
HAIR CARE SYSTEM ®TM 

416.504.8967 
1.888.GRO.HA1R 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On 1B4 
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ALTA 
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OS MELHORES 

MODELOS AOS 

MAIS BAIXOS 

PREÇOS! 

PARA TODA A FAMILIA 

DESDE A MELHOR 

PELE ITALIANA 
DESIGN & CONFECçàO 

DE 1* QUALIDADE 

PELE DE DVELHA 

ACIMA DE $100 
NAo PAGA 

GST NEM PST 

AXTERAçOES 

E ARRAI^OS 

NO LOCAL. 
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Sta. E DOM. 
10MI-7PM 

416-789-5400 

a mo^a que a juda 

ctescimento dos seus ^iùltosli 

Woodbridge 
Mississauga 
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SUNFLOWER BAKERY 
Padarla, Pastelaria e Café 

OntteHseiir 
pâ&éA 

^âsté&ée 

i Faisiteiaucja!. 
vaoriaidb pantt 

todaisi asi œasiôies- 

Tel.: 416-537-2993 
^9^Gear^^^e^bronto^D^^^6I^Cl 

Nossas especialidades: 

Frango no churrasco * Came assada 
Lombo de Porco Assado * Costeletas 

* Leitâo à Bairrada * Cabrito Assado 
* Coelho Assado * Peru Assado 

• Arroz de Marisco * Marisco, Peixe 
e Bacalhau. 

Desejamos a todos 
os clientes e am^os 
um Prôspero Ano 

Novo! 

MOlY WÉD 
fî am (<s êS pttt 
mm MT 

fl am k> 10 pm 
êÜW 

Tel.: 416-658-9577 
370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, ON 

a mi i(i 7 pm 

A TAP Air Portugal agradece a sua 
preferência e deseja-lhe a si e a sua familia 

Feliz Natal e Prôspero Ano Novo! 
800-221-7370 
www.tap-airportugal.us 

t6p AIR 
pomxM 

somos a sua companhia 
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Tu CO Tu L6 
com os Icitorcs 

Jantar de Natal da CIRV e Ca 
Foi um convivio em grande. Frank 
Alvarez e familia, juntaram no 

Restaurante Lisboa-à-Noite os pro- 

dutores e funcionarios da CIRV-fm, 
FPtv e d' O Milénio, para um jantar 

de Natal, uma tradiçâo que jâ acon- 

tece hâ muitos anos e sempre plena 

de sucesso. Para além do jantar, sem- 

pre desejâvel, também o convivio, a 
troca de impressôes entre todos, um 

melhor conhecimento reciproco 

porque, como facilmente imaginam, 

trabalhamos todos no mesmo edifi- 

cio mas em andares e departamentos 

diferentes e com horarios fora da 

rotina uns dos outros. É, sem dùvida, 

uma forma simpatica e litil de con- 

vivio e de cimentar o (re)conheci- 

mento. 
O jantar foi animado com os mûsicos 

Daniel Fernandes e Valdemar 

Mejdoubi (colega da CIRV e propri- 
etario do Lisboa-à-Noite), e com a 

voz bonita da Tanya Florêncio. 
Frank Alvarez abriu os discursos 

agradecendo a todos os préstimos favorâvel ao enraizamento dos 

dados até aqui pelas équipas da Ôrgâos Informativos que chefia, e 
CIRV/FPtv/Milénio, desejando ao q^g todos possam desfrutar de mais e 

mesmo tempo que 2004 seja um ano melhor ao serviço da Comunidade 

Portuguesa. Equipas em equipa, é o Alberto Elmir, Vice-Presidente e 

melhor que pode acontecer para que responsâvel pelos departamento de 

o êxito seja uma constante. Espanhol da CIRV, renovou os 
Continua na pdgina 18 

Oeseja aos estimados clientes e amigos Boas restas. 

Padaria especializada em 
pâo europeu e pastelaria. 

Também mercearias e 
refeiçôes quentes. 

905-670-7991 
73.5 Twain Ave., Mississauga, Ontario 

Agora aberto ao Domingo para as compras de Natal. 

Visite-nos e vera que vale a pena! 

R.R. S, ^453 QUEEN 
BRAMPTON, ON L6V 1Ai 

NOVAESPERANÇA 
EM BRAMPTON 

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

3* A SÀB. 11AM - 8PM 

DOMINGOS 11AM - 6PM 

iSPiaiAli Di Aliyioeo tNint m IlHiO i m IgnOO 

Combos 5 NUGGETS COM BATATAS FRETAS E ^ QQ 

UMA BEBmA DA COCA COLA DE 591ML .KX 

I, _ 1 LB. DE ASAS E UMA BEBDIA DA COCA COLA$|* QQ 

wlillllHI DE 591ML (ADICIONAK $1.10 PARA BATATAS FRTTAS) U. +t£w 

Combers STEAK SANDWICH E $^90 
UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML “■ 

Combo ^4 1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 90 
COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

reliz 
Ano 

Novo! 
HWY7 

A 
N 

WILLIAMS PRWY. 
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Pais am crise, réveillon fora 
Principals destinas de fim-de-ane praticamente esgetades 

Portugal estâ a atravessar um perîodo de 
crise, o desemprego continua a aumentar, 
mas os prindpais destines para a pas- 
sagem de ano estâo praticamente esgota- 
dos. O nordeste brasileiro é o destino 
preferido dos portugueses que decidiram 
abrir os cordées à boisa. 
A poucos dias para o final de 2003, os 
avides para Natal, Fortaleza e Recife 
estâo jà.completamente lotados. Corn mil 
euros na carteira (200 mil escudos), é pos- 
sivél marcar um fim-de-ano prolongado 
numa praiâ do nordesde brasileiro e, 
talvez por essa razâo, muitos portugueses 
tenham optado por viajar para o 
estrangeiro. 
De acordo corn as agêneias de viagem, os 
preços baixaram significativâmente e a 
moeda estâ favorâvel. Uma cohjugaçâo 

perfeita que faz do Brasil o destino de 
eleiçâo. Jâ para nâo falar das elevadas 
teraperaturas que por là fazem, a con- 
trastar com o frio em Portugal. 
Dependendo das opçôes, uma viagem até 
o Brasil pode até ficar mais barata que 
muitos destinos nacionais como é o caso 
do Funchal. Normal, para a ilha da 
Madeira nesta quadra natalicia, sâo os 
hôteis praticamente esgotados, mas a 
média das ocupaçôes nos dias de Natal 
rondou os 60 por cento. Dificil serâ 
encontrar quarto nas duas ultimas noites 
do ano. 
As viagens para as Caraibas continuara a 
ser caras, mas nem por isso têm menos 
proema do que nos anos anteriores. 
Corn esta "fuga" de final de ano para o 
estrangeiro, o Algarve é um dos destinos 

do pais mais afectados e as taxas de ocu- "extravagância" com uma viagem, alguns 
paçâo hoteleira sâo inferiores às regis- recorrem aos çartôes de crédito ou 
tadas em igual periodo de 2002. pedem emprestado, disse à SIC José 
Entre os que optam por fazer uma Marques da Wagonlits. 

Autoridades chinesas 
airasam seiagem de paço 
degâs 
Os esforços para tapar um poço de gâs 
natural, que explodiu no dia de Natal e 
causou a morte de, pelo menos, 191 
pessoas, no sudoeste da China foram 
adiados enquanto os oficiais tentavam 
ajudar as pessoas evacuadas. 
Uma mistura venenosa de vapores de 
gâs natural e de sulfureto de 
hidrogénio escaparam por uma cham- 
iné, na aldeia montanhosa de Gaoqiao, 
forçando quarenta e uma mil pessoas 

que vivem numa perimetro de cinco 
quilômetros a evacuarem o local. 
Mais de quatrocentas pessoas per- 
maneceram no hospital corn 
queimaduras causadas por materials 
quimicos e venenosos. Pelo menos 
nove mil jâ foram tratadas pelos feri- 
mentos que tinham. 
Os técnicos tencionavam selar o poço 
corn cimento, mas a operaçâo foi adi- 
ada mais 24 horas. 

Cidadâos de Israel querem ser 
"israelitas" e nâe "iudeus" ne 
billiete de identidade 
Um recurso apresentado por 
intelectuais laicos deu entra- 
da no Supremo Tribunal em 
Jerusalém pedindo que os 
bilhetes de identidade dos 
cidadâos mencionem 
"israelita" e nâo "judeu", 
"arabe", "russo" ou outro 
qualquer credo religioso ou 
proveniência. 
No documento, os 38 peti- 
cionârios exigiram ser trata- 

dos como "cidadâos 
israelitas" e nâo classifica- 
dos de acordo corn a 
pertença a um dos grupos 
nacionais, como exige o 
bilhete de identidade. 

Hâ 135 grupos nacionais 
reconhecidos pela 
lei israelita, entre os 
quais vârias minorias 
religiosas. 

sem vertebras 

Normalmente escrevemos "até p'rà semana", 
se Deus quiser. Desta feita, temos que escre- 
ver: -Até p'rô ano que vem! 
E verdade, a prôxima ediçâo de O Milénio sai "um ano 
depois"! 
Mais um ano passou quase sem darmos por isso. Um 
anç feito de alegrias e tristezas, afinal, como todos os 
outros. Nada muda, é sempre a mesma rotina. Nos é 
que por vezes mudamos... "desta para melhor", como 
diz o Zé Povinho. 
Mas, enquanto câ andamos, temos que fazer pela vida. 
E agradecer ao Criador por esta dâdiva de vida e a 
todos quantos nos ajudam a levar a "âgua ao nosso 
moinho" que, no caso présente, é o moinho de todos nos 
(Comunidade)! 
Muitos amigos e amigas nos deram o prazer de um con- 
vivio sâo e natural. Muitos amigos comerciantes, indus- 

trials e empresârios, nos deram o importante apoio que 
mantém a nossa existência semana-apôs-semana. 
Muitos amigos dos clubes, associaçôes e 
parôquias, nâo deixaram de nos 
procurai para, numa missâo 
mùtua, mantermos a 
Comunidade formada e informa- 
da. Um Jogo que diz respeito a todos. ' 
Um jogo onde tem de haver confiança entre 
nos e aquela amizade necessâria para man- 
ter as fantasias e alimentai os sonhos. Dificil? 
Claro, muito dificil. Para que tudo funcione, é 
precise que os egoismos e as vaidades supér- 
fulas se vào esvaindo aos poucos em defesa das 
necessidades do todo, da grande Comunidade 
Portuguesa. Quer queiramos, quer nâo, hâ 
sempre necessidade de lideres, gente capaz de avançai 

nos vârios sentidos da vida em comum, arrastando con- 
sigo a maioria. É da histôria da humanidade, nada a 
fazer. Entâo, se é assim, e nada modifica esta tendência 
natural, porque nâo aceitâ-la pura e simplesmente? Para 

quê combater aquilo que nâo merece combate, 
para quê contrariai aquilo que nâo tem 

' retrocesso? 
Sejamos amigos e cumpridores, para que lideres 

e seguidores tenham o mesmo sinal de 
vitôria, o mesmo sentido de vida! 

* Perfeiçâo? Nâo, isso nunca serâ 
possivel, nos somos apenas seres humanos. 

Mas, por Deus, sejamos melhores, o melhor 
possivel! 
Feliz Ano Novo e OBRIGADO por tudo. 

JMC 
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Satélite (lExpresso Marte» està na érbita 
correcta à volta Marte - ESA 
O "Expresso Marte", o satélite que esta a 
fazer primeira missâo interplanetâria ten- 
tada pela Europa, foi capturado, conforme 
previsto, pela atracçâo de Marte e esta na 
ôrbita correcta à volta do "Planeta 
Vermelho", anunciou o director de voo. 
A Europa «pode orgulhar-se» de ter ganho 
a aposta de tomar posiçâo em Marte, 
mesmo que o trem de aterragem "Beagle 
2" da Missâo "Expresso Marte" nâo tenha 
ainda estabelecido o contacta esperado ao 
poisar no planeta vermelho, disse David 
Southwood, director de Ciência da 
Agência Espacial Europeia (ESA). 
«Foi uma noite muito importante para a 
Europa, chegâmos quase a Marte e nâo se 
trata unicamente de Ciência. O que estâ- 
mes lâ a fazer tem um significado cultural. 
É muito importante que a Europa desem- 
penhe uma papel na exploraçào marciana 
e que o faça â sua maneira», salientou o 

responsâvel à imprensa, em Darmstadt, no 
centre de contrôle da ESA. 
«É um velho sonho que se realiza, temos 
uma missâo marciana que funciona», afir- 
mou, por seu lado, Gaele Winters, director 
das operaçôes técnicas da ESA. 
Apôs uma longa noite de incerteza e sus- 
pense no Centro de Contrôle de 
Darmstadt, o alivio imperava hoje de 
manhâ, se bem que o trem de aterragem 
britânico «Beagle 2» tenha arrefecido um 
pouco o entusiasmo. 
O "Beagle 2", que deve o seu nome ao 
navio que transportou Charles Darwin nas 
suas exploraçôes, tem por missâo procurar 
pistas de vida, présentes ou passadas, em 
Marte. Sera o primeiro dispositive a tirar 
amostras para anâlise na superficie mar- 
ciana. 
Nenhum sinal, que possa confirmar que o 
modulo sobreviveu em boas condiçôes ao 

impacto em Marte, foi 
recebido pela sonda 
norte- americana 
"Odisseia Marte", que 
sobrevoou a zona de 
aterragem. 
«Nâo é o fim da 
histôria», comentou 
David Southwood. 
"Temos a certeza de que 
o "Beagle" poisou na 
superficie, resta-nos 
esperar por noticias», 
acrescentou ele. 
«Teremos outra ocasiâo de contacta» 
graças ao radio telescôpio de Jodrell Bank, 
perto de Manchester (Grâ-Bretanha), e 
haverâ ainda uma outra possibilidade de 
contacto corn a "Odisseia Marte"», nesta 
semana. 
«Se nâo tivermos contacto sera um pouco 

inquiétante», considerou, por seu lado, 
Philippe Moulinier, da EADS Astrium, 
que fabrica, nomeadamente, satélites. 
«Mas nos sabiamos que a operaçâo era 
delicada», recordou ele destacando que 
um outro momenta critico da missâo, a 
injecçâo da sonda na ôrbita marciana, 
se desenrolou em «condiçôes muito 
boas». 

Cari de Farîa candidata-se pelo 
PC nas proximas eleiçôes 
o luso-canadiano, Dr Carlos de Faria, 
ex-Ministro da Cidadania do anterior 
governo da Provincia do Ontario, vai 
candidatar-se pelo Partido Conservador 
do Canadâ, nas prôximas eleiçôes 
Fédérais. 
Cari de Faria jâ iniciou o diâlogo corn 
os residentes da sua zona, Mississauga 
Sul, dos quais tem recebido elogios e 
apoio. 
A zona de Mississauga Sul é actual- 
mente representada pelo MP Liberal 
Paul Szabo, um politico que jâ lidera 
aquela zona hâ 10 anos. Dois nomes 
conhecidos para um sô lugar! 
Cari de Faria aproveita esta oportu- 
nidade para agradecer a todos os por- 
tugueses de Mississauga que sempre o 
têm apôiado, quer como advogado, 
quer como politico. 
Informaçôes: 416 603-4440. 

I Homem morre corn o cruciHxo na mâo, um dia apôs o I 
I grande terramoto que abalou a cidade iraniana de Bam. f 
I I 

Certif icado para um vei'culo 
No caso de tencionar cancelar a sua 
residência no Canadâ e regressar defini- 
tivamente a Portugal, candidatando-se a 
isençâo no pagamento de direitos adu- 
aneiros em Portugal sobre o automôvel, 
motociclo ou embarcaçâo de recreio em 
seu nome, é favor apresentar no 
Consulado de Portugal; 
-Declaraçâo de Impostos (Income Tax) 
de 2 ültimos anos consécutives 
-Livrete do veiculo ou documente de 
registo da embarcaçâo 
-Carta de Conduçâo canadiana, ou 
documenta de habilitaçâo para navegar 
-Documenta comprovativo de que é pro- 
prietârio do automôvel, motociclo ou 
embarcaçâo de recreio, hâ mais de 6 
meses 
-Data em que prevê regressar definitiva- 
mente a Portugal 
-Local de residência e nùmero de fele- 
fone em Portugal onde possa ser, pes- 
soalmente, contactado, de future, pela 
Alfândega. 

Certificado de Bagagem 
-Passaporte português (se for casado, jun- 
tar, também, o do cônjuge) 
-Lista de bagagem com os artigos domés- 

ticos usados, devidamente numerados, e 
a respectiva quantidade. Os artigos 
elétricos (também s6 usados) devem 
ainda ser identificados nessa relaçâo 
com a marca, modelo e nùmero de série. 
-Declaraçâo corn identificaçâo compléta, 
data que se tarnou imigrante, data em 
que tenciona fazer o seu regresso defini- 
tivo a Portugal, morada compléta e 
numéro de telefone em Portugal onde 
possa ser pessoalmente contactado de 
future pela Alfândega. 
No caso de pretender solicitar autoriza- 
çâo para importar, sem direitos, ferra- 
mentas, materiais e outres objectes rela- 
cionados corn o seu trabalho, deverâ 
elaborar uma hsta separada discriminan- 
do os mesmos e indicando a razâo por 
que deles irâ, pessoalmente, precisar em 
Portugal. Deverâ apresentar, para o 
efeito, 0 documenta oficial comprovativo 
do tipo de actividade profissional 
exercida. 
E provâvel que todos jâ tenham conheci- 
mento destas "pequenas coisas" exigidas 
legalmente pelos Consulados de 
Portugal mas, como vamos entrar no ano 
de 2004, talvez seja bom reavivar as 
memôrias. Bom Ano. 

SUNSHINE 
HARD W O O D 
SANDING AND INSTALLATIONS 
Commercial * industrial * Residenîiai 

Armando Domingues, propri- 
etârio de Sunshaine Hardwood, 
agradece a preferêneia dos sens Jî 
clientes e amigos, desejando-lhes 
continuaçào de Boas Festas e que ^ \ 
o ano de 2004 lhes traga tudo ■ 
quanto desejam e merecem. J 

Home: 416-653-0629 
Fax: 416-653-0629 
Cell.: 416-876-0636 Armando Domingues 
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Sir Alan Bates morrau aos 
69 anos 
Um dos mais reverenciados actores britânicos 
termina longa luta contra o cancro 
Alan Bates foi, este ano, 
tornado cavaleiro do 
Reino Unido, como 
reconhecimento pela sua 
longa e prestigiada car- 
reira nos palcos, cinema e 
televisâo. O actor morreu 
numa clinica de Londres, 
onde estava hospitalizado 
por causa de cancro no 
figado. O irmâo e o filho 
estiveram a seu lado nos 
momentos finais. 
"A medida que envelhe- 
cia tornava-se cada vez 
melhor actor, com uma 
maior profundidade e res- 
piraçâo. Eu simplesmente 
achava que, além de ser 
um actor de primeira 
categoria, ele era uma 
pessoa maravilhosa", 
disse Glenda Jackson à 
BBC, a actriz que ganhou 
um Oscar em "Women in 
Love", onde contracenava 
corn Bates. 
Alan Bates nasceu em 
Derbyshire, em 1934, e 
estudou representaçâo como bolseiro na 
Real Academia de Arte Dramâtica 
(Londres, Reino Unido). Antes de começar 
a carreira de actor, no teatro, foi militar na 
Real Força Aérea. 
Nos palcos interpretou papéis notâveis de 
grandes dramaturgos modernos como 
Harold Pinter, Simon Gray, Alan Bennett 
e Torn Stoppard, além dos clâssicos 
Shakespeare, Checov e Ibsen. 
As apariçôes no cinema surgiram em 
1960, corn "The Entertainer", ao lado de 
Sir Lawrence Olivier, seguido de "Down 
the Wind", "Caretaker", "Zorba the Greek" 
e "Georgy Girl". Um dos sens papéis mais 
famosos foi em "Women in Love", de Ken 
Russell, uma adaptaçâo do famoso 
romance de D.H. Lawrence. 
Um dos mais recentes papéis foi em 
"Gosford Park" (2001), de Robert Altman. 
Apesar de muito respeitado pelos sens 

pares, foi apenas uma vez nomeados para 
os Oscares, em 1969, pelo seu papel em 
"The Fixer". 
No ano passado, recebeu um Prémio Tony 
pelo seu desempenho na peça "Fortune's 
Fool", a adaptaçâo de um texto do russo 
Ivan Turgenev, escrito em 1848. Além 
disso, a Rainha tornouo cavaleiro no ini- 
cio deste ano, depois de em 1995 o ter con- 
decorado como Comandante do Império 
Britânico. 
Alan Bates era viuvo da actriz Victoria 
Ward, de quern teve dois fühos, Tristan e 
Benedick, que também se tornaram 
actores. Tristan morreu em 1990, aos 19 
anos, vitima de uma crise de asma. A sua 
esposa morreu dois anos depois e, no 
seguimento destas perdas, Alan Bates 
envolveu-se em acçôes de caridade, 
nomeadamente o patrocinio de um teatro, 
em Convent Garden, em memoria do 
filho. 

Simplesmente a Mais Quente 

\ Agora 
ENTREGASAO 

|»0 DOMICiUO em novo 

W SACO TÉRMIC0! 

Springsteen fei o artista que mais 
dinheiro recebeu em digressae 

Bruce Springsteen e a sua E Street Band 
receberam 115,9 milhoes de dôlàres (cerca 
de 93 milhôes de euros) por um total de 47 
espectâculos, liderando a lista de 2003 
elaborada pela revista especializada 
Poolstar. 
Os dados colocam Springsteen em segun- 
do lugar na hsta dos artistas que alguma 
vez mais dinheiro receberam em apenas 
um ano por concertos efectuados nos 
EUA, ficando atrâs do desempenho de 
1994 protagonizado pelos britânicos 
Rolhng Stones, que na altura atingiram os 
121,2 milhôes de dôlares. Desta vez Jagger 
e C“ ficaram num modesto 14° posto, corn 
rendimentos de 39,5 milhôes de dôlares. 

Top 10 de digressôes mais rentâveis: 

1. Bruce Springsteen and the E Street 
Band - 115, milhôes de dôlares 
2. Celine Dion - 80,5 milhôes de dôlares 
3. Eagles - 69,3 milhôes de dôlares 
4. Fleetwood Mac - 69 milhôes de dôlares 
5. Cher - 68,2 milhôes de dôlares 
6. Simon and Garfunkel - 64,5 milhôes de 
dôlares 
7. Aerosmith/Kiss - 64 milhôes de dôlcnes 
8. Dixie Chicks - 60,5 milhôes de dôlares 
9. Billy Joel/Elton John - 50,9 milhôes de 
dôlares 
10. Metalhca Summer Sanitarium Tour - 
48,8 milhôes de dôlares 

Charlie Brown Jr. no Rock in Rio 
Banda brasileira actna a 30 de Maio 
A banda Charlie 
Brown Jr. vai tocar no 
Rock in Rio-Lisboa. Os 
brasileiros vào actuar 
no mesmo dia que os 
Guns n' Roses e dos 
Xutos e Pontapés - 
30 de Maio. 
Juntaram-se em 1992 e 
contam jâ corn um 
total de seis CD's e 2 
DVD's editados. Os 
cinco primeiros âlbuns 
venderam um milhâo e 
500 mil copias e o mais 
recente trabalho da 
banda - "Acùstico 
MTV" - vendeu 400 
mil copias. E jâ é disco 
de ouro. Em Portugal a 
banda jâ actuou quatro vezes. 
O nome "surgiu depois de terem 
atropelado uma barraca de cocos 
que se chamava Charlie Brown. A 
partir dai, acrescentaram o Jr., 
uma vez que se consideram 
descendentes de bandas das quais 
sâo fâs". 

Discografia; 
2003 - Acùstico MTV 
2002 - Bocas Ordinârias 
2002 - Charlie Brown Jr. o vivo 
2001 - 100% Charlie Brown Jr, 

Abalando a Sua Fâbrica 
2000 - Nadando com os Tubarôes 
1999 - Preço Curto, Preço Longo 
1997 - Transpiraçâo Continua 
Prolongada 

O Rock in Rio-Lisboa terâ lugar 
nos dias 29 e 30 de Maio e 4, 5 e 6 
de Junho no Parque da Bêla Vista, 
em Lisboa. Serâo cinco dias de 
festa, ao todo 70 atracçôes dis- 
tribuidas pelo Palco Mundo, pelas 
Tendas Raizes e pela Tenda 
Mundo Melhor. 
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de Estado e Dîrecçâo de Educaçâe 
O dirlgeate Sindicâl Francisco Almeida 
reiterou a exigência de demissâo dos 
résponsâ'eis da Dîrecçâo Regional de 
Educaçâo e do secretârio de Estado da 
Administraçâo Educativa, Abiho 
Morgado, pela alegada falsificaçâo de um ; 
documento na colocaçâo de uma professe- 
ra em Viseu. 
Francisco Almeida, do Sindicato dos 

îProfessores da Regiâo Centro (SPRC), 
disse à Agêncià Lusâ que, caso venha a 
confirmar-se que a proposta de destaca- 
mento da docente Susana Boloto - que 
esta a ser investigada pela Inspecçâo-Geral 
de Educaçâo - foi falsificada, "tem de 
haver Gonsequêneias politicas". 

A ecliçâo do jofnal Pûblico révéla que o 
director regional adjunto da Educaçâo do 
Centro, jAatônio Vicente, e o présidente 
do conselho executivo da escola bâsica 2/3 
Azeredo Perdigâo, de Viseu, Fernando 
Figueiral, ''subyerteram a proposta de 
destacamento da docente Susana Boloto". 
O dirigente sindical defendeu que, como 
foi a directora régional de Educaçâo do 
Centro, Maria de Lurdes Crô, que assi 
nou O documento enviado para o 
secretârio de Estado da Administraçâo 
Educativa, Abflio Morgado, e, por outro; 
lado, foi O governante que assinou o 
despacho do destacamento, ambos; 
devem demitir-se. 

Audiçao a Hugo Marçal foi 
"mera formalidade" 
Durou menos de uma hora a passagem 
de Hugo Marçal pelo DIAP. Era o 
segundo arguido na agenda do procu- 
rador Joào Guerra. Durante a manhà 
tinha sido ouvido o deputado socialista 
Paulo Pedroso. 
Joâo Nabais disse no final desta 
audiçâo que o processo foi apenas uma 
"mera formalidade legal". Quando ao 
que foi apresentado, o advogado de 
Hugo Marçal disse que "nào trouxe 
rigorosamente nada de novo". 
Joâo Guerra, segundo Joào Nabais, 

chamou arguido para lhe transmitir 
uma sùmula dos factos de que esta 
indiciado. "Nada constitui novidade, 
por isso a diligêneia decorreu corn rapi- 
dez", disse. 
O advogado sublinhou também que 
"esta tudo em aberto" quanto à possi- 
bilidade de ser deduzida a acusaçâo a 
Hugo Marçal. Adiantou ainda que a 
defesa nào avançou corn nenhum novo 
requerimento e que aguarda ainda 
"desenvolvimentos positives" sobre os 
recursos que jâ foram entregues 

MENSAGEM DE EIM DE AND 
Caros Compatriotas, 
Chegamos ao fim de mais um ano, 
de mais um ciclo das nossas vidas. 
Foram sonhos cumpridos, 
desilusôes experimentadas, tris- 
tezas e alegrias vividas. Esperanças 
confirmadas, outras frustradas, que 
agora sâo renovadas. 
Fazemos a retrospectiva do periodo, 
mas jâ corn os olhos postos no 
futuro que se avizinha, na busca de 
dias melhores e corn a esperança Iviva de mais sonhos a realizar. É a 
dinâmica da vida, na quai todos nos 
estâmes envolvidos. 
Este é também o momento em que 
desejamos felicidades a todos. 
Importante, assim, que saibamos o 
significado verdadeiro do que é feli- 
cidade. E que esse estado de espiri- 
to, conforme enfatizou o jurista e 
filôsofo brasileiro Miguel Reale, 
nunca é permanente ou definitive 
porque a vida humana é sempre 
fluxo em que se alternam, quando 

..-nâo se conflitam, motives de ale- 
gria e de tristeza. No fundo, a con- 
quista da felicidade é uma vitôria Ido espirito do tempo, a formaçâo de 
um estado de consciência que esteja 
em harmonia corn o momento que 
vivemos e corn tudo aquilo que nos 
cerca. Isso tudo é para dizer que 
ninguém pode ser feliz sôzinho, 
sem a aima participante aberta as 
aspiraçôes colectivas. 
As Comunidades Portuguesas 
espalhadas pelo mundo têm exata- 
mente a sua felicidade peculiar, 
porque têm a aima participante 
nesse comungar de ideais, anseios, 
esperanças e emoçôes que resultam 
dessa condiçâo singular comum a 
todas essas pessoas que foram 
cumprir as suas vidas em terras 
alheias, deixando escritas corn 
letras de ouro e sangue verdadeiras 
epopéias, as provaçôes e os impre- 
vistos e, muitas vezes, a renuncia 
dolorosa de um regresso ao seu pais 
e aos seus entes queridos. 
Esta dimensâo especial da nossa 
gente nunca foi uma concepçâo 
literâria, mas realidade autêntica a 
sustentar uma imagem forte de 
alargamento das nossas fronteiras, 
através da presença grandiosa e 
realizadora dos nossos émigrantes, 
que em terras distantes nunca 
pouparam esforços para vencer. E, 
que mesmo ausentes da terra onde 
nasceram, continuam a dar provas, 
pelo trabalho e pela grandeza da 
aima, de que nâo romperam corn as 
raizes e têm muito orgulho de 
serem portugueses. 
E, é essa felicidade inerente das 
nossas Comunidades que gostaria 
de ressaltar nesta ocasiâo, como ele- 
mento aliciante dessa corrente viva 
de solidariedade que envolve os 
quase cinco milhôes de Portugueses 
que vivem fora de Portugal, e dos 
elos naturais a essa outra parcela do 
nosso povo que estâ dentro de 
nossas fronteiras. 
Desejo que neste final de ano todos 

nos saibamos reverenciar e 
comemorar esta condiçâo singular 
do nosso povo, celebrando a felici- 
dade natural da sua grandeza pelo 
mundo afora e a preservaçâo dessa 
igualdade e identidade entre todos 
os portugueses, cuja ünica 
diferença é meramente geogrâfica. 
Vamos manter essa uniâo 
imprescindivel, evidenciadora de 
uma força natural que impôe a 
todos os governantes, nào impor- 
tando a cor partidâria ou ideologi- 
ca, o dever de actuaçào mais prôxi- 
ma e eficaz no cumprimento de 
uma politica que efectivamente con- 
temple O significado e as necessi- 
dades bâsicas das Comunidades 
Portuguesas. 
Neste sentido, o Conselho das 
Comunidades Portuguesas estarâ 
actuante e vigilante, como elo de 
diâlogo e consulta do Governo 
Português, governo este do quai se 
espera a sensibilidade e resposta 
necessârias para os problemas, 
carêneias e aspiraçôes desses 
milhôes de Portugueses. Neste ano 
que passou, aliâs, o CCP deu passos 
largos para sedimentar a sua actu- 
açâo, corn a uniâo concreta dos seus 
membres, dando inicio a uma aeçâo 
serena, mas determinada, no senti- 
do de atingir o grau de credibili- 
dade necessâria a permitir o debate 
efectivo dos problemas que afligem 
as nossas Comunidades, de forma 
coerente e responsâvel, longe dos 
desnecessârios embates ideolôgicos 
e partidârios. Este trabalho vai con- 
tinuar em 2004, através de metas 
estabelecidas e comissôes temâticas 
permanentes, que poderâ ser 
acompanhado no site 
www.ccp-mundial.org. Contamos 
corn O apoio de todos. 
É corn estas consideraçôes e 
reflexôes, que envio a todos os nos- 
sos compatriotas o emocionado 
abraço, desejando um Natal cheio 
de paz, de harmonia e amor, no 
convivio confortante das suas 
respectivas familias. 
Que no Ano Novo que se aproxima 
todos possam cumprir os seus 
sonhos, na conquista de melhores 
condiçôes de vida, onde a saüde e a 
felicidade nunca faltem. 
Que possamos estar todos juntos 
com os ideais para uma presença de 
Portugal no mundo, cada vez maior 
e melhor! 

ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA 
Présidente do Conselho Permanente 

das Comunidades Portuguesas 
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Marbles of Portugal em 
testa de Natal 
O bem conhecido industrial Mico Jacinto, I amizades, para além dos desejos de um 
proprietârio da companhia Marbles of 2004 recheados de coisas boas. Mico 
Portugal, realizou na recepçâo do seu | Jacinto e familia aproveitaram a ocasiâo 

escritôrio e salâo de exposiçôes um con- 
vivio de Natal, onde juntou vârios clientes 
e amigos. 
Fartura, alegria e enraizamento de 

para, por nosso intermédio, enviarem con- 
tinuaçào de Boas Festas e prospère Ano 
Novo à Comnnidade Portugnesa. O nosso 
obrigado pelo convite enviado. 

Inundaçôes em Québec 
forçam evacuaçâo 
As inundaçôes na provincia do Québec 
forçaram mais de 200 pessoas a eva- 
cuar as suas casas, numa vila junto à 
cidade de Québec. Alguns residentes 
da vila de St. Raymond-de-Portneuf 
abandonaram as suas casas, enquanto 
outras estâo sobre aviso de evacuaçâo, 
depois das âguas do rio Sainte-Anne 
terem transbordado as margens do rio. 
Também devido às inundaçôes, a rua 
principal da vila, corn cerca de nove 
mil habitantes, tem estado encerrada 
ao trânsito. 
O ministre da Segurança Püblica do 
Québec, Jacques Chagnon, visitou a 
ârea afectada, dia de Natal, à tarde. 
Segundo disse, as autoridades policiais 
manter-se-âo atentas ao caudal do rio e 
avisar os residentes caso haja alguma 
mudança. 

Welcome Fido Customers! imaginer 

Esta pronto para a 
mud-B-nÇâ,? Entregue o seu 

telefone FIDO 
e receba esta 
oferta especial 
de Rogers AT&T 
• O novo telefone GSM de alla qualidade SO-grâtis 
• Nào précisa contrato 
• E tem até ü meses de chamadas locais ilimitada.s 

$ 0 
Zâ A pedido dos ilientes: 

•4 meses de chamadas de longa distância e locais 

ilimtudas no Canadd 

Piano $40/350 ♦Noîtesefinsdesemanailimnadas 
•350 minutos durante o dia 

•Transferêneia automâtica para outro telefone. 

ABO 
Business Machine & Communications Inc. 

Q ROGERS 
AUTHORIZED AGENT 

1451 Dundas St. W.Toronto 11268 St. Clair Ai/e.W. Torontoi 1854 Oanforth Ave. Toronto 
(East of Dufferin) I (West of Dufferin) 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, Scarborough 

rrel: 41&«42-8888, 
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depuis de tiroteio 
o comércio num dos 
centres comercials 
mais ocupados de 
Toronto voltou a 
reabrir para o dia de 
promoçôes pôs-natal, 
conhecido por 
Boxing Day, nâo 
obstante o disparo 
ocorrido dias antes. 
Ao que ptvirtual.com 
apurou, um homem 
de 23 anos ficou feri- 
do quando foi atingi- 
do por duâs balas, 
minutos antes do 
Eaton Centre encer- 
rar as portas, segun- 
do disse a policia. O 
homem, que nâo 
foi identificado, 
deverâ recuperar 
em breve, ainda 
segundo o detective 
David Murray. 
Testemunhas no local disseram que tuna 
luta no andar inferior do centro comer- 
cial, no final do dia da véspera de Natal, 
resultou em alguns tiros. Seis pessoas 
perseguiram um homem que fugiu para 
uma loja de gravatas, onde começâram 
a agredi-lo Ûsicamenté. 
A policia encontrou uma arma no 

local dos disparos e levaram um 
homem algemado para a esquadra da 
policia. A estaçâo de metro da Queen 
esteve encerrada enquanto a policia 
procurou por mais suspeitos. O centro 
comercial Eaton Centre esteve encer- 
rado no dia de Natal, mas voltou a 
reabrir para as tradicionais pro- 
moçôes pôs-natalicias. 
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Martin foi destaque do 
noticias em 2003 
O facto de ter destronado o 
primeiro ministro e de ter aumen- 
tado o apoio ao partido Liberal fez 
de Paul Martin o homem de 
destaque de noticias de 2003, 
segundo uma sondagem anual 
feita pelos editores e directores da 
Canadian Press e da Broadcast 
News. 
Ao ser nomeado o homem do ano nas 
noticias, Paul Martin junta o sen nome à 
lista de pessoas distintas. Ao saber do 
reconhecimento, Martin disse que se sen- 
tia honrado de fazer parte da lista, ao 
mesmo tempo que indicou nao tencionar 
parar por aqui. Paul Martin ganhou esta 
nomeaçào por apenas oito votos, em 
relaçâo ao ex-primeiro ministro Jean 
Chrétien, vencedor da nomeaçào em 1998 
e 2002. 
Desde que a sondagem foi fundada em 
1946, os politicos do sexo masculino jâ 
conquistaram o titulo 36 vezes, incluin- 

do o ex-primeiro ministro Pierre 
Trudeau, também nomeado como o 
homem das noticias no Canada de todo 
o século XX. Até à data o ùnico politico 
do sexo feminino a ser eleito foi a ex- 
primeira ministra Kim Campbell, em 
1993. 

Queda da avISo em 
Benin prnvocen pein 
menns 111 mortes 
Pelo menos 111 pessoas mofferam 
quando um um aviao, que transpprtava 
trabaJhadores libaneses com destino a 
Beirut, para as férias de Natal, se 
despenhou no mar, junto à costa de 
Benin. 
Dos 24 sobreviventes iniciais, quatro 
acabaram por morrer mais tarde 
no hospital. As équipas de socorro tra- 
balharam sem cessar, mesmo durante a 
noite; teatando examinar os escombros 
do aviâo à procura de sobreviventes. 
Roupa e prendas deram à costa pela 
madrugada. Cerca de 50 pessoas per- 

maneceram Junto à linha costeirâ, 
reunindo os corpos para tentar identi- 
ficar os amigos e familiares. 
As autoridades nâo conhecem o 
numéro exacto de pessoas que via- 
javam a bordo do aviâo. O numéro 
revelado pelas autoridades portuârias 
era de 156 passageiros, mas nâo havia 
registo de quantos trjpulantes viajavam 
naqueie aviâo. Nenhuma causa foi apu- 
rada para o acidente, embora o excesso 
de carga seja a mais provâvel para o act- 
dente que ocorreu logo apOs a 
descolagem. 

j 
529 Rogers Road 

Produtos Naturals e Espirituais' 

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

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

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes 
• conflitos financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DO 
CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL EM TORONTO 

DIRIGIDA ÀS COMUNIDADES PORTUGUESAS DO 
ONTARIO E DE MANITOBA 

NAS VÉSPERAS DE MAIS UMA ÉPOCA NATAUCIA, 
QUERO APROVEITAR A OPORTUNIDADE PARA 
VOS ENDEREÇAR ALGUMAS PALAVRAS DE 
SAUDAÇÀO EM MEU NOME PESSOAL E EM NOME 
DO COLECTIVO DE FUNCIONÂRIOS DO CONSULA- IDO-GERAL QUE SUPERINTENDO. 
O NATAL TEM UM LUGAR ÛNICO NA CULTURA 
PORTUGUESA, POR REPRESENTAR REUNIÀO E 
CONViVIO FAMILIAR NUM QUADRO DE ESPIRITO 
RELIGIOSO. NA MELHOR DAS TRADIÇÔES, PER- 
PETUA REMOTAS MEMÔRIAS QUE SE ALONGAM 
EM MANIFESTAÇÔES PAGÀS COMO AS JANEIRAS 
DE QUE TODOSJÂ FOMOS CERTAMENTE PROTAGONISTAS. PARA VOS, 
EMIGRANTES E CIDADÀOS DE UM PAIS LONGÎNQUO, FESTEJAR O NATAL 
TORNA-SE, PORVENTURA, MAIS DOLOROSO POR SENTIRDES MUITO PAR- 
TICULARMENTE OAFASTAMENTO DAQUELES QUE VOS SÂO MAIS QUERI- 
DOS. FIQUErVOS A ESPERANÇA DE QUE A SAUDADE TUDO COMPONHA 
NUM PROCESSO PSICOLÔGICO MISTERIOSO E BEM PORTUGUÊS. 
GRAÇAS AO VOSSO ESFORÇO E CORAGEM INDIVIDUAIS, APRAZ-ME 
TESTEMUNHAR QUE O VOSSO SONHO VALEU A PENA E QUE 0 VOSSO 
SUCESSO E ESTABILIDADE ECONÔMICA NO CANADA SÂO FRANCA- 
MENTE COMPENSADORES DE TODO O TIPO DE SACRIFÎCIOS QUE 
CALAM FUNDO E CONSTITUI MOTIVO DE ORGULHO PARA O VOSSO 
CÔNSUL-GERAL E PARA PORTUGAL. 
NESTE CONTEXTO, PERMITO-ME TRAZER À COLAÇÂO ^5 
COMEMORAÇÔES DOS 50 ANOS DA CHEGADA DOS PRIMEIROS POR- 
TUGUESES A HALIFAX QUE SE DESENROLARAM AO LONGO DO ANO 
PRESTES A FINDAR E QUE RECENTEMENTE FORAM ENCERRADAS EM 
CERIMÔNIA SINGELA, MAS NÂO COM MENOS DIGNIDADE, NA IGREJA DE 
SANTA MARIA, EM TORONTO. FECHA-SE, DESTE MODO, UM CICLO NA 
HISTÔRIA DA COMUNIDADE PORTUGUESA RESIDENTE NO CANADÂ. 
MAS COMO A VIDA É «COMPOSTA DE MUDANÇA», COMO DIZIA CAMÔES, 
NUM PROCESSO DE CONTÎNUO MOVIMENTO, URGE REPENSAR O NOSSO 
DESTINO NO QUADRO DE UM NOVO CICLO QUE SEABRE E QUE SE DESE- 
JA QUALITATIVAMENTE DIFERENTE E SUPERIOR E NO QUAL GOSTARIA 
DE VER TODOS ENVOLVIDOS. 
AO LONGO DOS ÜLTIMOS 15 ANOS FORAM PROFUNDAS AS 
TRANSFORMAÇÔES QUE O ESTADO PORTUGUÊS OPEROU NA IMAGEM E 
NO FUNCIONAMENTO DOS CONSULADOS. FALO PRINCIPALMENTE DA 
DIGNIDADE DAS INSTALAÇÔES E DA MELHOR OFERTA DOS SEUS PRO- 
DUTOS, DANDO A IMAGEM DE UM PORTUGAL PROGRESSIVO E 
MODERNO. 
ESTA REVOLUÇÂO SILENCIOSA VAI PROSSEGUIR, PREVENDO-SE PARA 
BREVE A EMISSÂO DOS BILHETES DE IDENTIDADE EM TORONTO. NÂO 
PODEREMOS DEIXAR DE RECONHECER QUE A VIDA SE TORNOU MAIS 
CÔMODÂ PARA TODOS: PARA V6S E PARA NÔS. 
VOTOS SINCEROS DE FELIZ NATAL E DE UM ANO NOVO PRÔSPERO E 

REPLETO DOS MAIORES SUCESSOS PARA TODOS OS PORTUGUESES, 
LUSO-DESCENDENTES E AMANTES DA CULTURA PORTUGUESA E DE 
PORTUGAL. 

ARTUR MONTEIRO DE MAGALHÀES, 

CÔNSUL-GERAL 

4 copos de amor 
2 copos de lealdade 
3 copos de perdâo 
1 copo de amizade 
5 colheres de esperança 
3 colheres de compreensâo 
2 colheres de temura 
1/2 litro de sinceridade 
1 bartil de sorrisos 

Aceitar amor e lealdade 
Misturar bem corn perdâo. 

Combinai corn temura 
Sinceridade e compreensâo. 
Juntar amizade e esperança 

Abimdantemente corn 
sorrisos. 
Cozinhar corn calor humano 

Um lar Feliz 
Para que todos fîquem felizes. 

Luis Pacheco 
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Vaca infectada corn BSE 
detectada nosEUAfoi 
importada do Canada 
O animal infectado com a doença das vacas loucas 
(encefalopatia espongiforme bovina - BSE) nos 
Estados Unidos foi importado do Canadâ, garan- 
tiu O veterinârio chefe do ministério da 
Agricultura norte-americano. 
"O animal infectado entrou provavelmente nos 
Estados Unidos juntamente corn um grupo de 74 
vacas leiteiras importadas em 2001 e originârias 
de uma manada de Alberta", oeste do Canadâ, 
precisou Ron DeHaven. 
A mesma fonte adiantou que esta informaçâo 
"preliminar" foi obtida graças à cooperaçào 
canadiana. • 
Um caso da doença das vacas loucas foi registado 
no Canadâ a Primavera passada, na provincia de 
Alberta. 

Cerca de 30 paises embargam importaçôes 
de carne de vaca des EUA 
Cerca de très dezenas de paises jâ 
embargaram as importaçôes de 
carne de vaca dos Estados Unidos, 
depois de ali ter sido descoberto um 
caso de BSE, a chamada doença das 
vacas loucas. 
O embargo afecta mais de dois 
terços das exportaçôes norte- ameri- 
canas de carne de vaca, mas tem 
um peso pouco signîficativo na pro- 
duçâo, uma vez que as exportaçôes 
representam apenas cerca de 10% da 
produçâo total 
Os Estados Unidos produzem cerca 
de très mil milliôes de dôlares de 
carne de vaca por ano. 
Os très principals importadores de 

carne de vaca dos Estados 
Unidos - Japâo, México e 
Canadâ - fecharam rapida- 
mente as suas fronteiras a 
este produto depois de 
conhecido o caso de ence- 
falopatia espongiforme 
bovina (BSE). 
Na Uniâo Europeia (UE), 
o embargo é pouco sen- 
sivel, porque a carne de 
vaca dos Estados Unidos, 
conhecida por conter 
grandes quantidades de 
hormonas, estâ quase 
ausente da dieta dos 
cidadâos da UE. 

Ministério da Saûde chinés 
confirma caso suspoito do 
pnoumonia atipica om Cantâo 
o ministério da Saüde chinés confirmou 
a existência de um caso suspeito de 
pneumonia atipica na provincia de 
Guangdong, num comunicado diârio 
sobre a doença. 
O comunicado indica que nenhum 
outro caso, suspeito ou confirmado, de 
sindroma respiratôria aguda (SRA) foi 
detectado na China desde sexta-feira. 
A cadeia de televisâo de Hong Kong 
Phéniz TV revelou que um 
homem de 32 anos deu entrada no 
Hospital do Povo numéro 8 de 
Cantâo, suspeito de ter contraido 
pneumonia atipica. 
Trata-se do primeiro caso suspeito 
registado na China desde o final 
da Primavera. 
Corn 5.300 casos confirmados ofi- 
cialmente e 349 mortes, a China 
foi o pais mais afectado pela pneu- 
monia atipica e a zona onde apare- 
ceu este novo caso suspeito foi 
onde surgiu a pneumonia atipica 
em Novembre de 2002. 
Entretanto, Hong Kong vai 

reforçar a vigilâneia dos passageiros que 
entram no territôrio provenientes da 
provincia chinesa de Guangdong, reve- 
laram este sâbado as autoridades 
sanitârias. 
A primeira vaga da pneumonia atipica, 
em Novembre de 2002, começou em 
Cantâo e propagou-se depois para Hong 
Kong e para mais 30 paises, provocando 
um total de 774 mortes. 

Sondagem révéla pânice dos 
ingleses em relaçâo ao dia 
de casamento 
Para os ingleses, planear um casamento é 
quase tâo stressante como mudar de casa, 
corn um em cada cinco a recear desen- 
tendimentos corn a "cara metade" no 
grande dia, révéla um estudo do 
Churchill Insurance Group. 
"Planeado meticulosamente o casamento, 
os noivos nâo prevêem outra coisa que 
nâo seja maldiçào, calamidade ou desas- 
tre"," sublinha o estudo. 
Cerca de metade das pessoas inquiridas 
disse que planear o casamento foi, ou 
séria, o acontecimento mais stressante 
das suas vidas, apenas ultrapassado pela 
compra de uma nova casa. 
Entre as situaçôes que podem arruinar o 
"grande dia", a mais receada, referida por 
29 por cento dos inquiridos, é que o 
padrinho se esqueça das alianças de casa- 
mento. 
Um em cada quatre (25 por cento) receia 
que o copo d’âgua tenha sido cancelado 
ou haja dupla marcaçâo; e uma em cada 
cinco (20 por cento) terne desentendi- 
mentos corn o future companheiro no dia 
do casamento. 
"Nos sabemos que os casamentos sào 

muito stressantes para todos os envolvi- 
dos e muitos têm receio que um desastre 
destes possa acontecer", explicou Mike 
Ramsay, especialista do Churchill 
Insurance Group. 
"De acordo corn a nossa experiência, 
estas preocupaçôes habituais manifestam- 
se mesmo no dia do casamento, mais fre- 
quentemente do que gostariamos", 
acrescentou. 

36 Geary Avenue, Toronto, On M6H 2B4 

Tel.; 416-588-3434 Fax: 416-588-3452 

Visite o salâo de exposiçâo e venda da Plaza Pontiac 
Buick, onde é recebido na sua propria lingua. 

Acompradeumaviaturaéuma * 
• decisâo importante. Aceite o conselho 
• do Paulo Gonçalves. o sou vendador na 

Plaza Pontiac Buick. 

Plaza Pontiac Buick 
BMC Trucks | 

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

Paulo Gonçalves, o 

prazer de bem o servir 

coin os preços mais 

justos do mercado. 

Plaza Poui^ac Buick, ao serviço da 
Comunidade ha 47 auos, tem agora a 

recebê-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 

Paulo Gonçalves, a sua voz no Plaza Pontiac Buick. 

Telefones: 416 781-5271, ou Toll Free: 1 Si I I 
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Fim-de-Ano: Fogo-de-arUficio alusivo ao 
"Madeira Regiao Europeia 2004" 
"Madeira - Regiao Europeia do 

Ano 2004" é o tema do espectaculo 
de fogo-de-artifïcio que assinalarà 
a entrada do Ano Novo no 
Funchal, revelou Carlos Macedo, 
responsàvel pelo consôrcio que 
esta a organizar o evento. 
A Regiâo Autônoma da Madeira 
(Portugal) e a Comunidade de Lingua 
Alemâ da Bélgica iniciam a sua Regiâo 
Europeia do ano 2004 no proximo dia 01 
de Janeiro substituindo a Repüblica da 
Carélia (Russia) e as ilhas Baléares 
(Espanha). 
Grandes inscriçôes iluminar-se-âo, em 
vârios locais, em terra e no mar, corn o 
deflagrar do fogo-de-artificio, anunciando 
o inicio daquele evento cultural que mar- 
carâ o ano de 2004 na Regiâo Autônoma 
da Madeira e cujo programa, desenvolvido 
pela Vice-Presidência do Governo 
Regional, começarâ corn um concerto, a 
10 de Janeiro, corn o tenor espanhol José 
Carreras. 
O espectâculo do fim do ano terâ a 
duraçào de 10 minutos e serâ alimentado a 
partir de 40 postos de lançamento de fogo- 
de-artificio, seis dos quais em plataformas 
maritimas colocadas ao longo da baia do 
Funchal, corn efeitos tecnolôgicos sequen- 
ciais, adiantou à Lusa Carlos Macedo. 
"Todo ele vai fazer uma alusào, na medida 
do possivel, ao tema “Madeira - Regiâo 
Europeia 2004", disse Carlos Macedo. 
As cores das bandeiras da Regiâo 
Autônoma da Madeira e da Comunidade 
de Lingua Alemâ da Bélgica iluminarâo o 
céu da regiâo nos primeiros minutos do 
dia 01 de Janeiro de 2004, seguindo-se-lhes 
toda a policromia das bandeiras dos 

Um foco da Doença Vesiculosa dos porcos dentro da ârea descrita, embora 
Suinos foi detectado numa exploraçâo admitindo que na prôxima semana a 
em Cfaâs, Leiria, obrigando ao abate de proibiçâo seja levantada parcialmente. 
mais de 1600 porcos e à proibiçâo de As exploraçôes que apresentarem 
qualquer transporte de animais num provas de nâo contaminaçào poderâo 
raio de dez quilômetros. encaminhar os animais para os mata- 
Segundo Luis Brâs Marques, sub-direc- douros autorizados, explicou. A SVD 
tor da Direcçâo Regional da caracteriza-se por vârias feridas nas 
Agricultura da Beira Litoral (DRABL), unhas, focinho e lingua do animal, 
a doença é "extremamente contagiosa" existindo ainda amostras de tecido 
pelo que qualquer transporte de ani- morto (de cor verde) junto às patas. 
mais estâ proibido para jâ, devendo O alerta para a doença foi dado no dia 
ficar condidonado à apresentaçâo de 17 de Dezembro, tendo sido detectados 
sinais que nâo existe propagaçào. vârios animais corn SVD e a confir- 
Em éditai divulgado pela DRABL, foi maçâo do tipo de patologia, que é 
estabelecida Uma "zona de protecçào" muito semelhante à febre aftosa, foi 
em torno na exploraçâo num raio de dada por um laboratôrio inglês, depois 
très quilômetros, onde serâo identifi- de terem sido enviadas amostras de 
cadas todas as suiniculturas, e uma sangue de seis exemplares. 
"zona de vigilância", que abrange um O ultimo foco desta doença, que nâo 
raio de dez quilômetros. tem consequências para os humanos, 
Corn esta medida, uma das maiores verificou-se em 1995 em Leiria e no 
zonas produtoras de suinos no pais Alentejo mas nâo teve o impacto que 
(cerca de 300 mil animais) fica condi- estâ a ter hoje, explicou Luis Bras 
cionada, existindo um "sério risco" de Marques, que considerou "imprevisivel" 
propagaçào jâ que as unidades encon- a evoluçâo da contaminaçào. 
tram-se muito prôximas umas das Os animais da exploraçâo, incluindo 
outras. 145 reprodutoras, foram todos abatidos 
De acordo corn Luis Brâs Marques, a dentro da suinicultura, enterrados no 
GNR jâ foi notificada e deverâ impedir solo, tratado corn cal viva e hipoclorito 
a circulaçâo de qualquer veiculo corn (lixivia). - 

Optimismo de Durao Barroso 
prevê para 2004 uma 
recuperaçâo ecouomica 

Na mensagem de Natal deste 
ano, o primeiro-ministro 
quis deixar uma mensagem de 
esperança. Para Durâo Barroso, 
"o pior jà passou". Por isso, o 
chefe do Governo portugpiês 
garante que o proximo ano vai 
ser de recuperaçâo econômica. 

"A economia europeia jâ dâ sinais de 
crescimento. Também em Portugal o 
pior jâ passou. E o novo ano serâ jâ um 
ano melhor. Um ano de recuperaçâo", 
disse o primeiro-ministro na tradicional 
mensagem de Natal. 
Durâo Barroso deixou, no entanto, um 
aviso. Apesar de a crise jâ ter terminado 
e de 2004 ser de "recuperaçâo lenta e 
graduai", os desafios estarâo ainda 
présentes. 
O primeiro-ministro identificou o 
desemprego como o "drama" que o 
preocupa mais. 
O Iraque e o envio de um contingente da 
GNR para integrar uma missâo de paz 
foram abordados pelo chefe do Governo. 
"Aqueles nossos compatriotes que estâo 
numa missâo de alto risco e a servir um 
projecto de paz que honra o nome de 
Portugal, quero dizer-lhes que todos nos 
orgulhamos do seu trabalho". 
Durâo Barroso enviou ainda uma 
palavra para as comunidades portugue- 
sas espalhadas pelo Mundo, desejando 
paz, harmonia e saüde a "toda a familia 
Portuguese". 

Estados- membros e da prôpria Uniâo 
Europeia. 
A Regiâo Europeia do Ano é uma iniciati- 
va que pretende aumentar o conhecimento 
e o reconhecimento da reahdade regional 
europeia, realizar novas contribuiçôes 
para a construçâo regional e a integraçâo 

Comunidade de Lingua Alemâ da Bélgica, 
foi atribuida por um jùri internacional da 
organizaçâo "The 
European Region of The 
Year", com sede em 
Barcelona e que tem 
como propôsito "aumen- 

mundo, superando o de Sidney e o do Rio 
de Janeiro". 

europeia e projectar no conjunto europeu 
e internacional as regioes designadas 
"Regiâo Europeia do Ano" em todos os 
seus aspectos, como o social, cultural, 
econômico e turistico. 
Esta designaçâo, à Madeira e à 

tar o conhecimento das realidades 
regionais europeias". 
Milhares de pessoas assistirâo a este espec- 
tâculo, considerado o maior cartaz turisti- 
co da Madeira e, por Carlos Macedo, 
como "o maior espectâculo pirotécnico do 

Este ano, o consôrcio que organiza o 
espectâculo integra uma empresa por- 
tuguesa e outra espanhola, que no passa- 
de mês de Junho ganhou o Festival do 
Atlântico, outra iniciativa da Direcçâo 
Regional de Turismo da Madeira. 
A ocupaçâo hoteleira no fim-de?-ano na 
Madeira, segundo uma sondagem da 
Direcçâo Regional de Turismo, ultrapas- 
sa os 96 por cento. 
Sete navios de recreio, corn milhares de 
turistas, e vârios outros milhares de 
forasteiros, que se alojam em casas par- 
ticulares, contribuem também para a 
"enchente" que se regista sempre, por esta 

época, na Madeira. 
O programa de festas de Natal e de Fim- 
de-Ano, da Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura, représenta um investi- 
mento de 5 milhôes de euros (um milhâo 
de contos). 
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Romano Prodi 
recebeu em casa encomenda 
armadilhada mas saiu ileso 
Uma encomenda 
armadilhada 
incendiou-se este 
sâbado na casa do 
présidente da 
C O m i s s à O 

Europeia em 
Bolonha, centro- 
norte de Itâlia, 
mas Romano 
Prodi saiu ileso, 
anunciou o sen 
porta-voz, Marco 
Vignudelli. 
O pacote, entregue 
na residência do 
ex-chefe do gover- 
no italiano, pegou 
fogo quando 
começou a ser 
aberto pelo desti- 
natârio, mas as 
chamas nâo o atin- 
giram. 
"Romano Prodi recebeu um pequeno 
embrulho, sem saber que estava 
armadilhado, entre as 18:00 e as 18:15 
locais (menos uma hora em Lisboa). Ao 
abri-lo, houve uma fraca explosâo, que 
nâo causou vitimas, nem estragos", pre- 
cisou a mesma fonte. 

Numerosos membros das forças da 
ordem, nomeadamente da brigada de 
minas e armadilhas, marcaram presença 
na rua Terusalém, onde se situa a casa de 
Prodi. 
Os primeiros dados do inquérito apontam 
para que a encomenda contivesse um livra 
corn pô inflamâvel dentro, activado 
quando Prodi a abriu. 

Fuligem provoca um quarto 
de todo 0 aquecimeuto global 
A fuligem, produzida em grande parte 
por motores a gasôleo, provoca um 
quarto de todo o aquecimento global ao 
reduzir a capacidade da neve e gelo 
reflectirem a luz solar, concluiram cien- 
tistas da NASA. 
As descobertas destes cientistas sobre os 
efeitos da fuligem na capacidade reflec- 
tora levantam novas questôes sobre as 
alteraçôes climâticas causadas pelo 
homem desde o Arctico aos Alpes. 
"Sugerimos que a fuligem contribui para 
acelerar a fusâo mundial do gelo, habi- 
tualmente atribuida apenas ao aqueci- 
mento global", escreveram os cientistas 
da NASA James Hansen e Larissa 
Nazarenko, num trabalho publicado na 
ultima ediçâo da revista "Proceedings of 
the National Academy os Sciences". 
A fuligem é um material escuro consti- 
tuido sobretudo por particulas de car- 
bono que sào, como sais e p6, derivados 
da queima de combustiveis fôsseis e de 
vegetaçào. 
Hansen, director do Instituto Goddard 
para Estudos Espaciais, e Nazarenko, 
seu colega, constataram que a fuligem é 
duas vezes mais potente que o diôxido 
de carbono na alteraçâo das tempera- 
turas na superficie do globo no Arctico e 
no heraisfério norte. 
A Gronelândia poderâ ser uma 
excepçâo, afirmam os cientistas, por se 
situar no encaminhamento de vento 
proveniente de florestas canadianas e ter 
pouca poluiçâo de origem humana. 

A maior fonte de fuligem nos paises 
desenvolvidos é o gasôleo, mas outras 
importantes fontes sâo a queima de 
madeira, excrementos de animais, ôleos 
végétais e outros combustiveis 
biolôgicos. 
Foram encontrados no ar dos Alpes 
niveis de fuligem da ordem de 100 
partes por mil milhôes, o suficiente para 
reduzir a capacidade da neve de reflectir 
a luz, em vez de a absorver, de 98 por 
cento para entre 80 a 90 por cento, disse 
Hansen. 
Os cientistas sugerem no seu trabalho 
que este mesmo padrâo poderâ ocorrer 
na cordilheira dos Himalaias, no sul da 
Asia, onde os ventes dominantes podem 
depositar fuligem de combustiveis fôs- 
seis e biofuel vinda da India. 
Muitos cientistas julgam que a queima 
de combustiveis fôsseis estâ a causar um 
aumento do diôxido de carbono atmos- 
férico, causando o chamado efeito de 
estufa Segundo eles, uma mais alta con- 
centraçâo de C02 na atmosfera absorve 
mais calor solar, causando o aquecimen- 
to do planeta. 
Até hâ pouco tempo, os cientistas pen- 
savam que apenas o diôxido de carbono 
e outros gases com efeito de estufa 
tinham consequêneias globais. 
Constatam agora esse mesmo efeito em 
particulas microscôpicas suspensas de 
poluentes como a fuligem, generica- 
mente conhecidos por aerossôis e que 
acabam por se depositar no solo. 
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Tony Diontsio 
Business Manager 

John Dta$ 
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" Roger J. Quînn 
PrasiBent 

Tony Pinto 
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John Colatxi 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco Di Giovanni 
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Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office; 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
UN 2B9 

Tel^hone; 
(905) 668-5557 

Facsimiie: 
(905) 668-5258 

UNIVERSAL WORKERS UNION, LOCAL 183 

Com a chegada da neve, luzes e decoraçôes a cintilar nos escritôrios e nas casas, e os mais 

novinhos a saltitarem de alegria corn os doces e os présentes. 

Nesta altura do ano, a Direcçâo Executiva, Funcionârios e os 30,000 membros da Local 183, 

desejam a si e à sua familia tudo quanto hà de melhor durante esta qu<ulra festiva. 

LOCAL 183 
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Â.i-: oj l.- C.i.O. 
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INFORMATION 

Social Sarvicos 
241-1183, Ext. 173/5 

Crodit Union 
242-6643 

Oantel Clinic 
24M190 

Divirtam-se durante esta época tâo especial, recordando também os mais necessitados. 

Antonio Diontsio 
Business Manager 

Prepaid Legal Plan 
243-2088 

Training Centra 
242-7551 

Sanafit Plan 
General: 240-7480 
Claims; 240-7487 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centra 
247-9289 

Tony Diom'sio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

Union Madical Pharmacy 
242-8822 

John Colacci John Cordeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 
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Futebol 
As pessoas sabem que gosto de ver fute- 

bol. O bem disputado, mais o da virilidade 
anglo-alema de corrida para o objectivo 
final - a baliza - do que o brasileiro por 
vezes excessivamente elaborado em 
«rodriguinhos». 

Um futebol sâo, separado das suspeitas 
sobre arbitragens que aturamos, pedagogi- 
camente feito para todos uma escola de 
lealdade entre seres humanos e uma com- 
petiçâo com regras. 

Afinal, a educaçâo para a Democracia, 
dado o respeito pela Pessoa Humana, o 
competir observando as leis, o objectivo de 
progredir, de ganhar. 

O futebol «inteligência em movimen- 
to», como escreveu um grande intelectual 
francês, se nâo me engano o catolico 
François Mauriac. 

O futebol que é a primeira chamada 
para motivar os mais pequenos a se 
interessar pelo fenômeno Desporto, 
encaminhando-os depois para a prâtica 
das mais diversas modalidades. 
Alternativa positiva nos percursos da vida, 
em vez de rumos que conduzam à infelici- 
dade e a estampanços pessoais. 

Dai que as Familias, a par do cuidado 
corn a Formaçâo e corn o sucesso na esco- 
laridade, devam colaborar, incentivar, nas 
opçôes dos sens educandos pela prâtica 
desportiva. 

Dai que os meus Governos se tenham 

empenhado nesta politica desportiva. E 
que outros, por motivos ôbvios, se lhe 
tenham oposto. 

De facto, competir e nâo massificar, dis- 
tingue a democracia da estatizaçâo. 
Competir lealmente e corn regras, dis- 
tingue a democracia do totalitarismo. 
Respeitar a Pessoa Humana também em 
cada participante, distingue a democracia 
daqueles sistemas que A pretendem subju- 
gar ao primado de qualquer colectivismo. 

E infrastruturar, criar condiçôes para 
esta visào politico-pedagôgica do 
Desporto, nâo é facilitar a vida aos que, 
para os seus fins sinistros, gostariam 
de aproveitar espaços de Juventude 
desmotivada. 

Na sequência do exposto, vem-me à 
baila alguém me ter perguntado, porque é 
que eu, gostando tanto de futebol, por 
exemplo, tal como noutras ocasiôes, nâo 
fui ao ultimo Nacional-Maritimo. 

Costumo responder que nâo gosto de 
ver jogar clubes madeirenses, uns contra 
os outros, quando do campeonato de 
Portugal se trata. Até porque, quando no 
Rectângulo alguém me pergunta, dos 
clubes de lâ, quai o da minha preferência, 
excepcionando sempre a afectividade para 
corn a Académica de Coimbra, digo, a 
gozar, que o meu clube na «peninsula» é o 
Atlético de Bilbau. Basco. 

Voltando ao tal Nacional-Maritimo, nâo 

hâ dùvida que enche de 
orgulho qualquer coraçâo 
madeirense, o facto do alto 
civismo em que tudo decor- 
reu. Sem prejuizo da «festa» e 
dos «slogans» que nâo 
ofendam, legitimo a cada um 
livremente exprimir. E, até reconhecer tais 
formas de expressâo animica, quando 
sadias, como fenômenos de criatividade 
interessantismos. 

O que eu jâ nâo gosto, é que o Maritimo 
dé tudo para ganhar ao Nacional, e até 
aqui certo, mas depois descure a Taça de 
Portugal. 

O que eu jâ nâo gosto, é que o Nacional 
arranje a fraca «consolaçâo» de ver o 
Maritimo eliminado da referida 
competiçâo. 

Jâ sei que me vâo responder: «lâ volta 
ele à questâo de um sô clube». E toca a 
recordar a orquestraçâo dos Barreiros, 
onde «sindicalistas», «esquerdistas», e 
outros folclorismos quejandos, até 
cadastrados, foram arregimentados para o 
côro. 

Nâo deixei de ter a opiniâo que entâo 
tinha. Digo-o, por uma questâo da 
transparência que, na minha posiçâo, devo 
às pessoas. 

Mas também devo estar atento a fenô- 
menos que a sociologia explica, evitando 
conflitualidades. Estas, no caso, de valor 

secundârio em relaçâo aos 
grandes objectivos da Regiào 
Autônoma. 

Sei, por exemplo, também da 
impossibilidade de, em Lisboa, 
conjugar Benfica e Sporting, 
apesar dos fortes apoios estatais 

a estes dispensados, e nem sempre às 
claras. E igualmente reconheço nâo ser 
muito feliz a comparaçâo, dada a dimen- 
sâo da Madeira. 

Como estou convencido de que hâ 
rivalidades alimentadas e vividas 
gozadamente apenas por minorias évi- 
dentes, em relaçâo ao total da nossa 
populaçâo. E que um referendo a tal per- 
guntar, expressaria isto. Mas, como 
digo, é preciso evitar conflitos quanto a 
matérias secundârias, para nâo preju- 
dicar objectivos da Madeira, bem mais 
importantes. 

Dai as coisas continuar como estâo. 
O tempo é um grande mestre. As 

geraçôes sucedem-se, fehzmente corn men- 
talidades diferentes entre si. As evidências 
acabam por se afirmar. Hâ questôes que se 
vâo resolver por elas. 

E lute-se por coisas mais decisivas para 
a Regiâo Autônoma. 

Use-se o futebol, tal como estâ por câ, 
como uma emulaçào. E nâo como factor 
de desagregaçâo, que tâo mal faria à 
Madeira. 

Tem 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 
serviços. 

Testas 
Felixes 

Tel.: 1416) 534-3653 
Fax: (416) 534-0108 

nSl'M IE>i3am(£aia Was» IW® 

Joâo lima em Toronto 
0 conhecido con- 
tabilista e agente de 
viagens, Joâo Lima, 
regressou a Toronto 
apôs um perio'do de 
trabalho na Ilha 
Terceira, Açores, e 
de colaboraçào com 
os serviços da 
Câmara Municipal 
de Angra do 
Heroismo. 
Joâo Lima, neste 
regresso a Toronto, 

1 cidade onde reside 
com a familia hâ 
muitos anos e onde 
foi responsâvel da 
Agência de Viagens 
Lawson, na Dufferin Mail, volta aos 
serviços de viagens ingressando, a partir 
do principio de Janeiro de 2004, na 
SATA Express. Joâo Lima envia 

saudaçôes festivas aos seus amigos, 
esperando servi-los em 2004, nos 
escritôrios da SATA, em Toronto. Bom 
Ano. 

.-•JS'' Divirta-se em famflia na passagem de 
ano 2003/2004 na festa da Casa dos ^ 

'y." 
Poveiros de Toronto. 
Quarta-feira, dia 31, faça a despedida de 2003 no 

salâo da Igreja St. Clair, no 1118 St.Clair Ave., corn 
inicio às 19h30. 

Bolo Rei e uma garrafa de 
Champanhe por mesa. Mùsica e luz 

corn o DJ-IRIS Informaçôes e réservas: 

416 588-1797, ou 416 801-8819, ou 416 247-1046 
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Sébado, dia 10 de Janeiro 
-Festa dos Reis na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125 
-III Encontro dos Reis, uma realizaçâo do Rancho Etnogrâfico de Portugal, 
Associaçâo Migrante de Barcelos e Peniche C, Club, no Ambiance Banquet Hall, 
às lÔhOO. Informaçôes: Tony- 416 819-5812, ou Lidnio: 416 652-6354, ou Valter: 
416 536.7063. 

-Noite do Arüsta no Lusitânia de Toronto. Jantar e variedadei Info; 416 532-3501. 

Sâbado, dia 17 de Janeiro 
-Matança dô Porco da Comissâo de Pestas do Divino Espirito Santo das Igrejas S- 
Salvador do Mundo e Cristo Rei de Mississauga, no salâo da Igreja de Cristo Rei. 
Jantar e baile. Info: Mordomo José Leal-905 276-5552, ou 416 985-8449, ou Joe 
Silva: 905 822-4078, ou 416 897-1438. 

Aqui deixamos o convité aos portugueses para que partidpem nas festas de fim- 
de-ano dos clubes, associaçôes, restaurantes e de empresârios privados. Séria 
maçador e dificil aqui inumerar todas as ttossas passagens de ano. 
Felicidades para todos e BOM ANO de 2004! 

Comunicados 
•A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario, informa que no 
proximo dia 6 de Janeiro de 2004, pelas 
19h00, leva a efeito uma reuniào de 
emergência do Conselho de Présidentes 
para esclarecer o assunto "C.C.P. de 
Mississauga / ACAPO", na Casa das 
Beiras, no 34 Caledonia Road, em 
Toronto. 
A mesma reuniào serâ seguida de uma 
Conferência de Imprensa, esclarecendo 
o mesmo assunto, que terâ lugar pelas 
20h00 e no mesmo local. 
Informaçôes: 416 536-5961, ou E-mail: 
acapo@on.aibn.com 
Agradecemos o convite para estarmos 

présentes e retribuimos os votos de Santo 
e Feliz Natal, e prôspero Ano Novo. 

•A Casa dos Açores de Toronto comu- 
nica aos sôcios e amigos que possui na 
sede-social vârios livros do autor 
mariense ADRIANO FERREIRA, que 
esteve representado na Semana Cultural 
Açoriana, tais como: "E as Barreiras 
Ruiram" e "Uma Moeda Quatro 
Destinos" (romances); "Quando as 
Musas Riem" (poesia); "Meditaçôes" 
(ensaio dialogado) e "Contos, Lendas e 
Lucubraçôes" (contos). Os livros estâo ao 
dispor dos interessados. 
Info: 416-603-2900. 

Homem forte da 
Parmalat em tribunal 
O homem que construiu do zero o 
império Parmalat ê agora o principal sus- 
peito de uma mega fraude que terâ leva- 
do a empresa à falência. Calisto Tanzi, de 
65 anos, terâ sido o cérebro de uma espé- 
ciê de polvo financeiro em que terâo par- 
ticipado mais 20 altos funcionârios da 
mmtinacional italiana agro-alimentar, até 
hâ pouco tempo 0 oitavo maior grupo 
industrial da Itâlia. 
O esquema utilizado era simples; o 
dinheiro saia da Parmalat para uma rede 
ficticia de empresas sediada nas Ilhas 
Gaimâo e as contas da multinacional 
erara falsificadas, para nâo levantar 
suspeitas. 
Territôrio dependente da coroa britâni- 
ca, as Ilhas Caimâo situam-se na parte 
ocidental do mar das Caraibas a cerca de 
480 milhas de Miami, Florida, e é jâ con- 
siderado o quinto maior centro finan- 
ceiro do mundo, depois do Japâo, 
Estados Unidos e Inglaterra. 
Sâo vârias as razôes pelas quais bancos, 
empresas e particulares escolhem registar 
os seus negôcios e investir os seus capitals 
neste conhecido “paraiso fiscal”. É de 
salientar a isençâo de tributaçào quer de 
particulares quer de empresas sobre 
rendimentos, lucros e mais valias, 
transacçôes imobiliârias e sucessôes e 
doaçôes. Outro grande beneficio é pro- 
tecçâo da confidenciaJidade dos investi- 
dores, beneficiârios, proprietârios e 
directores das empresas registadas neste 

I territôrio. 
No caso da fraude da Parlamal, ao longo 

i dos ultimos quinze anos terâo sido 
( desviados, pelo menos 10 mil milhôes de 

euros. 
Calisto Tanzi corre agora risco de ficar 
atrâs das grades dado estar indiciado por 
crimes de associaçâo criminosa, divul- 
gaçâo de informaçào falsa ao mercado, 
falsifiçaçâo de contas, agiotagem e burla 
agravada. 
G novo gestor judicial do grupo - oficial- 
mente falido desde a véspera de Natal - 
vai ter de agora acalmar os accionistas da 
empresa que querem saber quai é a ver- 
dadeira dimensâo do buraco financeiro 
da Parmalat. Os credores, a maioria pro- 
dutores de leite, jâ deixaram de fornecer 
as fâbricas do grupo em Itâlia. 
O Governo italiano jâ pediu à Comissâo 
Europeia a declaraçâo do estado de 
calamidade na produçâo de leite. 
Entretanto, um dos advogados de Tanzi 
afirmou que nenhum dinheiro foi rouba- 
do, mas que havia a declaraçâo de bens 
nâo existentes no balanço gérai da 
empresa. 
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moi CAmuM: NNIMC 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

SlWlPEŒ ŒW (EQWA D®© 

O GRANDE SALDO DO FIM DE ANO 
CHEGOU A ADDISON MAIS CEDO. 

LIQUIDAÇÂO TOTAL DOS MODELOS DE 20031 

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

dos modeios novos de 2003. 

Mas nâo é s6, pois ao ligar você jâ, 
esta a ganhar„ Um oiinimo de 

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

ÔPTIMOS 
DESCONTOS NOS 

MODELOS NOVOS DE 
2004. 

Procura carro usado? Nâo compre sem me visitar. 

Tudo isto s6 corn José da Costa e 
Addison on Boy # 

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

Telefone: 416-964-3211 



14 Dezembro, 2003 PORTUGAL O Milénio 

Greve no Hospital do Sâo Joâo 
Polo pagamento do horas extraordindrias do Sorviço do Urgencias 
Os médicos do Hospital de Sâo 
Joâo, no Porto, estâo a cumprir 
uma greve, por divergências com a 
Administraçâo Regional de Saüde 
do Norte. A g;reve vai durar até dia 
2 de Janeiro. Os sindicatos garan- 
tem que estâo a ser cumpridos os 
serviços minimos. 
Os médicos do Sâo Joâo estâo hâ dois anos 
sem receber o pagamento de horas extra- 
ordinârias do Serviço de Urgências. Dizem 
os sindicatos que o Ministério da Saüde 
anda a brincar corn a lei. 
"O senhor ministro anda a fazer a figura 
do rato, a fugir aos seus compromissos 
legais. Aliâs, ele declarou publicamente 
que quando nâo estâ de acordo corn as 
leis, nâo as cumpre. Sô em Portugal é pos- 
sivel uma coisa destas. De um cidadâo, jâ 
nâo digo de um ministro. Quem nâo 
cumpre as leis, em qualquer pais do 
Mundo, é um marginal e, portanto, tem 

que ter sançôes", considerou Carlos 
Santos, do Sindicato Independente dos 
Médicos (SIM). 
Na semana passada, ficou decidido entre a 
Administraçâo Regional de Saüde (ARS) 
do Norte e o Ministério da Saüde, que as 
horas extras feitas em 2002 vâo ser pagas 
em Janeiro em 16 dos 23 serviços. 
Os restantes, diz a ARS, vâo também 
ser pagos, sô que estâo à espera que a 

administraçâo do Hospital envie uma 
lista corn o nome dos médicos. O 
sindicato, diz que esse argumente nâo 
passa de uma desculpa. "Afinal de con- 
tas, o pagamento que estava garantido 
era para metade dos médicos, sô para 
o ano de 2002 - portanto, nâo contem- 
plava o ano de 2003 - em que a admi- 
nistraçâo de qualquer hospital nâo 
tem que mandar qualquer hstagem. 
Em 2003, a lei estâ em plena execuçâo, 
jâ nâo é progressiva como era até ao 
dia 1 de Janeiro de 2003 e, portanto, 

hâ unicamente que pagar", considéra o 
sindicalista. 
A Administraçâo do Hospital de Sâo Joâo 
disse apenas que, dos 460 médicos em 
serviço, apenas 62 estâo em greve. 
Os dois sindicatos nâo falam em nümeros, 
garantem que a adesâo estâ a ser maciça, 
mas que os serviços minimos estâo 
assegurados. 

Resposta de Mario lebre a Joel Da Naia 
Jornal “O Milénio ” 

Exmo Sr. 

Corn cordiais saudaçôes agradecia a 
publicaçâo da resposta a carta enviada 
pelo Sr. Joel da Naia Présidente da 
Assembleia Gérai da Associaçâo 25 de 
Abril Nücleo Salgueiro Maia, publicada 
no Jornal O Milénio em 25 de Dezembro 
de 2003. 

Resposta 

Devo em primeiro lugar esclarecer que ao 
contrario do que o Sr. Joel da Naia afir- 
ma no seu esclarecimento, estou bem 
informado dos estatutos e regulamentos, 
porque se gere a Associaçâo 25 de Abril, 
jâ que na minha ida ao Clube Português 
de Mississauga o fiz nâo eu meu nome 
pessoal, mas em representaçâo do Sr. 
Carlos Morgadinho, Présidente da 
Direcçâo Executiva da Associaçâo 25 de 
Abril, que por afazeres profissionais nâo 
lhe era possivel deslocar-se a Mississauga. 
O Sr. Da Naia como ele afirma no comu- 
nicado tinha todo o direito de apresentar 
a dita moçâo, quer como membro dos 
Corpos Gerentes da Acapo, quer a titulo 

J individual se isso lhe for permitido pelos 
estatutos da Acapo, o que Sr. Da Naia nâo 
tinha era o direito de a apresentar em 
nome da Associaçâo 25 de Abril, por nâo 
fazer parte da Direcçâo Executiva, e por- 
tanto estar fora das suas competências. 
Mais informo que a Acapo tem em seu 
poder uma carta do Executivo da 
Associaçâo 25 de Abril que torna invalida 
qualquer representaçâo, sem que a pessoa 
em questâo tenha o aval da Direcçâo 
Executiva. 
Curiosamente o Sr. da Naia ignora que 
esta carta foi mandada nâo para lhe reti- 
rar o poder de representaçâo como ele 
afirmou em carta enviada para Lisboa, 
mas sim para impedir a usurpaçâo de um 
poder de representaçâo que nunca lhe 
pertenceu. A representaçâo em reuniôes 
da Acapo ou outras organizaçôes sâo do 
foro da Direcçâo Executiva e nâo do 
Présidente da Assembleia Gérai. 
O Sr. Da Naia parece confundir o cargo 
de Présidente da Mesa com a prôpria 
Assembleia em si. A Assembleia e o 

ünico ôrgào soberano que pode tomar 
decisôes que o Sr. da Naia tem ultima- 
mente tornado à revelia do Executivo. As 
suas funçôes como Présidente da AG sâo 
convocar Assembleias, empossar ôrgâos 
eleitos, autenticar actas depois de 
aprovadas em Assembleia Gérai, e nâo 
tomar decisôes que nâo sâo da sua com- 
petência, tais como: 
1 - Representar a Associaçâo 25 de Abril 
sem que seja autorizado pelo Executivo 
ou pela prôpria Assembleia Gérai para o 
fazer. 
2 - Nomear Présidentes do Executivo em 
reuniôes da Acapo, como o fez quando 
apresentou a Sr. Joaquina Miranda como 
Présidente do Executivo, sem que o 
pedido de demissâo do Sr. Morgadinho 
fosse aceite em Assembleia Gérai. Como 
o Sr. da Naia deve saber sô a Assembleia 
e nâo o seu Présidente tem poderes para 
eleger ou destituir membros dos Corpos 
Gerentes, sendo pois de mau gosto e 
pouco ético, que numa reuniâo da Acapo 
fosse lido o pedido de demissâo que era 
dirigida a Assembleia Gérai e que 
somente a Assembleia poderia rectificar. 
3- Aparecer em reuniôes do executivo 
sem ser convidado, interferir corn a 
ordem dos trabalhos do Executivo, 
tendo algumas vezes chegado a ser 
inconveniente e grosseiro para corn o 
Présidente da Direcçâo. 
As interferências tornaram-se tâo graves 
que 2 elementos da Direcçâo, à revelia do 
Executivo passaram um cheque para 
pagamento da quota â Acapo, sem que 
um desses membros estivesse devida- 
mente autorizado a assinar cheques, e 
sem o conhecimento quer do Présidente 
quer dos outros membros do Executivo. 
As suas ingerências em âreas da com- 
petências do Executivo estavam a tornar- 
se tâo abusivas, que levou a Associaçâo 
25 de Abril em Lisboa pela mâo do seu 
Présidente Cor. Vasco Lourenço a enviar 
uma carta aos ôrgâos de comunicaçâo 
social de Toronto a esclarecer ser o Sr. 
Carlos Morgadinho o Présidente 
Executivo e portanto o ünico corn 
poderes para gerir os destinos da 
Associaçâo. 
Mas nem isso pareceu travar o Sr. da 
Naia, que em carta enviada para o Cor. 
Vasco Lourenço, visivelmente agastado 
com o esclarecimento tentou nâo sô por 

em causa a liderança do Sr. Morgadinho, 
como numa alusâo clara à minha pessoa 
escreve a dado passo “nâo sei quem deu 
a ordem ao Sr. Morgadinho. Isto nâo foi 
obra dele porque ele nâo tem poder de 
liderar mas sim de seguir quem lidera”. 
4- Devo esclarecer o Sr. Da Naia que 
nunca interferi corn o desempenho das 
funçôes do Présidente do Executivo assim 
como nunca interferi nas do Présidente 
da Assembleia Gérai, mas nâo posso 
como sôcio ficar indiferente a este clima 
de ingerências do Sr. Da Naia em âreas 
que nâo sâo da sua competência. 
A Associaçâo 25 de Abril é uma organi- 
zaçâo democrâtica e apartidâria, por- 
tanto nâo pode estar a mercê de pre- 
potências, e atitudes ditatoriais, ou ser 
veiculo de promoçôes pessoais que pos- 
sam por em causa os principios morais e 
éticos que sâo apanâgio da Associaçâo 25 
de Abril. 
Aproveito para desejar a continuaçâo de 
Boas Pestas a todos que colaboram no 
vosso Jornal assim como a toda a comu- 
nidade Portuguesa. 
Corn os meus respeitosos cumprimentos 

Màrio Lebre 

ANO NOVO 

Ano novo sê bem vindo 
A gente por ti espera 
Entra como o Sol sorrindo 
Nas manhâs de Primavera 

Ano Novo por favor 
Nâo entres precipitado 
Entra e alivia a dor 
A quem é adoentado 

E ainda te suplico 
Corn sentimento tâo tiobre 
Nâo tires nada do rico 
Mas dâ mais a quem é pobre 

Dâ pâo ao necessitado 
Que quer corner e nâo tem 
Ampara o desamparado 
Sem amparo de ninguém 

Meu Deus quantos se vâo ver 
P'io destino ser tirano 
Sem carinho nenhum ter 
Nesta passagem do Ano 

Quanta aima descarnada 
Tristemente vai dormir 
Tendo a noite estrelada 
Por manta p'ra se cobrir 

Tendo estrelas e a lua 
Insipida por companheira 
E uma pedra da rua 
Servindo de cabeceira 

Fazendo contas à vida 
Que a sorte negra destina 
Numa tristeza incontida 
É esta a sua rotina 

Deus Eterno que sois Pai 
De todo o ser vivente 
Por Vosso amor ajudai 
A quem vive pobremente 

Feliz Ano Novo corn muita 
saüde e paz! 

Hull, Quebeque 
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COMUNICADO 

A Associaçâo 25 de Abril, 
Delegaçâo do Canada - Nücleo Capitào Salgueiro Maia 
Toronto 

27 de Dezembro de 2003 

Serve o présente comunicado para esclarecer que o nome da Associaçâo 25 de Abril 
foi indevidamente invocado pelo actual Présidente da Assembleia-Geral, por nâo 
estar mandatado pela Direcçâo da Associaçâo 25 de Abril, aquando da ultima 
reuniào do Conselho de Présidentes da ACAPO, realizada no passado dia 2 de 
Dezembro, na quai apresentou uma moçâo para o afastamento do Présidente da 
PCCM, o Sr. Jack Prazeres, de futuras reuniôes do mesmo Conselho. 

Mais informa esta Direcçâo, ao contrario do afirmado pelo Sr. Joel da Naia no seu 
pedido de esclarecimento publicado no jornal comunitârio “O Milénio” (ediçâo de 25 
de Dezembro de 2003), que o sôcio fundador da A25A, Sr. Mario Lebre, compareceu 
à conferência de imprensa convocada pelo PCCM, corn um mandata para represen- 
tar a A25A na mesma, emitido pelo Présidente da Direcçâo. 

Saudaçôes democrâticas 

Mui respeitosamente 

Abril sempre! 

Carlos Morgadinho 
Présidente da Direcçâo da Associaçâo 25 de Abril. 

F€D€RflTION OF 

PORTUGU€S€ 

CFINRDiFIN 

BUSINCSS fit 
PftOF€SSIONflLS inc. 

Federoçôo de Cmpresos e Profissionois luso-Conodian 

A Federaçào de Empresas e Profissionais 
Luso-Canadianos 

deseja a todos os seus membros um 
Ano Novo cheio de saüde e prosperidade. 

Para todos quantos têm apoiado e apostado na Federaçào, 

nomeadamente patrocinadores, ôrgâos de poder local e de 

comunicaçâo social e a toda a comunidade, em gérai, reforçamos os 

votos de Boas Festas e de um Ano Novo pleno de sucesso. 

A Direcçâo 

Ermidio Alves 
President 

Aida Neves 
Vice President 

Rita De Melo 
Treasurer 

Avelino Fonseca 
Secretary 

Directors 
Ana Paula Oliveira 
John Paul Macedo 
Helder Gomes 
Richard Pereira 

Flo Da Silva 
Antonio Aires 
Kelly Fonseca 

Corporate Sponsor: 

f Scotiabank'" ..A..., f 

Executive Officer 
José C arlos Freire 

722 College Street, 
Suite 301 

Toronto, ON M6G 1C4 
Phone (41Ü) 537-8874 
Fax (410) 537-9700 

Email fpcbp@bellnet.ca 

http://www.fpcbp.com and http://www.portugueseheritage.ca «=3 

Boas festas da "geraçâo 
polegar" 
Neste Natal, mais uma vez, foram 
muitos os que optaram por pegar 
no telemovel para desejar as habi- 
tuais boas festas. Deixa-se de lado o 
velho postal e pega-se no telemovel 
para teclar os respectivos votos. Ao 
todo foram enviadas cerca de 80 
milhôes de mensagens. Numéros 
recolhidos junto das très operado- 
ras moveis, que batem todos os 
recordes de anos anteriores. 
As mensagens de boas festas estâo 
cada vez mais viradas para as novas 
tecnologias. Como se pegar num 
postal com as renas e o pai Natal 
estivesse fora de moda. As simples 
mensagens escritas, os normals 
SMS, este ano entraram em grande 
as que comportam imagens, 
conhecidas por MMS. 
De uma forma fâcil, barata e râpida o 
desejo de um feliz Natal chega ao destino. 
E os mimeros das très operadores moveis 
nacionais nâo escondem o sucesso que 
estas mensagens têm. 
Os clientes da TMN enviaram, entre 21 e 
25 de Dezembro, mais de 45 milhôes de 
SMS. Os nümeros representam um cresci- 
mento de 20 por cento em relaçào ao 
mesmo periodo do ano passado. 
Este ano a novidade foi, porém, as men- 
sagens multimédia. Para além de dizer, os 
portugueses quiseram também mostrar. 
Assim, sô nestes dois dias foram enviadas 
115 mil mensagens MMS através dos 
clientes da TMN. Um numéro 20 vezes 
superior ao Natal de 2002. 
Olhando para os dados da Vodafone o 

cenârio é idêntico. Em dois dias, e segun- 
do dados apenas respeitantes a 24 e 25 de 
Dezembro, a operadora terâ registado o 
envio de pouco mais de 20 milhôes de 
mensagens, sendo o maior fluxo entre as 
18h00 e as 21h00 da véspera de Natal. Um 
valor que représenta um crescimento de 
26 por cento em relaçâo ao mesmo perio- 
do do ano passado. 
Os clientes da Optimus nâo fugiram igual- 
mente à euforia de teclar os votos de um 
bom Natal. A operadora do grupo Sonae 
atingiu nos dois dias um recorde histôrico: 
ultrapassou os 12 milhôes, um aumento de 
35 por cento. 
Envios sem registo de problemas. É que as 
operadores reforçaram a rede para garan- 
tir que as mensagens chegavam de forma 
râpida e correcta ao destino. A atençâo 
esta agora concentrada no Ano Novo. 

Condutor bebeu seis vezes 
mais do que o permitido I 
Um homem de 32 anos foi detido 
numa estrada de Aveiro a guiar corn 
uma taxa de alcoolemia de 2,92 gra- 
mas por litro (g/l) de sangue, quase 
seis vezes superior ao permitido por 
lei, revelou a GNR. 
A lista de condutores apanhados a 
condutor corn taxa de alcoolemia 

que implica prisâo inclui um condu- I 
tor de 77 anos (1,84 g/l) e outro de 66 I 
(2,55 g/l). 
A lei penaliza corn multa um condu- | 
tor com uma taxa de alcoolemia supe- | 
rior a 0,5 g/l e corn prisâo um auto- | 
mobilista corn uma taxa superior a | 
1,2 g/l. 

1416] 658-0652 

Sm CIMdîIg 
O melhor Frango no 

Churrasco em toda a cidade! 

679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 
www.churrasco.net 

“Estilo Português 
Frango Assado 

no Churrasco 
Leitâo à 

Bairrada, etc. 
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COMUNiCADO 
Proposta do loi favorâvol aos ex-combatentos 

Boas FestasI 

Lisboa, 29 de Dezembro de 2003 

José de Almeida Cesârio 

SECRETÂRIO DE ESTADO DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Sâo os votos de Rosârio Marchese, MPP Deputado 
provincial pelo circulo eleitoral de Trinity-Spadina. 

Para assistência em português, 
por favor contacte o meu assessor Helder Ramos 

O meu escritôrio esta localizado no 
854 Dundas St.West (entre as ruas Euclid e Manning) 

Tel: (4161603-9664 • FaX: (4161603-1241 
Email: rmarchese-co@ndp.oii.ca 

O Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas congratula- 
se corn a recente aprovaçâo em 
Conselho de Ministres, de uma 
Proposta de Lei que visa alterar a Lei 
n° 0/2002, de 11 de Fevereiro, alargan- 
do aos ex-combatentes das Forças 
Armadas Portuguesas residentes no 
estrangeiro, o légitimé direito de verem 
contado o seu tempo de serviço militar 
para efeitos de aposentaçâo. 
Esta Proposta, que agora ira ser apre- 
sentada na Assembleia da Repùblica 
para o conséquente processo legislati- 
ve, vem finalmente permitir que se 
acabe corn a grave discriminaçâo veri- 
ficada em 2002 relativamente aos ex- 
combatentes émigrantes sem descentes 
para os sistemas de segurança social 
em Portugal. 
Esta decisâo do Governo, insere-se no 
ample programa de aproxirnaçào às 
Comunidades Portuguesas espalhadas 

pelo Mundo, que tem vindo a ser executado corn rigor e determinaçâo, implicando 
medidas concretas dirigidas aos portugueses residentes no estrangeiro, corn enorme 
impacto no seu dia a dia, de que sâo igualmente exemples bem recentes o inicio da 
emissâo dos Bilhetes de Identidade nos Postos Consulares e a simplificaçâo do proces- 
so de reaquisiçâo da nacionalidade portuguesa. 

Nesta festiva quadra natali- 
cia, quero dirigir a todos os 
leitores do jornal O 

c-i Milénio, e às comunidades 
portuguesa e de expressâo portugue- 
sa, os meus desejos de um Ano Novo 
cheio de prosperidade! 
Quero tambem aproveitar para 
agradecer todo o apoio que recebi 
das comunidades portuguesa e de 
expressâo portuguesa 
durante a eleiçâo provin- 
cial de Outubro deste ano. 

Ontario 

Certidôes e B.I mais dificieis 
até 6 de Janeiro 

dia-a-dia mais fâcil 

Estâo em greve os 
Serviços de Identificaçâo 
Civil e os trabalhadores 
da Direcçâo dos Registos 
e Notariado das Lojas do 
Cidadâo. A paralisaçâo 
prolonga-se até 6 de 
Janeiro e, para jâ, a 
adesâo à greve é quase 
total, de acordo corn uma 
fonte sindical. 
Noventa por cento dos 
trabalhadores dos serviços de idéntifi- 
caçâo das Lojas do Cidadâo estâo em 
greve e 50 por cento dos funcionârios das 
direcçôes de Serviços de Identificaçâo 
Civil aderiram à paralisaçâo, segundo 
disse à agêneia Lusa fonte sindical. 
O dirigente da Federaçâo dos Sindicatos 
da Funçâo Püblica, Paulo Taborda, frisa 
que os numéros referentes à greve, que se 
prolongarâ por uma semana, dizem ape- 
nas respeito ao turno da manhâ. 
A greve nas Lojas do Cidadâo torna nào 
sô dificil a obtençâo do Bilhete de 
Identidade (B.I) como também de cer- 
tidôes e registos automôveis, de acordo 
corn o sindicalista. 
Duzentos funcionârios das direcçôes de 
Serviços de Identificaçâo Civil de Lisboa, 

Coimbra e Porto lutam hâ 13 anos pela 
integraçâo na carreira dos Registos e 
Notariado, tendo este ano cumprido jâ 11 
dias de greve. 
Os 250 trabalhadores das seis Lojas do 
Cidadâo do pais (Lisboa, Aveiro, Porto, 
Viseu Braga e Setübal) reivindicam hâ 
cerca de "dois, très anos" - e apôs duas 
paralisaçôes sô este ano - o acesso ao 
quadro de pessoal do DSIC. 
Segundo o dirigente sindical, o problema 
destes 450 trabalhadores sera resolvido 
quando o Governo publicar o diploma 
aprovado em 2001 que prevê a integraçâo 
dos funcionârios na carreira dos Registos 
e Notariado e quando abrir concurso para 
a integraçâo dos funcionârios das Lojas 
do Cidadâo. 

Madeira 

lardim quer racionalizaçâo 
no sector da saûde 
o présidente do Governo Regional da 
Madeira, Alberto JoâoJardim, apelou 
a uma maior racionalizaçâo na gestâo 
financeira da saûde püblica, mas "sem 
pôr em causa o bem- estar e saûde de 
cada um". 
O apelo foi feito na posse das direc- 
toras regionais de Planeamento e 
Saûde Püblica e de Gestâo e 
Desenvolvimento dos Recursos, Isabel 
Lencastre e Maria Augusta Aguiar, 
respectivamente. 
"Nos vamos precisar de muito 
dinheiro para manter o nivel atingido 
e conservar as infraestruturas", disse 
Alberto Joâo Jardim. 
"Em todos os sectores dever-se-â mon- 
tar esquemas no sentido de se gastar o 
minimo possivel mas isso nâo significa 
pôr em causa o bem- estar e a saûde de 

cada um", acrescentou. 
Nesta cerimônia foram ainda empossa- 
dos os subdirectores regionais daquelas 
direcçôes regionais, Miguel Candelâria 
e Paulo Faria. 

Investïmento para habitaçâo social 
aumopta 15 por conto em 2004 
o Governo Régional da Madeira anun- 
ciou que o seu apoio à habitaçâo social em 
2004 aumentarâ 15 por cento em relaçâo a 
2003. 
O aumento foi anunciado pelo secretârio 
regional do Ambiente e Recursos 
Naturais, Manuel Antonio Correia, que 
tutela o Instituto de Habitaçâo da Madeira 
(IHM), na sessâo de assinatura de 26 con- 
tratos de apoio a particulares ao abrigo do 
Programa de Recuperaçâo de Imôveis 

Degradados (PRID). 
Em 2003, o investimento do Governo 
Regional nesta ârea ultrapassou os 32,5 
milhôes de euros e para 2004 é de 37,4 
milhôes de euros "o que équivale a um 
aumento de 15 por cento", salientou 
Manuel Antonio Correia. 
De acordo corn o secretârio regional, até 
ao final de 2004, o Governo Regional 
espera ter concluidos mais 1.500 novos 
fogos de habitaçâo social. 
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^ JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 
HH V M6N ICI 

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

Hotel Melia Oayo Santa Mania, C!uba 

Corn O apoio de 

®(ÛC3Siît3(D®a(û 
□awntown Lumber 

Si Building Supplies co. 
WWW. downtownlumber. com 

172 Ossington Ave., Toronto 
Tel.: 416^34.3347 e 416^32-2813 Fax: 41&^32.(i040 

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 41fr>5324356 Fax: 41&68a6788  

393 Sorauren Ave., Toronto 
Tel: 416-533-8591 Fax: 416^33-3862 

S£aS€ttt 
Labatt Brewers 

Fabricante da cerveja 
dos portttgueses 

JOE’S GRAPE JUICE 
COMPANY LIMITED 

JOE M. SILVA 

President 

1921 Davenport Road, 
Toronto, Ontario 
M6N ICl 

Tel. 416-656-7250 
Cell. 416-791-3999 
Fax 416-656-3786 
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Informaçôes: 

Tsl.:êx6 531-5000 

jSÊ l^^STRTBUTORS OF 
f PORTUGi ^ESE 
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NOVA 
Pastry & Bakery 

CiRV CIRV'fm e Happy Travellers apresentam 

2004 

BOLO REI 
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quanta ((estiva 
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no 
000 

OFFICE AND SHOWROOM 
11 Dublin Street, Toronto, Ontario M6H 4E2 
Tel.: (416) 534-5155 Fax; (416)532-0072 

Mailing Address: P.O. Box 186, Station E, Toronto, Ontario M6H 4E2 

ff-f 

Faça jd as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

•Pâo de Milho e 
Paposecos 

• Pastéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversario 

• Merceaiias e 
Congelados 

^^^esefamos a todos os 

ctidntes e amigos um 

TSoas ^^estas com muita 

aûegtia a poi c um ^^no 

,J\iooo com muita sau2e 
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agradecimentos aos dirigentes e fun- 

cionarios, e os desejos de Boas Festas 

e Feliz Ano Novo. 

Seguiu-se uma pequena maratona de 

discursos dos produtores e fun- 
cionarios dos varios departamentos - 

alguns bem longos e de exagerados 

agradecimentos- mas, tudo faz parte 
da vida, particularmente, depois de 

se comer bem e beber à-vontade. O 

espirito de Natal, faz o resto... Ainda 

bem que é assim, caso contrario nem 

sequer nesta altura seriamos abertos 

e simpaticos uns para os outros. Ja 

que, infelizmente, esssa historia de 

que o "Natal deveria ser todos os 

dias" nao é possivel. Enquanto hou- 
ver dois homens -ou duas mulheres!-, 

o caso é o mesmo, bavera sempre dis- 

cordia e... concordia! 

Se o Natal nos proporciona uns dias 

de concordia, VIVA O NATAL! 

JMC 
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As crianças portuguesas entre os 7 e 

os 9 anos sâo das mais gordas da 

Europa. É a principal conclusâo de 

cinco investigadores que estào a 

realizar um estudo sobre a prevalên- 

cia da obesidade em Portugal. 

Sô a Itâlia suplanta os valores por- 

tugueses. 

Das 4503 crianças analisadas pelos 

investigadores, 31,5 por cento tinham 

excesso de peso. O valor foi calcula- 

do corn base no indice de massa cor- 

poral, com os intervalos definidos 

pela International Obesity Task 

Force. 

A investigaçâo, financiada pela 

Fundaçào Ciência e Tecnologia, 

começou a ser realizada em 2002 e 

prevê-se que termine em 2004. Os 

objectives sâo essencialmente dois; 
avaliar a prevalência da obesidade 

em Portugal e, consequentemente, 

determinar quais os factores que a 

determinam - entre eles, as carac- 

teristicas familiares, actividade fisica 

desenvolvida, tipo de alimentaçâo 

praticada. 

Na anâlise dos 2232 rapazes e das 
2271 raparigas, avaliaram-se as medi- 

das antropométricas como o peso e 

as pregas cutâneas. 

As raparigas sâo as mais afectadas 

pelo excesso de peso, sendo que s6 

aos sete anos os rapazes sâo mais 

pesados que as meninas. 

Cristina Padez, do Departamento de 

Antropologia da Universade de 

Coimbra, explicou ao jornal Püblico 

que este é um "resultado normal", 

sendo que o "sexo feminino, em ter- 

mes totais, tem sempre uma maior 
percentagem de adiposidade", e é 

normalmente mais sedentârio. 
Dos paises europeus, s6 a Itâlia, con- 

clui a investigaçâo, ultrapassa os val- 

ores de obesidade infantil em 

Portugal, corn 36 por cento das cri- 

anças com excesso de peso. Abaixo 

de Portugal esta a Grécia, com 31 por 

cento e a Espanha corn 30. 
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Dr. Alexandre Beirâo fala da “Banca Sem 
Frenteiras” 
Corn um historial jâ longo, a pre- 
sença do bcpbank no Canada tem- 
se tornado cada vez mais notôria, 
em parte, através da expansâo de 
sucursais por todo o sul do 
Ontario. O bcpbank é um dos ban- 
cos mais conhecidos pelo seu esta- 
do inovador na comunidade por- 
tug^esa, sobretudo no serviço 
oferecido aos clientes, mais 
conhecido pela sua “filosofia” de 
Banca Sem Fronteiras. 

Tendo como objective principal a expan- 
sâo e crescimento com as comunidades 
prôximas, o bcpbank tem, de igual modo, 
investido no desenvolvimento dessas 
comunidades e das suas gentes. 
Ptvirtual.com teve a oportunidade de 
dialogar corn o Dr. Alexandre Beirâo, 
présidente do bcpbank de Toronto sobre a 
actividade deste banco. 
Ana Fernandes; Como define, actual- 
mente, a actividade do bcp no Canada? 
Dr. Alexandre Beirâo: O bcpbank 
assume-se como um banco étnico-comu- 
nitârio por excelêneia, corn enfâse no 
serviço à comunidade Portuguesa resi- 
dente na Provincia do Ontârio, em todas 
as suas vertentes Particulares, Négociés e 
Emigraçâo. No entante, pela competitivi- 
dade dos produtos e serviços que hoje 
oferecemos temos um enquadramento em 
tudo competitive e em algumas instâneias, 
superior aos demais bancos canadianos 
corn quem concorremos. O intuito na for- 
maçâo do bcpbank enquadra-se sob uma 
oferta de soluçôes de qualidade aos seus 
clientes, providenciando acesso os nossos 
produtos e serviços da forma mais eficaz e 
tecnologicamente avançada. Salientamos 
ainda que nos diferenciamos por uma 
oferta de produtos e serviços, nao sô no 
idioma seleccionado pelo cliente mas 
como ainda trazendo a este um grau de 
flexibilidade e de conveniência (nomeada- 
mente no relacionamento corn Portugal) 
que dificilmente encontrarâ neutre banco. 
Ana Fernandes; Neste memento, as 
sete sucursais existentes no Canadâ 
encontram-se na provincia do Ontârio. O 
bcpbank tenciona expandir a outras 
provincias? Se sim, descreva-nos esses 
pianos: que provincias estâo a ser estu- 
dadas? Para quando estâ prevista a 
expansâo?, etc. 
Dr. Alexandre Beirâo: Nesta fase de 
expansâo das novas sucursais bcpbank, 
nâo estâ ainda contemplada a abertura de 
nenhuma agêneia fora da Provincia do 
Ontârio. O considerâvel numéro de resi- 
dentes de origem Portuguesa nèsta 
Provincia, a força da Comunidade e o 
volume de négociés por esta gerada, 
levou-nos a concluir que o bcpbank ainda 
tem uma margem de crescimento apre- 
ciâvel até alcançarmos uma fase de expan- 
sâo para outras regiôes do Canadâ. É corn 
este propôsito que temos em mâos um 
piano de expansâo ambicioso que nos per- 
mitirâ aumentar a nossa base de clientes 
através de um aumento sustentado de 
sucursais na zona sudoeste do Ontârio. 

Ana Fernandes: No momento em que 
os indicadores econômicos apontam para 
momentos de crise e instabilidade, o bcp- 
bank continua a apostar na expansâo. 
Como explicam a abertura de novas 
sucursais, de novo investimento e de uma 
aposta num mercado canadiano? 
Dr. Alexandre Beirâo: A solidez 
financeira e a estabilidade oferecidas pelo 
Millennium bcp, detentor ùnico do nosso 
capital social, aliadas aos bons resultados 
das apostas inicialmente feitas pelo bcp- 
bank, permitiu-nos contrariar as perspec- 
tivas mais sombrias dos mercados finan- 
ceiros internacionais e, desta forma, 
assumirmos um sentido expansionista 
traduzido em novos investimentos tanto 
em pessoas, o nosso activo mais impor- 
tante, como em estruturas fisicas, na 
forma de novas sucursais e edificios 
administrativos de apoio. A aposta no 
mercado Canadiano é o corolârio lôgico 
da nossa estratégia de oferta bancâria de 
valor acrescentado ùnico aos milhares de 
membros da Comunidade Portuguesa e 
Luso-Descendente do Canadâ. 
Ana Fernandes: Por falar em sucursais, 
a ultima aposta do bcpbank passou pela 
abertura de mais uma nas ruas Dundas e 
University. Como avalia a actividade que 
tem vindo a ser desenvolvida, quase um 
mês depois da abertura? 

quadrantes da sociedade 
Canadiana. 
É esta a altura propicia 
para demonstrarmos, para 
além da fronteira da nossa 
Comunidade, a qualidade 
dos nossos produtos e 
serviços, e comprovarmos 
que a nossa oferta é real- 
mente inigualâvel. 
Todavia, gostaria de nâo 
deixar passar esta oportu- 
nidade e convidar toda a 
Comunidade a visitar esta 
magnifica sucursal e sentir de imediato no 
local o orgulho de ser Português no 
Centro Financeiro da Cidade de Toronto. 
Ana Fernandes: Em que se baseia a 
filosofia da “banca sem fronteiras”? Tem 
sido bem sucedida? 
Dr. Alexandre Beirâo: A nossa visâo 
de uma banca sem fronteiras assenta na 
base da selecçâo dos nossos produtos e 
serviços, e projecta-se para as estruturas 
humanas e fisicas do bcpbank. Senâo 
vejamos, dentro da nossa oferta de produ- 
tos e serviços facilmente se distingue a 
ausência de fronteiras quando o cliente 
deseja formalizar uma relaçâo bancâria 
corn o nosso Pais de origem, Portugal. 
Mais nenhuma instituiçâo bancâria no 
Canadâ lhe poderâ oferecer uma panôplia 

tâo alargada 
de soluçôes 
bancârias de 
Emigraçâo 
como aquela 
que o bcp- 
bank lhe pro- 
porciona con- 
sistentemente. 
Mas oferece- 
mos mais 

Dr. Alexandre Beirâo: A nova sucur- 
sal bcpbank da University Avenue tem 
vindo a crescer diâriamente o seu volume 
de negôcios de uma forma sustentada e 
bastante apreciâvel. Na vertente comu- 
nitâria, o facto de termos um colaborador 
nosso, na pessoa da Sra. D. Tina Antunes, 
que como ninguém conhece a 
Comunidade Portuguesa, permite-nos 
assumir uma postura de confiança na 
aderêneia de todos os utentes habituais do 
Consulado Gérai de Portugal em Toronto, 
â nossa oferta de produtos e serviços de 
cariz ùnico, utilizando a sua lingua de 
nascença. 
Para além desta vertente, e consequêneia 
da sua privilegiada localizaçâo associada à 
soberba arquitectura , é somente natural 
que acorram diâriamente a esta sucursal 
numerosas visitas dos mais variados 

experiencias 
de uma banca 
sem fron- 
teiras, as nos- 
sas modernas 
instalaçôes 
contemplam 
a m P 1 o s 
espaços aber- 
tos para que 

nada séparé os nossos clientes dos nossos 
colaboradores, a flexibilidade de utiliza- 
çâo da lingua Inglesa ou Portuguesa como 
o cliente assim o entender. 
A conveniência de acesso 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, quer seja por 
cartâo de débito ou por telefone 
( 1.866.77mybcp). Quero salientar também 
que somos a ùnica instituiçâo no Canadâ 
que promove o acesso à banca telefonica 
em Português, se o cliente assim o desejar. 
E, muito em breve, os nossos clientes 
poderâo complementar o acesso virtual 
das suas contas em Portugal 
(www.millenniumbcp.pt) corn o bcpbank 
Canadâ em www.bankbcp.com. Esta é a 
nossa visâo de “banca sem fronteiras”, e 
os resultados estâo à vista. 
Ana Fernandes: Para além da “banca 
sem fronteiras”, que outras apostas tem o 

bcpbank, neste momento? 
Dr. Alexandre Beirâo: As principais 
apostas do bcpbank baseiam-se num 
serviço de excelêneia que se pretende 
superior às expectativas do cliente mais 
exigente, no desenvolvimento da nossa 
gama de produtos e serviços, no aumento 
e melhoramento da oferta de canais alter- 
nativos de accesso 24/7 à escala global, na 
flexibilidade na concessâo de crédito alia- 
da a um poder local de decisâo imediato 
e sem burocracias aumentando as proba- 
bilidades de aprovaçâo. Tudo isto aliado a 
uma expansâo sustentada da nossa rede 
de sucursais. 
Ana Fernandes:Que desafios enfrenta 
o bcpbank, como banco português corn 
actividade corn Canadâ? 
Dr. Alexandre Beirâo: Os desafios 
que se nos deparam sâo claros. A continua 
integraçâo do bcpbank na Comunidade 
Portuguesa coloca-nos numa posiçâo 
impar em relaçâo à nossa concorrêneia. A 
actividade comercial de Emigraçâo do 
bcpbank continua a crescer na medida em 
que a Comunidade se apercebe que somos 
o ùnico Banco de Direito Canadiano corn 
origem Portuguesa no Canadâ e por isso, 
autorizado a providenciar todas as 
operaçôes bancârias sem exclnsâo, corn 
acesso ao maior Grupo Financeiro 
Privado em Portugal, o Millennium bcp. 
O desafio neste caso é fazer chegar esta 
mensagem ao maior nùmero possivel de 
membros da Comunidade. Por seu turno, 
a concorrêneia dos maiores bancos 
Canadianos desafia-nos a manter um 
preçârio bastante atractivo, tanto no 
Crédito à Habitaçâo como nos Depôsitos 
a Prazo, sempre aliado a uma flexibili- 
dade e rapidez que estes nâo podem 
oferecer, além de um esforço constante 
de formaçâo de todas as pessoas que tra- 
balham no Banco e de modernizaçâo e 
desenvolvimento dos nossos serviços. 
Queremos exceder as expectativas dos 
nossos clientes de uma maneira perma- 
nente e consistente, e para tal, exigimos 
de nos prôprios o desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias que façam 
face às novas exigêneias dos nossos 
clientes. Colocâmo-nos numa posiçâo 
privilegiada onde os desafios sâo produto 
interno do bcpbank. Os nossos clientes e 
colaboradores trabalham todos os dias em 
conjunto para responder ao maior desafio 
de sempre: ver o sorriso dos nossos 
clientes 

Ana Fernandes 
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Milhares de monos no Irao 
O ministro iraniano do Interior anun- 

ciou que as operaçôes de busca e salva- 

mento vao continuar até que as équipas 

de resgate tenham a certeza de que nâo 

hâ esperanças de encontrar sobre- 

viventes. O anüncio de Abdolvahed 

Mousavi Lari surgiu na mesma altura 

em que o governo da provincia de 

Kerman, atingida pelo sismo na passada 

sexta-feira, informou que o numéro de 

mortos jâ chegou aos 30 mil. 

Equipas de resgate de 21 paises, incluin- 
do Portugal, continuam a trabalhar 

para encontrar sobreviventes, apesar de 
a esperança de encontrar pessoas corn 

vida por entre os escombros ser desde 

ontem muito reduzida. 
O porta-voz do ministro do Interior, 

Jahanbakhsh Khanjani, disse que no 

passado foram encontrado sobre- 

viventes quatre e cinco dias depois do 

terramoto, por isso as autoridades 

decidiram prosseguir as buscas. 

ONU anunciou final das buscas 
para domingo 

As Naçôes Unidas tinham anunciado 

em Genebra que as operaçôes de resgate 

terminavam ao final de domingo, mas a 

decisâo carecia de uma confirmaçào por 
parte das autoridades iranianas. 

Teerâo decidiu, assim, continuar os tra- 

balhos até que as nào haja qualquer 

esperança de encontrar sobreviventes. 

"Enquanto houver possibilidade de 
encontrar sobreviventes, as operaçôes 

vâo continuar, afirmou Jahanbakhsh 

Khanjani. 

Para a ONU, a 

ajuda interna- 
cional deveria cen- 

trar-se agora na 

recuperaçào de 

cadâveres e na 

assistência aos 

desalojados. 

Portug^eses ini- 
ciam trabalho 

nos arredores 
de Bam 

Scotiabank™ 

Desejamos a todos os 
nossos estimados clientes 

e a toda a comunidade 

Pzàspezû 

A équipa portuguesa de busca e salva- 

mento que chegou ao Irào jâ começou a 

trabalhar. 

Os 37 homens e cinco câes estào a 

desenvolver uma missào conjunta corn 

outra équipa chinesa nas zonas rurais, 

nos arredores de Bam, cidade atingida 

pelo terramoto de 6,3 na escala de 

Richter. 

UNICEF alerta sobre epidemias 

A comunidade internacional continua a 

desenvolver esforços para ajudar o Irào, 

tendo o ministro do Desenvolvimento 

Internacional britânico anunciado que 

o Reino Unido vai enviar tendas de cam- 

panha e colocou à disposiçâo do gover- 

no iraniano dois aviôes Antonov AN12 

que permitem levar ajuda humanitâria 

de emergêneia para o interior do pais. 

Por seu lado, a UNICEF alertou que as 

condiçôes materials e sanitârias 

extremamente precârias em que vivem 

os sobreviventes do sismo podem alas- 

trar-se rapidamente em epidemias. 

0 que fazer em case de abale sîsmice 
Ser estiver em casa: 
Deve pôr-se debaixo de uma secretâria ou mesa resistente 
Afastar-se de janelas, espelhos, prateleiras, electrodomésticos ou outro tipo de objec- 
tes que possam cair/partir-se 
Nâo usar elevadores nem correr imediatamente para as saidas (que é a tendência da 
maioria das pessoas) 

Se estiver na rua: 
Deve procurar uma zona o mais isolada possivel, isto é, sem ârvores, edificios e fios 
eléctricos 
Se estiver junto a edificios, deve proteger-se debaixo da entrada para evitar ser atingi- 
do por objectes ou material em queda 
Caso esteja a conduzir deve parar o carro e encostar evitando zonas de risco 
Em qualquer caso deve protéger a cabeça corn os braços 

St. Matthew’s B.B.Q. Chicken 

TSoas *^estas! 

Encomendas pelo telefone: 
416 658-4126 

Uma casa familiar onde encontra tudo 
o que précisa para as suas festas de 

Natal e Fim de Ano. Contacte Maria e 
Antonio Pinto para a soluçâo das suas 

festas em familia. 

Frangos no churrasco 
e assados, bacalhau à St. 
Matthew's, peixe variado, 
batatinhas, arroz de 
marisco e muito meus. 

527 Rogers Road (at Old Weston Road), Toronto, Ont. M6M 1B4 MS. 
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Jâ nâo hà esperança de encontrar 
sobreviventes nos escombros 

Hâ dois dias que centenas de mâos 
remexem os escombros de Bam. Mil pes- 
soas foram resgatadas ainda corn vida, sô 
que O tempo nâo pâra e por esta altura sô 
um milagre poderâ manter alguém vivo 
debaixo do amontoado de escombros que 
sobraram das fracas construçôes que nâo 
resistiram à violência do sismo. Diz quem 
estâ habituado a cenârios como este que a 
fase da procura de sobreviventes estâ a ter- 
minar. 
O Irâo pediu ajuda e a resposta excedeu 
todas as expectativas. 22 équipas de busca 

cobertores que ajudem a manter vivo 
quem passou pelo pior desastre natural 
dos ùltimos dez anos. 

Canada envia ajuda para o Irâo 

O Canadâ vai enviar ajuda monetâria para 
as vitimas do sismo que abalou a cidade de 
Bam, no Irâo. 
A Agência Canadiana de 
Desenvolvimento Internacional disponibi- 
lizou 750 mil dôlares à Federaçâo 
Internacional da Cruz Vermelha. O 
dinheiro serâ usado para adquirir serviços 
de urgência às vitimas mais afectadas pelo 
sismo. Para além da ajuda monetâria, o 

e salvamento de 16 paises do mundo estâo 
a ajudar os iranianos a recuperar os sens 
mortos que segundo o ultimo balanço é de 
22 mil vitimas. 
A tragédia nâo se compadece corn rituais 
fünebres. É preciso enterrar os mortos o 
mais depressa possivel para evitar a propa- 
gaçâo de doenças. O Crescente Vermelho 
jâ pediu a todos os que se encontram em 
Bam que usem mâscaras pois o cheiro estâ 
a tornar o ar irrespirâvel. 
Aos cemitérios da regiâo estâo a chegar 
centenas de cadâveres levados por 
familiares ou empilhados em camiôes. O 
buldozeres nâo tem mâos a medir, jâ 
foram abertas dezenas de valas comuns. 
Desde sâbado, Bam enterrou 13 mil 
pessoas. 
As équipas de busca e salvamento estâo a 
enfrentar ainda outro problema vindo das 
provincias vizinhas de Bam. Os bandos 
armados que vem à cidade para as 
pilhagens. 
Terminada a procura de sobreviventes, 
aquilo que o Irâo pede agora é comida, 
âgua, medicamentos, médicos, tendas e 

Canadâ também vai enviar artigos, tais 
como cobertores, botelhas de âgua, 
geradores e tendas de abrigo para os 
milhares de sobreviventes que enfrentam 
temperaturas de 7 graus abaixo de zero. 
O ministro dos Negôcios Estrangeiros 
Canadiano, Bill Graham, coiisiderou o 
sismo, num comunicado enviado às 
autoridades iranianas, uma "tragédia 
terrivel". 
Segundo informou, o Canadâ continuarâ 
a seguir a situaçào de perto, através da 
Embaixada Canadiana em Teerâo e em 
parceria corn as organizaçôes 
humanitârias internacionais. 

Comissâo Europeia reforça ajuda 
ao Irâo para 3,2 milhôes de euros 

A Comissâo Europeia decidiu concéder 
3,2 milhôes de euros de ajuda humanitâria 
de urgência ao Irâo, face ao terramoto que 
na sexta-feira devastou a parte oriental do 
pais. 
Os fundos vâo ser utilizados para financiar 
o envio de équipas de socorros, hospitais 

de campanha, abrigos, 
aparelhos de aqueci- 
mento e raçôes de âgua, 
anunciou a comissâo, 
em comunicado. 
Fundos suplementares 
poderâo ser disponibi- 
lizados apôs uma avah- 
açâo mais compléta das 
necessidades no terreno, 
acrescentou o executivo 
europeu. 
O dinheiro serâ utiliza- 
do pelo Echo, escritôrio 
de ajuda humanitâria 
da Uniâo Europeia, e 
pelos seus parceiros 
habituais nas operaçôes 
humanitârias, como o 
Comité Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) 
e os Médicos Sem 
Fronteiras (MSF). 
Entretanto, vârios paises continuam a 
anunciar ajudas de emergência ao Irâo, 
entre os quais a Africa do Sul, que enviarâ 
uma équipa de médicos, quatro càes detec- 
tores de vitimas em escombros e diverso 
outro equipamento. 
A Espanha vai fornecer purificadores de 
âgua no valor de 300.000 euros destinados 
a vârias cidades do pais, além de uma 
équipa de oito pessoas, enquanto os paises 
nôrdicos enviarâo 13 toneladas de mate- 
rial, nomeadamente tendas e cobertores. 
O Egipto, por seu turno, manifestou o 
desejo de participar na reconstruçào da 
histôrica cidade de Bam, uma das mais 
valiosas jôias do patrimônio arqueolôgico 
do Irâo. 

ARABIA 

Cidade 
histôrica 

Antiga cidade da rota da sedâ, Bam é 
um dos principals atractivos do Irâo. 
Possui vestigios arquitectônicos da 
cidadela medieval. 
E frequentemente visitada por turistas. 
Este é o mais grave terramoto registado 
no Irâo desde 1998, de acordo corn o 
Observatôrio de Ciências da Terra, em 
Estrasburgo. 
Desde 1991, os terramotos no Irâo jâ 
provocaram a morte a 17,600 pessoas. 
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S'- 

CARN^IRO 

2yo3xioio$t 

TOLRO 

21/04 A 20/05 

Este nào é a altura indicada para se isolar ou fechar. Procure o convivio 
com os amigos, participe em actividades sociais e colectivas. Deixe, igual- 
mente, que venham ter consigo e aproveite os apoios que Ihe sao ofereci- 
dos. Podera iniciar um relacionamento amoroso com base numa sblida 
amizade que acaba de iniciar ou com aiguém que jâ fazia parte do seu 
nticleo de amigos e em quern nào tinha ainda reparado. 

Marte na Casa XII nem sempre é um transito facil. Em especial, se 
Marte fizer aspectos dificeis, podera sentir frustraçào e desencoraja- 
mento. Padrôes de comportamento passados e inconscientes vêm 
agora ao de cima e fazem com que tenha atitudes que nào 
compreende. Evite o confronto com os outros. O confronto, a haver, 
devera ser apenas consigo. 

QEMCOS 

21/05 A 20/06 

ra 

CàRâNOUEJO 

Nesta ocasiào estào particularmente favorecidas as viagens que Ihe 

darâo grande prazer por proporcionarem novos contactos e novos 

conhecimentos hâ muito ambicionados. O convivio com pessoas de 

outras paragens podera ser uma agradavel fonte de novos horizontes 

culturais que irào enriquecer a sua existência. 

Ease profissional muito positiva. A sua ambiçào e desejo de veneer, 

21/06 A 20/07 ^ fazer com que trabalhe afincada e perseverantemente, a fim de 
f ^ atingir os seus objectivos. Apesar de se sentir melhor a trabalhar 

sem interferêneias e gozando de plena autoridade, seja tolérante 
com os colegas e agradeça as ajudas recebidas. 

E o mundo dos afectos que mais vai estar em evidência enquanto 
Vénus transitar pela sua Casa VII. Nào é a altura ideal para se 

envolver em lutas ou conflitos. Um novo amor podera surgir nesta 
altura. Hâ um maior desejo de intimidade, de expressar e de rece- 
ber afecto, o que Ihe trarâ grande satisfaçào. 

VlROD^f- 
23/06 AtU/OO 

BALANçA 

23/00 A 22/10 

ESCORPIAO 

23/10 A 21/11 

Podera passar por momentos de grande inquietaçào e 
ansiedade. As emoçôes sào vividas com grande intensidade e é 
possivel que a sua afirmaçâo pessoal esteja ligada à expressào 
da sua sexualidade. No entanto, também podera contar com 
um sentido critico e uma capacidade de estratégia muito 
desenvolvidos. 

Chegou a altura de dar largas à' sua criatividade mas, se nào aprecia por 
mâos à obra, entào deixe-se seduzir pela criatividade dos outros, o que 
podera fazer de diversas formas, quer procurando o contacto com as 
tradicionais formas de arte {museus, galerias, etc.), quer olhando com 
outros olhos aquelas belezas naturais que sempre estiveram ali ao seu 
alcance e que, tempos atras, pareciam inexistentes. 

Esta é uma fase muito ligada à sua saiide e ao seu trabalho. A sua atitude, 
boa ou mâ, influenciarâ o seu estado gérai nestas areas. Assim, um bom 
regime alimentar e uma maior atençào aos assuntos que tem em màos 
sào aconselhâveis. Evite situaçôes que lhe possam ser préjudiciais, pra- 
tique desporto moderadamente e dê alguma atençào ao relacionamento 
no seu local de trabalho. Nào entre em conflito corn os outros. 

SAGITâRIO 

22/11 A 21/12 

Vénus na Casa III tal como na passagem de Vénus pelas casas anteriores, 
estarâ especialmente sensivel ao conforta e ao prazer, mas neste caso sera 
através da actividade intelectual ou da interaeçào corn outras pessoas - 
irmàos, por exemplo. Problemas de dinheiro relacionados corn meios de 
transporte ou pequenas viagens poderào surgir. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÀQLJÂRIO 
21/01 A10/02 

Æ 

M y, 
Durante este trânsito de Marte pela casa IV poderào ocorrer dis- 
cussôes corn membros da familia, devidos sobretudo à sua determi- 
naçào e até teimosia, considerando que a razào esta sempre do seu 
lado e esquecendo que podera haver outros pontos de vista igualmente 
vâlidos. Procure fazer-se entender e entender os outros. 

Irâ sentir grande prazer em tudo aquilo que fizer, projectando 
simpatia e boa disposiçào. Vai procurar naturalmente a paz e 
harmonia corn os outros, ultrapassando corn facilidade 
mal-entendidos e divergêneias. A sua simpatia e charme 
atrairào amigos e popularidade, dos quais poderâ beneficiar 
proveitosamente. 

.fields 
20/02 A"20/03 

Este é talvez o melhor momento dos ùltimos tempos para, de uma forma 
prâtica e racional, fazer investimentos de ordem financeira ou, pelo 

menos, définir um caminho melhor e mais seguro nessa matéria. Como 
este é um periodo em que desejarâ mais o sucesso material e os lucros, 
nào deverâ ser imprudente na forma de lidar corn os assuntos dessa area. 

Uma contençào de gastos é uma boa medida de segurança. 

Horizontal: 
1 - Emocionado; ^ 

2 - Corre num vale, rolo con- 

fuse; ^ 

3 - Confrarias; 3 
4 - O sustenta (inv.), em partes^ 

iguais, ligaçâo; 
5 

5 - Vogais, peça de vestuârio 

(pi-); , 6 

6 - Mano, chefe etiope; 7 

7 - Enfermiços; 0 

8 - Estas, batrâquio; 
9 

9 - Aquele que detém; 

10 - Ligaçôes, diferente (inv.). ^ ® 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Precedência; 2 - Lugar onde se secam os cereals, letra grega, precedia o rei; 3 - 

Divôrcio; 4 - Nega (inv.), implica uma condiçâo (inv.); 5 - Caixâo, é parente (inv.); 6 

- Pneus, esta coisa; 7 - Caridosa, anel, quase ora; 8 - Povoaçôes, no meio da arte; 9 - 

Pron. pes., acusado; 10 - Esqueleto, assunto. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 1- pensamento; 2-ola, piar; 3- savana; 4- ibericos; 5- to, soleira; 6- ir, 

al; 7- va, namorar; 8- od, ima, ara; 9- so, caduco; 10- doloroso Verticais: 1- posi- 

tivos, 2- elaborado; 3- nave; 4- arsenico; 5- nio, amal; 6- aclamado; 7- ep, oleo, ur; 8- 

ni, si, raco; 9- tal, aros; 10- orada, ra. 

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

PAYCHECK 

ACTORES : Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman, Paul ] 
Giamatti, Colm Feore, Joe Morton, Michael C. Hall | 

Género: Ficçâo cientifica Duraçâo:l28 min Director; John Woo 

SiNOPSE: 

Michael Jennings (Affleck) é um génio mundialmente famoso, especializado 
em projectos tecnologicamente avançados e de tal forma secretos que ap6s os 
terminar a sua memoria é-lhe “apagada” para que os segredos da companhia 
nào possam cair nas màos alheias. 
Michael é extremamente bem pago em cada um destes projectos, tendo no 
ultimo, com uma duraçào de 5 anos, chegado a um acordo de 4.4 biliôes de 
dblares. Mas no término deste ultimo trabalho no lugar de receber o seu 
recheado cheque, entregam-lhe apenas um envelope com varios objectas e a 

noticia que foi ele prôprio que decidiu nào ser pago pelo trabalho. 
Com a sua memoria “apagada”, como é normal no fim de cada projecto, 

Jennings nào tern defesa ficando apenas com as pistas que deixou a si prôprio 
no envelope. Este objectas sào a ünica esperança que tem para descobrir o que 
se passou durante os cinco anos. Ira ter a ajuda de Rachel (Truman), a mulher 
corn quem trabalhou durante cinco anos e que aparentemente amou durante 
très. 
Terào de correr contra o tempo e juntar as peças do puzzle do seu passado 
antes que os inimigos o agarrem. 

Britney Spears 

A cantora norte-americana Britney Spears 
actua pela primeira vez em Portugal a 03 
de Junho proximo, no quarto dia do 
Festival Rock in Rio - Lisboa, anunciou 
sâbado a promotora. 
Segundo explicou a promotora, a artista 
norte-americana é a quarta dos cinco 
cabeças de cartaz que actuarào no Palco 
Mundo do Festival Rock in Rio - Lisboa, 
que decorrerâ nos dias 29 e 30 de Maio e 
de 04 a 06 de Junho no Parque da Bêla 
Vista, em Lisboa, baptizado de "Cidade do 
Rock". 
Os outros cabeças-de-cartaz jâ anunciados 

para o Palco Mundo sào os Guns n' Roses, 
os Metallica e o britânico Sting. 
A estes nomes jâ confirmados para o even- 
to juntam-se Xutos & Pontapés, o cantor 
espanhol Alejandro Sanz, Charlie Brown 
Jr., Slipknot, Rui Veloso, a brasileira Ivete 
Sangalo, o müsico Thierry Robin e o E)J 
Vibe. 
Anunciado como um dos maiores festivais 
alguma vez realizados em Portugal, o 
Rock in Rio-Lisboa promete um cartaz de 
cerca de 70 artistas, repartidos por vârios 
palcos numa ârea de 200 mil metros 
quadrados. 

Maria Rita, fiiiia de 
Eiis Regina, ciiega 
em Janeire a Portugai 
Fenômeno musical no 
Brasil, a cantora Maria 
Rita Mariano actua em 
Janeiro pela primeira vez 
em Portugal, em très con- 
certos em nome prôprio 
tentando fugir à sombra da 
màe. Elis Regina. 
A cantora apresenta-se no 
dia 08 no Coliseu do Porto 
e a 09 e lO no de Lisboa, 
com o primeiro âlbum da 
sua carreira, intitulado 
"Maria Rita”, disco de ouro 
em Portugal. 
No Brasil, Maria Rita jâ 
arrecadou o disco de plati- 
na, por vendas superiores a 
500 mil exemplares. 
Corn um primeiro âlbum 
que realça a voz e a inter- 
pretaçâo. Maria Rita canta 
temas de Rita Lee, Milton 
Nascimento, Marcelo 
Camelo, Clâudio Lins ou 
Lenine e Brâulio Tavares, 
num registo que respira 
sobretudo mùsica popular 
brasileira. 
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A rSCOLA. O SiSTEMA E OS NO88O8 ANSEIOS 

Feliz Ano Novo 
Chegâmos ao final de mais um ano. E tal 
como acontece ano apôs ano, temos 
tendência a repetir sempre a mesma 
maxima: Ano Novo, Vida Nova. Nâo opto 
pela excepçào. Alias, esta é uma maxima 
que sempre espero ver concretizar-se no 
campo da educaçâo. 
Ultimamente, a educaçâo tem preenchi- 
do parte da agenda politica, a nivel 
provincial e federal. Para além da agenda 
politica, vârios pais também se têm ma- 
nifestado contra um sistema que nécessi- 
ta de uma reforma urgente. Uma das 
medidas a ser tomada passou por um 
protesto contra o teste de literacia admi- 
nistrado no 10° ano de escolaridade, 
sobre o quai jâ muito temos falado. A luta 
por um numéro reduzido de alunos por 
turma, assistência tecnolôgica e educa- 
cional e mais recursos para as escolas ocu- 
pam a agenda de todos os encarregados 
de educaçâo. 
Assim, o importante, neste novo ano que 
agora inicia, é continuarmos a lutar pela 
melhoria do sistema de educaçâo dos nos- 
sos filhos. É, cada vez mais, imperativo o 
envolvimento dos pais nas decisôes 
tomadas nas escolas. A filosofia de qual- 
quer escola passa pelo envolvimento acti- 
vo de pais, professores, alunos e toda a 
comunidade que, em conjunto, lutam 
pelo sucesso escolar de todos os alunos. 
Nunca é demasiado relembrar aos pais 
portugueses que, mesmo se nâo do- 

minarem a lingua inglesa, podem e 
devem envolver-se na educaçâo dos 
filhos. 
A seguir deixo-vos corn très pequenas 
histôrias de alunos da escola de por- 
tuguês “5 Quinas” sobre a época natali- 
cia. Embora breves, sâo histôrias bonitas 
e comuns a crianças de 9 anos, como é o 
caso da Priscilla, Tiago e Carlos. Feliz 
Ano Novo. 

O Dia de Reis 

o dia de Reis na aldeia é muito bonito. Na 
aldeia, vale a pena passar o dia de Reis. E 
o Natal. Depois do Natal, cantam-se os 
Reis. Vamos de porta em porta à procura 
de coisas para oferecermos ao Menino 
Jesus. 
Eu gosto do dia de Reis na aldeia. Depois 

de andarmos a cantar pelas 
portas, vamos todos aquecer- 
mo-nos junto à lareira e beber 
qualquer coisa quente. Eu 
gostei de ter passado o dia de 
Reis na aldeia quando era 
pequeno. 

Tiago Carvalho, 4° ano 

Ano Novo 

o Ano Novo 
é müito lindo 
porque é 
mais um ano 
que temos 
pela frente. 

U a n d o 
chegâmos às 
2 3 h 5 9 , 
começa-se a 
fazer a con- 
tagem para 

trâs dos ùltimos minutos do ano velho. 
Depois, quando chega a meia-noite, toda a 
gente canta, dança e corne doze uvas pas- 
sas: uma para cada mês do novo ano. 
Acho que é para dar boa sorte. 
Este é a primeira passagem de ano que 
passo no Canada, mas acho que também 
vou gostar porque vou estar corn a minha 
familia. 

Espero que o proximo Ano 
seja ainda melhor do que este 
que acaba. Por isso, Feliz Ano 
Novo. 

Carlos Carvalho, 4° ano 

Bolo Rei 

Quando chega o Natal, tudo é muito boni- 
to porque temos présentes, festas e férias da 
escola. Eu também gosto de corner o Bolo 
Rei. Para os meninos que nâo sabem o que 
é o Bolo Rei, é um bolo que comemos no 
Natal e no Ano Novo até à festa dos Reis. 
Este bolo tem muita fruta e é muito deli- 
cioso. O bolo é redondo como uma coroa. 
Este Natal espero que todos possam corner 
bolo de Natal e que gostem tanto como eu. 
Eu espero continuar a corner Bolo Rei até 
ao dia de Reis. Depois acaba o tempo do 
Natal. 

Priscilla Miranda, 4° ano 

FESTZVAL PORTUGUêS CANA 
NSIGO S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 
«leo.""* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorfler Player 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

$125.08* 

General Electric 
$5000* 

80 
00* 

Sylvania 
Pox*taJ>lo RadJio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$6O.M* 

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

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMACOES: 

416.537.1088 

*PlusGST&PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Acusaçâo do processo 
da Casa Pia 
Miaistério Püblico pede a prisâo preventiva 
de Paulo Pedroso e Hugo Marçal 
Dez pessoas estâo formalmente 
acusadas no âmbito do mega- 
processo Casa Pia. Carlos Cruz, 
Ferreira Diniz, Paulo Pedroso, 
Hugo Marçal, Manuel 
Abrantes, Jorge Ritto, "Bibi", 
Herman José, Gertrudes, a 
dona da casa de Elvas, e o 
arqueôlogo Francisco Alves, 
estes sào os nomes que constam 
na lista da acusaçâo publicada 
na segunda-feira. 
Durante a fase de inquérito 
foram constituidos 13 arguidos, 
mas afinal o Ministério Püblico 
(MP) sô acusou 10 pessoas. 
Os primeiros arguidos a serem 
notificados foram os que estâo 
presos preventivamente no 
Estabelecimento Prisional de 
Lisboa. Carlos Cruz, Ferreira 
Diniz, Jorge Ritto e Manuel 
Abrantes jâ falaram corn os 
advogados para se inteirarem da acusaçâo. 
Em declaraçôes à agência Lusa, o advoga- 
do de Manuel Abrantes, Paulo Sâ e 
Cunha, mostrou-se satisfeito pelo facto do 
MP ter jâ deduzido a acusaçâo e considéra 
que "agora vai ser possivel começar a tra- 
balhar na defesa". 
O MP pede também a prisâo preventiva 
de Paulo Pedroso e Hugo Marçal. 
O ex-porta-voz do PS, bem como Hugo 
Marçal, jâ estiveram presos preventiva- 
mente por suspeita de abuso sexual de 
menores mas foram libertados e sujeitos 
ao Termo de Identidade e Residência. 
O deputado do PS foi libertado por 
decisâo de tribunais superiores a 8 de 
Outubro, o mesmo acontecendo corn 
Hugo Marçal, a 18 de Outubro. 
Carlos Cruz e Ferreira Diniz estâo presos 

- preventivamente desde 1 de Fevereiro de 
2003, Manuel Abrantes desde 1 de Abril e 

Jorge Ritto desde 21 de Maio. 
Manuel Abrantes é suspeito de 80 crimes 
sexuais, alegadamente praticados entre 
finais de 1098 e Março de 2001. Estâ indi- 
ciado de abusos sobre menores internos 
da Casa Pia e ainda abusos sobre outras 
crianças. 
No âmbito dos dois processos de pedofilia 
corn alunos da Casa Pia de Lisboa foram 
constituidos 13 arguidos, entre eles "Bibi" 
(no primeiro processo e jâ corn acusaçâo 
deduzida), o humorista e apresentador de 
televisâo Herman José e o arqueôlogo sub- 
aquâtico Francisco Alves, ambos em liber- 
dade com Termo de Identidade e 
Residência. 
O processo Casa Pia conta coin cinco 
arguidos presos preventivamente: Carlos 
Silvino ("Bibi"), Carlos Cruz, Jorge 
Ritto, Joâo Ferreira Diniz e Manuel 
Abrantes. 

Présidente des bembeires de 
Sacavém nega centrabande 
de viaturas tape de gama 
o présidente da direcçâo dos 
Bombeiros Voluntârios de Sacavém 
negou a existência de contrabando de 
viaturas topo de gama na associaçâo e 
lamentou que a associaçâo esteja 
envolvida numa "trama" sem culpa 
nenhuma. 
Armando Rocha reagia a uma noticia 
veiculada pelo Correio da Manhâ, 
segundo a quai a direcçâo daquela 
associaçâo estâ a ser investigada pela 
Policia Judiciâria (PJ) por alegado con- 
trabando de viaturas topo de gama. 
Segundo o Correio da Manhâ, a Secçâo 
Central de Investigaçâo às Fraudes 

Organizadas sobre Mercadorias (SCI- 
FON) desencadeou uma investigaçâo 
em que foram detectados vârios veicu- 
los de marca Mercedes que teriam sido 
importados em nome daquela associ- 
açâo, sendo posteriormente utilizadas 
em tarefas estranhas â actividade dos 
bombeiros. 
Um desses veiculos, um Jipe Mercedes 
G4Ü0 CDi, foi apreendido recente- 
mente pelos inspectores da PJ quando 
se encontrava na posse de Miguel 
Sousa Cintra, filho do empresârio e ex- 
presidente do Sporting Sousa Cintra, 
adianta o jornal. 

Hospitals privados 
sem licença 
Apenas nove dos 43 hospitais privados 
portugueses estâo a funcionar dentro da 
lei. O jornal Püblico révéla que a maioria 
das unidades privadas de saüde em 
Portugal funciona sem licenciamento da 
Direcçâo-Geral de Saüde. 
Os responsâveis pelos hospitais privados 
queixam-se das exigências excessivas da 
lei e nâo concordam corn a diferenciaçâo 
entre a legislaçâo do sector privado e do 
püblico. 
Algumas das unidades privadas de saüde 
nâo licenciadas nâo cumprem requisites 
bâsicos como simples regras de segurança 
contra incêndios. 
Por outro lado, a fiscalizaçâo feita pelo 
Estado aos privados durante o processo 
de licenciamento nâo volta a repetir-se de 
forma periodica devido à inexistência de 
um ôrgâo fiscalizador. 
O bastonârio da ordem dos médicos, 
Germano de Sousa, admite que os utentes 
podem estar menos protegidos devido ao 
que considéra ser uma "lei confusa e exces- 
sivamente exigente". 
Germano de Sousa reconhece ainda que 
se as regras aplicadas aos hospitais priva- 
dos fossem exigidas no sector püblico, 95 
por cento das unidades hospitalares 
teriam de fechar. 
O secretârio de Estado da Saüde, Carlos 
Martins, jâ fez saber que estâo previstas 
alteraçôes legislativas para 2004, que 
visam mudar o regime de licenciamento 
actualmente em vigor desde 15 de Janeiro 

de 1993. 
No sector privado dos centros de medicina 
fisica e de reabilitaçâo o cenârio nâo é 
diferente. Apesar de haver legislaçâo regu- 
ladora hâ 4 anos, a inexistência de comis- 
sôes de avaliaçâo leva a que nâo exista 
nenhuma instituiçâo licenciada. 
Na ârea da medicina dentâria a lei é de 
2001 mas ainda nâo foram sequer criadas 
comissôes de verificaçâo técnica para 
avaliar os processos de licenciamento. 
A juntar a este quadro, 44 unidades pri- 
vadas de saüde sem fins lucratives estâo 
isentas do processo de licenciamento. O 
regime de isençâo abrange as misericôr- 
dias, as instituiçôes de solidariedade social 
e as mutualidades. 

Metro servira mais 30 miiiiôes de 
pessoas/ano a partir de Março 
o prolongamento do Metro de Lisboa até 
Odivelas a partir de Março deverâ ser 
usado por 30 milhôes de passageiros/ano e 
retirarâ por dia 5.000 carros da Calçada de 
Carriche, anunciou segunda-feira o 
primeiro-ministro. 
"A populaçâo de Odivelas (cerca de 
300.000 habitantes) jâ poderâ utilizar este 
Metro em Março. Estes cinco quilômetros 
de prolongamento sâo muito importantes, 
porque vâo servir mais 30 milhôes de pas- 
sageiros por ano e poderâo pôr fim ao 

calvârio da Calçada de Carriche", disse 
Durâo Barroso, apôs uma viagem experi- 
mental até Odivelas, que serviu também 
para assinalar o 44° aniversârio do Metro. 
Pela primeira vez e em quase meio século 
de histôria, uma composiçâo do Metro 
transpôs esta segunda-feira os limites do 
concelho de Lisboa, percorrendo, a partir 
do Campo Grande, as cinco novas 
estaçôes da Linha Amarela: Quinta das 
Conchas, Lumiar, Ameixoeira, Senhor 
Roubado e Odivelas. 

John Custodio 
Manny Rodrigues, 

Desejam aos clientes e 
amigos um Ano Novo 
corn muita paz, amor e 

J| harmonia. 

PETROCANADA 354 Harbord St., Toronto, Ontario, M6G 1H7 
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Financial Times nOe Antonio 
Vitorino entre os candidates 
à sucessâo de Prodi 
O influente diârio britânico Financial 
Times apontou na segunda-feira o 
comissârio europeu Antonio Vitorino 
como um dos candidatos à sucessâo 
de Romano Prodi na presidência da 
Comissâo Europeia, em Outubro de 
2004. 
"Nào hâ um claro favorito ao cargo 
entre os antigos e actuais dirigentes 
europeus", escreve o jornal, acrescen- 
tando que "os nomes mais frequente- 
mente citados" sào os dos actuais 
primeiros-ministros luxemburguês, 
Jean-Claude Juncker, belga, Guy 
Verhofstadt, e grego, Costas Simitis, e 
o do ex-primeiro-ministro finlandês 
Paavo Lipponen. 
Antonio Vitorino, comissârio 
europeu para a Justiça e Assuntos 
Internos, é o primeiro nome referido 
pelo Financial Times na categoria de 
"candidatos alternativos" que a 
Irlanda vai "provavelmente propor" 
que o jornal diz "ter brilhado nas suas 
actuais funçôes". 
Nas mesmas condiçôes estâ o comissârio 

europeu para o Alargamento, o alemâo 
Guenter Verheugen, a quem se junta o 
présidente do Parlamento Europeu, o 
irlandês Pat Cox. 

Atentado lunto ao aeroporto 
deCabul 
Polfcia detectou o terrorlsta mas 
nâo conseguiu evitar a explosâo 

Cinco poUdas e um terrorista - que os explosâo, a menos de 200 metros do 
agentes tentaram travar - morreram perimetro do aeroporto, 
numa explosâo junto ao aeroporto de O terrorista era conhecido da policia, que 
Cabul, no Afeganistâo. É mais um ind- o perseguîa hâ algum tempo e que acres- 
dente nas üitimas seraanas, em que a vio- centou tratar-se de um estrangdro, nào 
lência se agudizou desde que começou a querendo, contudo, darsdados mais pre- 
Loya Jirga. Esta reuhiâo magna dos cisos sobre a sua identidade. 
vârios lideres e notâveis afegâbs visa Esteéumdosmaisgravesinddentesvio- 
escreyer a Constituiçâo. lentos nas ultimas duas semanas, desde 
“O chefe dos serviços de segurança da que a Loya Jirga estâ reunida. No dîa de 
polida local e quatre dos seus guardas Natal, uma bomba explodiu junto ao 
morreram na explosâo quand© tentavam local onde residem membros da ONU 
deter ura terrorista que transportava destacados na capital afegâ, mas nào 
explosives. No total morreram seis pes- houve vitimas. 
soas, entre as quais o terrorista", indicou Os militares norte-americanos estaciona- 
à agêneia de noticias AFP o chefe da poli- dos no Afeganistâo jâ tinham avisado que 
cia de Cabul, Baba Jan. a violênda poderia intensificar-se e o aler- 
Elementos da Força Internacional ta é mâximo por estes dias. Suspeita-se 
de Assistência à Segurança (Isaf), respon- que membros do deposto regime Taliban 
sâvel pela segurança na zona do aeropor- estâo por detrâs destas acçôes 
to, bloquearam as imediaçôes do local da destabilizadoras. 

Desfiorestaçâo jà atingiu 
15,7 por cento da area total 
da Amazonia 
A desfiorestaçâo da Amazonia, na regiào 
Norte do Brasil, jâ atingiu 631.369 
quilômetros quadrados, o que équivale a 
15,7 por cento da ârea total da floresta - 
seis em cada 100 ârvores. 
A projecçâo con'sta de um relatôrio elabo- 
rado por 12 ministérios do Govern© 
brasileiro para descobrir as causas e os 
efeitos da desfiorestaçâo acelerada. 
Apenas 8,7 por cento do totaLda desflo- 
restaçào da Amazonia - très em cada cem 
ârvores - foi autorizada pelas autoridades 
ambientais e o restante foi feito de forma 
clandestina. 
Segundo o relatôrio governamental, entre 
Agosto de 2001 e Agosto de 2002 a des- 
fiorestaçâo aumentou 40 por cento 
em relaçâo ao periodo imediatamente 
anterior. 
A ârea da desfiorestaçâo da Amazonia, 
entre Agosto de 2001 a Agosto de 2002, foi 
de 25.476 quilômetros quadrados, o 
équivalente a quase um terço de Portugal. 
A pecuâria na regiào é responsâvel por 
cerca de 80 por cento de toda a ârea des- 
florestada da Amazônia, referiu o 
relatôrio governamental. 
O estudo mostra igualmente que 75 por 
cento da desfiorestaçâo entre 1978 a 1994 
foi feita numa faixa de 50 quilômetros em 
cada lado das auto-estradas. 
A desfiorestaçâo total da Amazônia atinge 

100 cidades dos estados do Maranhào, 
Parâ, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, 
Amazonas e Acre. 
Em Outubro deste ano, a organizaçâo nào 
governamental ambientalista Greenpeace 
denunciou que a desfiorestaçâo da 
Amazônia estâ "fora do controlo" das 
autoridades. 
Segundo a Greenpeace, em algumas 
regiôes da Amazônia, designadamente no 
Sul do estado de Rondônia, os 
madeireiros trabalham pela noite dentro, 
chegando a derrubar 80 ârvores por dia. 

AIDS Commi!i»a of Tor oc to 

SERVIÇOS E PROGRAWAS DO 
AIDS COMMITTEE OF TORONTO 

.SÔ9 Church 8t>, 4th floor 
Toronto, ON MS8 2M 

Fernanda da SH va 

Boas restas! 

Rui Pires 

- Servlç^ de acofiselhamento gratuito para fantîiïas e mdhrtdtios 
infectados ou afectados peio virus da AIDS/SIDA. 

- Ajuda na procura de emprego e curriculum v%ae (résumé}. 

- Preenchimento de Decfeiraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

* Aulas de <omputadores para pet%»>as HIV pos^ivas. 

< Prog ramas de educaçae e prevençao para jovens e adu R:os. 

« Oportuiiidades de voiuntariado e respectrvo treino. 

> Acompanhamento ao medico e ao hosptal. 

- Assistência para profîssiooais que trabaiham na area de 
HIV/AIDS (médkos, assistentes sociais, etc). 

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

e-MAÏtî fdasilva#actoronto,org ou rpires#actoronto,org 
WEBSrrEî vwww.actoronto»or9/pQitugue^/index.Ntml _ 
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licença para matar 
Defesa e Administraçâo Interna negociaram em 
Londres acordo secrete sobre a GNR no Iraque 
De acordo corn o memorando de entendi- 
mento secreto que régula a as acçôes da 
GNR no Iraque, a que o jornal Publico 
teve acesso, os militares portugueses estâo 
autorizados a atirar a matar para impedir 
a destruiçâo de instalaçôes militares ou 
infiltraçôes em instalaçôes da coligaçào ou 
areas restritas. 
As estruturas essenciais para a 
manutençâo da ordem püblica, saüde e 
higiene, centrais eléctricas e equipamentos 
de distribuiçào também podem ser defen- 
didas corn recurso à utilizaçào da arma de 
fogo. 
O memorando de entendimento que régu- 
la as acçôes da GNR no Iraque também 
révéla que Portugal é o ünico pais a nâo ser 
denominado como Estado ou Repüblica, 
mas sim como Ministério da 
Administraçâo Interna do Governo de 
Portugal. 
No memorando de entendimento negocia- 
do pelo Governo português em Londres, 
Portugal, contrariamente aos restantes 
oito paises que assinaram o acordo, nunca 
é tratado como Estado ou Repüblica. 
Numa primeira fase é denominado como 

Ministério da 
Defesa do 
Governo de 
Portugal e mais 
tarde como 
Ministério da 
Administraçâo 
Interna do 
Governo de 
Portugal. 
O memorando, de 
16 pâginas, assina- 
do pelo coman- 
dante gérai da 
GNR Mourato 
Nunes, a 10 de 
Outubro deste 
ano, prevê que os 
elementos da força 
militar portuguesa 
no Iraque tenham 
imunidade perante a jurisdiçâo criminal, 
civil e administrativa local, pelo que ficam 
sujeitos às leis portuguesas. 
O facto de a GNR ser uma força de segu- 
rança militarizada em nada distingue os 
militares portugueses das restantes forças 

militares da coligaçào. 
A GNR estâ no Iraque para garantir a 
segurança local, a pacificaçâo e a estabi- 
lizaçâo do pais, mas nâo estâ a salvo dos 
ataques que têm atingido as forças da coli- 
gaçâo desde o final do conflito no Iraque. 

Sacos de areia nao seguram àgua 
Comissâo de moradores do Bom Sucesso, em Obidos, 
querem medidas urgentes 
o muro de 4500 sacos de plâstico corn 
areia colocados nas dunas do Bom 
Sucesso, junto à Lagoa de Obidos, para 
protéger habitaçôes prôximas a âgua, 
começou a ruir, informou a comissâo de 
moradores local. 
Os 4500 sacos, de uma tonelada cada, 
foram cobertos corn areia em Outubro de 
2002 e jâ em Janeiro deste ano, na altura 
das marés vivas, começtu-am a cair e obri- 
garam a uma intervençâo de Institute da 
Agua (INAG). 
A lagoa de Obidos comunica corn o mar 
através de um canal, designado de aberta 
(situado entre a Foz do Arelho e o Bom 

Sucesso), mas nos 
ultimes anos o canal 
tem-se vindo a deslo- 
car para o Bom 
Sucesso colocando 
em risco seis viven- 
das e provocando o 
desaparecimento do 
areal. 
A comissâo de 
moradores "réclama 
uma soluçâo estudada cientificamente 
porque esta forma, além de nâo ser 
ecolôgica, estâ a gastar o dinheiro dos 
contribuintes para nada. A comissâo pre- 

coniza a construçâo de um muro sub- 
aquâtico, como o que foi feito na outra 
margem (Foz do Arelho), para deslocar a 
aberta para o centre", disse um morador. 

Estradas 
reabertas 
Centenas de turistas 
que se deslecaram à 
Serra da Esirela 
podem subir à Terre 

As estradas que atravessam o maciço cen- 
tral da Serra da Estrela foram reabertas ao 
trânsito para satisfaçâo de centenas de 
turistas que se deslocaram à regiâo. Os 
acessos à Torre estiveram fechados 
durante cerca de 11 horas. 
Fonte do Centro de Limpeza de Neve do 
Institute de Estradas de 
Portugal/Direcçâo de Estradas da Guarda 
disse à agência Lusa que depois de um 
période de encerramento, provocado pela 
queda de neve e forte formaçâo de gelo, foi 
restabelecida a circulaçâo entre Covilhâ e 
Seia através do troço Piornos-Torre-Lagoa 
Comprida-Sabugueiro. 
As restantes estradas da Serra da Estrela 
estâo transitâveis, designadamente as li- 
gaçôes de Manteigas às Penhas Douradas, 
Mondeguinho e Gouveia e à Nave de 
Santo Antonio, sendo contudo recomen- 
dada prudência nos locais mais sombrios 
e humides, devido à formaçâo de gelo. 
A mesma fonte do Centro de Limpeza de 
Neve disse que "a pequena multidâo" de 
turistas tem agora acesso à Torre, a 2000 
metros de altitude, onde se situam as pis- 
tas de esqui e o centre comercial. 

Alex Rei dos leitoes 
• Leitào à Bairrada • Frango no churrasco • Carneiro assado 

• Cabrito à leitào • Costela no churrasco • Coelho no churrasco 
• Chouriças • Sandes à Alex • Cabidela 

• Pipis • Almoços diârios • Comidas para festas familiares 

219 Ossington Avenue, Toronto, Ontario M6J 2Z8 

Tel-: 418-537-3175 

/ Festas 
Felizes a 
todos os 

clientes e 
amigos!/ 

Esta maravilhosa casa separa'J.t dos 2 
lados, tem muito para OII'HUT (îiande 
quintal nas traseiras com cerca, lin h.t pn- 
vada para 4 carros e garagem simples 4 
grandes quartos de cama, in/mlia tipo 
familiar, .sala repleta de .Sol para ;a 
refeiçôes e cave acabada corn eiili.id.i pri- 
vada. Mâquina de aquecirn iiiu i ii-.iema 
de ar centrai, com 2 anos de ii'.o 
Contacte ou visite-nos para mais di i.illiex 

Jhatta 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

LNHADfRECTA: D4|-ZI |-|Zd4 
ESCRITüRIO: 416-535-8000 • Rut 416-539-9223 
EMAIL magoncalves@trebneLcom 
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Inspecçoes começaram 
Arsenal da Ubia esta a ser 
verificado 
Os peritos nucleares da ONU 
começaram as visitas a locais relaciona- 
dos com O programa de armas de 
destruiçâo em massa da Libia e as entre- 
vistas a pessoas envolvidas no mesmo. 
As acçôes decorreram na capital, 
Tripoli. 
Esta, assim, a ser cumprida a abertura 
demonstrada pelo Présidente, o general 
Kadafi, para colaborar corn a Agência 
Internacional de Energia Atômica. Hâ 
suspeitas de que o pais tem um progra- 

ma de enriquecimento de urânio, que 
pode ser usado em armas nucleares. 
A Libia anunciou, no inicio do mês, que 
estava disposta a abandonar quaisquer 
projectos para produçâo de armas de 
destruiçâo em massa, quer fossem 
nucleares, biolôgicas ou quimicas. 
A posiçâo foi bem recebida em todo o 
mundo, sobretudo pelos EUA e Reino 
Unido, que dizem estar prontos a voltar 
a incluir o pais na comunidade interna- 
cional, da quai estâ isolado hâ anos. 

*^f-astas! ImoüLUn 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina 
agradecem a preferência dos 

sens clientes e amigos 
durante o ano de 2003 e, 
em particular, em relaçâo 
ao Winterfest 2004. 

Desejamos a todos os clientes 
e amigos que o Ano de 2004 
lhes traga tudo de bom. 

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

Marcelo admite Belém 
Ex-li'der do PSD em entrevista ao programa 
"Conversa Afiada" da SIC Noti'cias 
o cenârio natural serâ o da 
candidatura de Cavaco 
Silva, mas caso haja uma 
mudança imprevisivel das 
circunstândas, Marcelo 
Rebelo de Sousa pode 
entrar na corrida a Belém. 
"O cenârio mais natural é 
Cavaco Silva ser o candida- 
te. É mais natural porque 
permite ganhar pacifica- 
mente as autârquicas em 
Lisboa e poder ganhar as 
presidenciais", disse o 
social-democrata. 
A preferência de Marcelo 
Rebelo de Sousa é inequivo- 
ca, mas caso Cavaco Silva 
ou Santana Lopes nâo 
assumam a candidatura, o 
social-democrata também 
nâo afastou a hipôtese de 
concorrer à presidência. 
Marcelo Rebelo de Sousa 
considéra que o primeiro- 
ministro nâo deve continuar a ser o 
bombeiro do Governo e acusa alguns 
ministres de terem espirito de escuteiro. 
O antigo lider do PSD defende ainda que 

Ferro Rodrigues deve manter-se na 
liderança do PS até às legislativas, apesar 
de sô cometer erros e de nâo ter jeito 
nenhum para a politica. 

A violencia doméstica 
mata mais mulheres do 
due 0 cancro 
É incrivel, mas em pleno 
século XXI ainda existera 
muitas pessoas que agem 
como se vivessem na Idade 
Média. A violência doméstica 
entre os cônjuges é muito 
mais comum do que se 
imagina. E nâo escolhe cor, 
faixa etâria ou estrato social. 
Na Europa, 1 em cada 5 
mulheres, pelo menos uma 
vez ria vida, é vitima de 
agressées dentro de casa. Em 
Portugal, mais de 10.000 mul- 
heres por ano queixam-se à 
policia ou aos centros de 
apoio e todos os meses, pelo 
menos 5 sâo vitimas fatais. 
Ao contrârio' do que se pensa, 
a agressâo fisica nâo é a ùnica 
forma de violência. Muitas 
mulheres sâo intimidadas, 
ameaçadas, sofrem privaçâo economi- 
ca, além de agressées psicolégicas e 
sexuais. E uma vez que a violência 
começa, tende a piorar e a tornar-se 
cada vez mais frequente e destrutiva. 
Muitas vitimas nâo denunciam por ver- 
gonha, mas a maioria tem medo. O que 
muitos nâo sabem é que a violência 
doméstica agora é crime pùblico, por 

isso nâo é necessârio que seja a prôpria 
vitima a fazer a denüncia. Qualquer um 
que tenha conhecimento de uma situ- 
açâo, dentro ou fora da familia, tam- 
bém pode e deve denunciar. 
A APAV - Associaçâo Portuguesa de 
Apoio à Vitima - é uma organizaçâo 
sem fins lucrativos que presta apoio 
emocional, juridico, psicolôgico e 
social. 
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I Pessoai para trabalhar em ferro e telhadoa. Contacte Pessoal para trabaihàr em telhados. Contacte 
I pelo tel.: 416-763-2664. Eduardo Oliveira. Tel.: 416-299-7260. IMecânico para fazer reparaçâo em equipamento de 

remoçào dé nève» pessoal para remoçâo de neve e 
tambem pessoal para conduçâo do mesmo equipa- 

^ mento. Tel.:416-703-0788. 

I Pessoal corn alguma experiência em renovaçôes, flu- 
I ente em inglês. Contactar Carlos. 

Tel.:416-722-8I03. 

Mnga-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 

Se sofre de dores nas costas e de cabeça 
nâo hésité em visitar o 

OAKVILLE CHIROPRACTIC CENTRE, 
onde tem um exame e relatôrio preliminar 

grâtis. Pessoal que fala português. 
Oakville Chiropractie Centre é uma 

divisâo da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

\\' f, 

Ço(d Star Jeiüefknj 
Ourivesaria Portuguesa 

^eparaçôes no local em relôgios de 
pulso e de parede, e em ouro. BLXJS 

Artigos Religiosos. '^•LSQ'^3 
10% de descoitto aos ctieiUes que apresentarem este anûuao. 

A. Kodrigues & Sons 
3635 Cawthra Rd. Mississauga, Ont. L5A 2Y4 
Bus: (905) 27&7900 - Fax: (905) 276-5649 

Schumacher eleito "campeâo dos 
campeôes do Mundo'2003" pelo l'Equipe 
O pilote alemâo Michael Schumacher, que este 

ano conquistou pela sexta vez o titulo mundial de 

Formula 1, foi eleito "Campeâo dos Campeôes do 

Mundo de 2003" pelo jornal desportivo francês 

L'Equipe. 

O piloto da escuderia italiana Ferrari torna-se o 

primeiro desportista a ser distinguido corn este 

troféu pelo terceiro ano consecutive. 

Recolhendo 496 pontes, "Schumi" supera por 

margem confortâvel o segundo campeâo mais 

votado, o ciclista norte- americano Lance 

Armstrong, que venceu pela quinta vez consecuti- 

va o Tour de França. 

Armstrong bateu por seis pontos o nadador 

russe Alexandre Popov, triplo campeâo mundial 

nos Campeonatos realizados no Verâo em 

Barcelona. 

lance Armstrong e Annika Sorenstam eleitos 
desportistas do ano pela Associated Press 

A jogadora de golfe sueca 
Annika Sorenstam e o 
ciclista norte-americano 
Lance Armstrong foram 
eleitos os melhores 
desportistas do mundo em 
2003 pela agêneia noticiosa 
Associated Press (AP), dos 
Estados Unidos. 
Lance Armstrong, detentor 
do recorde de vitôrias con- 
secutivas na Volta à França 
em bicicleta, cinco, foi con- 
siderado o melhor 
desportista masculino de 
2003, corn um total de 174 
votos. 
Sorenstam, de 33 anos, foi a 

primeira golfista em 58 anos a disputar 
uma prova do circuito profissional mas- 
culino (PGA) e venceu os dois princi- 
pais torneios de senhoras do ano, o 
campeonato feminino (LPGA) e o Open 
britânico. 
A basquetebolista norte-americana 
Diana Taurasi, da Universidade de 
Connecticut, que este ano conduziu a 
sua équipa à conquista do titulo 
nacional, terminou na segunda posiçâo 
entre as mais votadas, seguida pela 
tenista belga Justin Henin-Hardenne. 
No sector masculino, a seguir a 
Armstrong, mas a uma larga distâneia, 
ficaram o basebolista Barry Bonds, dos 
Giants de San Francisco, e o basquete- 
bolista Tim Duncan. 

Arroz de Cabrito 

InCREDIChTtS: 
* 750 gr. arroz; 
* 500 gr. costeletas de cabrito (nào substituir 
por borrego); 

* 2 cebolas picadas; 
* 4 colheres sopa de azeite; 
* 100 gr. presunto; 
* 1 colher chà de açafrào; 
* 4 dentes de alho picados 

(OnftCÇÔO: 

Faz-se o refogado corn a cebola, o azeite, o alho e 
0 presunto cortado em cubos. 
Logo que a cebola esteja loira deita-se as costele- 
tas préviamente lavadas, temperadas de sal e 
limào e deixa-se aloirar bem, mexendo sempre. 
Vai-se entào acrescentando pouco a pouco dgua, 
até se obterem 12 dl de calda. 
Junta-se o arroz e deixa-se ferver. 
Quando estiver meio cozido adiciona-se o 
açafrào (que deve estar sêco) dissolvido num 
pouco de sumo de limào e 2 colheres de sopa de 
calda (que se retiraram antes de se colocar o 
arroz). 
Mexe-se corn um garfo despeja-se num recipiente 
de barro e leva-se ao forno a acabar de cozinhar. 
Este mesmo recipiente vai para a mesa, para 
dar realce à tipicidade do prato. 

Sobremesa: 

Caladinhos 

IncREDitnitS: 

* 500 grs. de farinha 
* 6 gemas de ovo 
* 2 ovos inteiros 
* 1 colher e 1/2 de châ de bicarbonate de 

sôdio 
500 grs. de açücar 

(OnEEC(;flO: 

Bate-se tudo muito bem até empolar. 
Quando a massa assim estiver, disponha os 
bolos em forma bem untada de manteiga e 
polvilhada de farinha e leve ao forno. 

Bom Apetite! 
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EXPERIENCIAE 
HONESTIDADE SAOVOSSO 
SERVIÇO 

Estimativas gràtis 

PP2612 St. Clair Ave.W 
Cesquiria com a Jane su Toronto, 

om.M6l4fir 

Tel/Fax: 416-533-2439 

Boavisteiro Sergio Silva venceu 
corrida do Sao Silvostre do Avis 
Sérgio Silva, do Boavista, 
venceu este sâbado a 21“ ediçâo 
da corrida de Sâo Silvestre de 
Avis, Portalegre, que contou 
com 200 participantes, comple- 
tando a prova de seis quilôme- 
tros em 18.36 minutes. 
Dârio Garcias, do Juventude 
Desportivo Neves (Beja), creditado com 
18.40, classificou-se em segundo lugar 
na prova, seguido de Clâudio Godinho, 

do Clube Elvense de Nataçâo, com 
18.50. 
Leonor Carneiro, do Boavista, foi a 
primeira classificada no escalao femini- 
no, completando o percurso de quatro 
quilometros em 13.43 minutos. 
Filipa Coelho, do Joma (Sintra), foi 
segunda, com 13.51, e Vitorina 
Mourato, do Atletismo Clube de 
Portalegre, garantiu o terceiro posto, 
com 14.29. 

Hugo Wana desiludido 
Empréstimo do logador ao Sporting 
fortravado" 
Bobby: Robson, "manager" do 
Newcastle, pôs fim à ilusâo de Hugo 
Viana voltar ao Sporting, O emprés- 
timo do futebolista português ao 
clube da Alvalade nâo vai para a 
frente, devido às lesôes que estâo a 
procupar os dirigentes do clube 
inglês. 
As negociaçôes estavam a correr 
bem, mas Bobby Robson nâo abdi- 
ça do jogador português. Explica 
que tem quatro meses e meio de 
futebol e nâo sabe o que vai aconte- 
cer. "Perdemos quatro avançados e 
Bowyer, além do Woodgate - sâo 
seis jogadores, Sé : deiXarmos o 
Hugo Viana ir, sâo sete. Vamos 
rever a posiçâo do Hugo dentro de 
um mês, mas, quanto a mim, ele nâo tem Hugo Viana custou aos ingleses cerca de 
qualquer hipôtese de deixar este clube 12 milhôes de euros M dois ânos, e 
antes de Janeiro", disse Robson. podia regressar a Alvalade para ajudar o 
"Elstou a par da frustraçâo do Hugo, Sporting na luta pela ùnica prova em 
compreendo-o. O rapaz é um jogador que esté envolvido - a SuperLiga por- 
fantâstico e nâo esta na équipa de tuguesa. 
momento. Em Abril, podemos estar nas O objéctivo de Viana passava por ser 
meias-finais da Taça UEFA, podemos ter titular e conseguir boas exibiçôes que 
lesôes e, ai, o Hugo estaria em Portugal, lhe permitissem ser convocadp pelo 
Estou a tentar que ele compreenda. Ele seleccionador de Portugal, o brasîleiro 
sô tem Luiz Felipe Scolari, a tempo do 
olhos para si, mas estamos a tentar que Europeu Portugal2004, uma vez que 
ele perceba que M mais que isso", con- nâo tem sido muito utilizado na Liga 
c.luiu Bobby Robson. inglcsa. 

luis Figo intéressa a Chelsea 
e Manchester United mas 
deve ficar ne Real 

o futebolista internacional português 
Luis Figo recebeu vârias ofertas para se 
transferir para Inglaterra, cuja aceitaçào 
esta nas mâos do présidente do Real 
Madrid, Florentino Perez. 
O português, que no passado jâ expres- 
sou vontade de alinhar num clube da 
Primeira Liga inglesa, terâ recebido ofer- 
tas de Chelsea e Manchester United. 
No entanto, Perez, que conseguiu con- 
tratar Figo quando este alinhava pelo FC 
Barcelona, tendo sido um dos seus trun- 

fos eleitorais para chegar à presidência 
do Real Madrid, terâ pedido ao por- 
tuguês que cumpra o seu contrato, vâlido 
até 2006. 
Aos 31 anos, o antigo Bola de Ouro con- 
tinua a ser um dos simbolos do poderio 
do Real Madrid no futebol espanhol e 
europeu, mas o seu brilho empalideceu 
corn as chegadas do francês Zinedine 
Zidane, do brasileiro Ronaldo e do inglês 
David Beckham às fileiras do clube 
"merengue". 

EQUIPA 
1 SANTIAGO 
2 MADALENA 
3 OPERARIO 
4 ANGRENSE 
5 PRAIENSE 
6 BOAVISTA 
7 VELENSE 
8 IDEAL 
9 BARREIRO 
10 MIRAMAR 

J 
12 
12 
10 
12 
12 
11 
11 
12 
12 
12 

P 
24 
23 
22 
21 
21 
18 

9 

9 

7 

5 

Resultados 
Barreiro - Madalena, Tl 

Angrense - Santiago, 1-1 

Ideal - Praiense, 0-0 

Operârio - Velense, adiado 

Boavista - Miramar, 5-2 

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

nu sumçu ua cumumuaue M5-829-8395 

Boas 
Festas a 
todos 08 

clientes e 
amigos! 

Aceitamos encomendas, 
corn especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeietas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOA2^FEIRA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 KmgSWa,y Dnve^ OaRvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QjEW • 
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SyPERLIGA 
  

liir 
POPTUCUCSfi DE fUTE&OL PROEISSIOHOL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BEIRA-MAR 

5 MARiTIMO 

6 SP. BRAGA 

7 BOAVISTA 

8 RIO AVE 

S NACIONAL 

10 BELENENSES 

11 GIL VICENTE 

12 ALVERCA 

13 UNIÀO LEIRIA 

14 ACADÉMICA 

15 MOREIRENSE 

16 GUIMARÀES 

17 P. FERREIRA 

18 E. AMADORA 

J 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

V 

12 

11 

10 

5 

7 

8 

6 

5 

6 

4 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

3 

2 

E 

3 

1 

3 

2 
6 

3 

5 

5 

1 

6 

5 

2 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

D 

0 

3 

2 

4 

2 
4 

4 

5 

8 

5 

G 

8 

8 

8 

8 

8 

11 

12 

M 

36 

28 

30 

24 

17 

17 

14 

18 

23 

20 

22 
17 

18 

13 

9 

16 

7 

10 

S 

11 

15 

11 

16 

13 

15 

11 

14 

18 

25 

19 

19 

26 

18 

20 

23 

25 

40 

P 

39 

34 

33 

29 

27 

27 

23 

20 
19 

18 

17 

17 

17 

15 

13 

11 
10 

7 

RESULTADOS 

Boavisia-GiiVtceme.0-3 

Sporting-U. Leirla 2-0 

P. Ferreira-Aa Coimbra 1-0 

RioAve-Beienensea4-1 

Beira-Mar-N. Madeira 1-0 

Maritimo-Morelrensal-0 

SiLBraga-v.6uimaràea2-l 

Est.Amadora-BeniicaO-3 

Alverca -FC Porta 1-2 

PRôXIMA JORNADA 

Beavista - U. lelria 

Bentica - Spirting 

V.Guimaries-E.Amadera 

Académica-Spirting Braga 

Belenenses-PaçH Ferreira 

FC Perte-Bie Ave 

NiGiinai-Alverca 

Mereirense - Beira-Mar 

Gil Vicente-Maritime 

elhores I larcadores 

ADRIANO (Nacional) 
SIMÀO (Benfica) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
EVANDRO (Rio Ave) 

ANTCHOUET (Belenenses) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
LIEDSON (Sporting) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
BENNI MCCARTHY (FC Porto) 
WENDER (Braga) 

SERGINHO BAIANO (Nacional) 
MANOEL (Moreirense) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
JUNINHO PETROLINA (Beira-Mar) 
FERREIRA ("H") (Gil Vicente) 

DÂRIO (Académica) 
SANDRO (Beira-Mar) 

XJ LIGA 
' PORTUGUESfl Dt fUTCBOL PPOPlSSIOnOL 

■V 

EQUIPA 

1 VARZIM 

2 NAVAL 

3 ESTORIL 

4 SALGUEIROS 

5 PENAFIEL 

6 VIT. SETÛBAL 

7 SANTA CLARA 
8 DESP. CHAVES 

S FEIRENSE 

10 PORTIMONENSE 

11 OVARENSE 

12 MAI A 

13 FELGUEIRAS 
14 LEIXÔES 

15 MARCO 
16 OESP. AVES 

17 U. MAOEIRA 

18 SP. C0VILHÀ 

RESULTADOS 

FEIRENSE - OVARENSE, 2-1 

VARZIM - D. CHAVES, 0-0 

SP. COVILHà - V. SETûBAL, 2-0 

SALGUEIROS - MAIA, 1-1 

FELGUEIRAS - D. AVES, 1-1 

PENAFIEL - U. MADEIRA, 2-1 

PORTIMONENSE - LEIXÔES, 1-2 

NAVAL 1° MAIO - MARCO, 1-1 

SANTA CLARA - ESTORIL, 0-3 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

16 
16 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 

2S 

25 

23 

27 
27 

26 

21 
21 
20 
IS 

IS 

IS 

18 
18 

15 
15 

12 
8 

PRôXIMA JORNADA 

SANTA CLARA - D. CHAVES, 6-0 

(DISPUTADO A 16 NOV) 

UNIAO MADEIRA - VARZIM 

LEIXôES - PENAFIEL 

OVARENSE - PORTIMONENSE 

MARCO - FEIRENSE 

V. SETûBAL - NAVAL MAIO 

MAIA - SPORTING COVILHà 

D. AVES - SALGUEIROS 

ESTORIL - FELGUEIRAS 

*0 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - II # ^ 

EQUIPA 

1 GONDOMAR 
2 DRAGÔES SAND 
3 VIZELA 
4 FC PORTO B 
5 TROFENSE 
6 INFESTA 
7 P. RUBRAS 
8 SP. BRAGA B 
ÜLIXA 
10 FÂFE 
11 FREAMUNDE 
12 PAREDES 
13 BRAGANÇA 
14 CAC. TAIPAS 
15 VALDEVEZ 
I(i LOUSADA 
17 VILANOVENSE 
18 ERMESINDE 
19 LEÇA 

15 
15 
16 

•15 
15 
15 
16 
16 
15 
15 
16 
15 
15 
16 
15 
16 
15 
15 
16 

38 
35 
33 
31 
24 
23 
23 
23 
22 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
15 
14 
12 
11 

Resultados 
Bracança • Sporting Braga B, 3-3 
Trotense - Freamunde, 2-1 
Lixa - Lousada, 2-1 
Fafe - Leça, 5-1 
Ermesinde - FC Porto B, 1-3 
Dragoes Sand.- Gondomar, 1-1 
Valdevez - Vizela, 1-1 
Pedras Rubras - Paredes, 3-1 
Infesta - Caçadores Taipas, 1-3 
Folga: Vilanovense 

17* Jornada 
Bragança - Trofense 
Freamunde - Lixa 
Lousada • Fafe 
Vilanovense - Ermesinde 
FC Porto B - Dragoes Sandinenses 
Gondomar - Valdevez 
Vizela • Pedras Rubras, 2-0 
Paredes - Infesta 
Sporting Braga B - Caçadores 
Taipas, Ü-2 
Folga: Leça 

EQUIPA 

1 U. LAMAS 
2 SANJOANENSE 
3 TORREENSE 
4 SP. ESPINHO 
5 ESMORIZ 
6 ALCAINS 
7 CALDAS 
8 FATIMA 
9 PORTOMOSENSE 
10 OLIVEIRENSE 
11 POMBAL 
12 AC. VISED 
13 ACADEMICA B 
14 OLI.BAIRRO 
15 AGUEDA 
16 VILAFRANQUEN 
17 OLI.HOSPITAL 
18 PAMPILHOSA 
19 ESTARREJA 
20 MARINHENSE 

16 
16 
16 
17 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
16 

34 
33 
33 
33 
27 
25 
25 
24 
24 
23 
21 
20 
19 
19 
18 
17 
17 
14 
13 
9 

Resultados 
Sanjoanense - Portomosense, 0-1 
Pampilhosa - Agueda, 2-2 
Caldas - Uniào Lamas, 2-5 
Fàtima - Oliveira Hospital, 0-0 
Pombal - TorreensCj 0-3 
Oliveira Bairro - Oliveirense, 1-0 
Esmoriz - Alcains, 2-2 
Estarreja - Académica B, 1-2 
Sporting Espinho - Vilafranq., 2-0 
Marinhense • Académico Viseu, 2-2 

17* Jornada 
Sanjoanense - Pampilhosa 
Agueda • Caldas 
Uniào Lamas - Fàtima 
Oliveira Hôpital - Pombal 
Torreense - Oliveira Bairro 
Oliveirense - Esmoriz 
Alcains - Estarreja, O-I {a 23 Nov) 
Académica B - Sporting Espinho 
Vilafranquense - Marinhense 
Portomosense - Académico Viseu 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE 16 42 
2 BARREIRENSE 17 42 
3 MICAELENSE 16 35 
4 OL.MOSCAVIDE 17 34 
5 MARITIMO B 18 27 
6 CAMACHA 17 26 
7 ODIVELAS 17 25 
8 PONTASSOLENS 17 24 
9 LUS.ACORES 17 24 
10 AMORA. 16 24 
11 MAFRA 16 23' 
12 V. NOVAS 17 23 
13 RIB.BRAVA 17 20 
14 LOULETANO 16 19 
15 ORIENTAL 17 19 
16 PINHALNOVENS 17 17 
17 SPORTING B 18 13 
18 SINTRENSE 17 12 
19 FARJ.NSE 17 12 
20 ST.ANTONIO 16 9 

Resultados 
Olhanense • Olivais e Moscavide, 1-0 
Louleiano - Est. Vendas Novas, 1-1 
Camacha - Ribeira Brava, l-O 
Lusitània • Amora, 1-0 
Santo Antonio - Oriental, 0-1 
Mafra - Maritimo B, 1-1 
Sporting B - Micaelense, 0-1 
Barreirense • Pinhalnovense, 2-1 
Pontassolense - Sintrense, 0-2 
Odivelas - Farense, 2-1 

17* Jornada 
Olhanense - Louletano 
Est. Vendas Novas - Camacha, 2-1 
Ribeira Brava - Lusitània, 4-0 
Amora - Santo Antonio 
Oriental - Mafra 
Maritimo B - Sporting B 
Micaelense - Barreirense 
Pinhalnovense - Pontassolense, 1-0 
Sintrense - Odivelas, 1-2 
Olivais e Moscavide • Farense, 1-0 

^2 ♦2 *2 *2 *2’ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III 

CL EQUIPA J P 

1 MONÇÀO 15 31 
2 VALENCIANO 14 30 
3 VILAVERDENSE 14 30 
4 VIANENSE 14 20 
5JOANE 14 26 
6 MIRANDELA 14 22 
7 ESPOSENDE 15 22 
BSTA MARIA 14 21 
y VALPAÇOS 14 20 
10 SANDINENSES 14 20 
11 CABECEIRENSE 14 19 
12 P. BARCA 14 ly 
13 M. FONTE 14 16 
14 CERVEIRA 14 15 
15 MONTALEGRE 14 10 
16 AMARES 14 8 
17 REBORDELO 14 8 
18 RONFE 14 6 

CL EQUIPA J P 

1 FIAES 14 32 
2 VILA REAL 14 29 
3 A. LORDELO 14 29 
4 RIBEIRAO 14 29 
5 OLIVEIRENSE 14 20 
6 FAMALICAO 14 20 
7 TIRSENSE 13 19 
8T. MONCORVO 13 19 
9 LOUROSA 14 19 
10 CANELAS 14 18 
11 PEDROUCOS 14 18 
12 NOGUEIRENSE 14 17 
13 REBORDOSA 14 17 
14RIOTINTO 14 15 
15 S.P. COVA 14 14 
16 CINFAES 14 13 
17 P. BRANDAO 14 12 
18 REGUA 14 7 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 14 31 
2 PENALVA 14 27 
3 SOCIAL LAMAS 14 23 
4 GAFANHA 14 23 
5SÀOJOÀOVER; 14 22 
6 TOCHA 14 21 
7 MILHEIROENSE 14 20 
8 ANADIA 14 20 
9 U. COIMBRA 14 19 
10 CESARENSE 14 18 
11 AROUCA 14 18 
12 ARRIFANENSE 14 17 
13 SATÀO 14 17 
14 SANTACOMBADE 14 17 
15 F, ALGODRES 14 17 
16 MANGUALDE 14 16 
17 VALECAMBRENS 14 15 
18 AGUIAR BEIRA 14 6 

CL EQUIPA J P 

1 ABRANTES 14 33 
2 BENFICA CB 14 30 
3 SOURENSE 14 29 
4IDANHENSE 14 28 
5 PENICHE 14 26 
6 RIACHENSE 13 25 
7 TORRES NOVAS 14 23 
8 LOURINHANENS 13 21 
9 CARANGUEJEIR 14 20 
10 RIO MAIOR 14 20 
11 FAZENDENSE 14 19 
12 BENEDITENSE 14 17 
13 GIN. ALCOBACA 14 13 
14 BIDOEIRENSE 14 12 
15 SERTANENSE 14 10 
16MÏRENSE 14 8 
17 ALQUEIDAO 14 7 
18ALME1RIM 14 1 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 14 30 
2 PORTOSANTENS 14 27 
3 LOURES 14 26 
4 BENFICA B 14 24 
5MONTIJO 15 24 
6 SANTANA 15 24 
7 REAL 15 23 
8 CAM. LOBOS 14 23 
9 I/O DEZEMBRO 14 21 
10 ALCOCHETENSE 15 21 
11 VIALONGA 14 20 
12 MALVEIRA 15 17 
13 SANTACRUZENS 14 17 
14 MACHICO 14 16 
15 CARREGADO 14 15 
16 ELVAS 14 13 
17 ,SACAVENENSE 14 11 
18 BENAVILENSE 15 6 

CL EQUIPA J P 

1 ATLÉTICO 14 34 
2 VASCO GAMA 14 30 
3 SIEVES 14 29 
4IMORTAL 14 26 
5 U. SANTIAGO 14 24 
6 DESP. BEJA 15 24 
7JUV. ÉVORA 14 22 
8LUSITANOVRS 14 22 
9 FABRIL 14 18 
10 ALMANSILENSE 14 18 
11 MESSINENSE 14 17 
12 BEIRA-MAR 14 16 
13 SEIXAL 14 13 
14 MOURA 14 13 
15 SESIMBRA 14 13 
16 QUARTEIRENSE 14 12 
17 MONTE TRIGO 15 11 
18 ESP. LAGOS 14 4 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

CABECEIRENSE - VALPAÇOS, 00 
MiRAfOWLA - McmçAo, 0-0 
ESPOSENDE • CBRVEIRA, 3-1 

PONTE DA BARCA - Os SANINNENSES, 1-0 

MARIA DA ForrrE - MONTALEGRE, 1-0 
VlANENSE • AMARES, 3-0 
JOANE - VILAVERDENSE, 00 

VALENCIANO - REBORDELO, 7-0 

SANTA MARIA - R(X4FE, 2-1 

Rio TTim} -FAMAUCAO, 01 

AUADOS LORDELO - NOGUEIRENSE, 1-0 

SAG PEI»O DA COVA - REBORDOSA, 4-2 

VILA REAL - OLIVEIRENSE, IO 

RIUIRAO - CANELAS GAIA, 1-0 

PEDROUçOS • LOUROSA, 0-2 

PAçOS BRANDAO • R£GUA, 00 

TORRE MONCORVO - TIRSENSE, AMADO 

PARA 15IÆ JANEIRO 

FIAES - CiNPAES, 2-1 

ANAIHA - TOURIZENSE, 0-1 
MANGUALDE -ARRIFANENSE, l-I 
SAo JoAo VER - CESARENSE, 1-1 

UNIAO CODIIBRA - AGUIAR BEIRA, 30 

SOCIAL LAMAS - VALECAMBRENSE, 1-3 

AROUCA - SAXTACCnaADENSE, 3-1 
PBNALVA CASTELO - GAFANHA, 4-2 
MILHEIROD4SE - ToCHA, 20 
FCKINOS ALOODRES - SATAO, 23 

BldoeiraiM - FaxendenM, 23 
Almelrlm - IdanbcnM, 1-3 
Seitanenae - Torrei Nona, 0-2 
Akjuddlo S«rrm - Abrutea, 2-3 
Beofica C. B. - Bceeditciue, 21 
T . SoiiTUlSe, 1-1 
G. Akobaçm - Caranijucjcdra, 0-2 
Rlachenae • Rio Malor, 20 
Peniche - Mlrenae, 6-0 

ELVAS ' BENFICA B, 1-2 

PC«TOSANTENSE • Q LOBOB, 21 

SACAVENBNSE - VlALONGA, 0-2 
LOURES - BENAVILENSE, 20 

SANTANA - ALCOCHETENSE, 1-1 

MCMTQO - REAL, 20 

MALVEIRA - MACHK», 23 

CARREGADU • SANTACRUZENSE, 1-1 
1* nmaumn - CASA PIA, 21 

^ Juv. ÉVCMA - Esp. LAGOS, 21 

: SEDCAL • MCWTE TRIGO, 4-1 

3 MESSINENSE - F. BARREIRO, 21 

T U. SF. CLUBE - QUARTEIRENSE, 1-0 

] ALMANSLENSE - V. GAMA, 20 
Anjtnco - SiLVES, I-O 

* BEIRA-MAR-MOURA, 23 
•j SESMBRA - IMORTAL, 0-1 
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FC Porto em silencio apos 
primeiro treino no Estadio 
do Dragao 
O silêncio 
prevaleceu este 
sâbado no FC 
Porto apos o 
primeiro treino 
no relvado do 
Estâdio do 
Dragao, que 
deve ser inaugu- 
rado em com- 
peüçôes oficiais 
a 05 de Janeiro 
com 0 Rio Ave, 
em jogo da 16“ 
jornada da 
Superliga de 
futebol. 
No regresso ao 
trabalho apôs 
uma curta 
pansa natalicia, os "azuis e brancos" tes- 
taram o piso, mas ninguém comentou a 
reacçâo do mesmo, que ficou maltratado 
apôs a inauguraçâo do recinto a 16 de 
Novembre, frente ao Barcelona. 
Pinto da Costa, présidente do FC Porto, 
acompanhou a sessao, mas saiu mudo 
do Estâdio do Dragao, tal como o 
treinador José Mourinho, que disse sô 

falar em conferêneias de imprensa. 
O "capitâo" Jorge Costa trabalhou de 
forma condicionada, numa sessâo que se 
prolongou por pouco mais de uma hora 
e nâo contou corn a presença de Déco, 
Jankauskas e Bruno Morais, que sô 
regressam domingo. 
Derlei, César Peixoto e Ricardo 
Fernandes limitaram-se a fazer 
tratamento. 

Rui Silva vence Sâo Silvestre 
da Madeira pela sexta vez 
o atleta português Rui Silva 
(Sporting), campeâo do 
Mundo dos 1.500 metros em 
pista coberta (2001), venceu, 
pela sexta vez consecutiva, a 
Sâo Silvestre da Madeira, per- 
correndo os 6.534 metros da 
prova em 18.18 minutes. 
Na prova feminina, a antiga 
campeâ olimpica e mundial 
Fernanda Ribeiro, do FC ' 
Porto, nâo conseguiu o "tri", 
perdendo para a letà Jelena 
Prokopchuka e alcançando o 
segundo lugar. 
A prova, que contou corn um 
recorde de mais de mil 
inscritos, teve um ritmo endia- 
brado, corn Rui Silva a ter de 
se defender, durante todo o 
percurso, dos ataques do 
ugandês Boniface Kiprop, do 
zimbabueano Michael 
Mgaseke e do queniano 
Sammy Tun, todos jovens atle- 
tas, mas corn titulos interna- 
cionais, designadamente nas 
competiçôes de juniores. 
Desta forma, o português sô 
quase em cima da meta garantiu o triunfo, 
superando em très segundos Boniface 
Kiprop, segundo classificado. 
Quanto a Fernanda Ribeiro, que jâ antes 
da prova tinha avisado que poderia nâo se 

encontrar nas melhores condiçôes devido 
às lesôes que a têm afectado, nâo deixava 
de aparentar um ar triste no final da 
prova: "Estou triste, é évidente, mas jâ 
tinha avisado que nâo estava muito bem. 
Para o ano, câ estou novamente". 

Quenianos domiaam Sâo 
Silvestre do Porto 
Os quenianos Pius Muli, masculinos, e 
Rose Jepchumba, féminines, venceram 
sâbado a Sâo Silvestre do Porto, enquan- 
to Paulo Catarino foi o melhor português, 
ao concluir a sua prova no segundo posto. 
Pius Muli cumpriu os 10 quilômetros 
da prova em 28.45 minutes, superando 
o atleta do Maratona Clube Portugal 
em seis segundos, enquanto o terceiro 
foi o também queniano Barnabas 

Koech, corn 28.56. 
No sector feminino, o pôdio foi ocupado 
por atletas quenianas, corn Jepchumba a 
concluir a prova em 33.52 minutes, 
superando Teresia Kipchumba em très 
segundos, enquanto a terceira foi Grace 
Chesergon, corn 34.03. 
A atleta do Sporting Braga Olga Machado 
foi a melhor portuguesa, ao concluir a 
prova no quarto posto, corn 35.09 minutes. 

Os clientes de Kluk Kluck's votaram e deram a 
sua primazia aos nossos firan^os. Os firangos 

mais bazatos de Mississai^^a. 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 

Brasa, tem também 
diariamente outres sabores de Portugal: Mâo de 

Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalbau de mil 

maneiras, Polvo Guizado, Lulas, Sopas, 
Saladas, Sandes e muito mais! 

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

ENOOMENDAS PELO TELEFONB 

905 272-4459 

Luisâo régressa a Lisbea 
Benfica pode contai corn o central brasileiro no 
"derby" de domingo 
O Benfica pode 
contar mesmo 
corn Luisâo para o 
jogo contra o 
Sporting. O cen- 
tral brasileiro 
chegou a Lisboa 
conformado corn 
a decisâo do 
Benfica que nâo 
permitiu que o 
jogador ficasse na 
selecçâo sub-23 do 
Brasil que vai par- 
ticipar no Torneio 
pré-olimpico, a 
realizar no Chile. 
Com dois defesas 
lesionados para o "derby", a presença de 
Luisâo na équipa é essencial. 
O jogador brasileiro ao serviço do 
Benfica estâ disponivel para defrontar o 
Sporting no prôximo fim-de semana. 
Depois de alguns problemas corn os voos, 
Luisâo estâ finalmente em Lisboa. 
A chegada a Lisboa, o central brasileiro 
mostrou-se resigando corn a decisâo do 
Benfica que nâo permitiu a sua partici- 
paçâo nos trabalhos da selecçâo 
brasileira de sub-23. 
"Eu nunca escondi a minha vontade que 
era de agora estar na selecçâo brasileira 

(...) Mas eu sou funcionârio do Benfica e 
tenho de acatar a decisâo deles", disse o 
central brasileiro. 

Quanto ao Jogo corn o Sporting, Luisâo 
nâo tem düvidas, é um encontro do tudo 
ou nada. Para o Jogador, trata-se de um 
"derby" "decisivo", para chegar "mais 
perto do Porto e garantir um segundo 
lugar 
O central brasileiro pode, assim, ser uti- 
lizado por José Antônio Camacho no 
"derby" frente ao Sporting marcado para 
o prôximo domingo. 
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"Derby" no domingo às 14 boras 
Ano Hovo abre corn o Benfica- 
Sporting 

O primeiro "derby" lisboeta do ano de 
2004 realiza-se no dia 4 de Janeiro às 
19 boras (locals). 
O Benfica vai receber o Sporting, na 
16* ronda da SuperLiga, e serâ o "prato 
forte" da jornada que se inicia no sâba- 
do com o Belenenses-Paços de 
Ferreira. 
Para segunda-feira, dia 5 de Janeiro, 
estâo agendados mais dois encontros: a 
Académica defronta o Sporting de 
Braga, enquanto que o FC Porto ira 
medir forças corn o Rio Ave. 

Alteraçôes à 16“ jornada da SuperLiga: 
Sébado (3 Jan) 
Belenenses- P. Ferreira (13hl5) 
Domii^o (4 Jan) 
V.Guimarâes- E.Amadora (llhOO) 
Nacional- Alverca (llhOO) 
Moreirense- Beira Mar (llhOO) 
Gil Vicente- Mciritimo (llhOO) 
Benfica- Sporting (14h00) 
Boavista- U.Leiria (16hl5) 
Segunda-feira (5 Jan) 
Académica- Sp. Braga (14h45) 
FC Porto- Rio Ave (16hl5) 

Internacional Fyssas cbegou a 
Portugal para assinar polo Benfica 
o futebolista internacional grego 
Panagiostis Fyssas chegou a Lisboa sem 
palavras para os jornalistas, mas aparente- 
mente com tudo acordado para assinar 
pelo Benfica por duas épocas e meia. 
O jogador tem contrato vâlido corn o 
Panathinaikos da Grécia até quarta-feira, 
pelo que ainda nâo pode ser considerado 
jogador dos "encarnados". 
A contrataçâo de Fyssas visa reforçar as 
opçôes de José Antonio Camacho para o 
lado esquerdo da defesa, onde o técnico 
"encarnado" se debate com a ausência por 

lesâo de Cristiano e 
onde Ricardo Rocha 
alinha por "adap- 
taçâo". 
Apesar de jâ se encon- 
trar em Lisboa, 
desconhece-se quan- 
do o grego vai treinar 
corn o plantel ben- 
fiquista, embora seja 
certo que nâo vai 
defrontar o Sporting, no "derby" do dia 04 
de Janeiro, na nova Luz. 

Jornal brasileiro coloca Rivaido 
na rota do fC Perl 
o avançado brasileiro Rivaido, campeâo 
mundial de futebol em 2002 e que recen- 
temente rescindiu contrato corn os 
italianos do AC Müâo, pode estar a 
caminho do FC Porto, noticia o jornal 
"canarinho" Estadâo. 
O periôdico brasileiro diz que as negoci- 
açôes estâo "bem encaminhadas" e que 
p>odem ser fechadas até quarta-feira. 
A noticia dâ conta de uma alegada pro- 
posta feita pelos "dragôes" a Rivaido na 
véspera de Natal e considéra que os 
campeôes portugueses reûnem vârias 
condiçôes para que o campeâo mundial 
defenda as suas cores por ano e meio. 
O facto do FC Porto disputar regular- 
mente a Liga dos Campeôes, liderar o 

campeonato português, o clima no Porto 
ser idêntico ao que encontrou quando 
jogou seis anos em Espanha e ser um 
pais onde se fala a mesma lingua sâo fac- 
tures que podem pesar na decisâo do 
avançado de 31 anos. 

Ano Novo de 2004 X -. . / ^ 

F « Carnaval brasileiro, 

! sua Banda, no Mississauga ^ 
Convention Centre! \ 

^ Divirtam-se no MISSISSAUGA CONVENTIOI^ENTRE 
corn Roberto leal e a sua Randa, com 

° som e luz de TNT Production. rX?/ 
AdvUos: $30.00 dôlares e Crianças: $20.00 dôlares. 

Para informaçôes e réservas contactem o Mississauga Convention Centre, umujjtmmiiigiBK 
situado no 15 Derry Rd. West, peio teiefone: 9D5 564-192D. 

ioicioà Asp®’ 
ObaBe 

Ilavctrâ getiscos e 
servii^M%‘é Bar. 
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Tome nota. 
Mesmo neste periodo de férias natalîcias e 
entrada no ano novo de 2004, muitos acon- 
tecimentos desportivos têm lugar mas, 
devido à época festiva, quase que passam 
despercebidos. 
Jâ tivémos a corrida Sâo Silvestre do 
Porto, a Volta à Cidade do Funchal e a cor- 
rida Internacional de Houilles (10 klm) 
corn a presença da atleta Inès Monteiro, 
no que concerne ao Atletismo. Hoje, dia 
30 de Dezembro, teremos as inauguraçôes 
dos estâdios do Bessa e Municipal de 
Braga, com a presença das équipas do 
Malaga e do Celta de Vigo, respectiva- 
mente. Portugal e Espanha cada vez mais 
irmanados. 
Quarta-feira, dia 31 de Dezembro, terâo 
lugar as provas de Sâo Silvestre da 
Amadora e a de Madrid, esta ùltima corn 
a participaçâo de Rui Silva. Também se 
disputa a mais tradicional das provas de 
Sâo Silvestre, a de Sâo Paulo, Brasil, com a 

Derlei, ap6s o jogo de Alverca, mesmo de muletas assinou novo contrato com o FC Porto. 

participaçâo do jovem atleta português 
Hélder Ornelas. E, começa na Regiâo de 
Auvergne-França, a 26a. ediçâo do Rali 
Dacar'2004, la. etapa entre Auvergne e 
Narbonne. 
Passando de novo ao futebol, Sâbado, dia 
3 de Janeiro de 2004, inicio da 16a. jorna- 
da da I LIGA, entre o Belenenses e o 
Paços de Ferreira. No Domingo, dia 4, con- 
tinuaçâo dos jogos, tendo pelo meio, o 
tradicional jogo das rivalidades lisboetas, 
Benfica-Sporting. Nada mau, hem! 
Os outros jogos, sâo: Guimarâes-E. 
Amadora; Nacional da Madeira-Alverca; 
Moreirense-Beira Mar; Gil Vicente- 
Maritimo e Boavista-Uniào de Leiria. 

Na segunda-feira, dia 5 de Janeiro do ano 
novo, teremos o fecho da jornada corn os 
jogos, Académica-Sp. Braga e FC Porto- 
Rio Ave. 
Ano Novo mas, estou certo, nada de 
novo... no futebol. A rotina e as surpresas 
vâo continuar a ter lugar aqui e ali para 
felicidade e desgosto -dépende da cor 
clubistical- dos adeptos da bola. A paixâo 
clubistica mantém a chama, aconteçam 
vitôrias, derrotas ou divisâo de pontos. E o 
tal sortilégio da bolinha, redondinha e 
magana... 

Bom Ano desportivo para todos. 
JMC 

OlJCULtlOSO Df Stt PORTUCUfS 

A cerveja da 

comunidade 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

Tel 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MELéNIO - CoNCURSO LAHATT 

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

A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA 

DIA 05 DE JANEIRO, 2004. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANATMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VAIJOSOS PRéMIOSî 

PERGUIMTA: 

-EM QUE ANO A SELECÇAO DE PORTUGAl CONSEGUlU 0 3 

LUGAR NO MUNDIAL DE FUTEDOLp 

Morada: 

Nome: 


