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Sporting 

Os responsaveis do Departamento Desportivo do Sporting Português 

de Toronto realizaram uma bem animada festa de homenagem aos 

sens atletas amadores, Velhas-Guardas (3 Ligas) e Seniores (1 Liga), 

das Ligas de Futebol de Salâo onde, em ambos os casos, seguem na 

frente das classificaçôes gérais. 
^ Pdgina 5 
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helpingbusinesses.com mulHeres felizes de todas as idadps! 
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sem vertebras 

Por mais que o mundo nos surpreenda corn coisas do 
"Arco da Velha", nada me faz perder mais a cabeça do 
que as atrocidades que esta sociedade de consumo dâ às 
crianças. 
Por mais que se clame, "E as crianças, Senhor?", os 
maus tratos, fome, miséria, carências de toda a ordem, 
continuam a proliferar por todo o universo. O Homem 
e a Justiça estâo absolutamente ultrapassados pelas tec- 
nologias, interesses pessoais e ganâncias. A ambiçào 
cega actua negativamente na mente das pessoas. 
Fui surpreendido (?) por mais um caso em que uma 
criança é joguete entre familiares de um e outro lado e, 
pelo meio, o que deveria ser a Justiça mas que nâo passa 
de leis e regulamentos nacionais e internacionais. 
Uma criança do sexo masculino, filho de mâe brasileira 
e pai de Taiwan. A màe morreu e, de hâ dois anos a esta 
parte, que o menino Iruan Ergui Wu se encontra retido 
em Taiwan (levado pelo pai que também morreu), junto 
de familiares do pai. Por decisâo judicial, o gaücho 
Iraum deverâ ficar corn a avô materna, a brasileira Rosa 
Leocâdia Silva Ergui. Nas imagens televisivas, vê-se o 

menino em Taiwan a ser puxado para câ e para lâ por 
familiares e agentes policiais, chorando, corn o espanto 
nos olhos, como que a dizer: 
-Que mal fiz eu, que querem de mim? 
Sim, meus amigos, que mal fez aquele inocente para 

servir de bola de ping-pong entre as 
familias e os agentes da lei? Desde a 
morte da mâe que a avô brasileira tem a 
guarda do menino Iruan. Sendo assim, 
para quê tanto alarido e tanta falta de 
senso comum num caso que nâo é caso? 
Para cùmulo da criança, os pais, de 
nacionalidades diferentes, morreram, e 
provocaram uma situaçâo de confusâo e 
de interesses familiares. Aqui, entram 
os departamentos de justiça de cada 
pais. Defenido a quem entregar a 
criança -â avô brasileira!-, para quê e 
porquê tantos anos para resolver a 
crise? 
Agora, a criança jâ sente o problema... 

Agora, jâ o ôdio faz movimentar as pessoas em sentidos 
contrârios. 
Meu Deus, porquê tanta insensibilidade no tratamento 
das crianças? Quando voltaremos a ter Justiça? 

JMC 

Tu Cfi Tu Lft Qom os 

Olâ, gente amiga! 

Mais uma semana de trabalho, mais uma 
semana com "ameaças" de melhoria de 
tempo. Ainda bem, pois, corn o bom tempo 

vem a boa disposiçâo e os sonhos multipli- 
cam-se. 

Estamos em época de eleiçôes nos nossos 
clubes e associaçôes. Vamos começar recor- 
dar as eleiçôes e saudar os novos eleitos. 

O verde-e-branco Sport Club Lusitânia de Toronto, um 
dos mais antigos da Comunidade, elegeu os seus 
Corpos Gerentes para 2004-2005. 
Na Assembleia Gérai, José da Silva mantém-se na 
presidência, acompanhado de Isidro Sousa e Maria do 
Carmo. Gonçalves. O Conselho Fiscal ficou na 
presidência corn Maria Pontes, corn o apoio de Duarte 
Neves e Lùcia Soares. A Direcçâo fica presidida por 
Judas Mendes, tendo como vices, Deodato garcia, 
Dina Ribeiro, Manuel da Silva e Ilda Neves. Nos 
restantes lugares, Fâtima Almeida, Manuela Sequeira, 
Susie Garcia, Alzira Avila e John Ramos. Mais 12 
directores foram empossados. A todos as nossa felici- 
taçôes e desejos de êxito. 

Na Associaçâo 25 de Abril, Nücleo de Toronto, houve 
também eleiçôes. Para o biénio 2004/2005, foram 
eleitos os seguintes elementos; 
Carlos Oliveira foi eleito présidente da Assembleia 
Gérai, coadjuvado por Luis Morgadinho e Paulo Alves. 
No Conselho Fiscal, foi escolhido José Ferreira, acom- 
panhado de Dinis Dinis e Henrique Santos. A 
Direcçâo continua presidida por Carlos Morgadinho, 
corn o apoio de Silvino Nazaré e Adelina Pereira, e os 
directores. Manuel Martins, Rogério Vieira, Nancy 
Pontes, Manuel Torrâo e Antônio Cardoso. 
A estes amigos desejamos uma boa gerência e, claro, 
25 de Abril... SEMPRE! 

A Casa do Alentejo de Toronto comemora o XXI 

Aniversârio, de 20 a 22 
de Fevereiro. 
Corn inicio na prôxi- 
ma sexta-feira, dia 
20, a Casa do 
Alentejo inicia as 
comemoraçôes dos 
seus 21 anos de vida. 
As 19h30, abertura dos 
festejos corn um jantar de 
convivio, seguido de variedades corn o Grupo Coral 
Masculino da Casa do Alentejo, o Grupo de Ginâstica 
Ritmica, o Rancho Folclôrico Etnogrâfico, a Ana 
Patricia e, o convidado de Portugal (Evora), o Grupo 
de Müsica Popular "Modas à Margem do Tempo". 
No Sâbado, dia 21, às 19h30, o jantar tradicional e, 
baile, animado pelo conjunto Tabu. 
Ainda a actuaçào do Rancho Folclôrico Os Ceifeiros 
da Casa do Alentejo. 
No Domingo, às 12h00, recepçào aos convidados e 
sôcios. Entoaçào dos hinos pelos Grupos Corais da 
Casa do Alentejo. Almoço de Aniversârio, corn inter- 
vençôes dos présidentes da Casa do Alentejo e convi- 
dados. Entrega de Certificados aos Sôcios corn 20 anos 
de actividade. Depois, variedades, corn o Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo, do Rancho Folclôrico 
Infantil, demonstraçào de Artes Marciais pela Escola 
de Tae Kwon Do e actuaçào do Grupo de Müsica 
Popular "Modas à Margem do Tempo". 
Parabéns, comadres e compadres. Força nessas gar- 
gantas e acçôes! 
Info: 416 537-7766, ou 416 537-0574. 

O Consulado de Portugal e o ICEP, tal como os con- 
génères da Austria, França, Alemanha, Grécia, Itâlia e 
Espanha, promovem uma prova de vinhos interna- 
cional intitulada EUROPEAN WINE TASTING'2004, 
na quarta-feira, dia 11 de Fevereiro, entre as 13h00 e as 
17h00. 
O acontecimento terâ lugar no The Carlu, College 

Park, 444 Yonge St., 7o. andar (na Yonge a sul da 
College). Mais de 600 vinhos em prova. Encontro corn 
os maiores fabricantes de vinho. Info: 416 504-4500. 
Uma experiência a nâo perder. 

E, pot falar em vinhos... 
Felipe Gomes convida para uma Prova de Vinhos do 
Porto, em London, Ontario. 
Trata-se de um "Porto Wine & Auction" a favor do St. 

Joseph's Health Care, em London, no Idlewild Inn, no 
dia 6 de Março, entre as 18h30 e as 22h30. 
Nesta noite de Prova de Vinhos e Leilâo, os présentes 
terâo comida tipica, fado, blues, jazz e müsica 
brasileira. Uma noite em grande em prol do Hospital 
de S. José de London. 
Os interessados podem contactar corn o Felipe Gomes, 
pelo telefone: 1 519 435-0616 ou pelo 
E-mail: fg_international@sympatico.ca 
Divirtam-se e ajudem. 

O portai "ouviste.com", vocacionado para apoiar artis- 
tas da Comunidade Portuguesa vai realizar uma festa 
especial no Domingo, dia 21 de Março, corn a partici- 
paçào de artistas locals. O espectâculo terâ como titu- 
lo "Tiffany e Amigos". 
Esta festa terâ lugar no Centro Cultural Português de 
Mississauga, com almoço e variedades. Actuarâo Ana 
Patricia, Carlos Borges, Crystal Pontes, Décio 
Gonçalves, Emily Melo, Jessica Amaro, Joâo Ledo, 
Porfirio Ribeiro, Rancho Folclôrico da Nazaré e o 
Hardnox Skoolerz Dance Group. Produçào musical de 
TNT e de video de Digital Dream. Haverâ valiosas 
prendas para sortear. 
Para mais informaçôes e réserva de bilhetes, con- 
tactem Eddy Costa: 905 822-3657. 

Pronto, jâ têm corn que passar os prôximos fins-de- 
semana. 
Bom Sâo Valentim para todos. 

JMC 
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Ainâo despenha-se no 
Emirados Itrabes Unidos 

Um aviâo da empresa iraniana Kish Air 
despenhou-se terça-feira junto ao aero- 
porto de Charjah, nos Emirados Arabes 
Unidos, provocando 43 mortos e feri- 
mentos graves aos dois ùnicos sobre- 
viventes. 

O aviâo, que voava de Kish para Charjah, 
pediu para efectuar uma aterragem de 
emergência perto do destino, tendo-se 
desviado para a esquerda e despenhado, 
segundo um comunicado da Organizaçào 
Iraniana de Aviaçâo Civil. 

Ex-conseniador une-se 
aos libérais 

O deputado John 
Herron, ; de New 
Brunswick, eleito como 
conservador, recusou-se 
a aceitar d novo partido 
conservador do 

Canadâ, récusa que o levou a anunciar 
que se candidatarâ à nomeaçâo liberal 
para as prô^imas eleiçôes fédérais. 
Herron, 39 anos, opôs-se contra a unifi- 
caçâo dos progressitas conservadores 
corn a Aliança Canadiana e jâ tinha 
anunciado a intençâo de se afastar da 
poliüca. No entanto, depois de algumas 
semanas de especulaçôes, Herron anun- 
ciou que encontrou um lugar no partido 
liberal do primeiro ministro Paul 
Martin. "Depois de ter eonsiderado 
cuidadosamente o caso, decidi que os 
libérais de Paul Martin representam os 
meus valores e visâo que tenho para o 
future do Canadâ", disse HerrOn num 
comunicado a que ptvirtual.com teve 

acesso. "Sob a liderança do actual 
primeiro ministro, o partido liberal do 
Canadâ jâ melhorou o sistema de edu- 
caçâo pôs^secundârio do Canadâ, como 
uma das suas prioridades, e eu agora 
tenho a oportunidade de ajudar a 
melhorar outros seçtores se me juntar à 
équipa". 
Herron, eleito pela ârea de Fundy-Royal, 
desde 1997, tem estado no parlamento 
como deputado independente desde 
Pezembro pas sado. Segundo informou, 
começou a interessar-se pelo partido 
liberal devido ao facto de acredltar em 
Martin e do primeiro ministro se ter 
mostrado receptive às suas ideias. ; 
Paul Martin jâ anundou estar muito 
satisfeitp corn a decisâo de Herron e 
espera contar com ele como deputado 
liberal depois das eleiçôes. Herron é o 
terceiro progressista conservador a aban- 
donar o novo partido conservador do 
Canadâ e a juntar-se aos libérais de Paul 
Martin. 

Foto da semana 

I Menino retido em Taiwan 
I Iruan foi retirado à força de casa, no povoado de Kaoshiung, pela policia, apôs 
I decisâo judicial. A TV de Taiwan exibiu imagens do menino sendo carregado 
I por policiais. Iruan tentou resistir e chorou. 

I ps: por lapso na passada “foto da semana”, traduzimos por castor o groimd-hog. Como se sabe a traduçâo correta 

I é marmota. As nossas desculpas. 

Mâe de Farab testemunba 
em uibunal 

. O trabalho do 
jûri no julgamen- 
to da morte e 

Hgk desmembramen- 
W to de Farah Khan 

y tornou-se mais 

^ dificil e emo- 
cional, quando a 

mâe da menina testemunhou em 
tribunal. 
Shahida Jabeen nâo tinha regressado 
ao Canadâ desde que a filha fora, 
encontrada morta e os restos mortals 
desmembrados, no parque Samuel 
Smith, em Dezembro de 1999. No 
entanto, a mâe da menina ainda se 
recorda do dia em que a terrivel noti- 
cia lhe foi dada no Paquistâo e rela- 
tou o dificil relacionamento que teve 
corn Muhammada Khan, perante o 
jüri e o juiz do caso. 
Shahida revelou que sô conheceu o 
marido dias antes do casamento, 
organizado pelos pais, um acordo que 
trouxe à familia algum dinheiro e 
comedidades. No entanto, Shahida 
engravidou um mês depois do casa- 
mento e começou a viver o que classi- 
ficou como "verdadeiro casamento 
corn Muhammad Khan". 
Muhammad acusou-a de jâ estar 
grâvida quando casou, insistindo que 
Farah nâo era sua filha e, por con- 

seguinte, nunca a ter reconhecido 
como tal. Shahida descreveu o ex- 
marido como um homem muito vio- 
lento e de poucas amizades, exigindo 
muita obediência, ao ponto de uma 
vez lhe ter atirado corn leite quente 
por ela nâo estar a fazer o trabalho de 
casa corn a rapidez que ele desejava. 
Para Shahida, os actos de violência 
nunca cessaram a partir do primeiro 
mês de casamento. 
O casamento veio a dissolver-se qua- 
tro meses mais tarde. No entanto. 
Khan decidiu levar consigo algo de 
muito valioso para Shahida; a menina 
que, originalmente, se chamava 
Miriam. Shahida nunca mais voltou a 
ver a filha. 
Os advogados de acusaçâo indicaram 
que Khan perdeu a paciência corn a 
menina durante uma discussâo sobre 
uma fotografias de $10 dôlares que 
ela queria comprar na escola. No 
entanto, o pai diz que a filha se suici- 
dou, cortando os pulsos. Quando a 
encontrou morta. Khan decidiu 
desmembrâ-la e ocultar o seu corpo, 
por temer que a policia nâo acredi- 
tasse na sua explicaçâo. 
Muhammâd Khan e Kaneez Fatima, 
madrasta da menina, sâo acusados de 
homicidio voluntârio na morte e 
desmembramento de Farah Khan. 

OPEN HOUSE 
Quinta-feira, 19 de Fevereiro, 2004 

das 5 da tarde às 8 da noite. 
Comece o ano novo com a decisâo certa para a sua empresa. 
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Comunidade aiuda jovem mâe corn cancro 
O caso de Paula Cristina Vieira 

Cabral surpreendeu toda a comu- 

nidade portuguesa de Toronto. A 

jovem mâe de 24 anos, natural de 

Rabo de Peixe, S. Miguel, foi-lhe 

recentemente diagnosticado um 

cancro, quando ainda nào tern a sua 

situaçâo de imigrante legal neste pais. 

Como tal, as dificuldades multi- 

plicaram-se para Paula Cristina e o 
marido que têm que fazer face a 

despesas que nào sào compartici- 

padas pelo governo em casos de ile- 

galidade no pais. 
Corn O objectivo de ajudar o Jovem 

casai, pais de uma menina de um 

ano, a fazer face às despesas que 

acompanham o tratamento de Paula 

Cristina, o grupo de Amigos de Rabo 
de Peixe de Toronto, liderado por 

Fâtima Pinheiro, José Couto e 

Manuel Leal, organizaram um jantar 
de angariaçào de fundos, no sâbado, 

7 de Fevereiro, na Casa das Beiras de 

Toronto. Perante uma sala repleta de 

pessoas - espaço, alias, demasiado 

pequeno para o numéro de pessoas 

que apareceu para fazer parte do jan- 

tar - a festa de angariaçào de fundos 

foi um sucesso. 

O espectâculo teve a participaçâo dos 

artistas Porfirio Ribeiro, Tony 

Câmara, Michelle Cabrai, Hermans, 

Emanuel Araùjo, Carlos Martins, 

Dinarte Tavares, Ricardo Cidade e 

Luis Bonanza que fizeram questâo de 

estar présentes para contribuir para 

uma causa tào nobre. Antes da actu- 

açào de Tony Câmara, Eduardo 

Manuel Vieira de Melo, marido de 

Paula Cristina, subiu ao palco e corn 

a filha nos braços agradeceu, emo- 

cionado, tudo o que tem sido feito 

pela mulher que, segundo disse, nào 

pode estar présente, embora estivesse 

em recuperaçào. Eâtima Pinheiro, 

uma das organizadoras do evento, 

agradeceu ao grupo de Amigos, aos 

artistas, ao pûblico e à Casa das 

Beiras que se disponibilizou desde o 

primeiro minuto a colaborar para a 

causa. 

Para além da angariaçào de fundos que 

teve lugar na Casa das Beiras, também 

existe uma conta aberta no BCPbank 

para as pessoas que ainda nào tiveram 

oportunidade de fazer os sens dona- 

tivos, mas que gostariam de contribuir 

para a causa. O n° da conta é 01062. 

Segundo Fâtima Pinheiro, os dona- 

tivos do BCPbank, juntamente corn 

a festa da Casa das Beiras, jâ 

devem ultrapassar os $20.000 

dôlares. 
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Veteranos do Sporting do Toronto ont f osta 
Os responsâveis do Departamento 
Desportivo do Sporting Português de 
Toronto realizaram uma bem animada 
festa de homenagem aos sens atletas 
amadores, Velhas-Guardas (3 Ligas) e 
Seniores (1 Liga), das Ligas de Futebol de 
Salâo onde, em ambos os casos, seguem na 
frente das classificaçôes gérais. 

bronzeada do Winterfest'2004, entusias- 
mou os présentes corn a sua simpatia e as 
suas cantigas bem mexidinhas. Para 
fechar, o sempre desejado Steve Medeiros, 
com O seu habituai sabor a Rock a' Roll e 
voz doce, encerrou a primeira parte das 
variedades. Os atletas "sportinguistas" 
foram chamados a seguir para a home- 

Moreira, Miro Cruz, 
Fred, Manuel Almeida, 
Rui Vieira, Ricardo, 
Filipe e Bruno (o 
treinador Daniel Rivero 
esteve ausente) e, os 
Seniores, William 
Lemos, Antonio 
Pereira, Antonio 

O salâo nobre dos "leôes" de Toronto 
encheu-se de sôcios e amigos que, depois 
de um saboroso jantar, souberam aplaudir 
os seus atletas amadores e mostrar-lhes 
quanto apreço sentem por eles. 
No palco desfilaram vârios artistas locais, 
bem apoiados pelo DJ-Non Sioj) 
Productions que, na realidade, mnua 
deixou de encher o salâo de müsica aie a>< 
tantas da madrugada. 
O conhecido Carlos Borges iniciou <i lesta 
corn cançôes do seu bem suiuilo 
repertôrio, deliciando a assistência (om a 
sua bonita e bem colocada voz. A M'uim 
entrou a ritmada Jessica Amaro que. ami la 

nagem da noite. Os responsâveis do 
pelouro. Antonio Andrade, Carlos Araùjo, 
Antonio Pereira e Antonio Cruz e Anibal 
Costa, foram saudados juntamente corn os 
seus jogadores da Velha-Guarda, Antony, 

Simplesmente a Mais Quente ^ 

\ Agora 

ENTREGASAO 
n O DOMICILIO em novo 

Sr SACO TÉRMICO! 

Tel.: (416) 439-0000 

Ai^usto ^res, Jîlho^SetoSi amigos e 

funciùmriot da CP Auto Body em 
plena confiatemizaçào. 

AUura em que Augusto Pires entregou aos cast 

Duarte e Carlos e Paula Cabeças, a Salva de. 

Steve Medeiros e Je'sMca Amaro na companhia dos 
pais, ifmâos e restante fqmiliares. 

Teixeira, Ndinga Amyli, Muenza Teka, 
Paulo Silva, Fernando Nascimento, 
Alfredo Rigault, Sean Carrasquero e 
Agostinho Eira. Nestas andanças, falham 
sempre alguns nomes. Se houver "faltas", 
as nossa desculpas. Parabéns a todos! 
Na ocasiâo, a jovem e bonita Madalena 
Penteado, do BCPbank, dirigiu-se aos pré- 
sentes corn uma breve mensagem para que 
tomassem conhecimento dos vârios bene- 
ficios que aquela instituiçâo bancâria 
oferece de momento. Uma équipa de sim- 
pâticas funcionârias do BCPbank 
espalhou pelas mesas um desdobrâvel do 
banco corn muita informaçâo ütil e sob o 
tema "planificar o amanhâ começa hoje!" 
Também o Présidente da Assembleia 
Gérai do Sporting de Toronto, Augusto 
Pires, além de agradecer aos atletas 
"sportinguistas" e dizer-lhes do seu orgulho 
pelo muito que dâo ao Sporting de 
Toronto, aproveitou para leiloar très 
camisolas: uma do Sporting C.P., outra do 
F.C.Porto e uma outra do S.L. e Benfica. 
Bom, o Augusto Pires e o Présidente da 
Direcçâo "leonina" Carlos Ferreira, 
entraram numa luta cerrada pela camisola 
do Sporting. Ganhou o Augusto Pires... 
Depois, uma luta menos apertada pelas 

camisolas do Porto e do Benfica. Mas, ren- 
deu, e bem! Curiosamente, o Antonio 
Oliveira, antigo Présidente do Sporting de 
Toronto, "comprou" a camisola do Benfica 
para oferecer à directora do Sporting de 
Toronto Paula Cabeças... porque ela é 
"benfiquista" de quatro costados! Atitude 
muito aplaudida e que serviu para a gar- 
galhada gérai e as "bocas" da ordem... 
Deste ou daquele clube, tudo em familia. 
A propôsito, o Augusto Pires fez a entrega 
de uma "Salva de Felicitaçôes" de um 
grupo de "Amigos do Sporting de 
Toronto", a cada um dos casais Carlos e 
Paula Cabeças e Filipe e Lurdes Duarte, 
pelo muito trabalho e dedicaçâo à cozinha 
e aos salôes de festas da colectividade 
"leonina" de Toronto. Outros irâo ser dis- 
tinguidos no futuro. 
Os artistas. Steve Medeiros, Jéssica Amaro 
e Carlos Borges, voltaram ao palco e, como 
anteriormente, conquistaram a simpatia 
gérai. Foram entregues a todos os convida- 
dos da festa um Galhardete dos Veteranos 
do Sporting de Toronto. 
Fecho, em beleza, corn a müsica para 
dançar do Non Stop Productions. Até altas 
horas. 

JMC 
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Governo Regional lança primeiro curse de pos-graduaçâo 
“Protecçâo de Menores” nos Açores 
O chefe do executive açoriano presidiu no 
Palâcio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, à 
cerimônia de assinatura de dois protocoles 
entre a Presidência do Governo, o Centro 
de Direito da Familia da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra e o 
Institute de Aeçào Social. 
Na ocasiâo, Carlos César afirmou que o 
Centro de Direito da Familia da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra é 
uma instituiçâo de referêneia, no pais, pelo 
trabalho que tem desenvolvido, hâ seis 
anos, ao nivel da formaçâo pôs-graduada, 
da investigaçâo e publicaçào. 
No decurso da cerimônia, que contou corn 
a presença do secretârio regional dos 
Assuntos Sociais, Francisco Coelho,- o 
présidente do Governo sublinhou que o 
primeiro protocole permite intensificar o 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
nos Açores ao nivel da formaçâo, enquan- 
to condiçâo essencial para uma inter- 
vençào social eficaz e de qualidade. 
Referiu, por outro lado, que o Centro de 
Direito da Familia disponibiliza-se a desen- 
volver, nas ilhas, nâo sô tarefas de for- 
maçâo, mas também de investigaçâo, 
alargando o espectro da colaboraçâo a 
uma ârea que constitüi um importante 
instrumente de apoio à elaboraçâo de 
politicas sociais. 
Segundo Carlos César, o protocole per- 
mite iniciar, ainda hoje, o primeiro curso 
de pôs-graduaçâo em “Protecçâo de 
Menores”, no Centro de Formaçâo do 
Institute de Aeçâo Social, em Ponta 
Delgada, e garantie a intençâo de todos os 
intervenientes de darem continuidade ao 

projecto, quer através da repetiçâo de idên- 
tico curso, no prôximo ano, quer através 
de outras iniciativas de cooperaçâo. 
Salientou, igualmente, que o Governo 
Regional tem desenvolvido, nos ùltimos 
dois anos, um programa de formaçâo 
dirigidos aos diverses profissionais corn 
intervençâo em matéria de infâneia e 
juventude. Para o ano em curso, anunciou 
a realizaçào de mais duas acçôes de for- 
maçâo- para educadores de infâneia e pro- 
fessores do ensino bâsico que abordarâo o 
papel da escola na intervençâo de pro- 
moçâo e protecçâo. 
Referiu, também, a importâneia que o 
executive açoriano, nas duas ultimas legis- 
laturas, tem atribuido à questâo da defesa 
dos direitos e da protecçâo das crianças e 
jovens nas ilhas. Nesse âmbito, afirmou 
que o Governo Regional iniciou um pro- 
grama de remodelaçâo das grandes estru- 
turas existentes, criando, em sua substi- 
tuiçâo, equipamentos corn caracteristicas 
de acolhimento familiar. Recordou, ainda, 
a criaçâo de Centres de Emergência, 
dotando todas as ilhas à excepçâo do 
Corvo, de pelo menos um Centro de 
Acolhimento, incluindo os novos equipa- 
mentos de Santa Maria, Graciosa, Sâo 
Jorge e Pico. Revelou que essas medidas se 
traduziram por parte dos VII e VIII 
Governos Regionais, num investimento de 
cerca de cinco milhôes de euros, dinheiro 
que considerou bem aplicado. 
Para além de équipas destinadas a assegu- 
rar o acompanhamento sistemâtico do fun- 
cionamento dos lares e centres de 
emergência, bem como da dotaçâo pro- 

gressiva dos 
quadros de pessoal 
dessas valêneias por 
técnicos especializa- 
dos, nomeadamente 
nas areas da psicolo- 
gia e do serviço 
social, o executive 
açoriano procedeu à 
criaçâo de respostas 
mais especializadas 
para jovens corn 
comportamentos de 
risco. 
Avançou, ainda, para a criaçâo de très 
équipas de adopçâo, no âmbito das 
divisôes de aeçâo social de Ponta Delgada, 
Angra do Heroismo e Horta, assim como 
para as Equipas Multidisciplinares de 
Apoio aos Tribunais nas très maiores 
cidades açorianas. Carlos César frison, 
também, a criaçâo da figura do Provedor 
da Criança Acolhida, uma via de escuta, 
segundo disse, para as crianças e jovens, 
relativamente às quais esta em execuçâo a 
medida de protecçâo de acolhimento insti- 
tucional. 
O présidente do Governo Regional falou, 
igualmente, da criaçâo do Nücleo de 
Apoio à Criança e à Familia do Hospital 
do Divino Espirito Santo, em Ponta 
Delgada e disse que o executive açoriano 
estâ a trabalhar para que sejam implemen- 
tados idênticos nùcleos nos hospitais de 
Angra do Heroismo e Horta. Adiantou 
estar, também, em curso a criaçâo da 
Inspecçâo da Segurança Social, a quem 
competirâ a fiscalizaçâo do cumprimento 

dos acordos de cooperaçâo. 
Carlos César assegurou que o seu executi- 
ve continuarâ a desenvolver a rede de 
amas, creches e de ensino pré-escolar, em 
estreita colaboraçâo corn as instituiçôes 
particulares de solidariedade social e as 
Misericôrdias, rium piano de investimen- 
tos sem paralelo nos Açores e sem com- 
paraçâo corn outras regiôes do pais. 
Continuâmes a apoiar os mais vulnerâveis 
através de programas implementados no 
âmbito do agora designado Rendimento 
Social de Inserçâo e dos varies projectos 
de luta contra a pobreza nos Açores, 
acrescentou. 
Assegurou que o Governo Regional con- 
tinuarâ a trabalhar arduamente, em todos 
os dominios da sua competêneia, para 
melhorar- as condiçôes de vida e garantir a 
todos os cidadâos o pleno exercicio da sua 
cidadania. 
No entanto, para Carlos César, as crianças 
têm sido, sâo e serâo sempre, uma priori- 
dade para o actual executive açoriano. 

Agora» aberto aos Domingos 

ÏSQUALINO MEN’S WKfli 
CiJNTON ST. a sul da Coll^ 

TEI.: 416.S.â.â.392.1 

FRAXKCu'PA.SQllALINO.t;^ 

.e roupa para homem. 

O Eng. Carlos A. Carvaüio, présidente 
e CEO da escola Canadian Career 
College, em North Bay, visitou O 
Milénio na sua ultima passagem por 
Toronto. 
Foi um prazer receber o Eng. Carlos 
Carvalho e tomar conheçimento da 
vivência da comunidade portuguesa 
de North Bay, pouco mais de 50 

pessoas. 
E intençâo dos responsâyeis da 
Canadian Career College abrir uma 
escola de Carreiras em Barrie, 
Ontario. Ficamos aguardando noti- 
cias sobre o assuntp, como nos 
prometeu o Eng. Carlos Carvalho, 
As nossas saudaçôes para a corau- 
nidade portuguesa de North Bay 

Carlos A. Carvalho 
visitou Toronto 
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Asas do Atlântico... jà voam 
hà 31 anos 
Parece que foi ontem mas, a grande ver- 
dade, é que jâ la vâo 31 anos a voar. O Asas 
do Atlântico S. S. Club Inc., "abana as suas 
asas" hâ 31 anos corn todo o garbo, alegria 
e vontade de servir a sua Comunidade e a 
cultura que trouxe na bagagem. 
Corn a animaçâo do conjunto musical 
"Santa Fé", os responsâveis do Asas do 
Atlântico organizaram um belo jantar e 
sopraram as 31 vêlas do Bolo de 
Aniversârio corn todo o carinho e sob o 
aplauso dos sôcios e amigos que encheram 
o salào de festas. 
A Présidente do Asas do Atlântico, Lucy 
Simas, agradeceu a todos pelo apoio dis- 
pensado através dos anos e apelou para que 
continuera a lutar pelo ideal da colectivi- 
dade. 
As nossas felicitaçôes a todos quantos têm 
sabido pôr em movimento as "pesadas 
asas" do Asas do Atlântico nestes 31 anos 
de vida. 

JMC 

Lucy Simas junto do bolo de aniversârio do Asas 
do Atlântico. 

0 logo - noua telenovela na FPtv/SIC 
Amor, paixao, amizade, solidariedade, Alexandra Leite, Ana Padrao, Maria 

intriga e ambiçâo desmedida sâo as Joâo Luis, Joào Perry, Nicolau Breyner, 
regras do "jogo", a mais recente aposta da Rogério Samora, Ricardo Carriço, 
SIC. Miguel Guilherme e Pedro Granjer. 
Esta telenovela portuguesa conta-nos a A partir de segunda-feira, dia 16 de 
histôria de uiria familia de alla sbciedade Fevereiro, com inicio às 14hl3 e repetiçâo 
com raizes no Alentejo, que o tempo e à noite, às 21h00, nâo percam nem um 

quezilias familiares fizeram questâo de segundo deste "jogo" ferranho entre 
separar. familias que se odeiam e que nunca 
Um elenco de luxo: Glicinia Quartim, deixam prever o resultado final. 
Laura Several, Rosa Lobato Faria, Lia O JOGO, nova aposta da SIC na sua 
Gama, Ana Bustorf, Vitor de Sousa, FPtv. 

Encontre de responsâveis da Imigraçâo 

o Ontario Minister of Citizenship and Immigration, Hon. Dr Marie Bountrogianni e 
seu parceiro federal, Hon. Judy Sgro, reuniram com varies lideres das municipalidades 
do Ontario para discutir assuntos ligados à imigraçâo, na Segunda-feira, dia 9 de 
Fevereiro. Da esquerda para a direita: Greater Sudbury Mayor David Courtemanche, 
York Region Chair Bill Fisch, Waterloo Region Chair Ken Selling Minister 
Bountrogianni, Hamilton Mayor Larry Di lanni, Mississauga Mayor Hazel McCallion, 
Minister Sgro, Toronto Mayor David Miller and Brad Duguid, Parliamentary Assistant 
(Urban) to the Ontario Minister of Municipal Affairs. 

iua familia 

em contacta 

Compte um telefone e receba outro pot $0 
No Plano familiar paga apenas $35.00 pot mes 
Chamadas ilimitadas no fim de semana 
Chamadas locais gratis entre os membros do Plano Familiar 
Identificaçâo das chamadas, recepçâo de mensagens gratis 

llllIC ^ chamadas locais ilimitadas 
■ lUo Acessérios gratis Klo 

ABO 
Business Machine & Communications inc. 

Q ROGERS =AT«T 

AUTHORIZED AGENT 

1451 Dundas St. W.Toronto 1268 St. Oar /We.W. Toronto 1854 Danforth Ave. 
(East of Dufferin) (West of Dufferin) Toronto 

Tel: 416-588^989 Tel: 416^52-2288 Tel: 416425-9000 

888 Durvlas St.East #K8 
(In Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 SheppEud Ave.E. #107, 

Scaitorough 

Tel: 416642-8888 

(C ,»io03 

';:h' 
iK-f'ftS l>!=r"'.q iV:i: 

iNCfd. l -::dey':ci: k r/ P.'.-qyr'j 
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A lenda de Sào Valentim 

Valentim era um jovem padre que foi detido e condenado 
à morte pelo Imperador Claudio II, apenas por ser cristâo 
e ajudar outros cristâos a escapar às perseguiçôes do 
Imperador. 
Embora o crime de Valentim fosse considerado grave, 
Imperador ofereceu liberdade ao jovem se este renunciasse ao cristianismo, o ' 
que elê recusou. t 
Enquanto cativo, Valentim conheceu a filha do carcereiro, uma jovem 
assombrosamente bonita mas cega de nascença. Julia era portadora da comida ^ 
e mensagens para Valentim. Em compensaçâo, o jovem padre ensinava Julia a ( 
orar. Ele lia histôrias de Roma, falava sobre a beleza do mundo e do seu grande 
e fervoroso amor por Deus. ^ 
Um dia Julia perguntou: "Valentim, Deus escuta as nossas ûraçôes?" ^ 

Sim, minha filha", disse ele,"Deus escuta as oraçôes de todos os que nele 
creem". < 
-"Ah! Valentim, eu creio", disse Julia, intensamente. "Sabes que eu oro todos os 
dias? Oro para que um dia eu tenho a felicidade de poder ver". E, ajoelhando-se, 
os dois ergueram as màos e oraram fervorosamente. ( 
Subitamente, uma luz brilhante como o sol encheu a cela e, radiante de alegria, 

Julia clamou em alta voz: * 
, "Valentim,eu vejd!" ( 

-"Bendito seja Deus",Exclamou Valentim. 
' A partir daquelo momento Julia e seu pai converteram-se ao cristianismo. * 
I Antes do suplicio, Valentim escreveu uma nota de despedida e agradecimento ^ 

pela bondade de Julia e assinou: "Do teu Valentim". 
' No dia seguinte, a mensagem foi enviada a Julia, acompanhada com um ramo ( 

de violetas, justamente no momento da estrangulaçâo de Valentim- no dia 14 
de Fevereiro de 270 A.D. * 

I Valentim foi sepultado onde hoje é uma igreja de Praxedes, em Roma. ( 
Jiilia plantou uma amendoeira perto da sepultura, o que significa amor e 

' amizade. ' 
, Esta é a tradiçâo que se mantém viva aos nossos dias e em cada 14 de Fevereiro ^ 

mensagens de afeiçâo, amizade e devoçâo sâo trocadas em muitos paises, acom- 
• panhadas com rosas, violetas ou bombons em formas de coraçâo. ' 

O primeiro cartâo de Valentim foi enviado à esposa do Duque de Orleans, no 
ano de 1415, e hoje encontra-se num dos museus das ilhas britânicas como 

I reliquia. i 
A lenda de Sào Valentim é fascinante pela sua antiguidade e sentimentalismo, 

* e tem sido contada de geraçâo em geraçâo por "narrador desconhecido". ' 

Maria E. Oliveira 
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Dia das Amigas do First Portuguese C. Ceutre 
Foi uma noite para lembrar. Uma noite em 
que as mulheres se sentiram mais felizes 
com O convivio, o carinho e novas 
amizades. Houve um pouco de tudo no 
encontro de AMIGAS no Europa 
Catering. Jantar, boa müsica, prémios, e a 
alegria de viver em amizade. O "Dia das 
Amigas" é uma tradiçào açoriana que, 
entre nos, teve inicio em Brampton. Hâ 

cerca de 4 anos, o First Portuguese tam- 
bém se abalançou ao acontecimento e, 
diga-se desde jâ, corn todo o êxito. Este 
convivio das AMIGAS tem lugar nos 
Açores na quinta-feira, 40 dias apôs o 
Natal, dia em que as mulheres se encon- 
tram, criam amizades, e falam de paz 
entre elas e entre as gentes das suas 
aldeias. 

Apôs o jantar, houve entregas de prémios 
a varias senhoras e, corn especial carinho, 
a D. Clementina, de 94 anos de idade, a 
mais idosa na sala. 
O mùsico e intérprete John Ferreira nâo 
deu tréguas às AMIGAS. Müsica e canti- 
gas para animar a festa. Até a Denise 
Guimaràes, que foi a apresentadora do 
"Dia das Amigas" , levou a noite a dançar 

o "Bailinho da Madeira"... 
As responsâveis da festa. Maria Tavares, 
Paula MacDonald e Natâlia Ferreira, 
estào de parabéns, extensivos a todas as 
senhoras que justificaram o sucesso do 
"Dia das Amigas" do First Portuguese, 
na passada quinta-feira, no Europa 
Catering. 

Bemardete Gouveia 

Festa de apoio à Igreja 
de N. Sra. dos Remédies, 
da tomba do loçâo 
O nos so amigo Carlos 
Medeiros, um povoacense de 
quatre costados, e seu füho, o 
intérprete Steve Medeiros, con- 
vidam os naturais da Povoaçâo e 
sens amigos, a participarem na 
grande festa de angariaçâo de 
fundos para melhoramentos da 
Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédies, na Lomba do Loçâo, 
Povoaçâo, na Ilha de Sâo 
Miguel 
A torre da Igreja encontra-se em 
degradaçâo e sâo necessârios os 
esforços de todos para "reanedi 
ar" ô muito mal que jâ foi per- 
mitido. 
A festa terà lugar nq Renaisence 
Hall, èm Mississauga, no 
Sâbado, dia 3 de Abril, com jan- 
tar e variedades. 
Nas variedades, terâo a pre- ' ■ 
sença de Steve Medeiros, 
Henrique Cipriano, Island Girls, 
Jessica Amaro e o Carteiro. 
Os interessados em ajudar nas obras da 

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, 
na Lomba do Loçâo, podem contactar 
a famiha Carlos Medeiros, pelo tele- 
fone: 905 891-9840. 

Testes Pré-Natais para e HIV 
Os Testes Pré-Natais para 
o VIH (HIV) sâo impor- 
tantes para si e para o seu 
bébé. 
-O que é o VIH (HIV)? 
VIH é o virus que provoca 
a SIDA (AIDS). Corn o 
correr do tempo, a SIDA 
enfraquece o corpo e 
torna-o incapaz de se 
defender contra as 
doenças. Quando alguém 
estâ muito doente por 
causa do VIH, poderâ ter 
contraido a SIDA. 
-Como é que se fica infec- 
tado corn o VIH? 
A maioria das mulheres 
que tem o VIH foi infectada através de 
relaçôes sexuais corn parceiros masculinos 
sem protecçâo. Sem anâlises, nâo hâ 
maneira de determinar se uma pessoa tem 
o VIH ou nâo. Uma mulher pode estar 
infectada corn o VIH sem o saber, mesmo 
que tenha tido apenas um parceiro sexual. 
Nalgumas comunidades e partes do 
mundo, muitas pessoas estâo infectadas 
corn o VIH, e as relaçôes sexuais corn par- 
ceiros masculinos sem protecçâo sâo o 
principal factor de risco. 
Uma mulher pode também ficar infectada 
corn o VIH por ter partilhado agulhas, ou 
outros artigos para injectar drogas, corn 
alguém que tem o VIH. 

Conselho para MULHERES nâo testadas 
para o VIH: 

Em 1998 o Ministério da 
Saüde criou um 
Programa de Testes Pré- 
Natais para o VIH, corn 
recomendaçâo de que os 
provedores de cuidados 
de saüde discutissem e 
oferecessem anâlises de 
anticorpos do VIH a 
todas as mulheres grâvi- 
das ou que tencionassem 
ficar grâvidas. Sangue, 
que tenha sobrado de 
outras anâlises pré-natais 
e que normalmente séria 
distruido, poderâ ser 
usado na investigaçâo 
para a determinaçâo da 

taxa de infecçâo corn o VIH entre as 
mulheres do Ontârio. Nesse caso, toda a 
informaçâo indentificativa, como por 
exemplo o nome e o nümero do Cartâo de 
Saüde, serâ definitivamente removida, e 
os resultados nâo lhe serâo (nem poderâo 
ser) dados. Por favor comunique ao seu 
médico caso nâo queira que o seu sangue 
seja usado no estudo de pesquisa. 

Para mais informaçôes, telefone para a 
Linha SIDA do Ontârio: 1-800-668-2437, 
ou INFOline: 1-877-234-4343. 
Também o seu médico de familia ou 
unidade de saüde püblica. 
www.health.gov.on.ca, ou 
www.HealthyOntario.com 
Este programa tem o apoio financeiro do 
Ministério da Saüde do Canadâ. 
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O crescimento leva o seu tempo. 
Planeie agora para o seu futuro. 

In vista hoje num 

Mais tempo, maior rendimento, mais dinheiro. É realmente assim como lhe dizemos: 
Fécil (aqui esté uma palavra que você nâo costuma associar aos seus investimentos, nâo 
é verdade?). Tome decisôes financeiras acertadas, faça-as cedo, e o caminho para a sua 
independência financeira estaré assegurado. 

O bcpbank oferece-lhe agora um investimento a prazo RRSP que inclui taxas de juros 
imbativeis—até 7%*—assim como beneficios fiscais, além da associaçâo aos programas 
governamentais "Home Buyers Plan" e "Lifelong Learning Program". O seu RRSP acelerarà 
as suas poupanças durante a sua vida professional activa e ajudar-lhe-é a assegurar uma 
reforma confortével sob fortes alicerces financeiros. 

Por isso, tome agora a decisào financeira acertada—quanto mais cedo começar a investir, 
menor sera o esforço financeiro que teré de fazer. bcp Step-Up RRSP é um investimento 
corn elevada rentabilidade que lhe permite assegurar um bom complemento de reforma 
e usufruir de excelentes beneficios fiscais. Tem apenas até ao dia 1 de Março de 2004 
para usufruir de todas as vantagens que o seu bcp Step-Up RRSP lhe oferece para o ano 
fiscal de 2003. 

bcpbank 
beyond the expected 

Para mais informaçôes, contacte-nos através do 
nosso website ou da linha de atendimento gratis. 

www.bankbcp.com 1.866.77mybcp 

Ponha o tempo do seu lado corn um bcp Step-Up RRSP. 

*7% no quinto ano de investimento, disponivel apenas para o produto bcp Step-Up RRSP. O montante minimo de abertura de um bcp Step-Up RRSP é de $500. O depôsito bcp Step-Up RRSP sô poderé ser 
liquidado 1 ano apôs a sua constituiçâo. Consulte o seu contabilista para o aconselhar sobre as deduçôes fiscais para as quais qualifica. Esta oferta poderà ser retirada em qualquer momento, sem aviso prévio. 
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Portugal dove continuar a 
receber urn volume do fundos 
comuultarlos Identico ao actual 

Fontes do Executivo comunitario 
ligadas à elaboraçâo do documento 
afirmam que Portugal manteria um 
nivel de apoios identico ao actual se os 
Estados-membros da Uniao Europeia 
aprovarem o projecto sem alteraçâo. 
A partir de 2007, Madeira e Algarve 
deixam de ser consideradas regioes 
pobres e a pouco e pouco deixarào de 
receber as ajudas para as zonas menos 
desenvolvidas. 
Por outro lado, haverâ mais dinheiro 
para as empresas se modernizarem. O 
proximo quadro financeiro vai, sobre- 
tudo, marcar uma alteraçâo substancial 
da forma como os fundos estruturais 
eram investidos até agora. 
De uma logica de investimento em 
"betao" irâ passar-se para uma de pro- 
moçào de projectos relacionados com a 

chamada "Estratégia de Lisboa": inves- 
timentos em educaçào, investigaçâo e 
inovaçâo. 
Depois da adopçào desta 
"Comunicaçâo" corn o quadro gérai do 
futuro orçamento, Bruxelas deverâ 
apresentar em Julho propostas mais 
précisas (regulamentos de aplicaçâo). 
Os Estados-membros têm, em seguida, 
até finais de 2005 para discutir essas 
propostas e chegar a um acordo que se 
adivinha desde jâ muito dificil de 
alcançar. 
Os paises que mais contribuem para os 
cofres comunitârios, Alemanha à 
cabeça, pretendem congelar as despesas 
ao nivel actual. Uma intençào que é 
condenada pela Comissâo Europeia e 
por aqueles que mais beneficiam de 
Bruxelas, como Portugal. 

Tem serviço compléta de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS 

• SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO 

• WINDSHIELDS - PÂRA-BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

• AUTO GLASS - VIDROS 

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

a visitar as suas 
intalaçôes e a usarem 

os seus serviços. 

Tel.:t416) 534-3853 
Fax; (416) 534-0108 

©MiKikis Wos) ©mtios, IW® 

Ultimo caso registado no 
Estabelecimento Prisional do Évora 
Desde o inicio do ano jâ ocorreram seis 
casos de suicidio nas cadeias portugue- 
sas. O ultimo caso registou-se no domin- 
go, no Estabelecimento Prisional de 
Evora. Um homem de 49 anos, que esta- 
va a ter acompanhamento psiquiatrico, 
enforcou-se no interior da cela. 
Durante o mes de Janeiro ocorreram 
cinco casos, um no Porto, outro em 
Guimaraes e très so na cadeia do Linho. 
Sao mimefos que levam os serviços clini- 
cos das cadeias a tomar medidas 
excepcionais de prevençâo. 
Em termos comparativos, refira-se que os 
seis suicidios ocorridos desde o inicio do 
ano representam jâ quase rrietade dos 
suicidios praticados em 2003. No ano 
passado, suicidaram-se 15 reclusos. 
Um recluso, indiciado por homicidio, 
suicidou-se durante a bora de almoço, 
enforcando-se com um cinto. A morte 
terâ ocorrido entre as 12h30 e as 15h30, 
quando o recluso estava sozinho na cela, 
depois de ter recebido, durante a manhà, 
a visita de familiares que Ihe levaram 
comida. 
O homem estava em prisâo preventiva 
no Estabelecimento Prisional Regional 

de Évora desde 21 de Junho de 2003, por 
ordem do Tribunal Judicial de Vila 
Viçosa, na sequência de um crime ale- 
gadamente cometido na vila de Borba. 
O recluso estava indiciado da autoria de 
um crime de homicidio do dono de uma 
oficina de automôveis, na vila de Borba. 
Na sequência do alegado crime, o supos- 
to homicida tentou suicidar-se com a 
ingestâo de comprimidos, tendo sido 
transportado para o centro de saùde de 
Estremoz e depois para o Hospital 
Distrital de Évora. 

Sampaio defende eauilibrio 
o Présidente da Repüblica defende a 
necessidade de conciliar o desenvolvimen- 
to corn a preservaçâo ambiental. Numa 
visita ao Parque Natural das Serras de 
Aires e Candeeiros, no âmbito das jor- 
nadas do ambiente, Sampaio foi con- 
frontado corn a existência de pedreiras 
ilegais. 
Jorge Sampaio justificou a escolha do 
Parque Natural das Serras de Aires e 
Candeeiros para iniciar uma série de visi- 
tas a zonas protegidas devido à tensâo exis- 
tente entre o uso humano do territôrio e a 
preservaçâo ambiental. 
A visita começou corn a inauguraçâo do 
Centro de Interpretaçâo Ambiental de Rio 
Maior e foi marcada durante a manhâ pela 
passagem pela zona protegida, onde o 
Présidente da Repüblica foi confrontado 
corn a existência de pedreiras irregulares, 
que estâo sujeitas a fiscalizaçâo. 
"Este parque natural tem caracteristicas 
muito prôprias" e "tem uma gestâo de 
complicada articulaçâo", disse Jorge 
Sampaio. O Présidente considerou que se 
trata de "um desafio muito exigente e 
muito dificil" conciliar o "desenvolvimento 
possivel e ao mesmo tempo manter e 

preservar aquilo que deve ser preservado". 
Para Jorge Sampaio, é preciso analisar "se 
hâ uma vigilância especifica das 
pedreiras", mas a soluçâo nâo pode ser a 
sua simples proibiçâo. "Também nâo 
podemos perder todas as riquezas que 
temos". 
Corn 40 mil hectares e abrangendo sete 
concelhos, o Parque foi a primeira estrutu- 
ra do género a ser criada, por vontade das 
autarquias. Além de apresentar uma 
paisagem marcada por calcârio e por 
muitas espécies protegidas, é no subsolo 
que estâ a maior riqueza patrimonial deste 
parque, corn vârios algares e grutas que 
confluem no segundo maior aquifero sub- 
terrâneo do pais. 
Na regiâo residem 32 mil pessoas e exis- 
tem suiniculturas corn cerca de 10 mil ani- 
mais, o que corresponde a uma elevada 
carga orgânica para o aquifero. 
As jornadas do ambiente, que levarâo Jorge 
Sampaio a cerca de uma dezena de parques 
e réservas naturals do pais, tiveram inicio 
em Janeiro e decorrem ao longo deste ano 
corn o objectivo de abordar temas rela- 
cionados corn a preservaçâo do ambiente e 
desenvolvimento sustentado. 
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Comunidade: 
Sâbado, dial4 
-Sâo Valentim no Vasco da Gama de Brampton. Jantar, variedades com Eduardo 
Sant'Ana e bade com o Ey^-3 Stars. Info: 905 586-9954 
-Dia de Sâo Valentim, d Ambiance Hall apresenta um grande convivio romântico, 
com jantar e a presença de Fernando Correia Marques. 
-Festa de S. Valentim da Filarmonica Lira Bom Jesus em colaboraçâo com os 
Mordomos da Festa da S. Trindade no Galaxy Club, em Oakville. Jantar, variedades 
com Décio Gonçalves e bade com "Os Panteras". Réservas: 905 844-2732. 
-Node de Sâo Valentim do Vasco da Gama de Hamdton, no St. Elizabeth Hall. 
Convivio, variedades e bade com o Portuguese United. 
-Node de Sâo Valentim no Madeira Club. Info: 416 65&59S9, ou 416 533-2401. 
-Festa de S. Valentim no FC Porto de Toronto. Jantar e balle. Info: 416 536-2921. 
-Festa de Sâo Valentim na Casa das Beiras. Réservas: 416 604-1125, 
-Bade de Sâo Valentim no Lusitânia de Toronto, com Os Vadios. 
Info: 416 532-3501. 
-Bade dos Namorados no PCCM, com a presença de José Cid e do conjunto Tabu. 
-Bade de Carnaval e Sâo Valentim no Asas do Atlântico. Prémios aos fantasiados 
e a presença do conjimto "Alem Mar". 
-Bade do Dia das Comadres e de Sâo Valentim no. Angrense de Toronto. Tambéra 
eleiçâo do Rei e da Rainha do Carnaval. Info: 416 537-1555. 
-Dia de Sâo Valentim e jantar no Gradosa C. Centre. Bade corn o Tropical 2000. 
Réservas: 416 533-8367. 

Domingo, dia 15 
-Matança do Porco da Associaçâo Porluguesa de S. Miguel Arcanjo de Hamilton, 
no St. Stephen's Hall, às 14h00. Variedades corn José Câmara e bade com o Df- 
Service. Para réservas, contactera: 905 527-8786. 

-Assembleia Gérai do Benfica de Toronto, na sede-social 
Informaçôes: 415 6578-3196. 

Sàbado, dia21 
-8o. Encontro de Concertinas do Arsenal do Minho de Toronto no Resurrection 
Hall Réservas: 416 5884438, ou 416 2286268. 
-Festa da Irmandade de N. Sra. do Rosârio de Scarborough. Jantar, variedades 
com Henrique Cipriano, e muita mùsica para dançar. Info: 416 751-5940, ou 
905 887-7742. 
-Festa de Carnaval da Associaçâo Cultural do Minho. Mùsica com os Radicais e 
jantar à minhota. Info: 416 781-9290. 
-Festa de Carnaval no Madeira Club. Prémios aos mascarados. Danças aos car- 
navalescas à moda dos Terceirenses. Info: 416 533-2401. 

Domingo, dia 22 
-Assembleia Gérai Extraordinâria do Peniche C. Club of Toronto, às 15h30, na 
sede-social do clube. Eleiçôes é formaçâo de um nücleo entre o Peniche e Os 
Belenenses. 

Sexta-feira, dia 27 
-Carnaval do Grupo de Amigos do Project Diploma, no Mississauga C. Centre, às 
19h00. Info: 416 259-8222 Ext, 239, ou 647 295-3663. 
-Jantar de Beneficio para a Canadian Cancer Society da Academia do Bacalhau, 
na Churrasqueira Aveirense, às 19h30. Réservas: 905 427-9923, ou 416 254-7060, 
OU 260-8920, ou http;// www.academiadobacalhau.ca 

Sâbado, dia 28 
-Danças Carnavalescas no Oriental de Cambridge. Réservas: 1 519 623-2020. 

Tap Air Portugal 

Ai que saudades 
Na recente visita que fizemos a Portugal 
a convite do ICEP sentimos como que 
um regressar aos velhos tempos. 
A viagem foi via Newark donde conti- 
nuâmos até Lisboa a bordo de um 
moderno aviâo Airbus A340-300 da Tap 
Air Portugal. 
Desde jâ devo assinalar que graças à gen- 
tileza dos responsâveis da companhia 
aérea nacional viajâmos em classe execu- 
tiva e assim tivemos a possibilidade de 
apreciar a excelência do serviço com que 
sâo brindados os passageiros. 
Lugares extremamente confortâveis, 
serviço cortês e refeiçôes de altissima 
qualidade, ou elas nâo fossem concebidas 
por Vitor Sobral um dos mais afamados 
chefes portugueses, tudo isto acompa- 
nhado por uma selecçâo de vinhos de 
primeirissima qualidade. 
Somos conscientes que nem todos se 
podem dar ao luxo de viajar na classe 

executiva, nem tâo pouco beneficiar das 
gentilezas com que fomos contemplados, 
mas uma coisa posso garantir, é que seja 
em classe executiva ou econômica, ao 
entrarmos no aviâo sentimos que jâ 
chegâmos a Portugal. 
E por isso tudo que repetimos Tap Air 
Portugal... ai que saudades... 
PS- A propôsito nâo se esqueçam que 
conforme se vai a Portugal por Paris, 
Londres, Amsterdâo, Zurique etc., tam- 
bém o podem fazer com a TAP via 
Newark. E talvez a forma de chegar a 
Portugal mais depressaü! 

Luis Tavares Bello 
Telefone: 416-964-3211 

M24 
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Excelente variedade de carres usados 
cem juras a partir de 1.9% e sem fazer 

pagamentas até Junhe deste ano 
Procura caxro usado? Nâo compre sem me visitar. 

Tudo isto s6 corn José da Costa e 
Addison on Bay 

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

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

)IW[p[Q[C ŒW (SQWA 

GRANDE SALDO E 
EXPOSIÇÀO DE CARROS 

Até ao dia 14 de Fevereiro 

^ Se for ao AUTO ^ 
SHOW passe primeiro 

pela ADDISON, pois 

terâ direito a preço 

V^especial de entrada^ 

Descontos sensacionais nos 
veiculos novos de 2003 e 2004 

Exemple: adquira um 
Sunfire’2004 por apenas 

$11,300.00, e NÂO PAGUE 

JUROS DURANTE 5 ANOS na 
maioria dos modelos novos. 
NâO Dê NADA DE ENTRADA. 
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SAUDE EM SUA CASA 

QUANGO A lUZ DO CORAÇAO SE APAGA 
O coraçâo é o ôrgâo responsàvel 

pela circulaçâo do sangue, o liquide que 

transporta e distribui a âgua, alimentes, 

e oxigénio, a todas as células do corpo. 

Os alimentes sâo o combustivel que, 

corn a ajuda do oxigénio, é queimado 

nas células para dar energia. Para per- 

manecer vivo, o corpo nécessita da ener- 

gia gerada nas suas células microscôpi- 

cas, o que s6 é possivel corn um trabalho 

efectivo do coraçâo e a integridade da 

circulaçâo. 
A angina de peito e o enfarto do 

miocârdio*! sâo causados pela insufi- 

ciência de sangue no müsculo cardiaco. 

Quando as células musculares do 

coraçâo, responsâveis pelo bombear do 
sangue, nâo recebem das artérias coro- 

nârias*2 o oxigénio suficiente para o seu 

trabalho de contraeçâo, originam uma 
dor que aparece quase sempre no meio 

do peito, sob o esterno, dando uma sen- 

saçâo de um aperto que irradia para o 

pescoço ou para o braço esquerdo. Esta 

dor, por vezes sô um desconforto, estâ 

geralmente relacionada corn o esforço 

fisico, quando o coraçâo nécessita de 

mais energia. Se a dor dura sô alguns 

minutes e passa corn repouso, como 

acontece na angina de peito, a falta de 

oxigénio e alimente ao müsculo cardia- 

co é temporâria e reversivel. Se a dor 

dura mais de alguns minutes e nâo pas- 

sar corn repouso, a insuficiência san- 

guinea vai causar destruiçâo e perda de 

vitalidade das células musculares, o que 

acontece no enfarte do miocârdio. Uma 

dor deste tipo nécessita de diagnôstico 

urgente porque, se for causada por 
enfarte do miocârdio, todos os minutes 

sâo preciosos para se poder começar, o 

mais cedo possivel, o tratamento: Uma 

hora de atraso pode significar a 

diferença entre a morte ou a incapaci- 

dade cardiaca e a recuperaçâo total. Por 

isso é absolutamente necessârio, se nâo 

houver transporte imediato para a 

urgêneia hospitalar, chamar imediata- 

mente uma ambulâneia. Embora na 

angina de peito nâo haja destruiçâo per- 

manente do müsculo cardiaco, é sempre 

uma doença perigosa, porque indica 

doença das artérias coronârias que, a 

qualquer momento, se pode tornar 

instâvel, e originar um 

enfarte do miocârdio. 

Para além das 

obstruçôes vasculares das 

artérias coronârias, as 

doenças do coraçâo podem 

ser causadas por malfor- 

maçôes congénitas*3, 

problemas do funciona- 

mento das vâlvulas, 

doenças do müsculo 

cardiaco*4; ou problemas 
no mécanisme da for- 

maçâo do impulse eléctrico gerador das 

contracçôes ritmicas do müsculo cardia- 

co ou da sua conduçâo*5. A causa mais 

comum das lesôes nas vâlvulas cardia- 

cas, resultando em apertos ou 

relaxaçôes a perturbar a dinâmica do 

fluxo sanguineo dentro das auriculas e 

ventricules, é a febre reumâtica, uma 

doença secundâria à infecçâo das 

amigdalas corn a bactéria estreptococo; 

é hoje pouco frequente graças à possi- 

bilidade de tratamento dessas infecçôes 

corn antibiôticos. As cardiomiopatias 

podem ser raramente de origem infec- 

ciosa, causada por virus; de 

origem tôxica, muitas vezes 

causada por excesso de 

âlcool; ou, na maioria 

das vezes, serem doenças 

degenerativas que causam 

aumento de volume ou 

dilataçâo do coraçâo. A car- 

diomiopatia mais frequente 

résulta do esforço excessivo 

do müsculo cardiaco causa- 

do pelo excesso de tensâo 

arterial ao longo dos anos. 

Estas doenças, se nâo forem tratadas ou 

controladas adequadamente, terminam 

muitas vezes em insuficiência e falha 

cardiaca, quando o coraçâo jâ nâo tem a 

força suficiente para mobilizar o sangue 

até ao corpo e aos pulmôes. Quando isso 

acontece, a âgua, o maior componente 

do sangue e do corpo, acumula-se nos 

pulmôes causando dificuldade respi- 

ratôria sobretudo na posiçâo deitada, ou 

nos membros inferiores causando 

inchaço nas pernas e cansaço ao 

caminhar. 

A vida perdura enquanto dura o 

ritmo no bâter do coraçâo. Foi talvez a 

percepçâo dum bâter râpido no peito, 

quando estamos ansiosos ou emociona- 

dos, o que levou os nossos antepassados 

a acreditarem que as emoçôes eram 

originadas no coraçâo. Hoje sabemos 

que o coraçâo é apenas o ôrgâo central 

do aparelho circulatôrio, mas o coraçâo 

amoroso continua a ser palavra favorita 

de poetas e do povo. Embora a palavra 

coraçâo possa ter mais do que um 

significado, é sempre ele que nos dâ 

vida e, no sentir do povo, significa tam- 

bém amor e emoçâo. Pode ser bom, 

grande, nobre e generoso; pode ser duro 

e mesquinho; ou pode haver quem viva 

e “nâo tenha coraçâo”. Hâ ainda um 

outro “coraçâo” escondido nos mistérios 

profundos do cérebro humano, a inspi- 

rar poetas, mesmo aqueles que nâo 

escrevem versos, a sentirem ritmo e 

beleza no som e harmonia das palavras. 

Mas, seja quai for o significado da 

palavra coraçâo, é sempre o seu ritmo 

que nos dâ a vida. A morte chega quan- 

do a luz do coraçâo se apaga! 

*1 O miocârdio é o müsculo do 

coraçâo. 

*2 As artérias coronârias sâo os 

vasos sanguineos que abastecem o müs- 

culo cardiaco. 

*3 As doenças congénitas sâo 

defeitos estruturais que aparecem à 

nascença; 

*4 As doenças do rnüsculo do 

coraçâo sâo chamadas cardiomiopatias. 

*5 As perturbaçôes na geraçâo do 

impulso eléctrico, ou da sua conduçâo, 

responsâveis pelas contracçôes ritmicas 

e regulares do müsculo cardiaco sâo 

chamadas arritmias cardiacas. As arrit- 

mias estâo na origem das mortes 

sübitas, algumas vezes sem evidência de 

doença estrutural cardiaca, como acon- 

teceu ao jovem jogador de futebol Fehér. 

A vida agitada dos nossos dias é uma das principals 
causas de vàrios probiemas de saûde. 

[(g 

VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANÂR1A VICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acupunctura, dren^em linfàtica, ginasio com 
treinador, fisioterapia, esteticista, programas de emagrecimento e 

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

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

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

Ervanaria Victoria Inc. 
Produtos Naturais e 

Medicina Homeopatica 

Contacte o naturista homeopata Antonio Medeiros 
e a sua equipa em VICTORIA'S SPA and 

Rehabilitation Centre. 

»[D(iiiiiiK®aBasa®B3a, îMîœim 

416 603-7978 
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D. Maria Melo apagando a 
vela 89. 

A D. Maria Melo, màe do co- onde, na companhia de vârios amigos, con- 
nhecido José Melo, proprietârio viveu corn muito à-vontade e... apetite! 
de Melo Landscaping e AUStone Desejamos as maiores felicidades à 
Quarry Products, comemorou o "jovem" Maria Melo e que ao filho e 
seu 89o. aniversârio. D. Maria restantes familiares a deixem "fazer das 
Melo mantém uma figura fidal- suas" por muitos anos e bons. Parabéns. 
ga, simpâtica e muito alegre. Os — — — — — —  
<1111 )' nâo estâo a passar por ela. A talhe de foice, José Melo contou algumas 
O prôprio filho, diz corn certa passagens do convivio familiar, particular- 
graça, que ela vai ter ainda mente, no Natal. 
"muito tempo para fazer das Por exemplo, o velho Leitâo à Bairrada, 
suas"... trabalhado em fogo lento, corn a madeira 
José Melo trouxe sua màe até bem seca. Hummmmm.... que bom! 
ao Restaurante First Choice 

Em Bradford, o amigo Virgiho Oliveira, é 
quem trata de trabalhar o Leitâo e levâ-lo à 
mesa dos Melos's, em Schomberg. Depois, 
em cada Natal, era uma vez um leitâozi- 
nho... 
Na fotografia, o especialista Virgilio 
Oliveira, expôe o Leitâo à Bairrada à dona 
da casa, D. Conceiçâo Melo, sob as habitu- 
ais gargalhadas da Bernardete Gouveia, na 
altura, convidada da familia. A D. Maria 
Melo também lhe chama um 
figuinho... 

JMC 

ia Melo, 89 anos de vida e lesta 

Em meméria de uma mulher inesquecivel 
A morte é o drama maior da vida. 
Quando a conheci ela era umasjïiulher delenninada, coin uma luz interior que 
transluzia através do seu olhar essorriso. Ela era uma heroina maior do que 
o seu tamanho natural. Ela tinha uma sêde de vîver, uma força de ajudar e 
confortar. Ela nunca se iuloxicava com reacçôes negativas, neni nunca 
acumulava ressentimentos. Ela era uma mulher corn qualidades 
superiores. Ela foi uma inspiraçào na minha vida. Mas tudo passa até as 
coisas mais queridas, 

A doença Demência ievou-a a residir numa ‘‘Nursing Home” por sete anos, 
corn o decorrer.do tempo a doença foi deteriorando-se e os ùltimos anos foram 
vividos sem quahdade. Oh! quauto dificil é ver OS nossos queridos definhar 
aos poucos! 

No dia vinte e oito de Janeiro a aima de.sta senhora extraordinâria partiu 
para a sua eterna morada. A morte é a passagem para aquela vida em plenitude 
que aspiramos nesta terra, e que nâo atingimos; plenitude de verdade, de 
justiça e de amor. E a passageraspara a eternidade, é a ultima liçâo da vida. 

J Delà tenho as memôrias mais lindas: o seu sorriso, as suas palavras de 
sabedoria e o seu amor, ficarào no meu coraçao para sempre. 

Ela foi a mâe do meu marido, avô dos meus filhos e a minha segunda màe. 
Impossibilitada de expressar os meus sentimentos faço-o hoje, em memôria 

de uma senhora maravilhosa. Agora sâ lhe resta paz. 

Maria E. Oliveira. 

Esta esplêndida casa com 3 qu.m'i-. d<* 
dormir e 2 casas de baiiln', smiida 
liuma area de primeira, é tambi in i oni 
posta por sala de estar e jantar .ibeita, 
cozînha moderna corn saida para o 
quintal e cave acabada coin entrada 
separada. Soalhos em madeira e < eiami 
ca em bom estado, ar condicioiiado um 
tral e 5 electrodomésticos. 

s^^nçaUues ‘ 

Sales Representative 

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

LNUADHEcn: D4l-ZII-l4d4 
EscRiTdno: 416-535-8000 • FJUC 416-539-9223 
EMAU: magoncalves@trebneLcom 

Informaçôes do Consulado 
Gérai de Portugal 
o ConsuladoGeral de Portugal informa 
de que esta em vigor o Regulamento de 
atribuiçâo de apoio pela Direcçâo Gérai 
dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas a associaçôes, federaçôes, 
cidadàos, comissôes ou grupos de 
cidadâos, portugueses ou luso-descen- 
dentes das Comunidades Portuguesas que 
apresentem projectos relevantes, cuja 
actividade vise o beneficio sôcio-cultural 
das referidas comunidades, e se encontra 
desponivel no "site" da Secretaria de 
Estado das Comunidades Portuguesas: 
www.secomunidades.pt 
Os pedidos de apoio deverâo ser apresen- 
tados no Consulado-Geral de Portugal em 
Toronto, corn a antecedência minima de 
90 dias relativamente à data prevista para 
o inicio da acçào. 
Por outro lado, informa que a Secretaria 
de Estado das Comunidades Portuguesas, 
através da Direcçâo Gérai dos Assuntos 
Consulares e Comunidades Portuguesas, 

vai organizar no corrente ano mais um 
Programa "PORTUGAL NO 
CORAÇÀO", corn o objectivo de levar a 
Portugal cidadâos portugueses corn mais 
de 65 anos de idade, e que por razôes de 
ordem econômica, nâo visitem o nosso 
Pais hâ mais de 10 anos. 
O Programa decorrerâ em Maio e 
Outubro do corrente ano, e para as duas 
ediçôes do ano 2004 foram fixadas as 
seguintes datas: 
Maio de 2004: 
-Recepçâo entre 7 e 9 de Maio 
-Programa entre 10 e 21 de Maio. 
Outubro de 2004: 
-Recepçâo entre 15 e 17 de Outubro 
-Programa entre 18 e 29 de Outubro 
Os prazos de apresentaçâo das candida- 
turas neste Consulado Gérai terminam a 5 
de Março para a ediçâo de Maio e a 28 de 
Junho para a ediçâo de Outubro. 
Informaçôes por intermédio de D. Dolores 
Leite: 416 217-0966 Ext. 227. 

Pulseiras electrônicas 
A ministra da Justiça, estâ a ser estudada a possibilidade de 
Celeste Cardona, anun- estender "ao conjunto do territôrio a 
ciou o alargamento do possibilidade de utilizaçâo desta medi- 
programa de pulseiras da". 
electrônicas a mais seis As pulseiras electrônicas, cuja vigilânçia 
concelhos do pais, é assegurada pelo Institute de 

Espinho, Fafe, Ovar, Felgueiras, Santa Remserçâo Social (1RS), visam essen- 
Maria da Feirâ e Penafiel passarâo a dis- cialroente promover a diminuiçâo das 
por deste novo sistema de vigilânçia elevadas taxas de prisào preventiva, 
electrônica, jâ em funcionamento em reforçar a aplicaçâo de medidas de 
mais de 30 comarcas da Grande Lisboa, coaeçâo menos gravosas e fomentar 
e dos distritos de Braga e Porto. uma politica de socializaçâo e rein- 
Celeste Cardona revelou ainda que a serçâo dos arguidos. 
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WINTERFEST 2004 - Êxito Total! 
Depois de, na semana passada, terem 

jâ sido publicados textes com relatos sobre 
O Winterfest 2004, calculâmes que multos 
dos que os leram guardarâo dentro de si 
uma pergunta que continua por responder. 
Imaginâmes que se interroguem: - Porquê 
ir ao Winterfest? Por que nâo ir a uma 
qualquer agêneia, comprar as passagens e 
viajar exactamente para o mesmo hotel e a 
mesma praia, por iniciativa propria? Nâo 
serâ a mesma coisa? 

Aqui estâ o reporter a dizer-vos que 
nâo e a explicar porquê. 

O Winterfest é uma organizaçâo 
conjunta da Happy Travellers, represen- 
tadas pelas duas irmâs Fernanda Almeida 
e Cristina Pereira, e da CIRV - fm, na pes- 
soa de Frank Alvarez. Desde 1998, data 
em que se associaram, tem sido preocu- 
paçâo desta dupla de empresârios desco- 
brir convidativos destines turisticos de 

planeamento, nâo nos estâmes apenas a 
referir ao pais e ao hotel de acolhimento, 
mas também a um conjunto de actividades 
que farâo corn que, quem vai, se sinta em 
casa durante o période em que estiver 
ausente. Assim, e por decisâo conjunta, 
cabe à organizaçâo recrutar pessoal que, 
durante o dia se encarrega dos concursos 
na praia, e dos artistas que, à noite, sobem 
ao palco para fazer de cada serâo uma 
noite bem passada em que nâo falta o 
teatro, a müsica e a dança. Tendo em 
conta esse espirito, a CIRV-fm levou consi- 
gn Adélia e Valdemar Mejdoubi, casai que 
apoia Frank Alvarez nos divertidos jogos 
que, saidos da sua fértil imaginaçâo, todas 
as manhâs e em numéro de très por dia, 
decorreram na praia. Aos mesmos, aflui 
sempre uma multidâo desejosa de se diver- 
tir em sâ camaradagem, exercitar o corpo 
e ganhar os prémios a que tem direito. E 

férias destinados essencialmente à comu- 
nidade portuguesa. É conhecido o funda- 
mentado receio, por parte de algumas pes- 
soas da nossa comunidade, em viajar para 
locals desconhecidos e, acima de tudo, 
onde se fale uma hngua diferente daquela 
a que estâo habituados. O facto de o 
Winterfest proporcionar uma équipa que 
diariamente acompanha e apoia os 
veraneantes é, por si, uma garantia de 
segurança para quem nunca viajou 
para além dos horizontes que lhe sâo jâ 
familiares. Aqueles que jâ o fizeram, apre- 
ciam igualmente tirar partido desta 
inigualâvel experiência que é sentir-se 
entre a sua gente. Quando se fala em 

para que nâo se pense que haverâ algum 
exagero naquilo que relatamos, tudo isto 
estâ bem documentado pelas câmaras de 
Tony Couto (TC VIDEO), em registo de 
video, e José Luis Silva, em fotografia. 

Começa-se jâ a perceber a grande 
diferença entre um destine turistico muito 
bonite, mas impessoal e sem aima, desti- 
nado apenas a satisfazer veraneantes capri- 
chosos a quem sâo prometidos lugares 
exôticos, em confronte corn o Winterfest 
em que os participantes partilham gostos e 
interesses comuns. O mais importante 
deles é a lingua que falam, e em que todos 
se entendem, que acaba por ditar a escolha 
sobre este tipo de férias. No fundo é a 

diferença entre o sentir-se estranho ou em 
casa. Graças a esta eficiente organizaçâo, 
todos se sentem em casa. Hâ que 
reconhecer que ela nâo se poupam a 
esforços para o conseguir, tendo chegado 
ao ponto de introduzir elementos novos 
nas ementas previamente estabelecidas 
para este tipo de unidades hoteleiras. Por 
exemplo, conseguiram um verdadeiro 
milagre: que, em cada uma das semanas, 
se tivesse organizado uma sardinhada na 
praia, devidamente acompanhada corn 
batatas, pimentos assados e salada de 
tomate, e regada a vinho tinto, branco ou 
a cerveja, conforme os gostos e hâbitos de 
cada um. E jâ que entrâmes no campo da 
gastronomia, nâo podemos deixar de 
registar que este hotel, foi o ünico que, até 
hoje, uma vez por semana serviu um 
“buffet” de lagosta, absolutamente 
gratuite e sem Ümite de unidades de con- 
sume. Destaque-se o “gratuite” porquê 
tivemos ocasiâo de verificar, no hotel ao 
lado e da mesma organizaçâo, o anùncio 
de um jantar de lagosta pela môdica quan- 
tia de 20 dôlares americanos por pessoa. 
Neste, nada se paga! Sabendo nos da 
pobreza e limitaçôes em que vive uma 
grande percentagem dos habitantes desta 

espaçosa piscina e da hidromassagem no 
“jaeuzi”, sem ter que se incomodar corn o 
horârio das refeiçôes, hâ um serviço per- 
manente de snacks. Para descanso dos noc- 
tivagos, hâ ainda um serviço de mini- 
pratos que se encontra aberto toda a noite. 

Como nem s6 de pâo vive o homem. 

ilha, é corn algum incômodo interior que 
nos abeiramos da quantidade, qualidade e 
variedade de comida que todos os dias nos 
é servida no salâo principal, sem contar 
ainda corn os très outros restaurantes de 
serviço à lista, diariamente abertos e 
sujeitos a réserva prévia. Porquê limitados 
no numéro de lugares, dâo sempre um 
toque mais intimista e famihar. 
No que toca a restaurantes, é caso para 

usar a conhecida expressâo “tirar a barriga 
de misérias”, pois hâ para todos os gostos 
e paladares. Para os mais retardatârios que 
gostam de ficar até mais tarde na cama, hâ 
um serviço de “brunch” diârio. Para os 
que preferem ficar-se pelos prazeres da 

jâ dizem as escrituras, falemos agora do 
alimento do espirito, que o mesmo serâ 
dizer, falar do entretenimento. Todôs os 
anos, é preocupaçâo da organizaçâo trazer 
um elenco de artistas que, de forma talen- 
tosa, profissional e descontraida, organiza 
espectâculos para que todos passem 
serôes mais agradâveis. Segundo opiniâo 
generalizada de todos quantos ouvimos, e 
que jâ levam repetidos anos de partici- 
paçâo no Winterfest, a organizaçâo este 
ano esmerou-se, ultrapassando todas as 
expectativas. Para o afirmarem, baseiam- 
se na quahdade dos artistas convidados. 
Nos nâo podemos ajuizar por comparaçâo, 
mas podemos claramente testemunhar 
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corn verdade que, todos eles, com uma ou 
outra nota diferente, souberam conquistar 
e electrizar uma plateia que lhes nào rega- 
teou aplausos, apôs cada actuaçâo. Num 
equilibrio de estilos, temperamentos e 
géneros musicals, o pùblico sentiu-se ren- 
dido à alegria e energia contagiantes, de 
tal modo que bastava o primeiro convite 
para que dezenas de pares transformassem 
o espaço do teatro em improvisado 
salâo de dança. Sem esquecerem o profis- 
sionalismo que o pùblico exige de qual- 
quer espectâculo, souberam comunicar 
corn ele de maneira tào espontânea, que 
estabeleceram uma forte corrente afectiva 
de forma a sentirem-se também parte 
desta grande familia. Estâo, assim, de 
parabéns a Jessica Amaro, o Eduardo 
Santana, o Duo Valber e Vanille e, por ulti- 
mo, aquele que é considerado jâ “ouro” da 
casa, o Tony Melo da banda Starlight. 
Por trâs do êxito de qualquer espectâculo 
musical, estâ sempre o homem do som. 
Este ano, o mérito vai direitinho para o 

ocasiôes. Sâo estas qualidades diariamente 
demonstradas até à exaustâo, que muito 
contribuem para que nada falhe e cada 
Winterfest continue a ser um aconteci- 
mento comunitârio a somar êxitos atrâs 
de êxitos. 
Esta preocupaçâo pela perfeiçâo, que é o 
principal cartâo de visita da organizaçâo 
do Winterfest, chega a jogar contra eles: é 
que corre tudo tào bem que, quando 
damos conta, estâo as férias passadas sem 
darmos por isso. 

Como é jâ sabido, nem todos vêm 
pelo mesmo periodo. Hâ os que passam 
quinze dias, e outros, a primeira ou a ulti- 
ma semana. Acontece, portanto, estarem 
uns ainda em pleno gozo de merecidas 
férias, quando outros, contrariados, se 
vêm obrigados a partir. Repete-se, entâo, o 
ritual jâ descrito para as chegadas. Um 
grupo de bailarinos cubanos estâ na 
recepçâo do hotel, acompanhado pelos ele- 
mentos que ainda ficam, para se despedir 
dos que partem. Percebe-se, nos olhares 

JéxtmaAman em grande entre os sens pares cubanos.. 

maestro e sonoplasta Hernâni Raposo que, 
corn a sua competência, représenta uma 
garantia de qualidade durante a actuaçâo 
dos artistas. Estes sentem-se sempre muito 
seguros corn a sua presença. Jâ referimos o 

tristes dos que se vào embora, o arrependi- 
mento por nâo terem feito a réserva para 
duas semanas. Fica no ar a promessa de 
que no ano seguinte nâo cometerâo o 
mesmo erro. Sabem, pelas noticias trans- 

papel do casai Mejdoubi, como animador 
dos jogos e concursos de praia. No entanto 
e jâ que falamos de artistas, é importante 
inclui-los também neste ultimo grupo. 
Devidamente maquilhados conforme as 
exigências de cada situaçâo, formaram 
uma perfeita dupla de representaçâo de 
alguns “sketchs” cômicos, que fizeram as 
delicias do pùblico adulto e de algumas 
crianças présentes. Em trabalho de palco, 
de parceria com o infatigâvel Frank 
Alvarez na apresentaçâo dos espectâculos, 
aos très é reconhecido um verdadeiro 
espirito de entrega, dedicaçào e simpatia 
pessoal, que extravasa em todas as 

podem acompanhar a alegria 
que por câ se vive. Esta, por 
sua vez, agradece a preferên- 
cia, de todos quantos, ano 
apôs ano - e jâ lâ vâo 6! - con- 
tinuam a dar-lhes a primazia. 

Mas o Winterfest nâo 
é feito sô de alegrias. Uma vez 
por semana, na véspera das 
partidas, ninguém se resigna 
a deixar de bom grado o 
paraiso, no dia seguinte. Ter 
de se confrontar 
corn as gélidas tem- 
peraturas que os 
esperam! Nâo assisti- 
mos à primeira noite 
de despedida, mas 
falaremos da segunda 
em tudo semelhante à 
primeira e que consti- 
tui o marco que deu 
por terminado mais 
um bem conseguido 
programa de férias. É 

sempre a noite em que, depois do 
concurso inicial, todos os artistas 
actuam para se despedirem do 
pùblico que, durante aqueles dias, 
se rendeu à sua arte. Este ano, con- 
tudo, o encerramento contou corn 
uma agradâvel surpresa. O casai 
José e Fernanda Almeida, â meia- 
noite desse dia, completavam 25 
anos de casados - as Bodas de 
Prata - no idilico cenârio de Cuba. 
Fernanda Almeida nada sabia da 
surpresa que lhe estava preparada. 
Frank Alvarez, corn o profissional- 
ismo que o caracteriza e que todos 
lhe conhecem, foi entretendo o pùblico a 
fim de ganhar tempo até que os ponteiros 
do relôgio marcassem a meia-noite. Nesse 
momento, o casai foi chamado ao palco e, 
por entre uma estrondosa salva de palmas 
e o rebentar da rolha da garrafa de cham- 
panhe, partilha com o pùblico présente o 
brinde e a homenagem que os outros ele- 
mentos da organizaçâo, artistas e bailari- 
nos cubanos présentés no palco, lhes ren- 

mitidas por familiares, que em Toronto os 
aguarda temperaturas muito baixas. Hâ 
quem se veja jâ a executar a primeira tare- 
fa à chegada: limpar o “snow” à entrada da 
casa. Custa muito em cada pazada imagi- 
nar a areia branca de Cuba! É por isso que 
todos se sentem tocados por um sentimen- 
to de extreme reconhecimento a uma 
organizaçâo empenhada no bem estar e 
qualidade de vida das férias dos seus resi- 
dentes. É verdade que nâo se cansam de o 
repetir de cada vez que têm oportunidade 
de enviar mensagens através dos progra- 
mas em directe, que a CIRV providencia, 
e em que aqueles que estâo em Toronto 

deram. É uma alegria poder celebrar aque- 
la data frente a tantas famihas que teste- 
munham a felicidade que os une. Perante 
tantes e tâo sentidos abraços de felici- 
taçôes, o casai nâo esconde a emoçâo e 
agradece reconhecido. A este ambiente de 
apoteose final, associou-se a gerêneia do 
hotel que, publicamente e através da ofer- 
ta simbôlica de uma peça de artesanato 
local, quis deixar expresse o seu agradeci- 
mento por ter tido a oportunidade de 
conhecer mais de perte, durante duas 

Cristina e marido ensinnm o 

semanas, uma divertida e simpâtica 
familia de quase 700 pessoas da comu- 
nidade portuguesa de Toronto e arredores. 
E assim se caminhou para o momento 
final - a marcha do Winterfest - a que se 
junta o grupo de bailarinos de “anima- 
cion” do Hotel Melia Cayo Santa Maria. 
Este grupo de baile entrosou-se, desde o 
inicio, no espirito de grupo que se 
estabeleceu entre os artistas de um lado e 

do outro, colaborando na 
encenaçâo das mùsicas e 
dando corpo a uma movi- 
mentaçâo de palco que em 
muito enriqueceu muitas 
das actuaçôes dos nossos 
artistas. Nâo se pode ter- 
minar, sem dirigir uma 
palavrinha de agrado a 
todos os empregados do 
hotel, sem excepçâo, que 
pela sua simpatia pessoal 
sempre solicita e pronta, 
tudo fizeram para nos pro- 
porcionar umas repen- 
santes férias. Cumpre-nos, 
para finalizar, felicitar a 
rede hoteleira do SOL 
MELIA por ter sabido 

Continua na pagina 28 
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HAïR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturais. ResulUtdos Sensacionais; MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tem a soluçâo! 
’ Psoriase 
•Eczema ’Rosacea 
• Herpes-Zôster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos lâbios 
•Acné ’Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 

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

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

ESTÂ A PERDER CABELO9 ou 
jA PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponfveis no: 

NEAITH SENSE II 
2368 lakesSîore Rd West, Oakville, Onâiie 

T: 905-338-1951 
416.504.8967 

1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

De Oliveira 
Hoir Care Systems 

Depois 

9 
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Programaçâo local: 
Joraal da noHe - 2^ a 6" feira às 19h00 
Sam fromeiras - 2“ às 20h00 
Tribuna do Cidadâo - 3“ feira às 20h00 
Haia Sadde - 4“ feira às 20h00 
Bancada Centrai -5Meira às20h00 
raia Brasii - 6“ feira às 20h00 
JUricando - Sàbado às 7h00 
loja da Mdsica - Bomingo às IBhOO 
e muito mais.. 
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Atençâo Clubes, Associaçôes e Porôquias 
Entrem em contacto corn FPtv onde podem promover 

todos os dios os vossos octividodes. 
Envîem os informoçôes vio fox: 
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A arte do azulejo em terras da diaspora: perfil de 
upia nova ceramista 
O congresso do 2° aniversârio 
de A Diâspora teve lugar a 18 
e 19 de Janeiro. Corn um pro- 
grama de excelente - que sô 
pecou pelo excesso das comu- 
nicaçôes e exibiçôes de quali- 
dade - trouxe até Toronto con- 
ferencistas e artistas de vârios 
pontos do Canada, dos 
Estados Unidos e de Portugal. 
De Montreal estiveram pré- 
sentes O leitor de português da 
Universidade de Montreal, o 
simpâtico Luis Aguilar que 
deu uma excelente comuni- 
caçâo sobre a situaçâo e o futuro da lingua 
portuguesa, e Lidia Fontes Ribeiro, uma 
nova ceramista que entrevistei. Ainda 
bem, porque nâo houve espaço nem no 
congresso, nem nos nossos meios de comu- 
nicaçào para dar a conhecer o trabalho e o 
trajecto de Lidia. 
Lidia nasceu no Faial e veio para o Canadâ 
em criança em 1959. A mais nova de très 
filhas, frequentou o ensino em francês, 
sendo Mestre em Sociologia. De espirito 
artistico e dotada para linguas (é poliglota) 
Lidia descobriu em si uma tendência 
muito forte para a dança, o flamenco, e 
para a arte visual - foto e video - tendo 
seguido cursos nestas formas de arte que 
nunca conseguiu prosseguir profissional- 
mente nem integrar no seu trabalho regu- 
lar. É, desde alguns anos, funcionâria 
pùblica, usando como meio de trabalho o 
computador, “o que mata a aima”. Eis 
senâo quando descobriu, ainda nâo hâ très 
anos, um talento que desconhecia que 
tinha - a pintura do azulejo. 
É évidente que esta descoberta nâo 
surgiu do nada. 
Lidia, ama em 
partes iguais, mas 
por razôes dife- 
rentes, Portugal e 
Espanha, expri- 
mindo-se perfeita- 
mente tanto em 
português como 
em espanhol. No 
seu coraçâo açôri- 
co-quebequense 
cabe a peninsula 
ibérica inteira. É 
essa a beleza de se 
ser imigrante: o 
distanciamento, a 
nostalgia e o cos- 
mopolitismo cor- 
roem tudo o que 
seja fronteira...O 
azulejo tambéni, 
sendo uma arte 
milenâria e 
migratôria que 
herdâmos dos 
mouros na Peninsula Ibérica e que atingiu 
idade de ouro, em Portugal, no século 
XVIII. 
Segundo Lidia, tudo começou quando o 
padre José Maria Cardoso da Missâo de 
Sta. Cruz de Montreal, entrou em contac- 
to corn o escultor e ceramista Nelson 
Figueiredo e o convidou para vir a 
Montreal dar um curso de pintura do 
azulejo. No primeiro ano foram cerca de 
100 estudantes! No segundo seriam umas 
70 ou 80 pessoas. Cerca de 150 ou 160 
inscriçôes, nem todas de luso-canadianos. 
Cada curso teve uma duraçâo média de 30 
horas. Dentro da comunidade, os que se 
conhecem e jâ fizeram exposiçôes juntos 
sâo poucos mais de uma düzia. Alguns 
deles, como Lidia, jâ começaram a receber 
encomendas de trabalhos. 
Os pigmentos naturais sâo comprados em 
p6 e misturam-se corn âgua. Os azulejos, 
que também vêm de Portugal, sâo pinta- 
dos em majolica, uma técnica que permite 

pintar sem as cores se mistu- 
rarem. O artista faz o traçado 
corn grafite, a partir de um 
picotado em papel vegetal, 
com uma agulha, “como um 
bordado”; em seguida passa- 
se o pincel no traçado e apli- 
cam-se os tons. A destreza e 
agilidade manuals adquirem- 
se. A prâtica leva ao aper- 
feiçoamento, como em tudo. 
Depois de pintados, os azule- 
jos vâo a cozer num dos cen- 
tros de cerâmica de 
Montreal. Hâ também a 

descoberta dum traçado que se inicia e 
que evolve de maneira inesperada; de 
cores que nâo se revelam plenamente até o 
azulejo estar cozido. E o azul? No começo 
havia muito poUcromia no azulejo por- 
tuguês; a predominância do azul resultou 
da influência chinesa e holandesa. Lidia 
adora o amarelo do sol que alia ao azul em 
vârios dos seus painéis. 
Nas exposiçôes pùblicas que fez corn 
alguns companheiros de curso, uma delas 
na McGill, estaçâo de metropolitano de 
Montreal, Lidia notou que o azulejo pode 
ser uma ponte entre as comunidades étni- 
cas. Todas se pareciam relacionar corn ele. 
Pode-se vir de qualquer pais e reproduzir, 
usando a pintura no azulejo, o que é 
importante para cada um, da sua cultura e 
do seu imaginârio afectivo e estético, nâo 
tendo que limitar-se ao motivos portugue- 
ses. Cada um faz o que quer. 
Lidia quer voltar aos Açores para observar 
corn cuidado a herança do azulejo nas 
ilhas; talvez envolver-se nalgum projecto 
la... Ela inspira-se muito de livros sobre o 

azulejo português, 
dos painéis dos 
séculos XVI, 
XVII e XVIII. 
Ultimamente 
começou a dar 
largas aos temas 
de Espanha, 
incluindo o belissi- 
mô trabalho 
“Cante Hondo” 
que trouxe para A 
Diâspora inspira- 
do na obra do pin- 
tor Julio Romero 
de Torres (1874- 
1930). Ainda estâ a 
descobrir a arte e a 
si prôpria através 
do azulejo, a 
sua interioridade. 
Sâo momentos 
solitârios de 
reflexâo em que 
revive as viagens 
que fez, como imi- 

grante, a Lisboa e ao Porto. Ficava 
maravilhada corn os azulejos, nunca se jul- 
gando capaz de fazer tal coisa: “Afinal 
aprendemos uma técnica e corn a prâtica 
chegamos a fazer aquilo; a luminosidade 
que irradia o azulejo, uma certa naïveté 
das coisas do quotidiano que fica gravado, 
que é uma parte de ti prôpria, porque 
ninguém vê as coisas da mesma maneira, 
nem pinta com a mesma sensibihdade. 
Pode-se inventar, fazer arranjos pessoais, 
como colagens. Estamos sempre à procura 
de nos prôprios, o azulejo vai-me ajudar a 
realizar o meu amor pela arte e cultura 
ibéricas, a ir buscar a infância e as culturas 
que aprendi no Quebeque. É um meio 
maravilhoso de divulgar a cultura por- 
tuguesa e uma catarse pessoal que rénova 
a energia.” 
Haverâ algum aspecto negativo da arte do 
azulejo? Sim, Lidia tem notado ultima- 
mente que o pô se entranha nas vias respi- 
ratôrias o que, corn o tempo, poderâ a vir 

causar-lhe problemas. Vai ter que obrigar- 
se a usar mâscara em certas fases da obra. 
E depois é o trabalho de carregar corn 
obras simultaneamente pesadas e frâgeis 
cada vez que se desloca, em que o perigo 
de se partir algum painel no caminho e na 
montagem é constante. 
Em busca de si prôpria em terras da diâs- 

pora, foi, quarenta anos mais tarde que, 
em simples quadrados vidrados, se lhe 
espelha a aima e lhe vai cozendo, no forno 
da interioridade, a certeza de ser Lidia, jâ 
tâo longe e ainda tâo perto das suas 
origens. 

Comente para ijanuario@oise.utoronto.ca 

lUSOlOGIAS 
Alto 0 pàra o barco! 
Hâ anos atrâs, o Partido 
Democrâtico do Atlântico 
(PDA) apresentou uma pro- 
posta de alteraçâo ao sis- 
teraa eleitoral para os 
Açores. Aceitando e com- 
preendendo que o sistema 
actual havia servido os seus 
intentes, o PDA tentava, 
nessa altura, avançar corn 
um sistema mais democrâti- 
co, tentando acompanhar os 
tempos e verificando que o 
Sistema politico em Portugal 
estaya consolidado na Democracia. 
Tal como aconteceu jâ corn muitas ideias 
apreséntadas por este partido nacional, 
assumidamente regional, outros 
tomaram as sugestôes e avançaram corn 
o projecto. 
Nâo tendo 0 PDA qualquer deputado na 
Assembleia Legislativa Regional, o seu 
poder de intervençâo encontra-se logica- 
mente hmitado e as suas sugestôes ouvi- 
das pela "calada da noite". 
Muitas das ideias entâo apresentadas 
pelo PDA na proposta de alteraçâo ao sis- 
tema eleitoral para os Açores, sâo agora 
postas pela filial do Partido Socialista 
para os Açores. Coincidência ou nâo, 
pouco importa. O que é de facto impor- 
tante, é que essas ideias sâo provada- 
mente benéficas para todos os açorianos 
' de todas as ilhas. 
Algumas dessas ideias sâo comparti- 
Ihadas por bons sociais-democratas, que 
acompanham os tempos e nâo se deixam 
emaranhar em diâlogos ou debates 
estéreis sobre quem vai fazer o quê, onde, 
cQino ou quando. No pacote agora falado 
pelo PS, estâo algumas das filhas entâo 
bastardas do PDA, Ideias que se tivessem 
jâ sido implémentadas, hâ muito que 
estariamos num patamar mais avançado 
nas nossas ilhas. 

LttsoIogùu<^H^nta4Lcom 

Temos, finalmente, a opor- 
tunidade de avançar no sis- 
tema eleitoral nos Açores, 
mas... nâo! O PSD nâo con- 
corda. 
E uma decepçâo para todos. 
Perder uma oportunidade 
(mais tuna) de dar-mos aos 
cidadâos mais justiça 
democrâtica. E quai é o 
argumente usado pelo 
PSD? Nada de objeçtivo. 
Apenas o timing que ; ô PS 
utiliza para apresentar a 

proposta. Entâo, mas que oposiçâo é esta 
que nem oposiçâo sabe fazer? 
Se o PSD quer e tem justas aspiraçôes de 
voltar a governar os Açores, corn ou sem 
coligaçôes suicidas (caso do CDS), 
porque nâo. começa jâ â governar, con- 
tribuindo para o bem estar de todos(as) 
os açorianos destas ilhas de bruma? Ou 
serâo ordens da sede em Lisboa, que 
manda fazer oposiçâo por tudo e por 
nada, s6 para se opor? 
Sâo muitos os merabros do PSD com 
quem tenho trocado impressôes sobre 
esta necessidade premente que é o nosso 
sistema eleitoral e, todos eles e elas sâo 
de acordo que a proposta vai ao encontro 
daquilo que a maioria dos PSDs dese- 
javam. 
Entâo, em que ficamos? 
Quando um partido nâo pode decidir 
sozinho, é o que acontece. Tudo vem de 
Lisboa. Mesmo as aberraçôes. 
Quanto ao PDA, estâ satisfeito, porque 
mais uma das suas ideias foi aproveitada 
para o beneficio de todos os açorianos. E 
a diferença de poder decidir câ, sem 
interferêneias maléficas de quem nâo 
vive em ilhas e nunca poder compreen- 
der nem sentir o basalto que nos corre 
nas veias. 

Lusologias@hotmaiLcom 
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A poesia dos Calendàrios 

- Selecçâo de JAG - 

JOSE MANUEL MENDES 

aquém da vidraça 
nos vem ao ombro 
a mâo précisa 

avenidas de âgua 
regressam 
do fulgor 
da névoa 

tâo certas 
como o estio: 
este refùgio 
de cigarras 
num hemisfério 
por saber 

eptgrafe 

movem tens olhos 
a sombra 
densa 
quero neles o lume dos navios 

e lentamente 
noites de abismo 
sobre o mar 

sûaba 

uma sede um azul incendiadoi 
O vinho o sal; terrenos de ternura 
em tens quadris o tempo desçuidado 

e as colmeias de avelàs na sombra escura 
na lida dos corpos umasraiz 
inunda a tarde de parâbolas por colher: 
é a fonte a baga silvestre o giz 
na lousa das ilhas a nascer 

mas guarda na dança das mâos 
uma silaba em flor: para os lentos 
desassossegos os alaüdes vâos 

uma silaba na relva das mâos: 
cisterna dos ventos 

(in "Pressàgios do Sut", Editorial Caminhoi 19S3J 
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o que diz - Fernando Venâncio 

"(...) Hâ recolhas de êstudos 
onde nenluima evoluçào se 
percebe, ou talyez tenfiâ exis- 
tido. Ou, tendo-a: havido, 
aparece agora çamuflada. A 
universidade, sempre assusta- 
da corn a experiência do 
tempo, tende a encorajar essa 
encenaçâo. Ora, em HistOria 
Literâria, decerto nela, nada 
é tâo esclarecedor comoid 
suceder de pçfspectivas, de 
abordagens, de resültadpS. 
Nâo é mau a gente enganar- 

se. Mau é nâo saber que fazer corn o erro. E os estudos 
universitârios vivem no pânico de errar. (...) Nunca tive 
vergonha de ter coisas para ensinar. E também aqui me 
separo dos "estudos universitârios" de maior vigência, 
vitimas de um segundo terror: o de poderem pareçer 
transmitir conhecimentos. Como se ser bom professor 
nâo fosse recomendaçâo. Quando o 'ensino’ superior 
debcar de, para conseguir também, apreço, deixar de 
escudar-se na "investigaçào", um sopro de ar fresco pas- 
sarâ pela Universidade e seré mesmo bom estar lâ. (...) As 
minhas referências sâo, sobretudo, portuguesas. Outres 
se orgqlham das suas leituras estrangeiras - eu orgulho-me 
dos pepsadores do meu pais. Eu sei que eles mesmos sc m 
pre sfe citaram pouquissimo entre si, e sinceramente duvi- 
do que se lessem. Mas tal nâo impede, até aconselha, que 
alguém faça por eles essa tarefa. (...) Talvez que gente 
como eu, inconfortâvel no lugar dnde estiver, acabe sem 
pre, por isso niesmo, a vozear no deserto". 
(ia ^*Ùije€tûS Aehadoiy Mnsaios Lüerârios", 1982 2002, Ediçôes Caixotim, 2002) 

Fernando Venâncio (Mértola, 1944), foi professor em 
algumas universidades da Holanda, estando presente- 
mente a leccionar Literatura Portuguesa na de 
Ainsterdào, onde se doutorou, em 1995, corn a tese 
"Estilo e Preconceito. A Lingua Literâria em Portugal 
na época de Castilho" (Ediçôes Cosmos, 1998). É (ou 
foi) colaborador de vârias publicaçôes (Expresse, JL, 
Colôquio-Letras, Ler, entre outras), corn ensaio, erôni- 
ca e critica literâria. Tem vârios Uvros publicados, de 
entre os quais se destacam "Um Almoço de Negôcios 
em Sintra" (trd. da novela de Gerrit Komjri, 1998), 
"José Saramago: a luz e o sombreado" (Ensaio, 2000) e 
os sens romances "Os Esquemas de Fradique " (1999) e 
"El-Rei no Porto" (2001). Reuniu em dois volumes os 
seus trabalhos criticos literârios mais recentes 
"Maquinaçôes e Bons Sentimentos" (Campo das 
Letras) e "Objectos Achados - Ensaios Literârios" 
(Ediçôes Caixotim), (2002). 

José Manuel Mendes nasceu em Luanda, em Setembro de 1948, mas encontra-se radicado em Braga, 
desde a adolescência. Ainda muito jovem começou a participar activamente em movimentos estudantis, 
associativos e politicos, tendo publicado o seu primeiro hvro, de poesia aos 15 anos. Licenciou-se em 
Direito pela Universidade de Coimbra, é advogado, mas foi também professor do ensino secundârio 
(1968/1980) e deputado à Assembleia da Repüblica (1980/1991). Actualmente é docente do emso de 
Comunicaçâo Social da Universidade do Minho e preside à direcçâo da Associaçâo Portuguesa de 
Escritores e do Conselho de Opiniâo da RDP. É também membre da Comissâo Nacional da UNESCO e 
do Conselho Cultural da Universidade do Minho.Tem cerca de 30 livres publicados (poesia, fieçâo, erôni- 
cas, ensaio), sendo os seus ültimos titulos "Pressàgios do Sul" (Grande Prémio ITF de Literatura) e "O Rio 
Apagado". Recentemente saiu a 5* ediçâo de "Ombro, arma!" (ed. Caminho). 

ALBANO 
MARTINS 

Menez 

Também as cores 
amanhecem, também elas 
acordam corn asgolas 
da madrugada e cantam 
a explosào do sol. Algumas 
sâo âgua pura. A outras 
opincel conferiu-lhes 
0 rubor que se esconde 
na nervura 
de certas folhas. Outras, 
amdây festejam o nascimento 
da alegria. Ou do amor, 
tanto fax. Ou nâo fosse ele 
umafesta. 

1 

i*wi 

V I 

4 
i 

Albano Martins 
(in "A Vox do Olhar”, 1998; "Agenda Poética 2000 - 50 Anos de 

Vida Literâria", Ediçôes Universidade Fernando Pessoa, 

org. Beatrix Werget, 1999) 
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[PiETSl i® NffllEl®® 
MARCO REYNOLOS 

ULTIMO ADEUS 

Um dia 
as flores descerâo das ârvores desdladamente. 
outono O ùltimo suspiro dâ tua vida. 

Com bondade e profundo conhecimento 
em teu rosto 

^ olharâs a terra seca I 

Serâ 

os dedos esgarços eravados no e das ârvores mortas 
céu. 
Porque nesse dia nâo haverâ 
mistérios para ti 
nem o louco receio do que hâ por vir e todos os teus 
sentidos estarâo debruçados sobre o modo 
çomo se transcorreu a tua vida. 
E tudo compreenderâs e aceitarâs da 
multidâo tâo sublime e trâgica que 
connosco partilha 
a fugaz ilusâo 
de um tempo simultâneo 
e nâo serâ implacâvel no seu julgamento 
mas à tua medida serâs padeute e sâbia cotiselheira 
e acolhedora. 

E ao fim desse dia de radiosa lucidez 
o sol ficar-te-â poente para sempre 
e o teu corpo irradiarâ 
uma luz exemplar 
luz que ilumine o meu tempo e signilique 
a consumaçâo da tua maternidade. 

A CONSTRUÇAO 
(excerto) 

Digo: amo-te 
e a palavra enche-me a cabeça. 
Enche-me os lâbios e o coraçào e 
ecoa em torn de realidade determinada. 
Amo-te amo-te amo-te. 

E nâo Gomo um poente esplendor se 
dissipa na noite 
ou o luar morre corn a luz do sol 
como no fundo da vida mesquinha 
se extinguem os fulgores de nossos coraçôes 
e a lembrança dos brilhos aliciantes fenece 
no lodo da memôria 
como um velho-pedinte morre abandonado 
num banco de jardim 
ou morre o soldado 
no minute em que recordou os âusentes 
e anteviu a felicidade futura 
como morrem todas as coisas do mundo 
oh nâo quero que morra 
o nosso amor. 

Quero-o 
eterno 
como poema ou sinfonia 
exemplar e significative 
corn um cipreste 
amenizante 
como depois da tempestade 
o canto da primeira ave. 

Digo: amo-te 
e a palavra nâo morre nos meus lâbios 

(tn "Gestaçào de uma Nova Face"t 1970) 

Marco Reynolds {pseudônimo literârio de José Alberto Reynolds Mondes, n. Funchal, 1939). Corn uma 
brilhante carreira militar, foi promovido a Brigadeiro em 1994. Desempenhou o cargo de Comandante 
Operacional e de Comandante da Zona Militar da Madeira entre 1996 e 1998, como Major-General. Por 
ter atingido o limite de idade no poste, passou entâo à situaçâo de réserva. Colaborou como poeta em 
diverses Jornais e revistas, tende a sua obra sido divulgada também aos micorfones da Emissora Catôlica 
de Angola e do Posto Emissor do Funchal. Estâ incluido no episcilégio de Luis Marino, "Musa Insular" 
(1959) e na antologia organizada por José Antonio Gonçalves, "O Natal na Voz dos Poetas Madeirenses" 
(1989). Revelou-se, em 1970, corn o opüsculo "Gestaçâo de uma Nova Face", corn prefâcio de Horâcio 
Bento de Gouveia, o quai estâ no prelo, revisto e aumentado. 

^ ^ 

Assirio & Alvim - 2004 

EDWIN MUIR 
Amigo, perdi o caminho. Eco: O caminho prossegue. 
Hâ outre caminho? Eco: G caminho é sô um. 
Tenho de reconstruir o trilho. Eco: Estâ perdido e desapareceu. 
Para trâs, tenho de caminhar para trâs! Eco: Nenhum vai lâ ter, nenhum. 
Entâo farei daqui o meu lugar. Eco: A estrada continua. 
Permanecerei imôwl e fixarei o meu rosto.' Eco; A estrada avança. 
Ficarei aqui, ficarei para sempre. Eco: Nenhum se fica por aqui^ nenhum. 
Nâo consigo encontrar o caminho. Eco: O caminho prossegue. 
Oh, os lugares por que passei! Eco; Essa viagem acabou. 
E o que virâ por fim? Eco: A estrada prossegue. 

Edwin Muir 
(1887-1959) 
(in Rosa do Mundo-2001 Poetnaspara o Futuro; Traduçào de Cecilia Rego Pinheiro) 

IMAGMIMARIO- 
Ajssfrio & Alvim - 2004 

(...) 

Quando alcançaram a hoste, jâ 
Artur e a sua hoste, formada por 
homens da Ilha dos Poderes haviam 
descido para Caer Fadon; e 
Rhonabway apercebeu-se que 
Iddawc e ele prôprio estavam a 
seguir o mesmo caminho que Artur 
trilhara. Ao desmontarem dos cava- 
los, ouviram um grande alarido e 
deram conta de grande confusâo 
nas fileiras da hoste, com os homens que guarneciam os 
fiances a passarem-se para o centre e os que ocupavam o 
centro a deslocarem-se para os fiances. E logo depois viram 
um cavaleiro que se acercava. E O; cavaleiro e o seu cavalo 
vinham ambos vestidos com uma cota de malha, com os 
anéis de um branco mais branco que o branco da mais bran- 
ca açueena e os craves que cravejavam os anéis da malha 
eram de um vermelho mais vermelho que o vermelho do 
sangue mais vermelho. E o cavaleiro vinha cavaJgando por 
entre as gente de aquela hoste. 

(•••) ; 

"in ”0 MaUmgion (Cantos Celias Mediemis)", Traduçào de José 
Domingos Marais) 

Um Poema Inédite de 
José Antonio Gonçalves 
AMORESDEARRAIAl 
O louro ilustrava os mastros 
das bandeiras nos arraiais - dizia 
o vulto caminhando por sobre 
as rumas da igreja. 

Ah prendia-se uma ponta 
corn gravetbs e dava-se-lhe a volta 
onde os namorados mordiscavam 
as orelhas - aduzia a sombra 
deixada para trâs pelo vulto 
exposta na cinza aipda quente. 

Corn o louro dava-se sabor 
à carne e juntava-se-Uie o sal 
ipns bocados de alho fresco 
para a espetada sangrada - 
murmurava outro combatente 
ainda corn um Cristo fujnegante 
nas mâos feridas pelo lume. 

A culpa é do louro e da fome, 
sem o louro nâo haveria espetada 
ajuntar os antigos amores 
- sentendava a volâtil figura 
entre luzes de adro 
e de céu aberto ao desflorar 
da geada invemosa 
- e para que? Sô por ciùme? 
Toda a gente sabe que paixôes 
de arraial sâo como as chus^as 
no meio do deserfo do Sara: 
dào sempre em nada. 

- Olhem bem para o carvào 
em que a igreja se tornou 
desde o tecto ao châo, 
do sacrârio aos santos, à sacristia: 
é como qualquer casa ardida. 

- Ainda hâ vinho? Jâ é madrugada. 
Se nada se pode fazer p|Ia igreja 
cada um que vâ à sua vida. 
Credo em cruz 
louvado seja. 

José Antonio Gonçalves 
(inédito.15.11.03. Relato de um sonho em cama no 

Hospital Regional do Funchal) 
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Sentira, durante esta fase, maior necessidade de conviver e conversât 
corn os seus amigos. Alias, o dehiate de um problema corn eles poderâ 
ser meio caminho andado para a sua resoluçào. A opiniào das pessoas 
que estào fora do problema é sempre menos parcial e poderâ ser o 
ponto de partida para novas iniciativas. 

CARNEIRO 
21/03 A 20/04; 

TOLIRO 
21/04 A 20/05 

Poderâ querer manter secretos os seus sentimentos, guardando s6 para 
si os seus sonhos. Poderâ refugiar-se na leitura e na interiorizaçào de 

temas mais elevados do que é habituai no seu dia-a-dia, mas nào se 
preocupe por isso. Talvez queira ajudar alguém desinteressadamente e 
corn alguma discriçào, o que, a acontecer nesta altura, lhe poderâ 

trazer repercussôes felizes no futuro. 

QêMEOS 
21/05 A 20/06 

Algumas düvidas quç teimam em continuât no seu intimo poderào ser 
resolvidas se, por exemple, tentar ajudar os outros, sobretudo se se tratar 
de pessoas doentes ou de alguma forma diminuidas. Todo o trabalho 
caritativo serâ, também para si, um bom auxilio. Poderâ sentir algum com- 
plexo de inferioridade, mas, nào esqueça, o seu inimigo secreto encontra- 
se provavelmente no seu intimo e pode ser apenas fruto da sua imaginaçào. 

CARANGLEJO 
21/06 A 20/07 

É uma boa altura para reflectir mais profundamente acerca dos aspectos 

psiquicos da sua vida. Vai sentir-se mais atento para as âreas que estào 

habitualmente ocultas. Poderâ ter tendência para pensamentos contra- 

ditôrios tanto para o lado belo da vida como para pensamentos lugubres. 

Sobreponha as realidades positivas às divagaçôes negativas. 

LcÀoC^ 
22/07 A 22/08 

n ■T7 

Z 
Corn a passagem de Vénus na Casa IX, a casa das viagens, esta é uma 

optima altura para tirar férias e gozar os prazeres de uma longa 

viagem por paises distantes e exôticos. Deixe-se levât pela aventura e 

beleza do desconhecido e abra os seus horizontes através da obser- 

vaçào dos hàbitos e costumes dos diferentes povos. 

VlROEM 
23/08 A 22/^' 

Neste periodo a sua mente estarà bastante activa. Terà ideias 

criativas que defenderâ corn convieçào. Deve ouvir as opiniôes 

dos outros e nào querer impôt os seus pontos de vista. Evite 

todo o tipo de conflitos legais ou corn as autoridades que nesta 

altura lhe trariam alguns dissabores. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Ao contrario de algum tempo atrâs, o trànsito de Mercürio pela Casa V 

traz uma fase mais expansiva do que receptiva, em que poderâ melhor 

desfrutar de actividades de lazer, em especial as que requeiram agilidade 

mental. O seu amor-prôprio estâ em alta, bem como a capacidade para 

obter satisfaçào em tudo o que faz. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Poderâ ocupar-se das suas necessidades imediatas, quer a nivel 
profissional quer a nivel familiar. Nào serà uma altura de 
resultados espectaculares mas sim de préparât o trabalho que 

mais tarde vira a dar os seus frutos. Inesperadamente, poderâ 
conseguir a ajuda dos outros para a execuçào dos seus 

projectos. 

SAOITâRIO 
22/11 A 21/12 

Durante esta fase tenderâ a afirma-se através das suas acçôes, identifi- 

cando-se corn o trabalho executado. Neste periodo deverâ escusar-se a 

trabalhar em grupo, pois dificilmente suportarâ que outros fiquem 

corn os crédites que lhe pertencem. Conflitos profissionais corn supe- 

riores e colegas de trabalho poderào ocorrer. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÀQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A 20/03 

Horizontal: 
1 - E uma isençâo; 

2 - E em Dezembro, 
filtrar (inv.); 

3 - Quase duo, olha, 
aqui; 
4 - Cavalo alado; 
5 - Cansada; 
6 - Janota, coligaçào; 

.7 - Elemento (inv.), 
espaço de doze meses; 

8 - Continuo, curar; 
9 - Epoca, o precursor 
do sadismo; 

10 - Punhado (inv.), 
sarilhos. 

Vertical: 

1 - Doente; 2 - Nocivo, dei confuso; 3 - Pron. pes. (inv.), acto de 

parar; 4 - Marinheiro; 5 - Ilegîtimo, em partes iguais; 6 - Setas 

(anagr.); 7 - Esquina, veste (inv.); 8 - Oferece, contr. (inv.), lavrar; 

9 - Filtre (inv.), pervertido; 10 - Aqueles que caçam. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 

Horizontals: 1- combatente; 2- aliar, ri; 3- renitentes; 4- iaifa; 5- ve, mera; 

6- traidor; 7- ventosos; 8- alhos, uu; 9- si, va, oca; 10- amassados. Verticals: I- car- 

avelas; 2- oie, ia; 3- mini, tva; 4- baia, relva; 5- artimanhas; 6- efeito; 7- nardos; 

8- aos, od; 9-très, rouco; 10- eis, suas. 
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FILME DA SéMANA 

?^CTORES : Erika Christensen, Chris Evans, Bryan Greenberg, Scarlett 
Johansson, Darius Miles, Leonardo Nam, Tyra Ferrell 

Género: Comédia Dtiraçâo: 93 min Director Brian Robbins 

Um grupo de sels finalistas de liceu planeia roubar as 

respostas do teste de final de ano, que ira decidir o seu 

future. Cada membro deste grupo chegou à conclusâo que 

a melhor maneira de ter um future mais risonho séria ter 

uma média excelente neste teste mas como nenhum deles 

tern hipôteses “normais” de atingir esse objective, so Ihes 

resta seguir pelo caminho, que à partida, parece ser mais 

fâcil, fazer batota. 

Beyonce recebe cinco Grammys 
com 0 primeiro album a solo 
Beyonce Knowles das 
Destiny's Child foi a 
grande vencedora da noite. 
Nomeada para seis estatue- 
tas, a cantora arrecadou 
cinco Grammys com o 
primeiro album a solo. 
Beyonce foi galardoada 
com o prémio para melhor 
album contemporâneo, 
melhor interpretaçào femi- 
nina, melhor dueto, pela 
melhor colaboraçâo Rap e 
R&B. 
Pelo terceiro ano consecu- 
tivo, o grupo britânico 
Coldplay levou o prémio 
de melhor single do ano 
com a musica "Clocks". O 
Grammy da cançâo do ano 
foi para "Dance With My 
Father" de Richard Marx e 
Luther Vandross. 
Evanescence recebeu o 
prémio para melhor artista 
revelaçâo. Os OutKast 
levaram para casa os 
prémios para melhor 
âlbum Rap e âlbum do ano. 
Para além deste Grammy, Luther 
Vandross arrecadou outros très em cinco 
nomeaçôes - um para melhor interpre- 
taçâo masculina de R&B, melhor âlbum 
R&B e melhor cançào do ano com "Dance' 
with my father", em conjunto com Richard 
Marx. 
Com jâ 4 Grammys e pelo terceiro ano 
consecutivo, o grupo britânico Coldpaly 
leva este ano o prémio de melhor single do 
ano com a miisica "Clocks". 
50 cent perdeu para a banda rock 
Evanescence o prémio para melhor artista 
revelaçâo. A banda arrecadou também o 
Grammy para melhor desempenho em 
Hard Rock. 
O grupo hip-hop OutKast levou para casa 
os prémios para melhor âlbum rap e 
âlbum do ano. 

Eminem, White Stripes, Pink, Foo 
Fighters, Christina Aguilera, Dave 
Matthews e Justin Timberlake foram 
alguns dos nomes que nâo ficaram de 
mâos a abanar. 
Depuis do incidente durante a actuaçâo de 
Janet Jackson e Justin Timberlake na final 
do campeonato americano de futebol, a 
CBS anunciou a intençâo de banir os dois 
cantores da cerimônia dos Grammys. 
Ambos pediram desculpa, o canal norte- 
americano reconsiderou e apenas exigiu 
aos protagonistas do escândalo que pedis- 
sem desculpas de novo, desta vez em 
püblico e em directe, durante a cerimônia, 
como condiçâo para participar na entrega 
dos prémios. 
Justin Timberlake cumpriu o devido. Jâ 
Janet Jackson decidiu nâo comparecer no 
evento. 

Os portugueses Xutos & Pontapés ini- 
ciaram a gravaçâo do novo âlbum que 
irâ suceder a «Nesta Cidade». 
De acordo corn o site oficial da banda, 
Tim, Zé Pedro, Kalü e Joâo Cabeleira 
vâo estar durante esta semana a gravar 
no estüdio do produtor e müsico 

Mario Barreiros. 
Os produtores deste registo vâo ser os 
mùsicos Cajô e Nuno Rafael (ex-Despe 
e Siga). 

O site disponibiliza ainda fotos do 
grupo em estùdio. 

Kutos a Pontapés iniciam 
gravaçâo de novo disco 
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UMA POR SENIANA 
Faço anos em Dezembro, uma 

semana antes do Natal. Os meus ami- 

gos e familiares, sabendo da minha 

paixâo por livros, fazem deles o objec- 

to das suas ofertas. Nâo tive ainda 

tempo de os 1er todos, mas é corn 

Alçada Baptista e “A Cor dos Dias, 

Memôrias e Peregrinaçôes” que me 

tenho deitado nos ùltimos dias. Como 

jâ tive oportunidade de confessar em 

crônica anterior, tenho por hâbito, 

sempre que leio um livro, sublinhar 

parâgrafos, frases ou algumas 

expressôes que, por uma razâo ou 

outra, merecem da minha parte uma 

atençâo mais demorada. Aconteceu 

corn este, por exemplo, um excerto da 

pâgina oitenta e nove que passo a 

copiar: 

Uma vez, na televisâo, o 
Miguel Sousa Tavares pergun- 
tou-me porque é que eu nâo 
tinha inimigos. Eu respond! que 
um inimigo dà muito trabalho. 

Quando nas andanças da vida, 
alguém é desagradâvel comigo, 

deixo-o cair e nâo perco tempo 
corn ele, muito menos a odià-lo. 

Isto nâo é por bondade, é por 

gestâo das minhas energias e, 
também, como jâ tenho dito, 
porque procuro ter uma visâo 

estética da vida e o ôdio e a 

agressividade sâo coisas muito 
feias”. 

Li uma vez, voltei a 1er e 

sublinhei. É daquelas ocasiôes em que 

temos a sensaçâp de que lemos uma 

coisa que sempre defen- 

demos toda a vida sem 

nunca a ter expresso da 

mesma maneira. Penso 

exactamente da mesma 

forma que Alçada Baptista 

e tenho-o afirmado dezenas 

de vezes por outras 

palavras. Mas o mais 

curioso foi que, depuis de o 

sublinhar, voei em pensa- 

mento até Toronto e lem- 

brei-me de alguns jornais comu- 

nitârios especializados em apontamen- 

tos de mâ lingua. Alguns jornalistas, 

sob a capa de pseudônimos muito 

pouco imaginativos ou dum anonima- 

to cobarde, alinhavam umas linhas 

enigmâticas à volta de pessoas e situ- 

açôes, sem as identificarem, como se 

todos nos conhecêssemos a realidade 

que lâ vem retratada. A gente lê aqui- 

lo e fica na mesma: nâo percebe do 

que se trata nem a quem se référé. 

Presume-se que quem a escreve se 

dirige apenas à'sua corte de amigos 

que fica muito contentinha por, mais 

uma vez e por interposta pessoa, ter 

dado mais uma tareiazinha a esta ou 

àquela individualidade que lhe faz 

sombra. Outros, pelo contrario, 

gostam de assumir publicamente tudo 

quanto escrevem mesmo que, semana 

apôs semana, se limitem a malhar 

sempre no ceguinho, ou seja, a fazer 

desta ou daquela pessoa o seu ôdio de 

estimaçâo, escarrapachando na folha 

do texto insinuaçôes maldosas dirigi- 

das a determinados visa- 

dos. Como o povo nâo é 

estüpido, acaba por con- 

cluir que de tanto bâter 

sempre nos mesmos, algu- 

ma coisa se passa corn o 

escriba. Ou padece de 
um qualquef sintoma 

maniaco-compulsivo de 

perseguiçâo ou vive 

embrulhado em tanta, mas 

tanta inveja, que mais 
nada consegue ver que nâo seja o alvo 

das suas farpas embebidas no veneno 

do ôdio. Parecem escrever corn uma 

pala de cada lado, tal como os burros 

presos â nora que roda na mesma 

direcçâo e volta sempre ao ponto de 

partida. Se se intitulam jornalistas de 

carteira profissional passada, nâo 

percebo como esquecem as mais ele- 

mentares regras deontolôgicas do jor- 

nalismo que passam pelo dever de 

informar, colocando a verdade acima 

de qualquer suspeita. 

A critica, como se sabe, é um 

exercicio de inteligência. Exige capaci- 

dade de observaçâo e de anâlise e, por 

esse motivo, enobrece quem a faz e 

quem é criticado. A calùnia, por nâo 

ser devidamente fundamentada e cair 

no campo da maledicência gratuita, 

suja apenas os que se entretêm corn 

jogos de mâ lingua calculada, pensan- 

do que as setas atiradas vâo segura- 

mente para o alvo a atingir. Nada mais 

errado! Nem imaginam como sâo igno- 

radas, como passam ao lado para se 

alojarem no alvo da indiferença. 

Mas o pior é que, face à 

insistência na reincidência sem que 

ninguém lhes dê troco nem riposte no 

mesmo torn, sô me resta pensar que se 

trata de pessoas extremamente infe- 

lizes. A indiferença dos atingidos, 

longe de os fazer desistir, aguça-lhes a 

pena viperina. E assim se tornam tâo 

amargos que se comprazem no acre da 

prôpria escrita. E é por isso que de 

cada vez que escrevem sô dizem mal. 

Nâo conseguem ter uma relaçâo diver- 

tida corn a vida nem fruir, como diz 

Alçada Baptista, do seu lado estético. 

Nâo se aperceberam ainda que “o ôdio 

e a agressividade sâo coisas muito 

feias” e continuam a fazer deles princi- 

pios orientadores de uma determinada 

linha editorial. Como se valesse a 

pena continuar a conspurcar tudo em 

que tocam, cultivando o horrendo 

como figura de estilo. Dai o dizerem 

sempre mal, porque nunca souberam 

lidar corn o belo e o sublime. 

Olham para o que escrevem e 

voltam a 1er. Se calhar até relêem em 

voz alta porque gostam de se ouvir nos 

vômitos vocais que soltam. Arregalam 

os olhos e lambem-se de prazer, ao 

mesmo tempo que se consomem em 

mais um orgasmo mental. E ficam 

felizes porque deram a sua queca 

semanal. 

Coitados dos que sô escrevem 
de quinze em quinze dias! Ficam 

reduzidos a uma vida sexual muito 

mais pobre! 

FESTZVAL PORTUGUêS CANALI 

Panasonic RX-D13 
*160.'"'* 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est:e5 radios estâo à 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."** 

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. 

*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. 519452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

08* 

Panasonic HX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 00* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 
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0 tal de “Amer” jé chegou a Brampton I 
Estava lâ sim senhor, porque eu estava la e 
vi. 
No Sâbado passade, quai noite Valentina, 
a Igreja de Nossa Senhora de Fâtima foi o 
local escolhido para uma autêntica ante- 
visâo do Dia dos Namorados! 
Tudo estava no contexte, senâo veja-se: 
O Amor é saudâvel? A canjinha de 
galinha também (hmmm.... deliciosaü! 
Apresentam-me a cozinheira?). 
Mas como nos esperava uma noite imensa 
de “danceteria”, haveria que ter cuidado 
corn os excessos de alimentes ingeridos. 
Vai dai fomos saborosamente presentea- 
dos corn uns peitinhos de aves que muito 
bem me soube, mesmo que esta frase lhe 
pareça poética demais ! 
E a noite prometia-se longa. Lâ diz o povo 
que os doces ajudam à resistência, por isso 
o Luis Pacheco tratou de adoçar “toda a 
minha boa gente” corn uma Torta Gelada 
de baunilha e chocolate (à hora a que 
escrevo jâ nâo mè caia nada mal rever a 
“matéria dada”), assim jâ nâo hâ desculpa 

para escapar ao “pézinho de dança” , aqui 
e ali. 
A sala estava repleta, e sentia-se no ar a 
vontade de dançar, de cantar, de rir. Sim, a 
vontade de corner jâ estava saciada. Os 
mais novos que por lâ também andavam 
em grande numéro, se é verdade que se 
fartavam de correr de um lado para o 
outro em brincadeiras que conhecemos do 
nosso passado, é também verdade que 
foram os primeiros a encher o palco de 
gente animada a valer !!! 
Lado a lado, a “Catita’s Catering” e a 
“New Dimensions Productions” quiseram 
antecipar a noite dos namorados corn um 
jantar e um espectâculo de müsica a cargo 
da jovem Emily Melo e da dupla Valber e 
Vanille. 
Bem ao jeito da Torta Gelada. Nas duas 
partes da noite, de um lado a baunilha, do 
outro o chocolate, isto sem qualquer outra 
relaçâo que, distraidamente, alguém possa 
fazer, a nâo ser a que estabelece metafori- 
camente (?!) dois momentos distintos na 
mesma noite. 
Corn esta imagem que faço da noite: a sala 
“vestida” a rigor, a barriguinha aconchega- 
da e os tendôes esticados para contrariar 
as tensôes acumuladas, nâo faltavam mais 
ingredientes para a receita ter sucesso! 
Por isso é que a noite correu assim tâo 
bem. 
Primeiro um teste à resistência fisica dos 
présentes: O DJ da “Electro-Sound” faz 
rodar 3 müsicas, a pista encheu, o pessoal 
estâ todo animado... ok! Tudo a postos! A 
Emily Melo que entre em palco. 
Aqui para nés, que ninguém nos vê, a 
Emily canton 5 musicas mas se cantasse 
mais, nâo me pareceu que houvesse quem 
se chateasse corn isso.... mais uma voz por- 
tuguesa no Canadâ, nunca sâo demais. 

Todos sabemos que hâ lugar pra todos. 
Quem também deve achar o mesmo é o 
Casai Melo que mais uma vez, incansavel- 
mente, ali estava corn o orgulho babado de 
quem seja aqui, seja noutros “folclores”, 
nâo larga a “menina dos olhos”. 
E o pessoal lâ provou que continua a 
gostar de ouvir cantar português, por estas 
bandas. 
Depots de um curto intervalo a noite ficou 
por conta dos bronzeados Valber e Vanille, 
a fazer inveja aos que nâo tinham acabado 
de chegar do “Mar-Paraiso” chamado 
Cuba. 
Sim, porque isto de gozar o Winterfest nâo 
é para todos. De uma sô vez, nâo. 
Mas claro que tanbém lâ estavam outros 
felizardos do Sol que ao verem a dupla 
brasileira, voltaram atrâs na vida e jâ se 
estavam a ver a olhar para os pés através 
da transparêneia das âguas cubanas, e 
depots da bêla mariscada, toca a bailar 
corn a sertaneja dos brasileiros. 
Mas...Hey! Como dizem por câ: 

Helloooo...Wake up! 
Vejam bem que a 
minha vontade de lâ ir 
é tâo grande que 
memorizei até ao mais 
pequeno ' detalhe as 
histôrias que o pessoal 
câ da casa contou de lâ. 
Depots do velho belisco 
para acordar é bom nâo 
esquecer que, tal como 
jâ vos comecei a contar, 
a dupla brasileira subiu 
para fazer mexer tudo e 
todos que rapidamente 
saltaram para encher o 
espaço destinado às 

danças da noite. A partir dai foi, como 
facilmente se imagina, um “non-stop” 
total durante os primeiros minutas de 
actuaçâo sertaneja. 
Numa noite de antecipaçâo â do Sâo 
Valentim, o sentimento protagonista, “esse 
tal” de amor, decidiu abrir asas à sua auto 
multiplicaçâo e abrangeu também um 
gesto de solidariedade: por iniciativa do 
Valber e do Vanille, o prôprio Luis 
Pacheco subiu ao palco para se mostar 
sohdârio, e deram inicio a uma campanha 
que, resumidamente, serviu para recolher 
fundos monetârios aos présentes, afim de 
serem entregues a uma familia brasileira 
necessitada, e a quai tem o apoio incondi- 
cional dos dois artistas brasileiros. 
Mas como jâ se sabe, pedir dinheiro sô por 
pedir, nâo tem o mesmo resultado nem 
aceitaçâo, o duo brasileiro mostrou uma 
mala de senhora feita pela mulher da 
familia carenciada, que usando inümeros 
anéis das latas de bebidas, juntou-as em 
formato daquilo que mais tarde se torna 
num centro de confusâo total de adereços 
pessoais. 
Foi feito um sorteio que englobou algumas 
peças decorativas e também esta mala de 
senhora. 
A mim nâo passou ao lado a atitude do 
pùblico no momenta em que, no palco, o 
Luis Pacheco pediu que ajudassem, a 
reaeçâo foi imediata e unânime no “vamos 
a isso” gérai. 
Estâo a ver? Eu nâo disse? O amor este 
ano chegou mais cedo a Brampton! 
Mas quer mais provas disso? Entâo que tal 
uma dupla de artistas brasileiros, quais 
“D.Juan”, irrompem pelo meio dos pré- 
sentes corn rosas na mâo, e a entregarem 
âs “valentinas” que encontravam pela 
frente? Parece-lhe bem? A mim também. 
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Talvez seja por acharmos todos bem, que o 
Director do jornal decidiu colocar estas 
fotos. Boa! Gostei! Prevalecem mais uma 
vez os “bons costumes” e a imagem de 
uma noite. A noite do amor! 
Uma das vantagens de ter. o privilégio de 
estar présente como apresentador e como 
“colector de descriçôes”, ou seja, do lado 
de lâ e do lado de câ do palco, estava eu a 
conversar corn o Valber e o Vanille no 
“camarim” deles, quando vejo aquele 
grupo de fâs, todas elas de “t’shirt” exclu- 
siva corn uma foto do duo sertanejo 
impressa, devidamente autografadas. Mas 
a julgar pelo sitio da “t’shirt” que estava 
assinado, ou esses autôgrafos foram feitos 
antes das fâs vestirem as camisolas, ou 
houve ali muita ginâstica no momento da 
assinatura para evitar situaçôes prôprias 
de riso malandrinho. Esse 
mesmo que voeê tem 
agora. 
Estou a brincar. Flouve 
ginâstica. 
Bom, mas jâ que falo em 
ginâstica, foram mais as 
calorias queimadas nesta 
noite que as de uma hora 
de aerôbica. 
E pronto...lâ para a uma e 
tal da manhâ, jâ depois da 
reentrada dos brasileiros 
em palco, ou seja, ao fim 
da segunda parte de mùsi- 
ca ao vivo, àquela hora, 
ainda a noite era uma cri- 
ança. Os mais resistentes 

deram corpo à müsica do Dj de serviço até 
ao apagar das luzes. E foi assim que 
Brampton viveu primeiro o Dia de Sâo 
Valentim. 
O duo brasileiro segue agora para um 
espectâculo em Montreal, a Emily Melo 
continua a dançar folclore e a caminho de 
mais um cd, a dupla de DJ’s da “Electro- 
Sound” continua disponivel para animar 
reuniôes de convivas, a “New Dimensions 
Productions” continua a promover artistas 
na Comunidade, o Luis Pacheco continua 
a servir o seu “Catita’s Catering” da forma 
que melhor sabe fazer, voeês continuam a 
1er este jornal, eu continuo a fazer râdio, 
que é lâ o meu lugar, e a vida...essa...con- 
tinua! Sempreü! 
Mas corn Amor. 

Alexandre Campos Silva 

Saut. Eulamia Restauraiit & Lounge 
No famoso Sant. Eufemia podem agora des- 
frutar da müsica latina do Duo SANTOS, de 
quarta-feira a Domingo, a partir das 21h00. 
Menu Compléta, licença de bebidas, pista de 
dança e Ecran Gigante de TV & Satelite. 

Façam a vossa réserva para a grande 
noite de Sâo Valentim, 

corn prémio de um 
anel de diamantes 
no valor de $600. 

dôlares, de Manata 
Jewellery, num sorteio corn os 
bilhetes de entrada. 

Serviço de baptizados, 
comunhôes e /estas especiais. 

Sant. Eufemia Restaurant 
437 Rogers Road, Toronto 

Réservas pelo telefone: 

416 653-2040 
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Sousa Franco vai encabeçar a lista do PS as 
eleiçôes europeias 
O antigo ministre das Finanças do 
PS, Sousa Franco, vai encabeçar a 
lista dos socialistas para as eleiçôes 
europeias. Na corrida a Bruxelas, 
Antonio Costa estâ também confir- 
mado como numéro dois. Antonio 
José Seguro e Ana Gomes sâo os 
nomes que se seguem. 
De acordo corn o Diârio de Noticias, 
na lista de candidates hâ também 
outres nomes de relevo da estrutura 
socialista, como Edite Estrela, 
Fausto Correia e Capoulas Santos. 
A indicaçâo de Sousa Franco 

como cabeça de lista à 
europeias foi sugerida a Ferro 
Rodrigues por Mârio Soares, 
que em 1999 liderou o PS no 
parlamento europeu. 
A escolha de Sousa Franco é 
justificada corn a necessidade 
de conquistar votes ao centre e 
impedir a radicalizaçâo do par- 
tido à esquerda. 
Esta noticia jâ tinha avançada 
pela SIC hâ cerca de dois meses, 
mas na altura o Partido 
Socialista fez um desmentido. 

presents an evenins of 
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Luso-Canadiano 

FPCBP 

Meu Valentim... 
eu sonhei! 
Meu Valentim me acordaste 
De manhà muito cedinho 
Senti que me procuraste 
Nos lençôis com um beijinho 

Meu peito saltou de alegria 
Ao ver-te assim a meu lado 
Eras tu quern eu queria 
Meu amor apaixonado 

Rosas vermelhas me ofereceste 
Entre elas uma branca estava 
Dentro da branca meteste 
A prenda que hâ muito sonhava! 

Bemardete Gouveia 

Quando camel 
com um cego 
Dezenas de cantorias 
Fiz num tempo jâ passado 
Em outras tantas moradias 
Para as quais fui convidado 

Ajudei um necessitado 
Como eu açoriano 
Que eu Jâ julgava coitado 
E foi o meu grande engano 

Tinha uma idéia atrevida 
Por ser fraco do miolo 
E quando tinha bebida 
Além de cego era tolo 

Esse cego nas cantigas 
Noçâo exacta nâo tinha 
Mas via bem raparigas 
Que era o que lhe convinha 

Usava entâo uma ronha 
Esse cego, ou simulado. 
Que hoje sinto vergonha 
De o ter acompanhado 

Abraçado a donzelas 
Que também danças havia 
Andava às apalpadelas 
Simulando que nâo via 

E entâo quando tocava 
Em lugares que nâo dévia 
Logo ali se desculpava 
Virando a cara... sorria 

Dizia-me coisas entâo 
Que eu nem queria crêr 
Confirmou-os num serâo 
Mas nâo as posso dizer 

Qiiando isso presenciei 
Até fiquei consternado 
E nessa altura pensei: 
Serâ cego, ou simulado? 

Câ pela ininha opiniào 
Vou p'ia segunda versâo! 

HttU, Quebeque 



O Milénio WliSCELAiyiA Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2004 27 

Oterta de Serwiços 
Depois de 17 anos a trabalhar em empresas 
Canadianas, procure trabalho numa empresa 
Portuguesa nas âreas da Arquitectura, Mecânica e 
Desenho Grâfico. Total experiência em Autocad 2004, 
Mechanical Desktop, Inventor 8, 3D Studio Max, 
Photoshop 7, QuarkXPress e Illustrator. 
Especialista em Solid Modeling. Por favor, contactera 

Luis: 416 751-7439 

Temos um bom apartamento mobilado em Portimâo, Algarve, para alugar. Ôptimo 
para dois casais e duas crianças. 

Tel: 416 253-6194 

I Precisa-se de Designer Grâfico para as âreas de print e 
I web. Deverâ ter o minimo de 3 ânos de experiência no 
I ramo e ter um bom conhecimento de inglês. 
I Deverâ enviar résumé e portfolio para o e-mail; 
I infb@iconmedia.ca. 

I Pessoa fluente em Inglês corn experiência de contabili- 
I dade no Canadâ, para corapanhia de construçâo 
I localizada em Mississauga. Tel.;905-670-1976. 

I Senhora para trafaalhos domésticos, 3 dias por semana 
I para a ârea de Mississauga. Tel.;416-603-0551. 

I Secretâria com experiência de balcâo e computadores, 
I que fale e escreva Português e Inglês, para a ârea de 

Toronto. Tel.:416-603-0559. i 
" I 

Supervisor com experiência, para companhia de | 
limpeza, das 3 da tarde âs 11 da noite, fluente em Inglês. | 
Enviar résumé. Fax #416-533-7383. I 

I 
Encarregado para companhia de jardinagem, com | 
experiência. Tei.:416-6l4-8785. | 

Empregâda de mesa. Fluente em Inglês. 
Tel.:41&dl8T392. 

Homem para companhia de limpeza, com experiência I 
no use de mâquinas e com carta de çonduçào. f 
Contactar Manuel. Tel.:416-538-1777. 

Atençâo compositores, autores e intér- 
pretes. 
O jâ tradicional e indispensâvel ''Festival 
da Cançâo CIRV'2004", vai ter lugar na 
FPtv no dia 18 de Abril As inscriçôes das 
obras serâo aceites nos escritôrios da 
CIRV-fm, até o dia 5 de Março. 
Informaçôes: 416 537-1088. 
Como habitualmente, os membros de Juri 
vâo estar distribuidos nos estûdios da FPtv 
(Juri Principal) e também em vârias 
cidades do Ontârio como tem sido a prâti- 
ca nos anos anteriores. Apelamos aos 
autores, compositores e intérpretes, para 
que façam a entrega das suas obras o mais 
rapidamente possivel 

Plaza Pontiac Bnick 
Précisa vendedor portuguës experiente 

para carros novos e usados. 
• Oferece excelentes condiçôes, comissâo mensal (bonus) e gratifîcaçâo anual. 
• Programa para anüncios pagos, piano dental e treino. 
• Oferta de carro e posiçâo de Gerente de Vendas de carros novos e usados. 
• Apresente a Licença de Vendas pela ocasiâo da entrevista. 

Marque entrevista corn a coordenadora 
Isabel Herreros: 416 781-5271 

dey 
2 7 c/it' SRioeyHii/Hy 

Fâtima Ferreira 
acompanhada por 
Antonio Antaro e 

Leonardo Medeiros 

O Buzio 
Restaurant 

sob nova gerência 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Encerrado às 
2“ feiras 

Almoços ejantares 

416-533-7272 
836 College St. 

Festival da Cançâo CIRV'2004 

Bife do Lombo à Tropical 

InCREDItniES: 
1 bife do lombo corn 350 g 
patê de figado 
1 fatia de fiambre 
natas q.b. 

(OnPECÇflO: 

Recheia-se um bife do lombo corn cerca de 
350g corn patê de figado frita-se em banha 
,de seguida tira a gordura em excesso e 
acrescenta-se um pouco de manteiga e 
alho, juntam-se depois os cogumelos e 
ananas cortado aos cubos e engrossa-se o 
molho corn um pouco de natas. 
Serve-se corn uma rodela de ananas por 
cima do bife e uma fatia de fiambre cober- 
to com 0 molho de cogumelos e acompanha 
corn batata frita a carpinteiro e arroz de 
ervilha salteado em azeite e alho. 

Sobremesa: 

Bom Bocado de Arroz 

InCREDltriTES: 

750 grs. de açûcar 
* 20 gemas de ovos 

250grs. de arroz 
* canela empô q.b. 

casca de 1 limào 

(OnPECCflO: 
Coze-se o arroz em âgua temperada de 
sal e depois de cozido escorre-se num 
passador. 
Pôe-se 0 açûcar ao lume corn um pouco 
de âgua e a casca de limào e deixa-se 
atingir ponto de pasta. 
Junta-se depois o arroz mexendo sempre 
para evitar que encaroce e deixa-se 
ferver durante 2 minutes. 
Batem-se as gemas muito bem e juntam- 
se ao arroz fora do lume. 
Torna-se a levar ao lume para engrossar 
um pouco. 
Deite em pratinhos ou tacinhas indivi- 
duals. 
Polvilhe corn canela depois de frios. 
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Winterlest 2004 - Ixito 
corresponder ao exigido e ter estado à 
altura de dignificar a unidade que repré- 
senta. 

É esta conjugaçào de esforços que 
torna o Winterfest diferente de outres pro- 
gramas no género e faz de cada um mais 
um êxito a somar aos anteriores. A alegria, 
a animaçào constante, o sorriso aberto, a 
piada brejeira, o convivio franco, foram 
factores que muito honraram todos quan- 
tos souberam viver estes dias num clima 
de festa permanente, honrando assim os 
dois paises que representavam - Portugal e 
o Canada. 

Aqui ficam os Parabéns 
As irmàs Fernanda e Cristina, pelo 

seu sentido de responsabilidade e eficiên- 
cia que emprestam a todo o trabalho 
desenvolvido, antes e durante o decorrer 
do programa. 

Ao Frank Alvarez, 
pelo seu dinamismo e 
espirito de équipa que tâo 
bem sabe cultivar, que 
fazem corn que cada acon- 
tecimento em que se 
envolve seja um exemple 
acabado de profissionalis- 
mo e bem fazer. 

A todos quantos na 
retaguarda, e sem que se dê 
por eles, movimentam 
cordelinhos invisiveis mas 
que seguram as pontas de 
peças importantes. 

A todos, o nosso obri- 
gado colectivo! 

Até para o ano! 

Dias da Câmara 

Valber e Vanille em acçào... 

Eduardo e a sua mais que tudo... 

tmoUUn 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes ne Canada 

Fernanda Almeida e 
Cristina agradecem a 
preferência dos sens 
clientes e amigos 
durante o ano de 2003. 

Reserve jâ sua viagem de 
férias para o verâo 2004. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Estàdios do Euro 2004 
O Euro 2004 é um acontecimento que con- 
centra as atençôes em Portugal no final da 
Primavera e inicio do Verào que ai vêm. 
Se O nosso pais jâ era rico em atracçôes 
turisticas que serviam de justifiqaçâo para 
levar até ao nosso “cantinho” muitos 
milhares de estrangeiros âvidos de 
conhecer um pais, pequeno em dimensào, 
mas enorme em histôria e riquissimo em 
costumes e tradiçôes, eis que um evento 
desportivo de gabarito mundial, que movi- 
menta milhôes de pessoas tem lugar no 
“jardim à beira-mar plantado”. 
Graças ao ICEP tivemos a possibilidade 
de visitar alguns dos estàdios que servirào 
de palco ao desenrolar do Campeonato da 
Europa de futebol vulgo Euro 2004. 
Uma vez mais vamos provar aos incrédu- 
los, que Portugal é capaz de ombrear corn 
paises chamados grandes na realizaçào de 
grandes acontecimentos, nào esqueçamos 
a Expo 08, sem termos que nos enver- 
gonhar corn as comparaçôes. 
Dos cinco estàdios que tivemos 
oportunidade de apreciar digamos que 
consideramos o Municipal de Braga o 
mais original, o do Dragào o mais bonito, 
o da Luz o mais imponente, o Alvalade 
XXI o melhor complexo e o do Algarve o 
“milagroso” pois é também uma obra 
linda e foi de todos o mais barato. 
Para vossa melhor compreensào aqui 
deixamos vàrios dados sobre os cinco cita- 
dos recintos desportivos. 

Estàdio Municipal de Braga 

Entidade: Câmara Municipal de Braga 
Lotaçào; 30.000 lugares sentados 
Arquitecto; Souto Moura 
Jogos: Dois jogos da fase de grupos 
Inauguraçâo: 30 de Dezembro de 2003 

Projecto ünico 
Projecto arquitectônico de particular 
beleza, implantado na encosta do Monte 
Castro - periferia da àrea urbana de Braga, 
fica num dos pontos mais elevados da 
Cidade e està virado para o vale do Rio 
Cavado. 

Duos bancadas 
A obra traduz-se numa construçâo nova 
corn cobertura para a totalidade dos 
lugares e considerando somente bancadas 
laterals sendo que os topos do estàdio 
serâo constituidos pelo anfiteatro rupestre 
da encosta do Monte. 

Influência Inca 
Para além das inovadoras linhas arquitec- 
tônicas prôprias de um estàdio corn 30 mil 
lugares de capacidade, corn apenas duas 
bancadas, outra das novidades diz respeito 
à cobertura. Inicialmente prevista como 
uma estrutura semelhante à do Pavilhào 
de Portugal, no Parque das Naçôes, em 
Lisboa, a cobertura do recinto de Braga 
séria continua, mas o arquitecto acabou 
por assumir como referência "as pontes 
construidas pela civilizaçâo Inca", no Peru, 
uma vez ser necessàrio iluminar a relva 
corn luz natural, por forma a preservar a 
qualidade do relvado. 

"Obra de arte" 
Descrito como "uma obra de arte" por 
Ernie Walker, présidente do Comité de 
Estàdios e Segurança da UEFA, o novo 
Estàdio Municipal de Braga é um extra- 

ordinàrio trabalho de engenharia, inclui- 
do num dos cenàrios mais originals do 
Mundo. A sua construçâo tem sido alvo da 
curiosidade de especialistas de todo o 
mundo. O director do torneio. Antonio 
Laranjo, é outro grande admirador do pro- 
jecto. "E uma jôia. Nào se trata apenas de 
um estàdio de futebol, mas sim de uma 
obra sem paralelo”. 

Estàdio do Dragào 

Entidade: Futebol Clube do Porto 
Lotaçào: 52.000 lugares sentados 
Arquitecto: Manuel Salgado 
Jogos: Très jogos da fase de grupos, 
incluindo o jogo inaugural, um jogo dos 
quartos-de-final e outro das meias-finais. 
Inauguraçâo: 16 de Novembro de 2003 

Jogo de abertura 
Implantado numa zona urbana contigua 
ao Estàdio das Antas, o novo estàdio do 
FC Porto serâ o palco da cerimônia de 
abertura e do jogo inaugural do UEFA 
EURO 2004’'^. Corn um "design" arrojado 
foi jâ classificado pela UEFA como um 
estàdio cinco estrelas. 

Cidade Desportiva 
Corn capacidade para mais de 50.000 
espectadores, o projecto integra-se no con- 
junto da Cidade Desportiva e imobiliâria, 
uma àrea de 3.000 metros quadrados, 
entre a Av. Férnào Magalhàes, VCI e o 
Bairro de S. Roque da Lameira. Estào pro- 
jectadas as construçôes de um centro 
comercial, uma àrea residencial e um 
pavilhào multiusos. 

Processo complexo 
O estàdio do Dragào tem um "design" 
impressionante. A cobertura translùcida, 
jâ designada como “véu”, integra 280 
toneladas de aço, suportadas por vàrios 
pilares. Do lado Nascente, o estàdio tem 
uma altura équivalente à de um edificio de 
14 andares. 

Grande requalificaçào 
O Director do Torneio, Antonio 
Laranjo, salienta as implicaçôes do 
Estàdio do Dragào na zona envolvente: 
“É, talvez, o estàdio que causa mais 
impacto em toda a àrea que o rodeia. 
Devido às dificuldades causadas pela 
sua localizaçâo, foi necessàrio um 
grande trabalho de escavaçào antes de o 
trabalho de construçâo propriamente 
dito pudesse iniciar-se”. 

Futuro brilhante 
Se a acçâo no relvado conseguir rivalizar 
corn o esforço e entusiasmo da arquitec- 
tura de Manuel Salgado, todos os que 
visitctfem o Estàdio do Dragào no verào do 
proximo ano desfrutarâo de uma exce- 
lente experiência. 

Estàdio José Alvalade 

Entidade: Sporting Clube de Portugal 
Lotaçào: 52.000 lugares sentados 
Arquitecto: Tomâs Taveira 
Jogos: Très jogos da fase de grupos, um 
jogo dos quartos-de-final e uma meia-final 
Inauguraçâo: 6 de Agosto de 2003 

Grande estàdio 
Finalmente o desejo do Visconde de 
Alvalade està compléta: “Este serâ um 
clube tâo grande como os maiores da 
Europa...” E para uma grande équipa, um 
grande estàdio. Implantado numa zona 
urbana contigua ao antigo estàdio, o pro- 
jecto do novo recinto integra-se num con- 
junto mais vasto, corn componentes 
desportiva e imobiliâria, abrangendo 
habitaçâo, comércio e serviços. 

"Ciruo estrelas" 
O recinto jâ viu reconhecida a sua quali- 
dade, corn a classificaçâo de cinco estrelas, 
atribuida pela UEFA aos recintos de eleva- 
da qualidade. O organismo que tutela o 
futebol europeu. escolheu também este 
estàdio, para ser o palco da Taça UEFA na 
época de 2005. 

Local de concertos 
Tal como o velho estàdio de Alvalade, o 
Sporting pretende que o novo recinto sirva 
para a realizaçào de grandes concertos. 
Para conseguir manter essa reputaçâo, os 
proprietârios do estàdio estudaram cuida- 
dosamente as condiçôes acüsticas da infra- 
estrutura de forma a poderem atrair as 
maiores estrelas da müsica. 

Estàdio da Luz 

Entidade: Sport Lisboa e Benfica 
Lotaçào: 65.000 lugares sentados 
Arquitecto: Damon Lavelle 
Jogos: Très jogos da fase de grupos, um 
jogo dos quartos-de-final e a final 
Inauguraçâo: 25 de Outubro de 2003 

O clube que nasceu numa farmâcia em 
Belém é hoje o proprietârio do maior estâ- 
dio do pais; o novo recinto construido nos 
terrenos adjacentes ao antigo estàdio, con- 
grega âreas de lazer, entretenimento e 
espaços culturais. Corn capacidade para 
65 mil lugares sentados, totalmente cober- 
tos e corn instalaçôes de elevado nivel, foi 
classificado como um estàdio cinco estre- 
las pela UEFA. 

Haja lux 
De facto, o estàdio foi especificamente 
desenhado para incluir pormenores con- 
dizentes corn o seu nome, como o 
aproveitamento da luz natural. O novo 
recinto, foi construido ao lado do antigo, e 
tem capacidade para 65.000 espectadores. 

Palco da final 
Em 2004, depois de celebrado o 100° 
aniversârio do SL Benfica e os 50 anos da 
construçâo do antigo Estàdio da Luz, o 
novo recinto serâ o palco da final do 
UEFA EURO 2004 >^. 

Estàdio Algarve 

Entidade: Assoc. de Municipios 
Loulé/Faro - Emp. Intermunicipal 
Loulé/Faro <■ 
Lotaçào: 30.000 lugares sentados 
Arquitecto: Damon Lavelle 
Jogos: Dois jogos da fase de grupos e um 
dos quartos-de-final 
Inauguraçâo: 23 de Novembro de 2003 

Faro e Loulé 
Projecto arquitectônico de referência 
implantado na fronteira dos municipios de 
Faro e Loulé (S. Joâo da Venda), integran- 
do-se no denominado “Parque das 
Cidades”. O Estàdio Algarve représenta o 
esforço das cidades de Faro e Loulé corn 
vista à construçâo de um equipamento 
marcante na regiào turistica mais popular 
de Portugal. 

Projecto urbanütico 
O estàdio mais a sul da fase final do 
Campeonato da Europa de Futebol, que 
serâ palco de dois encontros da fase de 
grupos e um embate relativo aos quartos- 
de-final, foi idealizado para integrar e 
servir de polo principal de um novo pro- 
jecto urbanistico baptizado de Parque das 
Cidades, situado entre as cidades de Faro 
e Loulé. 

Utilizaçào a longo prazo 
Corn capacidade para receber, 30.000 
espectadores, nasceu dentro dos 31.5 
hectares do Parque das Cidades, tendo 
sido desenhado para diversas utilizaçôes. 
As bancadas nos topos norte e sul serâo 
posteriormente removidas para a utiliza- 
çào da pista de atletismo. 

Saber encontrar compromissos 
Um dos desafios que a construçâo do estâ- 
dio envolveu foi o de encontrar um com- 
promisso entre as exigências de um acon- 
tecimento como o UEFA EURO 2004 ™ e 
um recinto adaptâvel a outros eventos. O 
Estàdio Algarve é uma infra-estrutura 
adaptâvel para que possa servir as necessi- 
dades da regiào turistica. 

Vantagens dos twvos estàdios 
O Director do Torneio UEFA EURO 
2004™, Antonio Laranjo, referiu: "Essa é 
uma das valências dos novos estàdios. Sào 
construidos para acolher jogos de futebol, 
mas também por forma a que possam ser 
integrados em harmonia nas regiôes onde 
se inserem. Este estàdio nào foi construido 
somente para o UEFA EURO 2004 ™ e o 
seu design reflecte precisamente essa 
ideia". 

Luis Tavares Bello 
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Benfica vira resultado frente ao 
Nacional C2-1) e esta nas meias- 
finais da Taça 
O Benfica arran- 
cou uma vitôria 
"a ferres" frente 
ao Nacional por 
2-1 e qualificou-se 
para as meias- 
finais da Taça de 
Portugal. 
O conjunto de 
José Antonio 
Camacho sofreu 
bastante para 
bâter os alvi-negros que se adiantaram no 
marcador por intermédio de Serginho 
Baiano: o brasüeiro estava no sitio certo 
apôs O cruzamento de Patacas e nào deu 
hipôteses a Moreira. 
Com Fernando Aguiar em claro sub- 
rendimento no meio-campo do lisboetas, 
os forasteiros conseguiram equilibrar as 
operaçôes mas apenas nos primeiros 25 

minutos. A partir dai assistiu-se a uma 
actuaçâo fantâstica de Hilârio que, por 
duas vezes, negou o golo a Tiago, quando 
jâ se festejava na Luz. 
Aos 85 minutos, Sokota fez o passe 
decisive para o golo do empâte, 
apontado por Tiago, e, um minute 
depois, séria o croata a consumar a 
reviravolta (2-1). 

FC Porto nas meias-finais da 
Taça de Portugal 
o FC Porto qualificou-se para as meias- 
finais da Taça de Portugal de futebol, ao 
vencer no terreno do Rio Ave por 2-1, em 
jogo dos quartos de final, juntando-se 
aos jâ apurados Benfica e Sporting 
Braga. 
Em Vila do Conde, Gostinha (21 minu- 
tos) e Bruno Moraes (3!>) marcaram os 
golos que garantiram a qualificaçâo ao 
FC Porto, detentor do troféu, embora o 
Rio Ave tenha reduzido na segunda 
parte, graças a um tento de Ronny. 

O Sporting de Braga apurou-se para 
as meias-finais da Taça de Portugal, 
ao bater fora de casa a Naval 1° de 
Maio por 3-2. 
Os bracarenses saldaram "contas 
antigas", uma vez que na época pas- 
sada haviam, sido afastados da com- 
petiçâo precisamente pela equipa da 
Figueira da Foz. 
A turma da Liga de Honra esteve 
por duas vezes em vantagem, graças 
aos golos de Fernando e de Carlitos, com 
Paulo Sérgio a apontar um tento para os 
arsenalistas ainda na primeira parte. 
Nos ùltimos 20 minutos, a formaçâo 

minhota deu a volta ao resultado: primeiro 
foi Wender a restabelecer a igualdade e, 
mais tarde, Igor (que entrou para o lugar 
de Wooter) deu a vitôria ao Sporting de 
Braga. 

Sp. Braga derrota Haval (3-2) 
e segue em frente na Taça 
de Portugal 

Noua legislaçâo sobre a 
violência no desporto 
Os clubes podem vir a ser punidos corn 
derrota num jogo devido a comportamen- 
tos violentos dos adeptos. Esta é uma das 
novidades que o Governo se prépara para 
aprovar na nova legislaçâo sobre a violên- 
cia no desporto. 
A nova lei vai aplicar-se a todas as provas 
desportivas que se realizem em recintos 
desportivos. Clubes, federaçôes e ligas 
profissionais passam a ter mais respon- 
sabilidades. De acordo corn o Correio da 
Manhâ, os Clubes deverâo adoptar "um 
regulamento de segurança e utilizaçâo dos 
espaços' de acesso pùblico" enquanto as 
federaçôes e ligas vào ser obrigadas a 
"aprovar um regulamento desportivo da 
prevençâo e controlo da violência". 

A proposta de lei que saiu da reuniâo de 
secretârios de Estado prevê que as équipas 
possam ser punidas corn derrota num jogo, 
no caso de existirem acçôes violentas dos 
sôcios, adeptos e simpatizantes que 
impeçam o inicio ou a conclusâo do encon- 
tro. Acçôes como invasâo de campo ou 
agressôes às pessoas autorizadas a per- 
manecer na ârea do espectâculo desportivo. 
A nova legislaçâo fala também, tal como o 
Governo jâ tinha anunciado, da possibili- 
dade de impedir adeptos corn comporta- 
mentos considerados violentos, de aceder 
aos recintos desportivos, tendo de se apre- 
sentar junto das autoridades nos dias de 
jogo, por ordem do juiz, à semelhança do 
que acontece em Inglaterra. 

Belenenses fecha quarteto de 
semi-finalistas da Taça de Pertugal 
o Belenenses completou o quarteto de 
semi-finalistas da Taça de Portugal de fute- 
bol, ao derrotar o Estoril por 5-4, no 
desempate por pontapés da marca de 

■> grande penalidade, em jogo disputado no 
Estâdio do Restelo, em Lisboa. 
Com esta vitôria na "lotaria" dos "penal- 
ties" sobre o lider da Liga de Honra, 
depois do empâte a dois golos registado no 

final do prolongamento, o Belenenses jun- 
tou-se a FC Porto, Benfica e Sporting de 
Braga. 
Na sessâo de desempate, foi necessârio 
recorrer a 16 pontapés da marca dos 11 
metros para se encontrar o vencedor. 

As meias-finais estâo agendadas para 17 de 
Março. 

EQUIPA J 
1 Operârio 18 
2 Santiago 18 
3 Angrense 18 
4 Madalena 18 
5 Praiense 18 
6 Boavista Flores 18 
7 Velense 18 
8 Sp.Ideal 18 
9 Barreiro Angra 18 
10 Mira Mar 18 

P Resultados da 
41 jornada 18: 
37 
34 Operârio - Ideal, 3-1 

30 Boavista - Angrense, 0-1 

Velense - Barreiro, 3-0 
26 
lg Praiense - Madalena, 2-0 

15 Miramar - Santiago, 0-4 
11 

8 

EXPERIENCIAE 
HONESTTOADE 
AOVOSSO 
SERVICO 2612 St. Clair Ave. W 

Aceitamos encomendas, 
corn especiais todos os dias: 

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

Ao serviço da comunidade 
^ 905-829-8395 

6DIASPORSEMANADAS10AIII-8PM • FECiUD0jl2^raRA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive^ OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
* Na Winston Churchill a sul da (^£W * 
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SyPERLIGA 
*1^' 

PORTUCUESfl DE fUTEBOL PCOElSSIOnOL 

EQUIPAS 

1 ESTORIL 

2 VARZIM 

3 V. SETûBAL 

4 NAVAL 

5 PENAFIEL 

6 SALGUEIROS 

7 D. AVES 

8 FEIRENSE 

9 □. CHAVES 

10 SANTA CLARA 

11 MAIA 

12 FELGUEIRAS 

13 LEIXôES 

14 PORTIMONENSE 

15 OVARENSE 

16 MARCO 

17 SP. COVILHâ 

18 U. MADEIRA 

J 
21 

21 

21 
21 

21 
21 

21 

21 
21 

21 
21 

21 

21 
21 

21 
21 

21 
21 

V 
13 

13 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

6 

5 

5 

5 

2 

E 
4 

3 

9 

6 

6 

4 

3 

8 

8 

7 

5 

5 

10 

7 

8 

5 

2 

10 

D 
4 

5 

3 

6 

6 

8 

9 

6 

6 

7 

9 

9 

6 

8 

8 

11 
14 

9 

M 
37 

31 

40 

34 

30 

34 

30 

32 

24 

27 

32 

22 

25 

26 

29 

20 

21 

24 

S 
19 

21 
29 

25 

23 

30 

34 

28 

30 

26 

38 

25 

30 

27 

34 

32 

33 

34 

P 
43 

42 

36 

33 

33 

31 

30 

29 

29 

28 

26 

26 

25 

25 

23 

20 

17 

16 

BENNI MCCARTHY (FC Porto) 

ADRIANO (Nacional) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 

JULIO CESAR (Est. Amadora) 
EVANDRO (Rio Ave) 

RESULTADOS 

GU Vicmte - Sporting Braga 1-B 
FC Porto-Uidâoieiria 2-1 
Nacional-Sporting, 3-3 
BoiraMar-RloAval-l 
Maritimo - Paços Forroira 2-B 
Moreirense - Estrela Amadora 1-B 
Acadèndca - vitdria Gidmarâoa l-l 
Belenensos-BonilcaO-2 
Boavista-Alverca 2-1 

PRôXIMA JORNADA 

Sporting-Moroirense 
Académica-Boavista 
Paços Ferreira-Beira-Mar 
Estrela Amadora-Gil Vicente 
Uniio leiria - Nacional 
Sporting Braga-Maritimo 
Bentica-FC Porta 
BioAve-Aivorca 
Vitiria Gnimaries - Beienenses 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
ANTCHOUET (Beienenses) 
SIMÀO (Benfica) 
WENDER (Braga) 
LIEDSON (Sporting) 

7 GOLDS 

SOKOTA (Benfica) 
FERREIRA II (Gil Vicente) 
SERGINHO BAIANO (Nacional) 
JOSÉ MANUEL (Paços Ferreira) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 

•H LIGA 
* ^ PORTUGUESO PC fUTEBOL PPOI 

EQUIPA 

1* ESTORIL 

2‘ VARZIM 

V. SETûBAL 

NAVAL 

PENAFIEL 

SALGUEIROS 

□. AVES 

8‘ FEIRENSE 

S' D. CHAVES 

10‘ SANTA CLARA 

11* MAIA 

12‘ FELGUEIRAS 

13* LEIXôES 

14* PORTIMONENSE 

15* OVARENSE 

16* MARCO 

17* SP. COVILHâ 

18* U. MADEIRA 

RESULTADOS 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 

21 

21 

21 

43 

42 

36 

33 

33 

31 

30 

23 

25 

28 

26 

26 

25 

25 

23 

20 

17 

16 

PRôXIMA JORNADA 

SALGUEIROS > NAVAL MAIO, 2-0 

ESTORIL - PORTIMONENSE, 0-0 

FELGUEIRAS - FEIRENSE, 0-1 

DESPORTIVO AVES - PENAFIEL, 1-0 

MARCO - UNIàO MADEIRA, 2-2 

OVARENSE - LEIXôES, 2-2 

S. CLARA - SPORT.COVILHà, 0-1 

MAIA - VARZIM, 1-2 

VIT.SETûBAL - DESP. CHAVES, 3-3 

NAVAL 1° MAIO - SPORT.COVILHà 

FEIRENSE - SALGUEIROS 

PORTIMONENSE - FELGUEIRAS 

PENAFIEL - ESTORIL 

VARZIM - DESPORTIVO AVES 

DESPORTIVO CHAVES - MAIA 

UNIàO MADEIRA - VIT.SETûBAL 

LEIXôES • MARCO 

OVARENSE - SANTA CLARA 

» CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

EQUIPA 

1* Gondomar 
2* Dragôes S. 
3‘ Vizela 
4* F.C. Porto B 

6* Trofense 
7* Paredes 
8* Valdevez 
8* Freamunde 
10“ Sp. Braga B 
11“ Pedras Rubras 
12“ Caç. Taipas 
13* Infesta 
14* Bragança 
15“ Vilanovense 
16“ Lousada 
17“ Ermesinde 
18* Leça 
19“ Fafe 

22 
22 
22 
22 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
22 
22 
22 
22 
21 

56 
54 
44 
37 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
24 
21 
25 
19 
16 
24 

Resultados 
Sporting Braga B - Gondomar, 1-2 
Vizela - FC Porto B, 0-0 
Paredes - Vilanovense, 1-2 
Caçadores Taipas - Leça, 7-2 
Infesta - Lousada, 1-2 
Pedras Rubras - Freamunde, 2-2 
Valdevez - Bragança, 2-1 
Dragôes Sandinenses - Trofense, 2-0 
Ermesinde - Lixa, 1-2 
Folga: Fafe 

24* Jornada 
FC Porto B - Gondomar 
Vilanovense - Vizela 
Leça - Paredes 
Lousada - Caçadores Taipas 
Freamunde - Infesta 
Bragança • Pedras Rubras 
Troiense - Valdevez 
Lixa - Dragôes Sandinenses 
Fafe - Ermesinde 
Folga: Sporting Braga B 

EQUIPA 

l* Torreense 
2* Sp. Espinho 
3* Sanjoanense 

Esmoriz 
U. Lamas 
Ac. Viseu 
Oliveirense 
Fàtima 

9“ C aidas 
10“ Alcains 
11* Portomosense 
12* Sp. Pombal 
13* Vilafranquense 
14* Pampühosa 
15* Ol. Bairro 
16* Âgueda 
17* Académica B 
18* Ol. Hospital 

19* Estarreja 
20* Marinhense 

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

23 
23 

45 
44 
41 
41 
40 
39 
36 
36 
35 
33 
28 
27 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

20 
19 

Resultados 
Portomosense - Alcains, 2-2 
Académica B - Oliveirense, 3-2 
Vilafranquense - Torreense, 1-2 
Ac. Viseu - Oliveira Hospital, 1-0 
Marinhense - Uniào Lamas, 1-0 
Sporting Espinho - Agueda, 3-0 
Estarreja - Sanjoanense. 0-2 
Esmoriz - Pampühosa, 1-0 
Oliveira Bairro • Caldas, 1-1 
Pombal - Fàtima, 0-2 

24* Jornada 
Oliveirense - Alcains 
Torreense - Académica B 
Oliveira Hospital - Vilafranquense 
Uniào Lamas - Académico Viseu 
Âgueda • Marinhense 
Sanjoanense - Sporting Espinho 
Pampilhosa - Estarreja 
Caldas • Esmoriz 
Fàtima - Oliveira Bairro 
Pombal - Portomosense 

'ill 

EQUIPA J P 

1* BAKREIRENSé 23 58 

2* OuHANKNSÉ 23 50 

3* Ou. MOSCAVIDé 23 47 

4* MICAKI.KNSé 23 44 

5*CAMACHA 23 38 

6*MARmM()B 23 38 
7* ODIVéUVS 23 34 

8* PONTASSOi.ÉNSÉ 23 33 
9* LUSITANIA 23 31 

10* LOUI.éTANO 23 30 

11‘MAFRA 23 30 

12* ORIENTAI, 23 30 

13*AM()RA 23 30 

14* RIBF-IRA BRAVA 23 28 

15* VENDAS NOVAS 23 27 

16* PlNIlAUNOVENSE 23 21 
17* FARENSE 23 19 

18» SlN'l'RENSE 23 17 

19* Sl'ORTiNC B 23 16 
20* SANTO ANTôNK) 23 13 

Resultados 
Olivais e Moscavidé - Micaelense, 2-0 
Pinhalnovense - Maritimo B, 0-2 
Sintrense - Oriental, 1-1 
Farense - Amora, 3-0 
Odivelas - Ribeira Brava, 2-0 
Pontassolense • E. Vendas Novas, 2-0 
Barreirense - Olhanense, l-O 
Sporting B - Louletano, 1-1 
Mafra • Camacha, 1-3 
Santo Antonio - Lusitânia, 2-1 

24’ Jornada 
Maritimo B - Micaelense 
Oriental - Pinhalnovense 
Amora - Sintrense 
Ribeira Brava - Farense 
Est. Vendas Novas - Odivelas 
Olhanense - Pontassolense 
Louletano - Barreirense 
Camacha - Sporting B 
Lusitânia - Mafra 
S. Antônio - O. e Moscavidé 

t*. ir CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III m ^ % % ^ %.: 

CL EQUIPA 

1* VAI.KNCIANO 
2* VlLAVERDEN-SE 
3* JOANK 
4»MON(,'ÀO 
5* VlANKNSE 
G* SAN lA MARIA 
7* CABKCEIRENSF. 
8* MlRANi)EI.A 
y* ESI>OSENI)E 
10* SANDINENSES 
II* VAI.PAÇOS 
12* PONTE BARCA 
13* MARIA DA foNn: 
U'.MON'IALEGRE 
15* CERVEIRA 
IG* AMARES 
17* REBORDREü 
18* RONFE 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
ly 
ly 
20 

45 
38 
37 
37 
3G 
31 
30 
30 
2y 
27 
2G 
2G 
25 
23 
20 
12 
12 
8 

CL EQUIPA J P 

l* FIAKS 20 43 

2* RmEIRÀO 20 41 
3* AI.IAI)OS 20 3y 
4*Vli.AREAl. 20 3G 
5* FAMAI.ICàO 20 32 

G*CANEI.AS 20 2y 
7* TIRSKNSK. 20 2y 
8* Ol.lVElRENSK 20 2y 
y* MONCORVO 20 27 

10* N(H;UEIRKNSE 20 27 

II* RERORDOSA 20 27 

12*RJOTINT() 20 2G 

13* PEDROUçOS 20 25 

14* ClNFÂES 20 25 
15* LOUKOSA 20 23 

IG* S. PEDRO C<A^A 20 ly 
17* P. BRANDàO 20 IG 

18* RfKUiA 20 7 

CL EQUIPA J P 

1* TOURI/ENSK 20 42 

2* PKNAI.VA CA-STELO 20 38 

3*SâOJOAOVER 20 34 

4* CKSARKNSK 20 32 

5* ANADIA 20 31 

G* TOCHA 20 30 

7*GAI-ANIIA 20 30 

8* MIUIEIROENSE 20 28 
y* L/VMAS 20 27 
10*SATA() 20 2G 

11* ARRIKANKNSE 20 25 
12*AHOUCA 20 25 

13* MAN<;UAi.DK 20 24 
14* SANTA CoMBA 20 24 
15* U. COIMBRA 20 23 
IG* FORNOS AI.GODRKS 20 22 
17» VAI.KCAMURENSE 20 ly 
18* AGUIAR DA BEIRA 20 13 

CL EQUIPA J P 

I* ABRAN'I ES 20 4G 
2*SoURENSK 20 44 
3* BKNF. C. BICSNCO 20 43 

4* LOURINUANENSK 20 37 

5*IDANIIKNSE 20 3G 

G* TORRES NOVAS 20 35 

7*RIOMAIOR 20 33 

8* PENiCME 20 33 
y* RIACIIENSE 20 32 

10* FAZENDKNSE 20 28 

11* CAltAN<;UE|ElRA 20 27 
12* BENKDiTENSF. 20 27 
13* BiDOElKENSK 20 24 
14* AI.COHAçA 20 IG 

15* Ai.ciUElDÀo 20 IG 
IG* SKR I ANKNSK 20 13 

17* MIRKNSK 20 8 

18* U. Al.MKlRlM 20 4 

CL EQUIPA J P 

1* CASA PIA 20 4G 

2» PORIOSAN'I ENSE 20 38 
3‘LoUREs 20 35 
4* RI-:A!. 20 33 

5* CâMARA DE LOBOS 20 33 

G* BENFICA B 20 32 

7* SANTANA 20 31 

8* DK/KMBRO 20 30 

y* MoN i iio 20 30 
10* VIAI.ON(;A 20 28 

11* EI.VAS 20 2G 

12* AI.C'(X;METENSE 20 25 

13‘MACIIICO 20 24 

14* CARRECAIX) 20 22 

15*MAI.VEIRA 20 21 

IG* SANTACRU/.ENSK 20 21 

17* SACAVKNKNSF. 20 13 

18» BENAVII.KNSK 20 8 

CL EQUIPA J 

1* Ari.ÉTico 20 
2* IMORTAJ. 20 
3» VASCO GAMA SINES 20 

4* SIEVES 20 

5» D. BF;IA 20 

G* Jiiv. ÉVORA 20 

7* LUSITANO VRSA 20 

8* BEIRA-MAR AI-OARVE 20 
y* SEIXAE 20 

10* MESSINENSES 20 

11* U. SAN I IAOO 20 

12» AEMANCIEENSK 20 

13» SESIMBRA 20 

14» FABRIE BARREIRO 20 

15» MOURA 20 

IG* MONTE TRICO 20 

17» QIIARTEIRENSF. 20 

18» Esp. LAC OS 20 

P 

45 
40 
3y 
38 
34 
33 
2‘J 
28 
27 
25 
25 
25 
23 
22 
ly 
18 
14 

AMARB3 - VlLAVERIMNSE, aO 
MONTALSCRE - RBB(XU»LO, 3-1 
Os SANDINENSES - RONFE, 1-0 
C^VEiRA • SANTA MARIA, 3^ 

MCMçAO • VALENOANO, 1-2 

CABEOURENSE -JOANS, (Ml 
MIRANMLA • VlANENSS, <M) 
ESPOSENDE • MARIA OA Fmm, M 
FONTS DA BARCA - VALTAçOS, 2-1 

I 
LOUROSA - REGUA, 3-1 

CANSLAS GAIA • TIRSSNSE, 2-1 

OUVEIRENSB • CINFAES, 3-2 
REBcmoosA • FIAES, 83 

NOGUEIRENSE -TOUIE MONCORVO, 1-0 
Rio Turn) • PAçOS KIANDAO, 80 

AUADOS LORDELO • PEDROUçOS, 3-2 

SAO PEDRO DA CovA - RDEIIUO, 80 

VILA REAL-FAMAUCAO, 2-1 

SANTACOMBADDISE - GAFANHA, 1-2 

VALECAMBRENSE • TOCHA, 4-4 

AGUIAR BEWA - SATAO, 1-0 

C^SARENSS - FORNOS ALOOORKS, 10 

ARRIFANENSE - MILHEIROBNSE, 4-4 

ANADU - PENALVA CASTELO, 80 

MANCUALDE • ARDUCA, 30 

SAOJOAOVER-SOCIAL LAMAS, lO 
UraAo COIMBRA - TOURIZENSE, 1-3 

I 
A 
a 
0 
s 

SourenM - CarangiMfetrs, 2-1 
BenedUsoM - Rk> Malcx, 4-1 
AbnntM - Mlrenss, 5-1 
T«MTSS Nam - Psnlclie, 2-1 
IdsahcPMi - Ri«cheo»«, 1-1 
BidoelraiM • GinSilo Akobaça, 3-1 
AfansMin - (LI 
Sertuense - Bsnfics Csitelo Branco, 1-4 
Alqustdio Ssrra - Fsseadeate, 10 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

RIAL - MACHIOO, 50 

ALCOCHETENSS - SANTACEUIZENSE, 2-1 

BENAVILENSE - CASA PIA, 04 

VIALONOA -1* DEZEMBRO, 2-2 

CAMARA LOBOR - CARRBGADO, 32 

O ELVAS - I4ALVEIRA, 0-0 
PCNCrOSANTENSE - MONTUO, 2-1 
SACAVENENSE - SANTANA, 1-1 

LOURES-BENFICA B,3-1 

VASCO DA GAMA - SILVES, 1-1 

O^ARTEIRENSS • MOURA, 1-2 

FABRIL BARREZRO - IMORTAL, 12 

LOSTTANO VRSA - SESMBRA, lO 
MONTE TRKK> - BBIRAMAR, 2-2 

JUVKNTUM ÉVORA - ATLéTICO, 0-0 

SEDCAL - AIMANSILENSE, 1-0 

DBSP. BEP^ - UNIAO SPORT CLUBE, 1-0 

MESSINENSK - ESPERANçA LAGOS, 5-1 
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fl 2" liigar fia ~ està mais renhido 
Corn O 1*. lugar pré-anunciado como per- 
tencente ao FC Porto -embora em futebol 
tudo seja possivel!-, a^ emoçôes apenas 
acontecem em relaçâo à segunda posiçâo e 
no fim da tabela classificativa. Em que 
ficâmos? 
Na trente, o FC Porto mantém a distância, 
ao vencer a Uniào de Leiria, por 2-1. 
O Sporting atrasou-se um pouco ao 
empatar na Madeira, trente ao Nacional, 
por 3-3. 
O Bentica subiu e aproximou-se do 
Sporting (esta a dois pontos) ao visitar o 
Belenenses e vencê-lo, por 0-2. Assim, os 
"encarnados" ganharam pontos em dois 
estâdios. 
Em casa, venceram os conhecidos Gil 
Vicente, Maritimo, Moreirense e Boavista, 
aos antagonistas, Sp. Braga, Paços 
Ferreira, E. Amadora e Alverca, respecti- 
vamente. Os empatas da jornada, tiveram 
lugar nos jogos Beira Mar-Rio Ave e 
Académica-V. Guimarâes. Houve "moscas 
por cordas" no jogo Boavista-Alverca, corn 
os axadrezados a marcarem os seus golos 
nos minutes tinais do tempo extra dado 
pelo ârbitro. Certo ou errado, a aceitaçào 

desta realidade toi recebida de modos 
diterentes... 
A prôxima jornada, a 22“, depois de mais 
uma eliminaçâo da Taça de Portugal, tem 
os seguintes jogos: Sexta-teira, às 16h30, o 
Sporting-Moreirense, corn transmissâo na 

Simn-OV.-SK BAKERY 
Pas-aia-a G 

Temos também: 

Todos os sdbados: 

. “©îtâ.friiî'.Êtsa 

Tel.: 416r537-2993 
191 Geary Ave., Toronto 

SporTV. No Sâbado, 
Académica-Boavista, às 
14h00, corn imagens na 
SporTv. 
No Domingo, às llhOO, 
Paços Ferreira-Beira Mar, 
E. Amadora-Gil Vicente 
e U. Leiria-Nacional. As 
13h00, o Sp. Braga- 
Maritimo, corn imagens 
da SporTV. Às 14hl5, 
Bentica-FC Porto, corn 
transmissâo na RTPi. Na 
segunda-teira, às 15hl5, 
Rio Ave-Alverca e, às 14h45, V. 
Guimarâes-Belenenses, corn transmissâo 
na SporTV. 
Vendo bem (mal) as coisas, o jogo que 

menos "importânda" tem, é o Bentica-FC 
Porto. Os outros jogos é que sâo impor- 
tantes, depois me dirâo! 

JMC 

vencedorda 
semana anterior: 

Gary Louro 
Resp.: 8 de Junho 1961 

PERGUNTA: 

Quu 0 JOGADOR HrrERNACIONAL DE FUTEROl PROHSSIONAL 
QUE JOGOU flTl AOS 50 ANOS DE IDADEp 

contacte 
rj 

ENVIAR BF.SPO.STA PAUA: 

o MILéNIO - CONCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, 1W9 

Nome:_ 

Moradæ 
A RESPOSTA SERA ACETTE ATE 2* FEIRA 

DiA 16 DE FEVEREIRO, 2004. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-À UM SORTEIO PARA 
ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os seus eventos 

ou ocasiôes especiais, 

para o ajudar a tratar de 

tudo 0 que précisa 

(416) 248-0751 


