nôs somos imi- 

grantes e vivemos no estrangeiro. 

Como tal, sô nôs podemos compreen- 

der a saga de outros émigrantes. 

Neste momento, a comunidade por- 

tuguesa na Africa do Sul, estâ sob a 

ameaça de violência constante. Este é 

um mal que afecta pais, filhos, pri- 

mos... enfim todos os membros de 

uma comunidade e que vâo perdendo 

a vida gradualmente devido a essa 

violência que marca tâo profunda- 

mente a nossa vida. Esta violência, 

por seu lado, vai deixando situaçôes 

de carência entre essas familias 

afectadas. Dai a minha vinda ao 

Canadâ: trata-se de uma campanha de 

sensibilizaçào dos imigrantes por- 

tugueses no Canadâ, independente- 

mente da regiâo de onde sâo oriun- 

dos, sobre a situaçâo dos sens conter- 

râneos na Africa do Sul. Por outro 

lado, gostaria de angariar fundos para 

essas familias. 

L.F. - O que poderâ esta comunidade 

fazer? 

Pe. Carlos Gabriel - Ajudar mone- 

tariamente as vitimas portuguesas do 

crime na Africa do Sul. Hâ, neste 

momento, situaçôes de carência, 

crianças e adolescentes que perderam 

os pais e foram entregues à familia. A 

Africa do Sul nâo tem segurança 

social que alivie a vida destas crianças 

e é por isso que o Fôrum Português 

estâ decidido a ajudar. 

L.F. - Que tipo de pressâo - politica, 

religiosa ou outra - tem sido feita às 

autoridades de Africa do Sul para 

melhorar esta situaçâo? 

Pe. Carlos Gabriel - A pressâo é 

enorme, uma vez que estamos 

constantemente a pedir ao governo 

português que intercéda junto do 

governo sul-africano para colocar fim 

à violência. O governo português tem- 

me garantido que tal pressâo tem 

vindo a ser feita. 

L.F. - Nesse caso, o que tem o gover- 

no de Africa do Sul feito para melho- 

rar a situaçâo? 

Pe. Carlos Gabriel - Muito pouco. 

Os portugueses continuam a ser viti- 

mas dessa violência que parece estar 

longe de termi- 

nar. As estatisti- 

cas sâo terriveis. 

L.F. - Como 

homem da igreja, 

crê que esta vio- 

lência é prove- 

niente de alguma 

injustiça cometi- 

da outrora aos 

nativos da terra? 

Pe. Carlos 

Gabriel 
Poderâ ser produ- 

to da injustiça do 

passado. Agora, 

nâo se pode 

estabelecer uma 

relaçâo de causa e consequência rela- 

tivamente àqueles compatriotas nos- 

sos ou sul-africanos em gérai, tanto 

brancos, como negros. Nâo se pode, 

de forma nenhuma, afirmar que aque- 

les que foram vitimas da violência 

agora, foram outrora culpados do 

apartheid. De resto, a situaçâo de 

pobreza no pais é gravissima. Hâ 

outros paises no mundo onde o nivel 

de probreza é muito maior, mas a vio- 

lência nâo é tâo acentuada. Serâ que a 

pobreza justifica a violência? Talvez, 

mas nâo deve haver nada que justi- 

fique a lei da bala para matar a fome. 
L.F. - Hâ xenofobia na Africa do 

Sul? 

Pe. Carlos Gabriel - Talvez nâo 

tâo directamente como se possa pen- 

sar ou até ver noutros paises. Nâo 

acredito que haja xenofobia. Ou seja, 

matam tanto portugueses oriundos da 

ilha da Madeira, como do Continente, 
como gregos, italianos ou de qualquer 

outra étnia. Aliâs, a semana passada 

um médico sul-africano negro foi 

morto quando rezava na campa da 

mâe, num dos bairros periféricos de 

Joanesburgo. A violência nâo é selec- 

tiva, mas simplesmente generalizada. 

L.F. - Por que motivo se mata tanta 

gente inocente em Africa do Sul? 

Pe. Carlos Gabriel - Porque hâ 
uma cultura de violência no pais. As 

tribos africanas eram violentas, foram 

tribos que viveram da guerra e sobre- 

viveram à custa da guerra nos séculos 

anteriores. O regime do Apartheid 

nâo melhorou essa situaçâo, antes 

pelo contrârio semeou violência, 

viveu da violência, usou-a para sobre- 

viver, dividiu para reinar e isso ainda 

é patente. Essa mentalidade estâ 

instalada, mesmo a nivel das relaçôes 
entre a comunidade portuguesa. Por 

isso, nâo é dificil pegar numa arma 

para fazer aquilo que quiser, desde o 

roubo de uma loja de um homem que 

trabalhou o dia todo para a sua 

familia até matar esse homem, para 

concluir o roubo. 

L.F. - Para terminar, as pessoas que 

tenham interesse em ajudar, como 

poderâo fazê-lo? 

Pe. Carlos Gabriel - Poderâo con- 

tactar o Padre John Cabrai da igreja 

de Santa Maria dos Anjos que fica na 
Dufferin e Davenport. Obrigado por 

esta oportunidade. 

Desejamos as maiores felicidades e 

êxito ao Padre Carlos Gabriel. 

Faz bem e nâo olhes a quem. Bom 

Natal e melhor Ano Novo para os por- 

tugueses que residem na Africa do 

Sul. 

JMC/Ana Fernandes 

I I m 

I I 
I 
1 
i E 
E 
i 

I 

s^^nçaâpes 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 
1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

LNMDimnA: 647-271-7234 
EscRn«iw:«l6^3M000 • üuc416-539-9223 
EMAU: magoncalves@trebneLcom 

Keele/ Norte da Rogers 

maravilhosa casa separada dos % 
kolos, tem muito para oferecer. Grande 
qwntaf nas traseiras com cerca, linha pït 
vadk |»ra 4 carros e garagera simples. 3 
grandes quartos de cama, cozinha ttpo 
ÜRtBtiiar, sala repleta de Sol para m 
refeîçôes e cave acabada com entrâda pri* 
vada, Mâquina de aquecimento e sistenwt 
de ar central, corn 2 anos de uso. 
Contacte ou visite-nos para mais detalhea. 
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Construtora de avides suspeita de espienagem 
industrial e centlites de interesses 
O Departamento de Defesa 
norte-americano suspendeu um 
contrato de fornecimento de 100 
aviôes abastecedores recente- 
mente concluido com a Boeing. 
Uma decisâo que surge um dia 
depois da demissâo do director- 
geral da construtora de aviôes 
norte-americana, que se encon- 
tra sob suspeita de espionagem 
industrial. 
Numa carta endereçada à Comissâo 
das Forças Armadas do Senado norte- 

americano, o secretârio adjunto da 
Defesa, Paul Wolfowitz, anunciou que 
pediu à Boeing um adiamento do con- 
trato de fornecimento dos 100 aviôes 
abastecedores. Paul Wolfowitz justificou 
a decisâo com o facto de querer obter 
mais informaçôes sobre o contrato con- 
cluido entre a Força Aérea e a constru- 
tora de aviôes norte-americana. 
Uma decisâo que surge numa altura em 
que a Boeing tem vindo a ser abalada 
por uma série de escândalos de 
espionagem industrial e de conflitos de 

interesse no ramo da defesa. 
Na semana passada, a Boeing foi obri- 
gada a demitir o director financeiro, 
Mike Sears, e uma responsâvel do 
departamento de Sistemas de Defesa e 
Misseis, Darleen Druyun, contratados 
em condiçôes obscuras e suspeitos de 
espionagem industrial. Ontem, foi a vez 
de se demitir o director-geral da 
construtora de aviôes norte-americana. 
Darleen Druyun, na altura responsâvel 
pelas compras da Força Aérea norte- 
americana, terâ fornecido informaçôes 

confidenciais à Boeing sobre a oferta 
da concorrente europeia Airbus para 
um contrato de 100 aviôes 
abastecedores. 
A Boeing ganhou o contrato e 
Darleen Druyun foi contratada 
pela construtora de aviôes no 
inicio de 2003. 
O Pentâgono iniciou agora uma 
investigaçâo sobre este assunto, 
de que poderâ résultat a perda do 
contrato para a Boeing, tal como 
a companhia perdeu jâ um contra- 
to de lançamento de satélites 
militâtes, no Verâo passado. 
Nessa altura, a Boeing foi também 
acusada de espionagem indus- 
trial, depois de funcionârios da 
empresa terem subtraido dossiês 
internos da concorrente 
Lockheed-Martin. 

HDPPV 
iMO&UCŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permapeptes PO Capadà 

Fernanda Almeida e Cristina estân mais felizes que 
nunca por proporcionarem aos amigos e clientes um 

Winterfest'2004, de 5 estrelas, em 

Santa Clara, Cuba, no fabuloso 
Hotel Melia Cayo Santa 

Maria. 

Partidas de Toronto a 18 e a 
20 de Janeiro de 2004, por 

uma ou duas semanas, 
desde $1.310. dôlares e 

$2.125. délares, mais taxas, 
respectivamente. Ligue jâ! 

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

60 passageiros da 
«YESH recusaoi partir 
Sessenta dos 296 passageiros do voo 
Lisboa-Cancun recusaram-se a embarcar 
no novo voo e exigera ser reembolsados. 
Os restantes fizeram o check-in. 
Um dos passageiros que se recusou a 
embarcar afirmou à Lusa que as pessoas 
que desistiram da viagem elaboraram 
uma lista de nomes e contactos de todos 
para solicitarem em conjunto o reembol- 
so à agência de viagens SOLTUK 
Esta é a terceira que vez que hâ atrasos 
nos voos da companhia aérea «YES», 
depois de no passado domingo e ontem 
dois aviôes da companhia terem apre- 
sentado problemas. 

Fipi-de-sepiapa 
sapgrepto Po Iraqpe 
Foi um Domingo a ferro e fogo em 
Samarra, cem quilômetros a norte de 
Bagdad. As tropas americanas dizem 
que foram emboscadas na parte oriental 
e ocidental da cidade. Fogo de armas 
ligeiras, morteiros, lança-granadas, bom- 
bas na beira da estrada. A que os ameri- 
canos responderam com todo o poder de 
fogo que tinham, incluindo obuses de 
tanques de 120 milimetros. O comando 
americano diz que os seus homens sô dis- 
pararam contra quem os ameaçava, mas 
na violentissima batalha de Samarra, as 
tropas dos Estados Unidos destruiram 
très edificios, onde se encontravam os 
Fedayin, as milicias fiéis a Saddam 
Ffussein.No cômputo gérai, com mais de 
50 iraquianos mortos, nâo deixa de ser o 
mais sangrento combate desde o fim ofi- 
cial da guerra a 1 de Maio. 

Igiciativa Genebra poderâ ser 
primeiro passe para a paz 
Mais de 400 palestinianos e israelitas 
estiveram présentes no lançamento da 
Iniciativa de Genebra, um piano de paz 
alternativo para o Médio Oriente, elabo- 
rado por elementos da sociedade civil de 
Israel e Palestina. Tendo por principals 
autores o ex-ministro israelita da Defesa, 
Yossi Beilin, e o ex-ministro palestiniano 
da Informaçâo, Abed Rabbo, o piano de 
paz tem ainda o apoio de vârios antigos 
dirigentes mundiais, como sâo os casos 
de Jimmy Carter ou Mario Soares. 
Com cerca de 50 paginas, o documento 
estabelece os termos para uma retirada 
israelita quase total da Cisjordânia e a 
partilha da soberania em Jerusalém. O 
acordo de paz prevê ainda que os pales- 
tinianos abdiquera do direito de regresso 

a Israel dos cerca de 3,8 milhôes de refu- 
giados. A iniciativa foi lançada no Espaço 
Secheron, um edificio de congressos 
proximo da sede da ONU em Genebra, 
perante centenas de convidados de todo o 
mundo, inlcuindo o ex-presidente por- 
tuguês, Mârio Soares, e os Nobel da Paz 
Jimmy Carter, Lech Walesa ou John 
Hume. 
Entre os opositores ao piano de paz 
apresentado em Genebra estâo o execu- 
tivo judaico, assim como 1500 resi- 
dentes no campo de refugiados pales- 
tiniano de Jabaliya, norte da Faixa de 
Gaza, os quais se mostraram, também 
esta segunda-feira, contra a iniciativa, 
gritando «nâo à traiçâo, nâo aos 
tratados». 

A-/- :. 

Mais de 180 mortos no Congo 
Na Repûblica Democràtica do 
Congo morreram mais de cento e 
oitenta pessoas num acidente 
entre duas embarcaçôes. A maio- 
ria das vitimas viajava num ferry- 
boat sobrelotado. 
Ao todo, as duas embarcaçôes trans- 
portavam cerca de quinhentas pessoas. 
Uma tempestade sùbita provocou a co- 

lisâo. Além dos cento e oitenta e dois 
mortos confirmados ainda hâ a registar 
vârios desaparecidos. As autoridades do 
Congo jâ abriram um inquérito para 
averiguar responsabilidades mas receia- 
se que a principal causa da tragédia seja 
a super-lotaçâo do ferry-boat Num pais 
onde as estradas estâo em rauito mau 
estado, viajar de barco é a alternativa. 
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Se sofre de dores nas costas e de cabeça 
nào hésité em visitar o 

OAKVILLE CHIROPRACTIC CENTRE, 
onde tem um exame e relatôrio preliminar 

gratis. Pessoal que fala português. 
Oakville Chiropractic Centre é uma 

divisào da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

mu. . O 

Estrelas da mùsica para concerto de 
beneficiência 
Bono e Edge dos U2, Peter Gabriel 
Beyonce Knowles e outros mùsicos de 
todo O mundo, juntaram-se em Africa 
para um concerto de beneficiência na 
luta contra a sida e cujo anfitriâo foi o 
ex-presidente de Africa do Sul, Nelson 
Mandela. 
Mais de 30 mil pessoas, encheram o estâdio 
Greenpoint, em Cape Town, para o concerto 
que fez parte da campanha 46664 de Mandela 
na luta contra a sida. A campanha tem o 
numéro de recluso de Mandela, quando foi 
preso por lutar contra o apartheid. 
Apresentando-se corn uma camisa onde se via o 
nümero da sua campanha, Nelson Mandela 

dirigiu-se aos présentes, dizendo que “durante 
os 18 anos que esteve na cadeia, todos queriam 
que ficasse reduzido a esse nümero. Digo isto 
porque, actualmente, milhôes de pessoas infec- 
tadas corn VIH ou Sida correm o perigo de 
serem reduzidas a numéros, se nâo tomarmos 
algumas medidas râpidas e drâsticas. Estas pes- 
soas estâo condenadas a uma sentença 
perpétua”. 
Entre 34 e 46 milhôes de pessoas em todo o 
mundo estâo infectadas corn VIH, incluindo 5.3 
sul africanos, mais do que qualquer pais, segun- 
do dados das Naçôes Unidas. A epidemia jâ 
matoumais de très milhôes de pessoas, sô 
este ano. 

BBC lança tabela para 
bandas que nunca 
chegaram aos tops 
A BBC acaba de criar uma tabela para bandas 

que nunca chegaram aos tops. O 6 Music Chart 

irâ para o ar todas os domingos e esta interdito a 

todos os artistas que tenham alcançado o ranking 

dos 40 mais ouvidos. O objectivo desta iniciativa 

é promover mùsicos cujos trabalhos tenham 

pouca saida. 

A Official UK Chart Company irâ fornecer as 

listagens de vendas, mas deixando de fora a 

mùsica clâssica e jazz, géneros que nâo irâo ser 

contemplados neste programa. O editor do pro- 

grama 6 Music, John Sugar, citado pela ediçâo 

online da BBC, diz-se orgulhoso de estar a pro- 

mover bandas pouco conhecidas. 

Morreu pai de 
Celine Dion 
o pai da diva canadi- 
ana Celine Dion fale- 
ceu enquanto dormia. 
Adhemar Dion tinha 
80 anos de idade. 
Adhemar encontrava- 
se na sua casa de 
Laval, juntamente 
corn a familia, quando 
faleceu. Segundo um 
comunicado da 
familia Dion, enviado à imprensa, Adhemar faleceu de 
doença nâo especificada. 
Cehne Dion, a filha mais nova dos 14 filhos de 
Adhemar, nâo estava présenté, uma vez que vive nos 
Estados Unidos, depois de ter assinado um contrato 
multi-mihonârio para actuar em Las Vegas. 
O funeral terâ lugar em Charlemagne, nordeste de 
Montreal. 

Companhia de comunicaçoes précisa de pessoal, 
fluenté em português e inglês, para telemarkting. 
Contactera Jorge Campos; 416 408-4816 Ext. 239, ou 
Fax; 416 498-1702. 

Recepeionista, fluente ém Português e 
Tel.:905-670-1976. 

Erapregada para loja de pronto-a-vestir, fluente em 
Português e Inglês. 
Tel.:416-789-5400. 

Pessoa fluente em Inglês, para loja de massas ali- 
raenUcias. 
Tel.;905-890-5550. 

Aluga-se 
Parcelas de terreno para guardar equipamentos ou car- 
ros, em terreno fechado e seguro. Também aluguer de 
Contentores para arrumar mobüias ou outras utilidades. 

Contactem: 416 604-4555 

Arrenda-se 
Apartamento na ârea da Keele & Lawrence, 1°. andar, 
com 2 quartos, sala, casa de arrumaçâo, estacionamen- 
to para 1 carro, limpo, com fogâo e frigirifico novos, 
perto de escolas e transportes. 

Deixe mensagem: 416 243-9801 

QoldStarJemUery 
Ourivesaria Portuguesa 

Reparàçôes no local em relôgios de pulso e 
deparede, e em ouro. Artigos Religiosos. 

70% de desconto aos clientes que apresentarem este anündo. 

A. Rodrigues & Sons 
3635 Cawthra Rd. Mississauga, Ont. L5A 2Y4 
Bus: (905) 276-7900 - Fax: (905) 276-5649 

Franguinhos Recheados 

IncRQDitriTCS: 
* 2 frangos muito pequenos (750 g cada) 
* limào 
* 125 g de carne de povco 
* 125 g de carne de vitela 
* 50 g de chouriço 
* 1 pàozinho pequeno 
* leite 
* 100 g de manteiga 

1 câlice de vinho do Porto 
* 1 ovo 
* 8 azeitonas prêtas 
* salsa 
* pimenta 
* noz-moscada 
* 7 cravinho 

(OriPECÇflO: 
Tempere os franguinhos com sal e limào. 
Pique a carne de porco, de vitela e o chouriço. 
Junte 0 miolo de pào embebido em leite e 
espremido. 
Pique os miüdos dos frangos grosseiramente e 
salteie-os num pouco de manteiga. 
Salpique corn um pouco de vinho do Porto (ou 
Madeira). 
Misture tudo e junte o ovo, as azeitonas 
descaroçadas e salsa picada. 
Tempere corn sal, pimenta, noz-moscada e o 
cravinho empô. 
Encha os franguinhos corn o recheio e coza a 
abertura corn agulha e linha. 
Coloque os frangos num tabuleiro e leve a assar 
regados corn manteiga derretida corn sumo de 
limào. 
Durante a assadura regue corn o molho que se 
vai formando. 
*Sirva corn batatas cortadas ao meio, batata 
palha, ervilhas e rodelas de cenoura estufadas. 

Sobremesa: 

Bolo de Canela e Azeite 

InCREDIEHTES: 

2 ovos 
* 2 châvenas (chà) de açûcar 

3 châvenas (chà) de farinha 
^ 1 châvena (chà) de leite 
* 1 châvena (châ) de azeite 

1 colher de (chà) canela 
* 1 colher de (châ) bicarbonato 

(OnEECÇflO; 

Juntam-se muito bem todos os ingredientes e 

vai a cozer numa forma untada e polvilhada 

corn farinha. 

Bom Apetitel 
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Mercado de transferências 
Plantéis do Benfica e Sporting podem 
sofrer mudanças 
Com o mercado de transferências 
a reabrir em Janeiro, podem exis- 
tir mudanças nos plantéis do 
Benfîca e Sporting. Fyssas esta a 
caminho da Luz enquanto Roger e 
Argel podem estar de saida. No 
sporting, Carlos Martins ainda nâo 
renovou contrato. 
Em Janeiro reabre o mercado de 

transferências de jogadores e os principais 
emblemas da SuperLiga vâo procurar rea- 
justar os actuals plantéis. 
No Benfica, tudo aponta para que o 
lateral esquerdo Fyssas se tome jogador 
dos "encarnados" jâ em Janeiro. O inter- 
nacional grego hâ muito que deixou de ser 
opçào para o técnico do Panathinaikos. 
Mas o Benfica tem ainda outros casos pen- 
dentes no actual plantel. Cabrai pode estar 
de saida. O jogador tem estado a Jogar 
pela équipa B e é natural que seja negocia- 
do para outro clube. O mesmo pode acon- 
tecer corn corn Carlitos. 
Depois de nos ùltimos jogos a opçâo para 
substituir Giovanni na ala direita ter recai- 

do em Joâo Pereira, Carlitos tem agora 
menos hipôteses de jogar. 
Quanto a Féher, hâ muito que o ponta-de- 
lança hüngaro deixou claro que nâo pré- 
tende continuar sem jogar corn regulari- 
dade. 
Os casos de Argel e Roger sâo mais com- 
plicados. O defesa central termina o con- 
trato no final da présente temporada e a 

direcçào do 
Benfica nâo pré- 
tende renovar 
contrato com o 
jogador. 
Tudo aponta, 
por isso, para 
que Argel seja 
vendido jâ em 
Janeiro caso 
surja uma pro- 
posta que 
agrade ao 
Benfica e ao 
jogador. 
Roger é outro 
dos casos bicu- 
dos que a 
direcçào ben- 
fiquista tem 
para resolver. O 
objective é 
vender o passe 
do jogador, mas 
sabe-se que o 
m é d i o 

brasileiro é um dos jogadores mais queri- 
dos junto dos adeptos "encarnados". 
No sporting, o guarda-redes Tiago jâ 
admitiu que pode deixar Alvalade na 
reabertura do mercado. Esta época o 
jogador foi apenas suplente em très jogos 
dos leôes. 
Quanto a Carlos Martins, o jogador termi- 
na o contrato no final da época e ainda 
nâo foi abordado por ninguém do 
Sporting para a renovaçào do vinculo con- 
tratual. 
O médio sportinguista dâ priori- 
dade ao clube de Alvalade, mas nâo 
vê corn bons olhos um eventual 
empréstimo. 

Ministério Publico acusa 
Pimenta Machado 
O Ministério 
Püblico acusou o 
présidente do 
Vitôria de 
Guimarâes da prâti- 
ca de um crime de 
atentado à liber- 
dade de imprensa. 
Tudo porque 
Pimenta Machado 
terà vedado o aces- 
so a uma conferên- 
cia de imprensa a 
jornalistas de dois 
ôrgâos de comuni- 
caçâo social. 

O caso remonta a 28 de 
Fevereiro de 2001, quando o présidente do 
Vitôria de Guimarâes terâ alegadamente 
proibido o acesso aos jornalistas do 
"Desportivo de Guimarâes" e da Râdio 
Santiago à conferência de imprensa de 
apresentaçâo do treinador Augusto Inâcio. 
Os jornalistas terâo sido avisados por um 
funcionârio do clube de que teriam de 
abandonar a sala - uma vez que o 
treinador sô falaria quando saissem. 
Perante a exigência, todos os jornalistas 
decidiram abandonar a sala. Pimenta 
Machado terâ entâo conduzido os profis- 
sionais a um andar superior, mas deixan- 
do os repôrteres em causa à margem do 
acontecimento. 
A acusaçâo é sustentada pelo depoimento 
de 18 testemunhas, 13 das quais jornalistas 
que estiveram na sala. 

Pimenta Machado tem um diferendo corn 
a Râdio Santiago desde 1997, quando 
decidiu proibir o acesso ao estâdio às 
équipas de reportagem que habitualmente 
faziam o relato dos jogos. 
Apesar de a Râdio ter solicitado uma 
providência cautelar junto do Tribunal, e 
de esta ter sido aceite pelo juiz, o clube 
continuou a proibir a entrada dos jornalis- 
tas. Foi mesmo necessârio pedir a inter- 
vençâo da PSP para que fosse cumprida a 
ordem judicial. 
Por desobediência, o dirigente viria a ser 
condenado a uma pena de um ano de prisâo, 
suspensa por dois anos. A condenaçâo man- 
tém-se suspensa até Julho de 2004. 
Ainda no mesmo ano. Pimenta Machado 
foi condenado ao pagamento de mil euros 
ao gestor da empresa de "O Comércio de 
Guimarâes", por injurias. 

EQUIPA 
1 SANTIAGO 

2 OPERÀRIO 

3 MADALENA 
4 ANGRENSE 

5 BOAVISTA 

6 PRAIENSE 

7 IDEAL 

8VELENSE 

9 BARREIRO 

10 MIRAMAR 

J 
10 

9 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

10 

20 

19 

19 

17 

15 

14 

8 

6 
6 

5 

Resultados 
Ideal - Operârio, 0-1 

Angrense - Boavista, 4-1 

Barreiro - Velense, 2-2 

Madalena - Praiense, 3-2 

Santiago - Miramar, 2-1 

10* Jornada 
Madalena - Santiago 
Barreiro - Praiense 
Angrense - Velense 
Ideal - Boavista 
Santiago - Miramar 

ADSEUftUTOHIÙUa 

CONFIE i 
EXPERIÊNCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 2612 SL Clair Ave.» RO semço oa comumoaDC 905-829-8395 

Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost;elet;as, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

GDIASPORSEMAMADASIOAM-BPM • FECHADOA2^FEIRA • 6^FQRA10AM-9PM 

2828 KlIlgSWa,y Dnve^ OakvUle Ont. {Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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SyPEKLIGA 
PORTUCUCSO DE fUTEBOL PROEISSIOhOL 

EauiPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BEIMFICA 

4 BEIRA-MAR 

5 SP. BRAGA 

6 BOAVISTA 

7 MARÎTIMO 

8 NACIONAL 

S BELEIMEIMSES 

10 ACAOÉMICA 

11 U. LEIRIA 

12 ALVERCA 

13 RIO AVE 

14 GIL VICEIMTE 

15 MOREIREIMSE 

16 GUIMARÀES 

17 E.AMADORA 

18 P.FERREIRA 

elhores I larcadores 
J 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

V 

10 

8 
7 

7 

6 
5 

5 

6 
3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 
2 
2 

E 

2 
1 
3 

2 
3 

5 

5 

0 
6 
2 
2 
2 
4 

3 

3 

4 

1 
0 

□ 
0 
3 

2 
3 

3 

2 
2 
6 
3 

B 

6 
6 
5 

6 
6 
6 
S 

10 

M 

29 

21 

22 
21 

12 

13 

13 

19 

17 

12 

13 

14 

13 

15 

9 

14 

8 
5 

S 

8 
14 

11 
13 

11 

7 

11 

12 

19 

15 

20 

14 

13 

15 

18 

19 

29 

21 

P 

32 

25 

24 

23 

21 

20 

20 

18 

15 

14 

14 

14 

13 

12 

12 

10 

7 

6 
RESULTADOS 

LAinadora-Boauista2-1 
Belenenses-llilaritiino,2-2 

U. leiria-P. Ferreira 1-0 
V. Guimaràes-Aluerca2-2 
Académica-Beira-IllIar.O-l 
Nadonal-MoreireiisaO-l 
FC Perte-Giiviceme. 4-1 

Beniica-BieAva2-0 
Spelling-Sa Braga 2-0 

PRôXIMA JORNADA 

Baavista - Mereirense 
Maritime - FC Parta 

BlaAve-V.Guimaries 
Alverca-Acanemica 
Gil Vicente-Nacianal 
LAmadira-Spirting 
Sp. Braga-U. leiria 
P. Ferreira - Beniica 

Beira-Mar-Belenenses 

ADRIANO (Nacional) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
SIMÀO (Benfica) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 

ANTCHOUET (Belenenses) 

MANOEL (Moreirense) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
"BENNI" (FC Porto) 

DÀRIO (Académica) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
"GAÛCHO" (Maritimo) 
"WENDER" (Braga) 
LIEDSON (Sporting) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
SANDRO (Beira-Mar) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
EVANDRO (Rio Ave) 

«XJ LIGA 
* DoDTiiriircn r»r FiirrRr^i bnr-w POCTUGUESB DE fUTEBOL PPOEISSIOnflt 

■Ni 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 VARZIM 

3 SALGUEIROS 

4 NAVAL 

5 V.SETÙBAL 
6 PORTIMONENSE 

7 PENAFIEL 

8 SANTA CLARA 

S DESP. CHAVES 

10 FELGUEiRAS 

11 OVARENSE 

12 FEIRENSE 

13 LEIXÔES 
14 MAIA 

15 MARCO 

16 DESP.AVES 

17 U.MADEIRA 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

V. SETûBAL - ESTORIL, 2-2 

PENAFIEL - SANTA CLARA, 1-0 

VARZIM - PORTIMONENSE, 1-1 

DESP.CHAVES - FEIRENSE, 1-0 

LEIXôES - SP.DA COVILHâ, 1-1 

OVARENSE - SALGUEIROS, 1-2 

MARCO - FELGUEIRAS, 0-1 

UNIàO - NAVAL, 2-2 

MAIA - D. AVES, 4-0 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
13 
13 

12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 

26 

25 

23 

22 
20 
18 

18 

18 
17 

17 

16 

15 

14 
12 

11 
11 
10 

5 

PRôXIMA JORNADA 

FELGUEIRAS - V. SETûBAL 

SALGUEIROS - MARCO 

SP. COVILHÀ - OVARENSE 

PENAFIEL - VARZIM 

PORTIMONENSE - D.CHAVES 

FEIRENSE - U. MADEIRA 

NAVAL - LEIXôES 

ESTORIL - MAIA 

S. CLARA - D. AVES 

C «î *î CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il Divisâo Ai Ai A, i 

EQUIPA 

1GONDOMAR 
2 DRAGÔES SAND 
3 VIZELA 
4 FC PORTO B 
5 INFESTA 
ü SP. BRAGA B 
7 PAREDES 
8 P. RUBRAS 
9 FREAMUNDE 
10 TROFENSE 
U BRAGANÇA 
12 LOUSADA 
13 VALDEVEZ 
14 LIXA 
15 FAFE 
10 C.TAIPAS 
17 VILANOVENSE 
18 ERMESINDE 
19 LEÇA 

13 
12 
13 
12 
12 
13 
12 
13 
13 
11 
12 
13 
12 
12 
12 
13 
13 
12 
13 

34 
31 
28 
25 
20 
19 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
11 
11 

Resultados 
Lousada - Freamunde, 1-0 
Leça - Bragança, 0-3 
Vilanovense - Trofense, 1-3 
FC Porto B - Lixa, ü-ü 
Gondomar - Fafe, 3-1 
Paredes - Ermesinde, 1-0 
C. Taipas - D. Sandinenses, 0-2 
Infesta - Valdevez, 2-ü 
Sp. Braga B - P. Rubras, 1-0 
Folga: Vizela 

14’ Jornada 
Freamunde - Sp. Braga B 
Bragança - Lousada 
Trofense - Leça 
Lixa ■ Vilanovense 
Fafe - FC Porto B 
Ermesinde - Vizela 
D. Sandinenses - Paredes 
Valdevez - C. Taipas 
Pedras Rubras - Infesta 
Folga: Gondomar 

EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE 13 2i) 
2 U. LAMAS 13 28 
3 TORREENSE 13 27 
4 SP. ESPINHO 14 24 
5 ALCAINS 14 23 
6 FÂTIMA 12 23 
7 CALDAS 13 22 
8 ESMORIZ 13 20 
y PORTOMOSENSE 13 18 
10 POMBAL 13 18 
11 OLIVEIRENSE 13 17 
12 AC. VLSEU 13 IG 
13 OLI.BAIRRO 13 15 
14 ÂGUEDA 13 13 
15 ACADÉMICA B 14 13 
16 ESTARREJA 14 13 
17 PAMPILHOSA 13 12 
18 O.HOSPITAL 13 12 
19 VILAFRANQUEN 12 11 
20 MARINHENSE 13 8 

Resultados 
Uniào Lamas - Agueda, 2-0 
O. Hospital - Sanjoanense, 4-1 
Torreense - Pampilhosa, 1-0 
Oliveirense - Caldas, 1-0 
Alcains - Fâtima, 3-ü 
Académica B - Pombal, 2-2 
Vilafranquense - O. Bairro, 2-1 
Ac. Viseu - Esmoriz, 3-0 
Marinhense - Estarreja, 1-3 
Portomosense - Sp. Espinho, 0-1 

14’ Jornada 
Agueda - Portomosense 
Sanjoanense - U. Lamas 
Pampilhosa - O. Hospital 
Calclas - Torreense 
Fâtima - Oliveirense 
Pombal - Alcains 
O. Bairro - Académica B 
Esmoriz - Vilafranquense 
Estarreja - Ac. Viseu 
Sp. Espinho - Marinhense 

EQUIPA 

1 OLHANENSE 
2 BARREIRENSE 
3 OL.MOSCAVIDE 
4 MICAELENSE 
5 MARITIMO B 
6MAFRA 
7 ODIVELAS 
8 AMORA 
9 CAMACHA 
10 V. NOVAS 
11 RIB.BRAVA 
12 PONTASSOLENS 
13 LUS.AÇORES 
14 LOULETANO 
15 ORIENTAL 
16 SPORTING B 
17 PINHALNOVENS 
18 SINTRENSE 
19 FARENSE 
20 ST.ANTÔNIO 

13 
14 
14 
13 
15 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
15 
14 
14 
14 
13 

33 
33 
31 
28 
23 
22 
22 
21 
20 
19 
19 
18 
18 
14 
13 
13 
11 

9 
9 
8 

Resultados 
R Brava - E. V. Novas, 0-2 
Amora - Olhanense, 0-2 
Oriental - Louletano, 04) 
Maritimo B - Camacha, 2-0 
Micaelense - Lusitânia, 1-0 
Pinhalnovense - S. Antonio, 3-0 
Sintrense • Mafra, 0-3 
Farense - Sporting B, 0-1 
Odivelas - Barreirense, 0-2 
O. Moscavide - Pontassolense, CK) 

14’ Jornada 
E. V. Novas - O. Moscavide 
Olhanense - Ribeira Brava 
Louletano - Amora 
Camacha - Oriental 
Lusitânia - Maritimo B 
S. Antonio - Micaelense 
Mafra - Pinhalnovense 
Sporting B - Sintrense 
Barreirense - Farense 
Pontassolense - Odivelas 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Dîvisâo 
SiRlE A 

CL EQUIPA J P 

1 MONÇÀO 12 24 
2 VILAVERDENSE 11 23 
3V1ANENSE 11 23 
4VALENCIANO 11 21 
5 SANDINENSES 11 20 
ÜJOANE 11 10 
7MIBANDELA 11 18 
8STAMARIA 11 18 
OVALPAÇOS 11 16 
10 CABECEIRENSE 11 15 
11 ESPOSENDE 12 13 
12 M, FONTE 11 12 
13 CERVEIRA 11 12 
14 P. BARCA 11 12 
15MONTALEGRE 11 0 
16REBORDELO 11 8 
17AMARES 11 7 
18RONFE 11 6 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

I VILA REAL 11 25 
2A. LORDELO 11 23 
3 FIÀES 11 23 
4R1BEIRÀO 11 20 
5 OLIVEIRENSE U 17 
6FAMALICÀO 11 17 
7T.MONCORVO 11 16 
8TIRSENSE 11 16 
OLOUROSA 11 15 
lüRIOTINTO 1. 14 
II REBORDOSA 11 13 
12CINFÀES II 13 
13CANELAS 11 12 
14PEDROUÇOS 11 12 
I5S P. COVA 11 11 
16 NOGUEIRENSE 11 11 
17P. BRANDÀO 11 8 
18RÉGUA 11 6 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

ITOURIZENSE II 24 
2GAFANHA II 22 
3TOCHA 11 21 
4PENALVA 11 20 
5 SOCIAL LAMAS 11 20 
6 MILHEIROENSE 11 16 
7CESARENSE 11 16 
8ARRIFANENSE 11 16 
ÜS.JOÀOVER 11 15 
lÜANADIA 11 14 
11 F.ALGODRES 11 13 
12 SANTACOMBADE 11 13 
13 VALECAMBRENS 11 12 
14 U. COIMBRA 11 12 
15SATÀO 11 12 
16AROUCA 11 11 
17MANGUALDE 11 11 
18 AGUIAR BEIRA 11 6 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

I SOURENSE II 24 
2ABRANTES 11 24 
3 BENFICA CB 11 23 
4 PENICHE II 23 
5IDANHENSE 11 21 
6 LOURINHANENS 10 l‘J 
7 RIACHENSE 10 18 
8RIOMAIOR U 16 
y TORRES NOVAS 11 14 
10 CARANGUEJEIR II 14 
II BENEDITENSE II 13 
12FAZENDENSE 11 13 
13 BIDOEIRENSE II 11 
14 GIN.ALCOBAÇA 11 10 
15SERTANENSE 11 0 
16ALQUEIDÀO II 7 
17MI^NSE 11 7 
18 ALMEIRIM 11 1 

T 
A 
D 
0 
S 

CERVRIRA - MONçAO, 1-0 

SANDINENSES - CABECEIRENSE, 20 

MCMTALEGRE - MIRANISLA, OS 

AMARES - ESPOSENDE, 2-2 

VILAVERDENSE - P. BARCA, 00 

REBORDELO - M. FONTE, 2-2 

RONFE - VIANENSE, 2-3 

SANTA MARIA -JOANE, 2-1 

VALPAçOS - VALENOANO, 2-3 

REBORDOSA -NOGUEIRENæ, 1-2 
OLIVEIRENSE - Rio TINTO, 0-1 

C GAIA - AUADOS LCWDELO, 2-1 
LOUROSA - S. PEDRO COVA, 1-0 
R£GUA - VILA REAL, 0-1 

TIRSENSE - RIBEIRAO, 24 

QNFAES - PEDROUçOS, 2-1 

FlAES - PAçOS BRANDAO. 34) 

FAMAUCAO - T. MONCORVO, 0-2 

CESARENSE - ARRIFANENSE, 20 

AGUIAR BEIRA - ANADIA, IS 

VALECAMBRENSE - MANGUAU», 1-0 

SANTAOXOADENSE - s. JoAo VER, OS 

GAFANHA - UNIAO COIMBRA, 14) 

TOCHA - SOCIAL LAMAS, 0-1 

SATAO - AROUCA, 14) 

F. ALGODRES • PENALVA CAïTELO, 0-1 

TOURlZENSE-MnjaiIROENSE, 14) 

I 
T 
A 
D 
0 
s 

TorrM Novma - Idanhenae, 0-1 
AbrantM - Bidoeirense, 3-1 
Benedltense - Almelrlm, 54) 
Soureiue - Sertan«ue, 2-2 
Cannguejein - A. SBTTB, 2-0 
Rio M*lor - Boofica CB, 00 
Mlreiue - LourtaüumeDM, 00 
Pealche - G. Akobaça, 1-0 
Fuendense - Rlacbeiue, 0-1 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

ICASAPIA 11 26 
2 PORTOSANTENS II 21 
3 BENFICA B 11 21 
4LOURES 11 20 
5 ALCOCHETENSE 12 20 
6 SANTANA 12 20 
7 MONTIJO 12 lü 
8 REAL 12 17 
yCÀM. LOBOS 11 17 
lOMALVEIRA 12 15 
IIP DEZEMBRO 11 14 
12SANTACRUZENS II 14 
13ELVAS 11 13 
14CARREGADO 11 13 
15MACHICO 11 12 
16VIALONGA 11 II 
17 SACAVENENSE 11 8 
18 BENAVILENSE 12 3 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 ATLÉTICO 11 27 
2VASCOGAMA 11 26 
3 SIEVES 11 26 
4 IMORTAL 11 21 
5LUSITANOVRS 11 18 
6U.SANTIAGO 11 18 
7 DESP. BEJA 12 17 
8FABRIL 11 17 
yjUVÉVORA 11 15 
10 BEIRA-MAR 11 15 
H ALMANSILENSE 11 15 
12 QUARTEIRENSE 11 12 
13MESSINENSE 11 10 
14SEIXAL 11 y 
I5SESIMBRA 11 7 
16 MONTE TRIGO 12 7 
17MOURA 11 7 
18ESP.LAGOS 11 4 

VlALONGA - C. LOBOS, 24 
BENAVILENSE • O ELVAS, 04 
ALCOCHETENSE - PCXtTOSANTENSE, OS 

REAL - SACAVENENSE, 34) 

MACHICO - LOURES, 0-1 

SANTACROZENSE - SANTANA, 0-1 

CASA FIA - Mc»rroo, IS 

1* DEZEMBRO - MALVEIRA, 14) 

BENHCA B - CARREGADO,<5-1 

1 

LUSTTANO VRSA - M. TRIOO, 5-2 

F. BARRORO -J. ÊvimA, 1-1 

QUAETEIRENSE - SEDCAL, 2-2 

V. GAMA - D. BEJA. 44) 

SILVES - MESSINENSE, M 

MOURA - U. SPORT CLUBE, 04) 

IMORTAL -ALMANSILENSE, 2-1 

SESDIIBRA - ATLêTICO, 0-1 

E. LAGOS - BEIRA-MAR, 24) 
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Sindicato do SEF defende 
criaçâo de loi excepcional 
durante Europeu de futebol 
O présidente do Sindicato de Carreira 
de Investigaçâo e Fiscalizaçâo do 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 
Gonçalo Rodrigues, pediu quarta-feira 
mais poderes para o organisme durante 
O Europeu de futebol Portugal2004, a 
définir em legislaçâo excepcional. 
Segundo o responsâvel, que falava à 
saida da Comissâo Eventual para a 
Anâlise e Fiscalizaçâo dos Recursos 
Envolvidos na Organizaçâo do 
Euro2004, a proibiçâo da entrada de 
estrangeiros no pais com base em 
suspeitas de causarem desacatos em 
estâdios de futebol "nâo pode ficar 
de acordo corn o livre arbitrio do 
funcionârio do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras”. 

Depois de ter dado conta as preocu- 
paçôes à comissâo parlamentar, o 
responsâvel sindical voltou a questionar 
as intençôes do Governo em matéria de 
segurança para o Europeu, pois até ao 
momento s6 tem conhecimento do que 
estâ a ser feito pela comunicaçào social. 
"Se aquilo que o Governo pretende é um 
reforço da segurança, esse reforço tem 
de começar pelos meios e pela legislaçâo 
excepcional que permita actuaçào excep- 
cional", especificou. 
Caso esta legislaçâo nâo seja criada, 
Gonçalo Rodrigues previne que os 
inspectores do SEF "limitar-se-âo a 
cumprir a lei actual, nâo seguirâo 
impulsos arbitrârios no que respeita 
à sua actuaçào". 

0 ultimo dos "Cinco Violinos" 
tinha 79 anos 
Antonio Jésus Correia nasceu a 3 de Abril 
de 1924 em Paço d'Arcos e contava com 
um palmarès desportivo recheado corn 
diversos titulos, no futebol e hôquei em 
patins, modalidades nas quais foi interna- 
cional. 
Como futebolista, e sempre em represen- 
taçào do Sporting, fez parte dos "Cinco 
Violinos", uma famosa linha avançada que 
jogava como se fosse uma orquestra, tal 
era o seu entrosamento no relvado. 
Jesus Correia ingressou no Sporting em 
1943 e jogou futebol até 1952, tendo sido 
campeào nacional por cinco vezes, 1947, 
1948, 1949, e 1951 e 1952. 
O seu ultimo encontro oficial de futebol 
corn a camisola do Sporting foi a 05 de 
Outubro de 1952 frente ao Benfica, corn 
Jesus Correia a marcar o golo da vitôria 
"leonina" (3-2). 
Depois, Jesus Correia, um dos mais con- 
ceituados futebolistas do grupo dos "Cinco 
Violinos" - composto ainda por Peyroteo, 

Albano, Travassos, e Vasques -, decidiu 
abandonar o futebol e dedicar-se à sua 
outra paixâo, o hôquei em patins, tendo 
passado a representar o Paço d'Arcos e 
sido por diversas vezes campeâo do 
Mundo e da Europa pela selecçào 
nacional. 

0$ clientes de Kluk Kluck's votaraxn e deram a 

sua prûnazia aos nossos £rangos. Os franges 

mais baxatos de Mississai^^ 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 

Brasa, tem também 

diariamente outros sabores de Portugal: Mâo de 
Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 

maneiras, Polvo Guizado, Lulas, Sopas, 

Saladas, Sandes e muito mais! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercdal da Nova Bakery, 
 na esquina da Bumhamthorpe)  

ENCOMENDAS PELO TELETONE 

905 272-4459 

Aceito a , 
sua casa | 

em troca... j 
Se comprar i 

a sua { 
prôxima 

casa comigo! ^ 

PECHINCHA: 
$ 209,900 

weston/iambton 
Lindo Bungalow separado. Ideal para começar. Tem 4 divisées + 
sala de recreio na cave. Gozinha moderna, chào de madeira nos 
quartos. Driveway privado. Pode ser seu corn $10,500 de entrai 
da e $256.95/por semana. 

Chame [a Feniamlo VHIiona 416<536-5600 

Venda a sua casa com Fernando Vilhena e pode 
pagar sô $990 de comissâo. 

Informe-se chamando para 416-536-5600 ou 
visite www.premoreadvantagerealty.com 

PâM (JMâ AVALIAçàO GRATIS m sm CASA (476) 53&5600 

Mctaren MP4-19 
0 primeiro carro de 2004 
A McLaren-Mercedes cumpriu o prometi- 
do e apresentou-se no primeiro dia de testes 
para a nova época corn o novo MP4-19. 
É a compensaçâo para um ano em que a 
équipa anglo-germânica utilizou os “ve- 
Ihos” MP4-17D durante toda a época, sem 
que o MP4-18 tenha chegado a aparecer 
em qualquer corrida, depois dos testes 
terem revelado problemas levaram ao adi- 
amento consecutivo da sua estreia, até que 
esta acabou por nâo se realizar. 
Uma situaçâo que nâo deverâ repetir-se 
corn o MP4-19, pois a équipa aproveitou a 
base do MP4-18 e os ensinamentos pro- 
porcionados por esse projecto falhado, 
para procurar tirar partido do maior 
numéro de testes a que vai poder submeter 
o carro de 2004 e garantir que ele estarâ 
présente desde a primeira corrida da 
época. 
A traseira é que foi totalmente modificada, 
devido aos problemas de sobreaquecimen- 
to résultantes de uma traseira muito fecha- 
da e da colocaçâo dos escapes no interior 
do extractor aerodinâmico. Assim, uma 
das principais diferenças, que pode ser 
detectada a olho nu, résulta do regresso 
dos escapes à parte superior dos flancos 
no MP4-19, corn as saidas de escape 
envolvidas numa “mascara” aerodinâmica 
ao “estilo Ferrari”. 
O McLaren MP4-19 é o primeiro Fl pro- 
jectado para corresponder às regras que 
estarâo em \igor em 2004 e, também, a 
algumas das estreadas em 2003. As 
primeiras impôem a utilizaçâo dum motor 

capaz de resistir durante todo o fim-de- 
semana, por isso dispôe do novo VIO 
Mercedes-Benz FO llOQ, estudado para 
fazer 700 a 800 quilômetros sem proble- 
mas, como todos os outros motores que 
serâo usados nos GP do proximo ano. 
Relativamente às segundas, recorde-se que 
a proibiçâo de reabastecimento entre a 
qualificaçâo e o inicio da corrida foi 
imposta pela FIA no final de Janeiro de 
2003, quando todos os projectos dos car- 
ros para 2003 jâ estavam concluidos, ou 
em vias disso, pelo que é uma regra que sô 
se reflectirâ nos projectos para 2004, corn 
depôsitos de combustivel mais pequenos 
que permitirâo optimizar as caracteristicas 
do carro. 
Martin Whitmarsh référé que, apesar das 
équipas estarem sujeitas a grandes pena- 
lizaçôes caso troquem de motor durante 
um fim-de-semana, a équipa fez um 
esforço particular para reduzir o tempo 
necessârio para, precisamente, fazer trocas 
râpidas de motor. 
Este é um “buraco” no regulamento, que a 
maioria ira procurar explorar. Se o objec- 
tive da nova regulamentaçâo era reduzir 
custos, e se nâo é permitida, em principio, 
a utilizaçâo de carros de réserva, pode jâ 
antecipar-se que as équipas de ponta pas- 
sarâo a apresentar-se em cada Grande 
Prémio, para além dos dois carros destina- 
dos aos seu pilotes, corn carros de réserva 
sem motor, pois sem estes, nâo conta como 
uma “troca” e nâo estâo sujettes a 
penalizaçâo. 
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Tel.: 416-531-6912 
662-A Lansdowne Ave., Toronto, ON M6H 3Y8 

^ ijë€Ua^4f4xdùm 
* Leitâo à Bairrada 

Golos brilhanies no 
adeus às Antas 

Estadio do Mantimo penhorado 
O Tribunal do Funchal ordenou a penhora 
do campo de treinos do Maritimo. A partir 
de agora, o clube jâ nâo pode utilizar o 
campo da Imaculada Conceiçâo. Em causa 
esta uma divida de 30 mil contos ao 
empresârio Américo Gomes, por causa da 
transferência de Füguerra, em 1995. 
A acçâo da penhora entrou jâ em vigor e 
é o resultado de um processo que se 
arrasta hâ oito anos. Em causa esta a 
transferência do defesa central Filgueira, 
hoje ao serviço do Belenenses, e o paga- 
mento de uma percentagem do negôcio a 
Américo Gomes, que a partir de amanhâ 
é quem manda no campo de treinos do 
Maritimo. 
O processo teve inicio no mandato de 
Rui Fontes e passou para a gestâo de 
Carlos Pereira. Ao longo dos anos, o 
clube jâ perdeu para Américo Gomes a 

participaçâo na Maritimo SGPS, cor- 
respondente a 20 por cento. 
O caso arrasta-se hâ oito anos e nunca foi 
divulgado na Madeira. O assunto apare- 
ceu apenas em éditais publicados em jor- 
nais do Continente. 
O présidente do Governo Regional, 
Alberto Joâo Jardim, considéra que o 
assunto é da responsabilidade do clube e 
dos sôcios do Maritimo. 

O FC Porto despediu-se 
das Antas, em jogos a con- 
tar para a SuperLiga, corn 
um triunfo folgado por 4-1 
frente ao Gil Vicente. 
Depots de ter sido adiada a 
estreia no novo Estâdio do 
Dragâo (no campeonato), 
cuja relva ainda nâo estâ 
nas melhores condiçôes, a 
équipa de José Mourinho 
fez o que lhe competia e 
nâo deu hipôteses aos 
minhotos. 
Se os dois técnicos nâo 
puderam apresentar alguns 
elementos habitualmente 
titulares, a verdade é que o 
estreante Luis Campos teve 
maiores problemas para formar um "onze" 
competitivo, devido à ausência de oito 
elementos. 
Sem Déco (castigado) e Jorge Costa (por 
opçâo), os azuis e brancos deram os 
primeiros sinais de perigo, através de dois 
remates perigosos de Mârio Silva, bem 
travados pelo atento Paulo Jorge. 
Corn Pedro Mendes em destaque, o FC 
Porto ganhou algum ascendente na zona 
intermediâria e seriam, precisamente, dois 
médios a fabricarem o tento inaugural, 
por sinal, um golo fantâstico de Maniche: 
Costinha fez a assistência para o seu cole- 
ga que colocou a bola na gaveta - ângulo 
superior esquerdo da baliza - batendo 
inapelavelmente Paulo Jorge. 
Edinho, que tinha obrigado Vitor Baia a 
empenhar-se na primeira parte, foi um ele- 
mento em evidência no Gil Vicente. O 
treinador Luis Campos sentiu que, apesar 
de tudo, faltava uma referência na ârea e 

lançon Paulo Alves na perspectiva de dar a 
volta ao texto. 
Contudo, as intençôes do técnico ruiram 
ao minuto 58, quando McCarthy con- 
seguiu elevar a contagem apôs um remate 
de pé direito. 
Apanhados em contra-pé, os forasteiros 
concederam uma autêntica "auto-estrada" 
a Alenitchev que, depois de correr metade 
do campo, fez o 3-0. 
Ainda os adeptos do FC Porto festejavam 
o tento do russo, Edinho resolveu arrancar 
uma magnifica "bomba", a mais de trinta 
metros, reduzindo a desvantagem para o 
Gil Vicente. 
O conjunto de Barcelos podia ter relança- 
do o jogo, nâo fosse a atençâo de Baia, ao 
cabeceamento traiçoeiro de Paulo Alves. 
Do outro lado, Derlei nâo perdoou e fixou 
o resultado final (4-1), concluindo uma 
bêla jogada, "trabalhada" por McCarthy e 
Maniche. 

lesâo de Simâo Sabrosa 

Carlos Alberto Nunes 
Proprietario 

> Frango na Brasa 

> Chanfrana 

’ Cabrito Assado 

> Arroz de Marisco 

> Caldeirada de Peixe 

e outras especilidades 

Simao Sabrosa sofreu 

O jogo na Luz deixou marcas em 
Vandinho, médio da équipa de 
Vila do Conde que poderâ ter 
fracturado a mâo, num lance corn 
Ricardo Rocha. O brasileiro foi 
substituido, ao intervalo, por 
Paulo César. 
O embate terminou corn o triunfo do 
Benfica por 2-0. 

Sporting de Braga honrado por 
Espanha treinar no estadiol" Maio 
o présidente do Sporting de 
Braga, Pedro Machado, mostrou- 
se honrado pelo facto da selecçâo 
espanhola de futebol ir utilizar o 
estadio 1° de Maio para os treinos 
de preparaçâo para o 

Campeonato da Europa 
Portugal2004. 
O lider da formaçâo minhota, em decla- 

raçôes à Agência Lusa, congratulou-se 

pela escolha feita pelos adversârios de 

Portugal na primeira fase e reconheceu 

que séria igualmente uma "satisfaçâo", 

receber outro qualquer pais envolvido no 

Europeu de 2004. 

"E lôgico que a escolha agrada-me bas- 

tante. E uma honra. Mas qualquer pais 

que escolhesse o estâdio 1° de Maio séria 

bem-vindo", disse. 

Pedro Machado acredita nas condiçôes 

oferecidas pelo velhinho estâdio 

bracarense e afirma que isso mesmo terâ 

pesado na decisâo dos responsâveis da 

Real Federaçâo Espanhola de Futebol. 

"Nâo vamos fazer qualquer tipo de obra 

porqüe o estâdio estâ totalmente 

preparado, desde salas de imprensa, bal- 

neârios e, claro estâ, relvado", concluiu o 

présidente do Sporting de Braga. 

A selecçâo espanhola vai alojar-se no 

Hotel da Falperra, no concelho de 

Guimarâes, e utilizarâ o estâdio 1° de 

Maio, em Braga, para os treinos de 

preparaçâo. 

A formaçâo de Inâki Saéz estreia-se na 

competiçâo, a 12 de Julho, frente â 

Russia (estâdio do Algarve) e defronta a 

selecçâo grega, no "palco" do Bessa, a 16 

do mesmo mês. 

O encontro corn Portugal, um dos mais 

aguardados da competiçâo, e ultimo 

jogo dos espanhôis na primeira fase, 

realiza-se no estâdio Alvalade XXI, a 20 

dejunho. 

um traumatismo nas 
costelas e estâ em 
dùvida para o jogo da 
prôxima jornada' da 
SuperLiga frente ao 
Paços de Ferreira. 
O futebolista do 
Benfica sofreu uma 
pancada no decorrer 
da primeira parte, no 
encontro frente ao 
Rio Ave, mas man- 
teve-se em campo até 
ao apito final. 
Chegou a temer-se 
que o internacional 
português tivesse 
fracturado uma 
costela sô que os 
exames médicos nâo confirmaram o 
cenârio mais negativo. Ainda assim, o 
médico dos encarnados revelou que o 
extremo irâ ser reavaliado. 
"Todos os cenârios sâo possiveis. Ele 
(Simâo) terâ de ser reavaliado nas prôxi- 
mas 48 horas", afirmou Joâo Paulo 
Almeida. 
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Adeus Antas, até jà Dragâo... 
O FC Porto despediu-se do Estâdio das Antas 
com lima goleada ao Gil Vicente, por 4-1. 
Adeus Antas, até jâ Dragâo, a vida continua. 
Na tabela classifîcativa nada de novo. O FC 
Porto mantém a distância dos seguidores, iso- 
ladissimo, sem dar hipôteses aos etemos 
rivais, pelo menos até agora. Tudo azul... 
Em Alvalade e na Luz, Sporting e Benfica, 
bateram o Sp. Braga e o Rio Ave, respectiva- 
mente, pelo mesmo numéro de golos, 2-0. 
Nem mal nem bem, sofriveL 
O Beira Mar continua a justiflcar o lugar 
cimeiro que ocupa na gérai da I OGA. Na 
viagem que fez a Coimbrii, venceu a 
Académica, por 1-0. Os beiramarenses estâo 
fortes e confiantes. Vâo continuar a dar dores 
de cabeça a muita gente. 
O périclitante Estrela da Amadora conseguiu 
a sua segunda vitôria, curiosamente, corn o 
Boavista, por 2-1. Curiosamente, porque dos 7 
pontos jâ conquistados, 4 dos pontos do 
Estrela sairam da dupla FC Porto (1*. 
Jomada) e Boavista, os vizinhos da cidade 
Invicta Estarâo a tempo de fugir à despro- 
moçâo? A 'ber bamos"... 
No Restelo, o Belenenses -corn mudança de 
treinador- nâo conseguiu melhor perante o 
Maritimo do que um "esquisito" empâte, 
2-2. O tempo dos descontos... contou! 
Em Guimarâes, o Vitôria nâo conseguiu 
levar de vencida a aguerrida équipa do 
Alverca que, corn altos e baixos, vai 
levando a âgua ao seu moinho. Guimarâes 
2- Alverca 2. 
A Uniâo de Leiria cumpriu calendârio ven- 
cendo o Paços de Ferreira, por 1-0 e, na Ilha 
da Madeira, o Nacional "despachou" o 
Moreirense, por 3-1. 
O general Invemo chegou, corn ele muitos 
mais problemas para as équipas. Chuva, 
lama, dificuldades em manter a bola 
jogâvel, velocidades diferentes do esférico, 
falhanços incriveis inesperados, enfîm, um 

rosârio de pequenas coisas que provocam 
grandes surpresas... Nem sempre sâo os mais 
fortes que se desenrascam nestas situaçôes. 
E uma lotaria, como diz o Zé Povinho. 
A prôxima jomada, a 13 (azar?), engloba uma 
mâo cheia de jogos a "doer". Vejamos: 
Sexta-feira, Boavista-Moreirense, às 14h00, 
corn imagens na SporTV. Às 15h45, o 
Maritimo-FC Porto, corn transmissào na 
RTPi. 
Domingo, dia 7, às llhOO, Rio Ave- 
Guimarâes, Alverca-Académica e Gü Vicente- 
Nacional da Madeira Às 13h00, Estrela da 
Amadora-Sporting, corn transmissào na 
SporTV e, à mesma hora, Sp. Braga-U. Leiria 
As 15hl5, Paços Ferreira-Benfica, corn trans- 
missâo na FPtv e na SporTV. 
Na segunda-feira, dia 8, às 14h45, o Beira Mar- 
Belenenses, corn imagens na SporTV. 

JMC 

PERGUNTA; 
-EM QUE AND SE ESTREOU EUSéBIO NA 1A. DIVISAO 

PORTUBUESAP 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

Nome: o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

Morada: )A RESPOSTA SERA ACETTE ATÉ 2‘ FEIRA, 

DIA 08 DE DEZEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REAUZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

OuCULttOSO Df SIR POüTUCUiS Vencedorda 
semana anterior; 

BOB RAPOSO CONVUIA-O A RESPONDER 

SlM.AN.AI.Mr.N r i, A UMA SIMPM.S PERGUNTA 

.SOURI: 1 li iF.BOi 

TEN I E E GANHE V.AI.IO.SOS PRÉMIOS! 

Gualdino Dieg^es 
Resp.: 19()1 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 2480751 

A cerveja da 

comunidade 


