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A celebrar as bodas de prata de uma carreira repleta de sucessos, Fernando Correia 
Marques esteve em Toronto para celebrar o dia dos namorados. A convite de Victor 
Couto Catering, Fernando Correia Marques regressou ao salâo do Ambiance Hall, 
com lotaçào esgotada, para animar os coraçôes daqueles que jâ aprenderam a admirar 
o excelente müsico, compositor e intérprete. ^ p ' ' 6 

TEIXEIRA 
ACCOUNTING FIRM 

- Tel: 416-535-8846 

• ACCOUNTING 
• BOOKKEEPING 
• PAYROLL SERVICES 
• COMPUTER SERVICES 

• INCOME TAXES 
• OBJECTIONS & APPEALS 
• FINANCING & LOANS 
• BUSINESS PLANS 

1015 Bloor Street West, Toronto ON M6H IMl 

Semana da degustaçâo 
ensina crianças a comer 

\ 

helpingbusinesses.com melhor nos Açores ^ Pagina 5 

A bordo e em terra celebr . 
Contacte o seu agente de viagens ou a 

TAP AM Portugal 800-221-7370 www.TAPusa.us AIR 
PORTUGAL 

somos a sua companhia 
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sem vértebras 

As pessoas e as sociedades sâo 

dificeis de compreender nos 

tempos que correm. 

Um homem de determinado 

pais, é criminoso de guerra, por 

combater os "inimigos" da sua 
terra. Um homem de outro pais, 

é herôi e candidate a prémio da 

paz, por combater os "inimigos" 

da sua terra. Que, diabo, em 

que ficamos? 

Isto vem a propôsito das 

nomeaçôes para o Nobel da 

Paz'2004, do Présidente dos 
EUA, George W. Bush, e do 

Primeiro Ministre da 
Inglaterra, Tony Blair. Sera que 

"fazedores de guerra" têm 

direito à nomeaçâo para um Prémio de Paz? 
Nào discute simpatias politicas, nem defendo 

ditadores, apenas me preocu- 
pa o direito a um Prémio de 

Paz, quem deve ser nomeado 

para tal, e as razôes naturais 

para que venha a conseguir 

o galardâo. Um prémio 

mundial de PAZ tem um 

significado extraordinârio 

nas sociedades globais dos 

dias de hoje, ou nem sequer 

valem um sorriso de ironia? 

O prémio Nobel da Paz esta 

a caminhar para o mesmo 

sentido das medalhas de 

mérite dadas a "torto-e-a- 

direito", um pouco por todo 
o mundo. Perdem o seu valor 

especifico e humane pelas 
quantidades dadas e pela qualidade da maioria 
dos que as recebem. 

As cores politicas, os interesses de determinado 

momento e certas circunstâneias, sâo motives 

mais do que suficientes para dar medalhas a este 

e a aquele. Assim, nào! 

Se é para valorizar o MÉRITO de individuali- 

dades que o justificam, que o façam corn a 

certeza do acte, corn o acerto do valor intrisico 

do candidate, e nâo por razôes de "limpeza de 

imagem", ou para "lavagem" de atitudes. 

Nào sou anti-americano, nem prô-muçulmano, 

ou coisa que o valha, sou apenas um cidadâo 

vulgar que gostaria de ver a receber o Nobel da 

Paz, um homem ou uma mulher, que tenha 

lutado corn razâo, lucidez e nos lugares certes, 

pela paz no mundo, pelo bem estar dos sens 

semelhantes. Fazedores de guerra, nunca, por 
mais explicaçôes lôgicas que nos pretendam 

impingir. 

Ou hâ moral ou comem todos! 

JMC 

Tu Cfl Tu Lft corn os 

Olà, caros amigos! 
Com que entâo, cheios de romantisme... 

Foi bonite, nâo foi? Aceitem o meu conselho, 
continuem românticos e bons. É o melhor 
que a vida tem! Dé tudo para que possa rece- 
ber em troca aquilo que merece. 

e intervençào dos présidentes da Casa e dos convida- 

dos. Fecho corn o grupo "Modas à Margem do Tempo". 

Informaçôes'e réservas: 416 537-7766, ou 416 537-0574. 
Parabéns, comadres e compadres do Alentejo. Nào 

esmoreçam, p'râ Trente é que é caminho! 'Tâs a ver 

aquele monte, ali à Trente... 

O romantismo nâo lhe tira a vontade de participar nas 

coisas comunitârias. 

Por isso, por exemple, vâ até à DuTTerin Mail, sexta- 

Teira, dia 20, às 15h00, e Sâbado, dia 21 de Fevereiro, 

para participar no InTo-Fair, uma "Teira de esclareci- 

mento" para quem se preocupa em saber um pouco 

mais aquilo que o rodeia. 

Esta "Teira de esclarecimento" tem a colaboraçâo de 

vârios" departarmentos Fédérais e corporaçôes da 
Coroa. 

Sexta-Teira, entre as 15h00 e as 21h00 e, no Sâbado, das 

lOhOO às 16h00. 

InTormaçôes: 416 654-8048. 

Este Tim-de-semana, dias 20, 21 e 

22, a Casa do Alentejo de 

Toronto, estarâ em Testa. 

A Testa do XXI 

Aniversârio, corn toda a 

pompa e circunstâcia. 

Sexta-Teira, dia 20, inicio 

dos Testejos corn jantar, e 

variedades, corn os Grupos, 

Coral Masculino, Ginâstica Ritmica e Folclôrico 

EtnogrâTico da Casa do Alentejo, e vindo do Alentejo, 

o Grupo de Mùsica Popular de Évora, "Modas à 

Margem do Tempo". 
No Sâbado, jantar, variedades e baile de aniversârio. 

Presenças do Grupo Coral Femenino e do rancho 

InTantil da Casa, e do conjunto musical Tabu. 

No Domingo, o encerramento, corn entoaçâo dos hinos 

pelos Grupos Corais da Casa do Alentejo, 

demonstraçào de artes marciais, almoço de aniversârio 

A PIN-Portuguese Interagency Network, realiza 

Domingo, dia 7 de Março, corn inicio às 13h00, no 

Ambiance Banquet Hall, um almoço especial rela- 

cionado corn o Dia Internacional da Mulher. Um dia 

dedicado à mulher, corn varias convidadas e palestras 

alusivas ao acontecimento. Réservas pelos teleTones: 
416 530-6608, ou 416 588-0749. 

Tudo pela mulher. 

O Consulado-Geral de Portugal de Toronto, inTor- 

ma, que a Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra vai continuar a manter este ano os CUR- 

SOS DE VERÀO (Térias) de Lingua e Cultura 

Portuguesas, que decorrerâ de 28 de Junho a 30 de 
Julho de 2004, e o Curso Anual, de Lingua e 

Cultura Portuguesas para Estrangeiros, que terâ ini- 

cio a 6 de Outubro de 2004 e encerrarâ a 14 de 

Junho de 2005. 

Os interessados no Curso de Verào devem eTectuar a 

pré-inscriçâo até 31 de Maio de 2004. Para o Curso 

Anual, para estrangeiros, a pré-inscriçâo deve ser Teita 

até 17 de Setembro de 2004. Entrem em contacte, corn: 

Serviços dos Cursos de Português para Estrangeiros 

Faculdade de Letras - Universidade de Combra 

3004 - 530 Coimbra, Portugal. 

TeleTone e Fax: 011 351 239-859991, ou E-mail: 

gri@ci.uc.pt, ou pelo endereço na internet: 

www.Tl.uc.pt 

A Secretaria de Estado das Comunidades 

Portuguesas, através da Direcçâo Gérai dos Assuntos 

Consulares e Comunidades Portuguesas, organiza 

mais um "PORTUGAL NO CORAÇÀO", corn o 

objective de levar a Portugal cidadàos 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 

r Maio e em Outubro de 2004. 

InTormaçôes no Consulado-Geral 
de Portugal de Toronto, corn a D. Dolores Leite, pelo 

teleTone; 416 217-0966 Ext. 227. 

Também esta ao dispor dos interessados, o 

Regulamento de atribuiçâo de apoio pela Direcçâo 

Gérai dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas, a associaçôes, Tederaçôes, cidadàos, 

comissôes ou grupos de cidadàos, portugueses ou 

luso-descendentes das comunidades portuguesas que 

apresentem projectos relevantes, cuja actividade vise 

o beneTicio sôcio-cultural das reTeridas comunidades. 

Mais inTormaçôes disponiveis no "site" da Secretaria 

de Estado das Comunidades Portuguesas: 

www.secomunidades.pt 

Os pedidos de apoio deverào ser entregues no 

Consulado-Geral de Portugal em Toronto, corn a 

antecedência minima de 90 dias relativamente à data 

prevista para o inicio da aeçâo projectada. 

A eleiçào da "MISS MADEIRA'2004", vai ter lugar 

na sede-social do Madeira Club, dia 27 de Março. 

Esta Testa que une as jovens da nossa comunidade e 

pôe em Trenesim os pais e Tamiliares mais prôximos, 

tem como responsâveis, Olivia Abreu: 416 531-5397, 

e Debbie Gonçalves: 905 566-4855. Contactem corn 

elas, inscrevam-se e ensaiem o melhor possivel para 

estarem bem preparadas no grande dia. 

Mâos à obra! Pés à Testa! 

Aproveitem o Trio que se Taz sentir para aquecerem nas 

Testas e convivios. 

JMC 
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Canadianos questionam 
Martin sobre patrocinios 
O primeiro ministro canadiano foi abor- 
dado por dezenas de telefonemas prove- 
nientes de todo o pais, durante o progra- 
ma televisivo Cross Country Checkup, 
da CBC, sobre o escândalo do programa 
dos patrocinios. 
Paul Martin, que tem vindo a lutar para 
conter o escândalo que surgiu corn o 
relatôrio da auditora Sheila Fraser onde 
se questiona o fim que levaram $100 
milhôes de dôlares, respondeu às pergun- 
tas e preocupaçôes de canadianos sobre o 
assunto. 
Nâo obstante alguns telefonemas menos 
agradâveis, Paul Martin manteve a 
histôria que sempre apresentou ao publi- 
co: nâo tinha conhecimento de nenhum 
detalhe sobre os gastos, dizendo estar ele 
prôprio incomodado com toda a histôria e 
prometendo levar a questào até ao fim. 
Paul Martin jâ nomeou uma comissâo 

independente para um inquérito püblico 
para analisar os gastos nos programas de 
patrocinios, mas nâo adiantou se vai 
pubhcar os resultados antes das eleiçôes. 

Canada 6 destina para 
terroristas 
O Canada é um dos “destinos preferidos” 
dos terroristas e dos grupos criminosos 
organizados devido à falta de leis rigidas, 
à proximidade corn os Estados Unidos e 
ao “generoso” sistema de segurança social, 
segundo um relatôrio publicado em 
Washington. 
Os terroristas e grupos de crime organiza- 
dos “estâo cada vez mais a utihzar o 
Canada como uma base operacional e de 
passagem para os Estados Unidos”, lê-se 
no relatôrio. Nations Hospitable to 
Organized Crime and Terrorismo (Naçôes 
Hospitaleiras ao Crime Organizado e ao 
Terrorismo). O relatôrio, preparado pelo 
Centro de Pesquisa da Biblioteca do 
Congresso Americano, menciona somente 
dois casos de actividade terrorista no 
Canadâ. O primeiro, segundo o relatôrio é 
o grupo libanês Hezbollah, responsâvel 
pela lavagem de “dezenas de milhar” de 
dôlares através dos bancos canadianos 
para comprar “o equipamento mais sofisti- 
cado do mercado para preparar ataques 

contra as forças israelitas”. O segundo 
caso prende-se Ahmed Ressam, apreendi- 
do em Dezembro de 1999, quando viajava 
para os Estados Unidos, vindo do Canadâ, 
corn material de preparaçào de bombas 
que tencionava usar contra o aeroporto de 
Los Angeles. 
Utilizando documentos püblicos e reporta- 
gens jornalisticas, alguns desde 1999, o 
relatôrio indica que a politica do Canadâ 
atrai um enorme nümero de imigrantes 
ilegais, incluindo terroristas. 
O Canadâ ocupa dez das 234 pâginas do 
relatôrio que se baseia num estudo de 
todos os paises do mundo. Vârios outros 
paises sâo igualmente criticados no docu- 
mento, incluindo a Grâ-Bretanha, a 
França e a Alemanha. 

Foto da semana 

Histôria procura-se 
Um arqueôlogo espanhol examina um dos cerca de 400 
esqueletos do século XVIII enterrados a sul de Sevilha. 

Gagliano diz nâo “estar 
arrependido de nada” 
Alfonso Gagliano estâ preparado para 
enfrentar qualquer situaçâo quando regres- 
sar ao Canadâ, no final deste mês, para 
enfrentar mais perguntas sobre o seu papel 
no escândalo que envolve o programa de 
patrocinios do governo federal. “Nâo me 
arrependo de nada”, disse Gagliano ao 
matutino Star de Toronto. “Fiz o meu tra- 
balho como ministro, corn integridade e 
honestidade”. 
Gagliano, que foi despedido no inicio desta 
semana como embaixador da Dinamarca, 
foi o ministro das Obras Püblicas respon- 
sâvel pelo programa federal de patrocinios, 
organizado para levantar o perfil do gover- 
no em Québec depois do referendo de 
1995. 
A auditora gérai, Sheila Fraser, publicou 
um relatôrio no inicio desta semana sobre 
o programa de patrocinios, onde révéla que 
$100 milhôes de dôlares foram canaliza- 
dos, de uma maneira nâo apropriada, para 
companhias em Québec, ligadas ao partido 
liberal. 

Gagliano 
tinha sido 
nomeado 
e m b a i - 
xador da 
Dinamarca, 
em Janeiro 
de 2002, 
n U m a 
altura em que a controvérsia sobre o pro- 
grama de patrocinios começou a ficar fora 
de controlo. No inicio da semana, ainda 
em Copenhaga, Gagliano disse que aguar- 
dava a chegada ao Canadâ para poder 
esclarecer o assunto. “Trata-se de uma 
assunto que me tem vindo a incomodar 
nos ùltimos dois anos. Agora, terei a opor- 
tunidade de regressar a casa e responder a 
todas as perguntas”. 
O primeiro ministro, Paul Martin, convo- 
cou um inquérito para o escândalo e 
prometeu que as pessoas responsâveis 
por esbanjar dinheiro püblico serâo 
responsabilizadas pelos seus actos. 

Embaixador Paul 
Cellucci em Toronto 
o Embaixador do Canadâ nos Estados Unidos da 
América, Dr. Paul Cellucci, serâ o orador convidado do 
Jantar do Board of Trade, em Toronto. 
O Jantar terâ lugar Terça-Feira, dia 24. 
O Embaixador Paul Cellucci falarâ sobre as relaçôes entre 
o Canadâ e os Estados Unidos. 
Informaçôes mais detalhadas e réservas na FPCBP, pelo 
telefone: 416 537-8874. 

Chegou a nossa hora ... 
mas apenas corn o seu vota e unidos conseguiremos. 

No dia 22 de Fevereiro contribua 
para a histôria da comunidade 

Vote Mario Silva 
FACTOS: 

■ O Mario Silva tem uma vasta experiência poittica e 
envolvimento comunitârio, 

■ Merecemos e queremos uma maior 
representaçâo poKdca a quai 
dignifique a nossa comunidade 

■ Nas prôximas eleiçôes fédérais 
poderemos pela primeira vez eleger 
uma voz portuguesa para o 
parlamento federal. 

• O Mârio Silva é a mudança que 
queremos para a Davenport 

A nomeaçâo do candidate do Partido Liberal pelo Cfrculo 
Eleitoral da Davenport tera lugar no dia 22 de Fevereiro, 

2004 pelas 13h00 na St. Mary’s Catholic School - 
66 Dufferin Park Ave. 

Queremos mais. 
Exigimos melhor. 

Votamos Mario Silva. 
Traga identificaçâo corn fotografia (passaporte ou carta de conduçào) 

e corn a sua morada (recibos.ou o novo cartào de saûde). 
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A Noite dos Namorados do Vasco da Gama 
de Brampton foi bem vivida por todos quan- 
tos estiveram présentés. O cantor Eduardo 
Sant'Ana, com toda a sua irreverêneia e ale- 
gria, nao os deixou "adormecer", deixando 
bem vincada a sua presença entre as gentes 
de Brampton. O jantar, excelente, e o mag- 
nifico apoio dado no som e na luz pelo DJ- 
Three Stars, da dupla Carlos e Keven 
Medeiros, possibilitaram um ambiente leve 
e feliz, que deu asas à imaginaçâo e à graça 
de Eduardo Sant'Ana, fazendo corn que o 
püblico aderisse facilmente ao espectâculo e 
participasse nas brincadeiras. 
Houve um intéressante concurso de versos 
românticos, que deram prémios aos vence- 
dores. 

Em 2“ lugar, classificou-se Manuel de 

Andrade, com esta: 

Nesta noite do amor 
Corn esta sala linda assim 

Vamos esquecer a dor... 

Trocarmos um beijo e uma flor 
Como gosta Sâo Valentim. 

O Dino, da mesa 25, escreveu: 

Hâ mais de 45 anos 

Que te estou a aturar 

A melhor mulher do mundo 

Que continuo a amar 

Eduardo Sant'Ana alegrou o Vasco da Gama 
de Brampton 

Em 1° lugar, colocou-se um anônimo que 
escreveu: 

"Uma promessa a S. Valentim" 

Cada dama hoje parece 
Uma rosa em jardim 
Ai se eu pudesse 
Colher uma para mim 

Porque eu tenho a certeza 
Que hoje vou encontrar 
Aqui, entre tanta beleza, 
A mulher corn quem casar 

E entào a Sâo Valentim 
Eu vou prometer 
Que a mulher que for p'ra mim 
Vou amâ-la a té morrer 

Para finalizar, em 4° lugar, a Teresa, 

rimou: 

Nesta noite de Sào Valentim 

Encontrei meu grande amor 

Neste clube do Vasco da Gama 

No meio de tanto calor! 

Prontos!, nada mau para uma noite tâo 

embriagadora. Amores em destilaçào 

por todos os poros. Bonito. Parabéns 

aos organizadores, particularmente, à 

Lurdes Amaral, actual présidente do 

Vasco' da Gama de Brampton. Que os 

românticos se mantenham no Vasco da 

Gama de Brampton, sempre, sâo os 

nossos votos. 

Bernardete Gouveia 

muàosm 

AÇORES Encontro: 
Jovens'2004 
A Direcçâo Regional das 

Coraunidades Açorianas 

realiza de 31 de Julho a 11 de 

Agosto de 2004, nas ilhas de 

Sào Jorge e Sào Miguel, o 

ENCONTRO: JOVENS'2004, 
para jdvens de ambos os sexos 

com idades compreendidas 

entre os 21 e 25 anos de idade. 

Esta iniciativa é para jovens 

descendentes de açorianos, 
corn capacidade de comuni- 

caçâo em lingua portuguesa, 

de preferêneia que estejam 

envolvidos em projectos cul- 

turais de iniciativa comu- 

nitâria e que nào tenham visi- 

tado os Açores hâ, pelo 

menos, 5 anos. 

As inscriçôes serâo recebldas 

entre 16 de Fevereiro e 31 de 

Março de 2004. 

Os interessados poderâo 

levantar o boletim de inscriçâo na 

redaeçâo de O Milénio, em Toronto. 

Mais informaçôes pelo telefone; 

(011 351) 295 216 137, ou 295 215 826. 
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Semana da degustaçâo ensina crianças a corner melhor 
O secretârio regional da Economia, 

Duarte Ponte, ministrou no Hotel- 

Escola de S. Pedro em Ponta Delgada, 

uma aula de saüde alimentar às cri- 

anças do 3° e 4° anos de escolaridade. 
A iniciativa inseriu-se na “Semana da 

Degustaçâo”, que esta a decorrer nas 

ilhas de S. Miguel e Terceira, até ao 

proximo dia 20 de Fevereiro, no 

âmbito do programa INTERREG III- 
B, tem a participaçâo dos Açores 

através da Secretaria Regional da 

Economia e constituiu, também, uma 

oportunidade de desenvolver, junto 

das camadas mais jovens, o gosto pela 

nossa gastronomia tradicional, que faz 

parte da identidade açoriana e que é 

necessârio preservar. 

Na ocasiâo, Duarte Ponte, que é 

doutorado em Quimica Alimentar, 

explicou às crianças a impOrtância de 

hâbitos alimentares saudâveis e equili- 

brados. “A nossa comida tradicional é 

certamente muito melhor do que a 

chamada ‘fast-food’”, disse aos partici- 

pantes O governante. 

Ainda no âmbito deste projecto do 

INTERREG III-B, para além da 

“Semana da Degustaçâo, e depois da 

“Semana das Canârias”, que teve 

lugar no mesmo espaço, a escola de 

hotelaria do Hotel de S. Pedro, irâ 

realizar-se nas Canârias uma 

“Semana dos Açores”, que “visa a 

divulgaçâo da gastronomia tradi- 

cional das nossas ilhas, tendo em 

vista comparar gostos e sabores dos 

diversos arquipélagos”. 

Conselho de Governo Iraquiano 
querliderar até às eleiçôés 
Segundo a ediçâo de terça-feira do mente pelos xiitas, cujo hder religioso 
Washington Post, a maioria dos mem- exige eleiçôes universais e directas até 
bros do Conselho de Governo iraquiano - 30 de Junho, data da transferência pre- 
retirou o apoio ao piano norte-ameri- vista no acordo. 
cano para a transiçâo pohtica, e quer Por outro lado, os principals apoiantes a 

que seja o Conselho a assurnir a sobera- favor do piano norte-americano, têm 
nia até à organizaçâo de eleiçôes. sido os sunitas e os curdos, que detêm 
Actualmente a oposiçâo ao piano norte^ 12 dos 25 lugares do Conselho de 
americano tem sido assumida principal- Governo. 

Risco de epidemia do 
virus HIV 
o Programa de Desenvolvimento 
da ONU (PNUD) emitiu um 
relatôria onde ■ adverte para 
o perigo de uma epidemia gene- 
ralizada de Sida em vârios paises 
de Leste-Europeus e na 
Comunidade de Estados 
Independentes (ex-URSS, menos 
os Estados Bâlticos). 
Nos 28 paises abrangidos pelo estudo 
do PNUD, as estimativas mais 
receiïtes apontam para entre 1,2 e 1,8 
milhôes de pessoas infectadas no 
final do ano passado, comparativa- 
mente ao numéro de 1 milhâo, em 
2001. 

Segundo o relatôrio, os dados sugerem 
que se trata da epidemia mais grave 
nos paises europeus da CEI, ou seja, a 
Federaçâo da Russia, Ucrânia, 
Bielorüssia e Moldâvia. 
A Estonia, por exemplo, corn apenas 
1,4 milhôes de habitantes, apresenta 
mais de 2.750 infectados. 

Simplesmente a Mais Quente ^^ 

\ Agora 
ENTREGASAO 

my DOMICILIO em novo 

^ SACO TÈRMICO! 

Dia dos Namorados, 
aeroporto repleto 

o Aeroporto de, Toronto -e todos os 
outros corn certeza- abarrotava de gente 
na tarde/noite de Sâo Valentim. Dezenas 
pessoas, de todoas as idades e de ambos 
os sexos, exibiam nos braços ramos de 
flores para entregarem aos "mais que 
tudo"... que iam chegando. Eu, e o meu 
amigo Tony "Tabu" Gouveia, aguentâmos 
a pé firme pela chegada da SATA, atrasa- 
da devido a ventos fortissimos. Eu, para 
receber o jornalista e colaborador de O 
Milénio, José Soares, e o Tony Tabu, pela 

sua mulher, Elizabeth. 
O Tony estava preocupado corn o atraso 
porque "estava" na grande noite do Clube 
Português de Mississauga, para animar a 
festa corn os companheiros "tabus", logo a 
seguir ao magnifico José Cid. 
A SATA chegou tarde mas bem. O Tony 
"correu" para Mississauga, depois do bei- 
jinho da praxe à Elizabeth, e eu arranquei 
para Toronto corn o Zé Soares. Tudo 
bem, quando acaba bem. 

JMC 
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É sempre o mesmo... ou talvez 
pior. Pior, no bom sentido, nada 
de confusôes. O Fernando Correia 
Marques, corn uma maturidade 
bem notôria, continua a fazer da 
müsica o seu "tubo de escape", 
viaje de mini ou de burrito... 
A alegria de Fernando Correia 
Marques contagia tudo e todos, 
sejam as cançôes "pintadas" de 
gracinhas ou romantizadas... Vâo, 
de todas as formas, direitinhas 
aos coraçôes. E, nesta época de 
namorados e coraçôes derretidos, 
Fernando Correia Marques foi 
"sopa no mel"... Encheu o 
Ambiance Hall e divertiu. 
Trouxe consign o Nelo Ferreira. 
Corn ambos dialogâmos na CIRV- 
fm. 

JMC - Quais sâo as ultimas novidades do 
Fernando Correia Marques? 
Fernando Correia Marques - Està a 
correr pelo melhor, corn 25 anos de car- 
reira. Para o celebrar, gravâmos catorze 
mùsicas, tendo a éditera lançado dez. E 
agora câ estâmes. Surgiu um primeiro con- 
vite para estar na Inglaterra e outre para 
vir ao Canadâ. Optei por este ultimo 
porque jâ hâ dois anos que cà nâo vinha. O 
ano passade nâo tive a oportunidade de vir 
câ, embora tivesse vindo o meu amigo 
Nelo Ferreira e este ano câ estou. 
JMC - Nelo Ferreira, como se sente corn 
esta segunda visita - em tâo pouco tempo 
- ao Canadâ? 
Nelo Ferreira - Estou muito contente 
porque a experiência do ano passade foi 
fabulosa. Para além da amizade que fiz 
aqui, onde encontrei pessoas de ouro, acho 
que estâmes perante uma grande comu- 
nidade que merece todo o nosso respeito... 
FCM - Aliâs, o Nelo Ferreira também jâ 
pertenceu à ?comunidade”... 
Nelo Ferreira - Sim, à comunidade 
francesa onde vivi doze anos. 
FCM - Era ele, o Tony Carreira e o Luis 
Filipe Reis... O trio “algomirante”. 
Nelo Ferreira - Pois. Eu recordo-me que 
quando fui para França, o Tony Carreira 
estava a lançar-se na müsica corn os 
Irmâos 5. O Luis Filipe Reis jâ estava no 
auge da sua carreira, nessa altura. 

JMC - No entante, o Luis Filipe Reis teve 
uma carreira que se tornou sôlida rapida- 
mente, mas também “caiu” corn a mesma 
rapidez. 
Nelo Ferreira - Sim. Embora nâo geste 
de falar da carreira de colegas, a verdade é 
que alguma coisa falhou e deu-se uma 
queda um tanto ao quanto abrupta no seu 
sucesso. 
FCM - Temos que manter em mente que 
também hâ opçôes que se tomam. Por 
exemple, ultimamente, eu tenho feito 
opçôes diferentes porque houve uma 
altura em que a éditera quis uma série de 
müsicas e durante uns quatre ou cinco 
anos, fiz centenas de müsicas para se 
aproveitarem quatre ou cinco. As outras 
passaram um bocado ao lado. Por isso, hâ 
cerca de quatre anos, disse que sô gravaria 
um disco de dois em dois anos. Ou seja, 
nâo vale a pena estar a gravar todos os 
anos porque hâ müsicas que vâo ficando 
para trâs e que têm o mesmo valor que a 
nümero um ou nümero dois. Portante, eu 
tenho tido esse cuidado e, por isso, gravei 
catorze müsicas no meu ültimo âlbum, a 
éditera lançou dez, corn uma dessas müsi- 
cas prevista para sair num dos âlbuns de 
varies êxitos que sâo editados todos os 
anos. 
JMC - Esse trabalho é o “Nâo me leves a 
mal”? 
FCM - Exacto. 
JMC - Jâ hâ pianos para o proximo? 
FCM - A éditera quer fazer uma gravaçâo 
corn os melhores temas dos 25 anos, uma 
espécie de “Best of’ e agora estâmes corn 
uma pequena divergêneia entre um e 
outre porque quero fazer espectâculos corn 
o povo e afastar-me dos Centres Culturais 
e desse tipo de pake. Quero estar junto do 
povo e algumas râdios que me convidaram 
para esse fim. Acho que esta mais dentro 
do que gosto, do que faço e sempre fiz. 
JMC - Nâo queres intelectualizar as tuas 
müsicas. 
FCM - Nâo porque tudo o que vai para o 
outre lado é sô para dizer que foi ao 
Coliseu. Eu jâ tive no Coliseu. Tive muito 
orgulho disse. Foi mais uma etapa. Agora, 
corn os 25 anos da minha carreira, 
creio que vou fazer o que quiser, ou seja, 
continuar o meu sonho de trabalhar para 
aquilo que gosto que é junto do povo. 

mim, o que me deixou muito comovido. 
Ou seja, foi um programa maravilhoso 
corn colegas fantâsticos. Sâo esses 
pequenos pormenores que me fazem olhas 
para trâs e dizer que valeu a pena, mesmo 
os erros que cometemos porque nos aju- 
dam a ficar mais fortes. Obrigado por con- 
tinuarem a gostar de mim. 
JMC - O contrârio é quase impossivel. 
FCM - Neste ültimo disco, deu-me muito 
gozo fazer - e nâo me levem a mal fazer as 

JMC - Nelo também é compositor? 
Nelo Ferreira - Nâo. Eu deixo isso a 
cargo dos entendidos, neste caso é o 
Fernando e mais alguns colegas, mas é a 
ele que cabe o trabalho de seleccionar e 
fazer a maior parte do trabalho. 
FCM - Deixa-me dizer que estou muito 
contente de estar aqui porque estamos 
perante um grande poeta e eu nâo sou de 
tocar violino, aliâs, nem sei. Para além 
disso, estou feliz corn o espectâculo por 

Fernando Correia Marques e Nelo Ferreira, na CIRVfm. 

JMC - Continua corn a banda? 
FCM - Sim. Este ano, jâ estamos corn 32 
espectâculos marcados, temos os nossos 
playbacks, o meu grupo de dança que con- 
tinua corn os mesmos elementos, continuo 
a dizer que em équipa que ganha nâo se 
mexe. Vamos gravar os espectâculos para 
depois, no final do ano, sair um disco ao 
vivo comemorativo dos 25 anos. 
JMC - Serâ uma reliquia para todos nos. 
FCM - Nâo é mais reliquia, mas sim uma 
“brincadeira”. Vamos buscar o “Hey 
Mano”, o “Carlitos” corn novas roupa- 
gens... Olhe, recentemente, a TVi fez um 
trabalho simpatiquissimo de duas horas e 
meia, pelo quai fiquei muito grato, sobre 
os 25 anos de carreira que teve como con- 
vidados o Luis Pereira de Sousa que jâ nâo 
aparecia hâ bastante tempo e voltou por 

müsicas que faço e ser assim - o tema “De 
novo, um sorriso”. Acho que um sorriso 
no rosto de cada pessoa parece que é o 
mundo a renascer e eu gosto disso. 
JMC - E o Nelo Ferreira, o que tem a 
dizer? 
Nelo Ferreira - Nâo é pelo facto de 
estar junto do Fernando, que jâ conheço 
hâ bastantes anos, mas aprendi corn o 
Fernando a estar na müsica, ou seja, o 
estar em palco, o que a pessoa tem que dar 
para o püblico, enfim. Ele foi um dos 
grandes professores que eu tive. Tenho 
boas memôrias desta aprendizagem. 
FCM - Sabe quai é a coisa mais gira que 
levamos da vida? Os amigos. Por isso, é 
que eles nos sâo muito caros, ou seja, sâo 
poucos. Sâo aqueles que fazem tudo por 
nos. 

Fernando Correia Maranes, sâ loucura ao 
seniiço das cantigas 
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saber que ficou esgotado, uma prova de 
que ainda gostam do meu trabalho. 
Obrigado pelo convite e por tudo. 
Beijinhos para todos. 
Nelo Ferreira - Muitas felicidades para 
todos. A mùsica é um meio fabuloso para 
mostrarmos o que sentimos. Beijinhos. 

E agora vamos à testa 
A celebrar as bodas de prata de uma car- 
reira repleta de sucessos, Fernando 
Correia Marques esteve em Toronto para 
celebrar o dia dos namorados. A convite 
de Victor Couto Catering, Fernando 
Correia Marques regressou ao salâo do 
Ambiance Flall, corn lotaçâo esgotada, 
para animar os coraçôes daqueles que jâ 

Gonçalves, mestre de cerimônias, apresen- 
tar Fernando Correia Marques. Entrando 
em palco de ôculos de sol e boné, 
Fernando Correia Marques cativou de 
imediato todos os présentes que, de mâos 
no ar, gritando è batendo palmas, can- 
tavam e dançavam ao som do tema “O 
câo, o borracho e... eu”. 
Uma vez que Fernando Correia Marques 
célébra os 25 anos de carreira, nâo deixou 
de apresentar alguns dos grandes êxitos, 
tais como O Carocha do Amor, A sombra 
da Bananeira, Sabes Que Ainda Te Amo... 
entre muitos outros. “Nâo me leves a mal” 
é o titulo do trabalho mais recente de 
Fernando Correia Marques do quai apre- 
sentou vârios temas, entre eles A 
Toupeira, Fura Furâo e o famoso 
Zibidum. Tal como sempre acontece em 

aprenderam a admirar o excelente mùsi- 
co, compositor e intérprete. 
Antes do espectâculo de Fernando 
Correia Marques, o püblico foi presentea- 
do corn o espectâculo de Nelo Ferreira, 
pela segunda vez no Canadâ. Nelo 
Ferreira, um dos artistas luso-franceses, 
cantou e encantou a todos tal como se 
podia verificar no rosto dos présentes que 
cantaram e dançaram ao som da mùsica 
ritmada de Nelo Ferreira. Seguiu-se tam- 
bém a actuaçâo da artista comunitâria 
Michelle Madeira, com quatro temas vira- 
dos para o tema que naquele dia se 
comemorava; o amor. 
Foi a vez de, seguidamente. Manuel 

todos os espectâculos, Fernando Correia 
Marques nâo deixou de invocar o amigo e 
mùsico, saudoso Dino Meira a quem sem- 
pre lembra corn o tema “Sei que vou sobre- 
viver”. 
Em suma, foi um espectâculo cinco 
estrelas tal como se comprovou no 
final em que, mesmo jâ passando da 
uma hora da manhâ, o povo pediu, por 
cinco vezes, o regresso de Fernando 
Correia Marques ao palco. Ficou a 
promessa de Fernando Correia 
Marques regressar em breve e do 
püblico estar présente para mais um 
espectâculo. 

JMC/Ana Fernandes 

José Carlos Tofxoira om 
romagom do saudade 

Happj Valentine’s l>ay 
Telefones começam a $0 

mail in xebat« may apply 

f^iano ^amiiiar ... 

fantenka a 

iua ^amdia 

em contacta 

Bûiuui! 
C«t $80 m m 
MerchctndtsA 
Plttd A iït* 
cdrryw«î c*s© 

Compre um telefone e receba outra por $0+ 

No Piano Familiar paya apenas $35.00 por mes Oy w 

Chamadas locais gratis entre os membros do Piano Familiar 

3 meses de chamadas locais ilimitadas e recepçâo de mensagens 

Plus ilimitadas no fim de semana 
^ Capa de cabedal ou carregador para o carra gratis 

ABO 
Business Machine & Communications Inc. 

1451 Dundas St. W.Tbronto 

(East of Dufferin) 

Tel: «6-588-8989 

1268 St. Clair Ave.W. Toronto i 18J4 Dantorth Ave. 
(West ot Dufferin) Toronto 

Tel: «6^52-2288 i Tel: 416425-9000 

OHOGERS 

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

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave.E. «107. 

Scartxxough 

Tel: 418^42-8888 

Cheio de saudades da 
cidade e das gentes, 
visitou-nos "a correr" o 
Professor José Carlos 
Teixeira que, como 
sabem, estâ agora a 
leccionar na 
Universidade de 
Okanagan, em B.C., 
Canadâ, depois de 
muitos anos nas 
üniversidades de York 
e de Toronto. 
José Carlos Teixeira 
aproveitou um nosso convite para dirigir- 
se à grande comunidade portuguesa 
através da FPtv. Faloü da sua enorme 
saudade, uma saudade que ele "desco- 
nhecia", de tâo forte e dura. Nem ouvir 
mùsica portuguesa, ou ier O Milénio, foi 
capaz nas primeiras semanas, Viver longe 
dos sens "é um osso duro de roer", é algo 
que jâ conhecia mas nâo com tanta inten- 
sidade. Bom, sobre a comida portuguesa, 
nem é bom falar. Pe, que confessou 
depender a 100% da sua mulher no que 
respeita às refeiçôes, vivia na "loucura" de 
chegar a Mississauga e deliciar-se com as 
sopinhas da companheira e dos petiscos 
por ela confeccionados. Hâ que aprender 
a fazer qualquer coisa de jeito, pois, viver 
corn aquelas "refeiçôes çongeladas", nâo 
dâ para um açoriano de rajz... 
Em breve, depois de "limpar todas as 
arestas" da mudança para B.C., corn a) 

familia reunida e em paz, tudo serâ 
melhor e as saudades menores. 
Segundo também nos contou, José 
Carlos Teixeira jâ começou investigaçôes 
à volta da zona onde vive para, logo que 
chegue os primeiros calores, poder 
pesquisar e pôr no papel, o que hpuver 
sobre os portugueses daquela ârea. Para 
jâ, é conhecedor de que em certas iocali- 
dades, os portugueses sâo proprietârios 
de cerça de 35% dos Poraares e de que, 
embora poucos, têm influência na econo- 
mia local. 
O Professor José Carlos Teixeira nâo 
pâra. Dâ aulas na Okanagan University, 
termina projectos encetados em Toronto 
e começou jâ outros trabalhos no novo 
Lar. ■ 
E uma mâquina bem oleada e persistente. 
Aquele abraço, Professor. 

JMC 
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AlenteioP E porque nâoP 
Na recente viagem que tivemos a oportu- 
nidade de realizar ao nosso pais organiza- 
da pelo ICEP tivemos a possibilidade de 
visitar a provincia do Alentejo outrora 
conhecida pelo “Celeiro da Naçâo”. E se 
hâ tantos anos esse epiteto se justificava 
pela abundância de cereais produzidos nas 
planicies alentejanas, cremos que em breve 
terâ ainda mais razôes de ser, pois, graças 
à nova barragem do Alqueva as possibili- 
dades de regadio aumentaram de forma 
considerâvel e consequentemente a 
riqueza das suas terras sairâ altamente 
beneficiada, e a possibilidade de outros 
tipos de exploraçâo 
agricola viâveis. 
Assim além da jâ tradi- 
cional cortiça dos sens 
sobreiros, que fazem de 
Portugal o primeiro 
produtor mundial, dos 
cereais de que falâmos 
dos excelentes vinhos 
alentejanos sem falar jâ 
do seu azeite, em breve 
muitos outros produtos 
agricolas virâo enrique- 
cer uma provincia que 
nem sempre tem visto 
reconhecidas as suas 
potencialidades. 
Praias, montanhas e 
planicies a perder de 
vista, habitantes cheios 
de orgulho, um passa- 
de caido no esqueci- 
mento, uma criativi- 
dade discreta, uma 
tranquilidade vibrante 
de vitalidade, é isto o 

Alentejo. 
Ocupando cerca de um terço do territôrio 
continental, o Alentejo é limitado a Norte 
pelo rio Tejo, a Sul pelas serras algarvias, a 
Este pela Espanha e a Oeste pelo 
Atlântico. 
O patrimônio arquitectônico, rural e 
urbano, constitui a par da paisagem um 
dos seus polos de atraeçâo. Aqui e ali 
emergem importantes expoentes do 
patrimônio artistico e monumental sendo 
uma parte substancial de natureza reli- 
giosa. Sô para citarmos alguns men- 
cionamos exemples que visitâmes como a 

Sé, a Igreja de Sào Francisco, a Capela dos 
Ossos e o temple de Diana de Evora ou o 
fabuloso Hotel Convento de Sâo Paulo na 
Serra d’Ossa. 
Os bonecos de Estremoz, os Tapetes de 
Arraiolos ou os barres de Redondo e de S. 
Pedro do Corval, sào simbolos do riquissi- 
mo artesanato alentejano, como simbolo 
se vai tornando também a Herdade do 
Esporào onde o seu proprietârio, José 
Roquete, produz alguns dos melhores 
vinhos de mesa portugueses numa her- 
dade onde o enoturismo acolhe fidalga- 
mente os seus visitantes. 
Um territôrio que acolhe nas suas fron- 
teiras aldeias, vilas ou cidades por todos 
pelas mais diversas razoes. Alter do Châo 
e os seus cavales, Barrancos e as suas festas 
de touros, Campo Maior e as Festas das 
Flores, Grândola a famosa Vila Morena, 

Marvâo provavelmente Patrimônio 
Mundial, Serpa e os seus queijos, Vila 
Viçosa e o seu Paço Ducal. 
Corn uma gastronomia capaz de satisfazer 
os palatos mais exigentes esta provincia, 
que sépara Lisboa do Algarve turistico, 
possui ainda algumas praias que fazem a 
delicia dos amantes das 
Longas extensôes de areia continuamente 
“beijadas” pelo Atlântico que tanto incitou 
os nossos antepassados a partir em busca 
de novos mundos. Porque muitos sâo esses 
lugares paradisiacos apenas aqui vos 
deixamos très na chamada Costa 
Vicentina e que sào; Porto Covo, Vila Nova 
de Mil Fontes e Zambujeira do Mar. 

Por tudo isto vos dizemos: “O Alentejo? 
Porque nào.” 

Por Luis Tavares Bello 

Dra. AIzira Silva visita 
Ontario 
A Directora Regional das 

Comunidades Açorianas, 

Dra. AIzira Silva, acompa- 

nhada da sua assessora 

Ana Cristina Ribeiro, visi- 

ta a Provincia do Ontârio e 

vârias intituiçôes, de 13 a 

20 de Março de 2004. Do 

programa, ainda pro- 

visôrio, consta: 
Dia 14, Domingo, às lOhOO, 

encontro corn os jovens e 

adultos que participaram 
no curso "Raizes", seguin- 

do-se um almoço de confraternizaçào. 
As 16h00, encontro corn Associaçôes 

da CTA, terminando corn jantar. 

Dia 15, depois do almoço, partida para 

Leamington e Windsor. As 20h00, visi- 

ta à comunidade de Windsor, Centro 

Cultural e Recreativo Português de 

Windsor e à Casa do Divino Espirito 

Santo de Windsor. 

Dia 16, regresso a Toronto e, pelas 

15h00, visita à Caleria dos Pioneiros 

Portugueses, finalizando às 20h00 corn 

um convivio no Craciosa Community 

Centre. 

Quarta-feira, dia 17 de Março, às 

lOhOO, visita ao Amor da Pâtria de 

Toronto, e às llhOO, à Casa dos Açores 

de Toronto. Às 14h00, partida para 
Kingston e, pelas 18h30, visitas ao 

Nücleo Luso-Canadiano de Kingston e 

ao Centro Cultural Português de 

Kingston. 

Dia 18, regresso a Toronto e, às lyhOO, 
visitas à Filarmônica Lira Bom Jesus e 

Crupo Folclôrico Português de 

Oakville. 

Dia 19, almoço corn o Director do 

Abrigo Center e seus funcionârios. 

Às 20h00, visitas em Hamilton, ao 

Clube Recreativo Cultural e 

Desportivo "Os Lusiadas" e à 

Associaçào Portuguesa de Sâo 

Miguel Arcanjo de Hamilton. 

Dia 20 de Março, regresso aos Açores. 

Eduardo Sant'Ana 
um adeus até brave 

o simpâtico Eduardo Sant'Ana que 
"andou numa fona" entre nôs -Toronto, 
Mississauga e Brampton-, apôs uma 
prestaçâo excelente no 
Winterfest'2004, voltou aos estùdios 
da ClRV-fm para despedir-se do 
grande publico e dos amigos que tem 
nesta casa. 
Alegre e irreverente como sempre - 
nem a neve o desarmou, depois do Sol 
de Cuba-, deixou um abraço de 
gratidào para todos e a promessa de 
voltar em breve. Propostas dos 
empresârios nào faltam e, a vontade 
do Eduardo voltar ao Canadâ, tam- 
bém é proporcional aos convites. Tudo 
se conjuga para mais actuaçôes do 

Eduardo Sant'Ana entre nôs. Até 
breve, Eduardo. 

JMC 
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O crescimento leva o seu tempo. 
Planeie agora para o seu future. 

Invista hoje num bcp Step-Up RRSP 
e ganhe até 

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 aceleraré 
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 decisâo 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 minime de abertura de um bcp Step-Up RRSP é de $500. O depdsito bcp Step-Up RRSP sô poderâ 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 poderé ser retirada em qualquer momento, sem aviso prévio. 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes do jornal O Milénio. 

S. Tomé/Portugal; 

Petrôleo pode ser o céu, o purgatorio ou o inferno 
o négocie do petrôleo em Sào Tomé e 
Principe "pode ser o céu, o purgatorio ou o 
inferno" dependendo da forma como 
forem geridas as receitas, afirmou a 
primeira-ministra do arquipélago. 
Em conferêneia de imprensa conjunta 
corn o seu homôlogo português, José 
Manuel Durào Barroso, apôs um encontre 
no Palâcio de Sào Bento, Maria das Neves 
defendeu uma gestâo "transparente e isen- 
ta" dos recursos do petrôleo. 
Uma boa gestâo do petrôleo tem, segundo 
a chefe do governo sâo-tomense, uma 
importâneia acrescida nesta primeira fase 
tende em conta que as primeiras receitas 
devem entrar ainda em 2004, mas as 
seguintes sô dentro de quatre ou cinco 
anos. 
A primeira-ministra sâo-tomense destacou 
ainda a criaçâo de uma comissào ao nivel 
da Assembleia Nacional, que tem por 
objectivo "preparar o pais" para o negôcio 
que é encarado como a soluçâo para a 
mciioria dos problemas que o arquipélago 
enfrenta, nomeadamente em termes de 
desenvolvimento. 
Questionado sobre se o interesse de outres 
paises em investir em Sào Tomé, nomeada- 
mente os Estados Unidos, rivaliza corn o 
apoio português, Durào Barroso destacou 
que Portugal nâo encara a cooperaçâo 

como “uma feira de vaidades”. 
“é verdade que agora estào a aparecer mais 
amigos, mas Sào Tomé deve gerir corn 
inteligêneia essas relaçôes”, afirmou 
Durào Barroso numa alusâo ao alegado 
interesse de alguns paises no petrôleo sào- 
tomense. 
Sublinhando que Portugal jâ coopéra corn 
Sào Tomé hâ muitos anos, “numa relaçâo 
que nao é egoista, mas afectiva”, o 
primeiro-ministro português falou, no 
entante, na parceria entre Portugal e Sào 
Tomé relativamente ao petrôleo e que esta 
a ser negociada corn a GALP. 
"Deve baver vantagens reciprocas para 
uma cooperaçâo equilibrada", realçou. 
O encontre entre os dois chefes de governo 
reabzou-se no âmbito da visita oficial de 
très dias que Maria das Neves esta a efec- 
tuar a Portugal e que termina quarta-feira. 
Apôs o encontre, foi assinado pelo mi- 
nistre da Segurança Social e do Trabalho 
português, Bagào Félix, e pelo homôlogo 
sâo-tomense, Damiâo Vaz de Almeida, um 
acordo sobre segurança social no valor de 
1,6 milhôes de euros e que se inséré no 
Piano de Aeçâo de Cooperaçâo para 2004, 
orçado em 10 milhôes de euros, a ser hoje 
assinado pelos dois paises. 
Maria das Neves referiu que este é um 
"acordo de continuidade" em âreas como a 

Tem serviço compléta de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ ASSENTOS 

• SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO 

•WINDSHIELDS -/Î1A4-5/Î/&45 

• 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.: (416) 534-3653 
Fax:(416)534-0108 
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formaçâo profissional, infra-estruturas e 
apoio aos idosos. 
Ainda hoje, a governante sào-tomense tem 
uma audiência com o présidente da 
Assembleia da Repüblica, Joào Bosco 
Mota Amaral, e uma visita a exposiçâo 
documental sobre as relaçôes Portugal-Sâo 

Tomé e Principe, na Torre do Tombo, em 
Lisboa. 
No ùltimo dia da sua deslocaçàô a 
Portugal, Maria das Neves visita a 
Universidade Lusôfona e encontra-se corn 
estudantes sào-tomenses. 

Guin.é-Bissa.u: 

Partidos Politicos afinam as 
màquinas para Eleiçôes 
o Partido da Solidariedade e Trabalho 
(PST, de lancuba Indjai) aderiu esta 
semana a coligaçâo Plataforma Unida 
(PU, de Vitor Mandinga), elevando 
para cinco os partidos desta aliança 
para as eleiçôes legislativas de 28 de 
Março prôximo. 
A cerimônia de adesâo decorreu num 
hotel de Bissau e nela participaram os 
lideres dos cinco partidos, bem como o 
candidato a primeiro-ministro da PU, 
Hélder Vaz Lopes, ex-Resistência da 
Guiné-Bissau (RGB), que lidera um 
"grupo de cidadâos independentes". 
Trata-se da primeira alteraçâo oficia- 
lizada ao panorama partidârio 
guineense, tendo em conta a votaçâo de 
Março, embora se perspectivem novas 
alianças e coligaçôes até quinta-feira, 
dia em que termina o prazo concedido 
pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 
para os partidos politicos procederem a 
eventuais alteraçôes nas listas de can- 
didatos a deputados. 
Integram a Plataforma Unida, além do 
"grupo de cidadâos independentes", de 
Hélder Vaz Lopes, e do recém entrado 
PST, as frentes Democrâtica (FD, de 
Jorge Mandinga), Democrâtica Social 
(FDS, de Rafael Barbosa) e de Lutapela 
Independência Nacional da Guiné 
(FLING, de José Catengul) e ainda o 
Partido da Convergêneia Democrâtica 
(PCD, de Vitor Mandinga). 
Na cerimônia, Hélder Vaz sublinhou 
que, corn a adesâo do PST, a 
Plataforma Unida "ficou ainda mais 
forte", pois atendendo aos resultados 
das legislativas de 1999, a coligaçâo fica 
corn a maioria dos votas expressos. 
O candidato a primeiro-ministro da 
PU, formada em Janeiro de 2003, admi- 
tiu a possibilidade de outras formaçôes 
virem a integrar a coligaçâo, mas afas- 
tou a hipôtese de uma adesâo da Uniao 
Eleitoral (UE, de Joaquim Baldé), que 
congrega quatre partidos. 
Por seu lado, o lider do PST, formaçâo 
criada a 07 de Outubro de 2001, justifi- 
cou a adesâo por o pais necessitar de 
estabilidade governativa e quadros 
capazes e frisou que os objectives da 
coligaçâo se enquadram nos do PST, 
razoes pela quai o seu partido pôs de 

lado os intéresses partidârios e assumiu 
os do pais. 
lancuba Indjai é também vice-presi- 
dente do Conselho Nacional de 
Transiçâo (CNT, mini-Parlamenta de 
56 membros). 
Até hoje, os 24 partidos politicos 
guineenses tem-se remetido ao silencio, 
praticamente sera acçôes de pré-cam- 
panha eleitoral, preferindo afinar 
estratègias e estudar eventuais novas 
coligaçôes. 
Quanto a outras coligaçôes, a Uniâo 
Eleitoral jâ integra quatro pequenos 
partidos, com destaque para o Social 
Democrata (PSD), hderado por Baldé, 
também porta-voz do CNT. 
A UE estâ em negociaçoes corn a 
AÜança Popular Unida (APU), que 
inclui a Aliança Socialista Guineense 
(ASGi de Fernando Gomes, antigo 
présidente da Liga Guineense dos 
Direitos Humanos) e o Partido Popular 
Guineense (PPG, de Joâo Tâtis Sâ). 
Mas 0 PPG estâ também envolvido 
noutras negociaçoes, tendo em vista 
a formaçâo de uma nova coligaçâo, 
mantendo conversas corn as 
direcçôes do Partido Manifesta do 
Povo (PMP, do antigo primeiro- 
ministro Faustino Imbali), do Partido 
Socialista Democrâtico Guineense 
(PSDG, de Joâo Seco Mané) e da 
Uniao Nacional para o 
Desenvolvimento e Progresso 
(UNDP, de Abubacar Baldé). 
Também o Partido de Unidade 
Nacional (PUN), de Idrissa Djatô, estâ 
em conversaçôes corn o présidente do 
Movimento Democrâtico Guineense 
(MDG), Silvestre Alves. 
Por seu lado, os "gigantes” do cenârio 
politico guineense - os partidos 
Africano de Independência da Guiné e 
Cabo Verde (PAIGC, de Carlos 
Domingos Gomes), Unido Social 
Democrata (PUSD, de Francisco Fadul) 
e da Renovaçâo Social (PRS, de 
Alberto Nambeia, interinamente frente 
do destino desta formaçâo) - estâo na 
corrida sôs. 
A campanha eleitoral para as legislati- 
vas começa oficialmente a 06 de Março 
prôximo. 
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Comunidade: 
Sexta-feira, dia 20 
-Abertura dos festejos comemorativos do XXI Aniversârlo da Casa do Aientejo, 
corn înicio às 19h30-Info: 416 537-7766. . 

Sàbado, dia 21 
-8o. Encontro de Concertinas do Arsenal do Minlio de Toronto no Resurrection 
Hall, copa OS convidados do Minho, Maria Celeste e Carlos Ribeiro. Réservas; 
416 5884438, ou 416 226-6268. : 
-Festâ da Irmandade de N. Sra, do Rosârio de Scarborough. Jantar, variedades 
corn Henrique Cipriano, e muita mûsica para dançar. Info: 416 751-5940, ou 
905 887-7742. 
-Festa de Carnaval da Associaçâo Cultural do Minho, Mûsica com os Radicals e 
jantar à minhota. Info: 416 781-9290. 
-Fésta de Carnaval no Madeira Club. Prémios aos mascarados. Danças aos car- 
navalescas à moda dos Terceirenses. Info; 416 533-2401. 
-Baile de Carnaval do CCPM, corn o conjunto Santa Fé. Info; 905 286-1311. 
-Carnaval no Lusitânia de Toronto. Som e luz de Sounds Good Productions, 
înformaçôes: 416 532-3501. 

f -Baile de Carnaval corn exibiçôes de danças e bailinhos, no Angrense de Toronto, 
I Informaçôes: 416 537-1555. 

-Baile de Carnaval no Graciosa C. Centre, com o DJ-Nazaré Praia. 
Info: 416 533-8367. 
-A associaçâo "Festa do Imlgrante” apresenta as danças de Carnaval no St. Mary's 
Ukrainian Church. Info: 416 533-0386. 

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

Sexta-feira, dia 27 
-Carnaval do Grupo de Amigos do Project Diploma, no Mississauga Ç. Centre, às 
I9h00.. 
Info: 416 259-8222 Ext. 239, ou 647 295-3663. 
-Jantar de Beneficio para a Canadian Cancer Society da Academia do Baçalhau, 
na Churrasqueira Aveirense, às 19h30. Réservas; 905 427-9923, ou 416 254-7060, 
ou 260-8920, ou http:// www.academiadobacalhau.ca 

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

Frilîteiro mînistro inoçambicano demltese 

Présidente ià aceitou o pedide 
de Pascoal Mecumlii 

Ao fim de dez anos de mandato, o 
primeiro-ministro moçambicano Pascoal 
Mocumbi apresentou a sua demissâo. O 
Présidente Joaquim Chissano aceitou o 
pedido e anunciou também que nâo ira 
recandidatar-se ao cargo. 
Pascoal Mocumbi cumpre assim a promes- 
sa de sair do Governo antes da prôxima 
consulta popular para o Parlamento e para 
a Presidência, que deverâ acontecer antes 

do final do ano. 
Hâ dez anos que Pascoal 
Mocumbi, um médico de 63 
anos, estava à frente do Governo 
moçambicano. Os analistas 
politicos afirmam que esta era a 
decisâo mais provâvel que 
Mocumbi iria tomar, depois de 
ter sido preterido pelo prôprio 
partido por Armando Guebuza 
como candidato presidencial da 
Frelimo. 
O sucessor de Mocumbi deverâ 
ser nomeado em breve, embora 
numa situaçâo interina até às 
eleiçôes, cuja data nâo esta 
ainda marcada, mas que todos 
esperam acontecer no segundo 
semestre deste ano. 
Também o Présidente Joaquim 
Chissano anunciou que nâo se 
vai recandidatar às eleiçôes, ao 

fim de 18 anos à frente dos destinos de um 
dos paises mais pobres do Mundo, corn 18 
milhôes de habitantes. 
Joaquim Chissano sucedeu a Samora 
Machel em 1986, ano em que o primeiro 
Présidente moçambicano foi assassinado. 
O cargo de Présidente deverâ ser disputa- 
do por Armando Guebuza, o candidato da 
Frelimo, e por Afonso Dlhakama, da 
Renamo. 

on 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

Procura carro 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.) 

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

œraCPLSE EM (2QKIA ®(D© 
A®î)KIÏÏ[C(EüW[CMm)©3 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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SAÜDF, RM SUA CASA 
0 CANSAÇO E PAIIDEZ DAS ANEMIAS 

O sangue, o veiculo liquide que trans- 
porta a âgua, minerais, alimentes, e o 
oxigénio às células do corpo, e nos dâ o 
torn mais ou menos rosado à nossa pele, 
circula nas artérias e nos finissimos vasos 
capilares que, corn uma espessura de 
pouces milionésimos do milimetro, 
irrigam todas as células do corpo. Nào é 
um liquide homogéneo pois, para além do 
soro formado pela âgua corn sais minerais 
dissolvidos, e do plasma que engloba o 
soro corn a proteina albumina, o sangue 
contém componentes solides: sào as célu- 
las sanguineas globules vermelhos e bran- 
cos, e os fragmentes celulares, as plaquetas 
sanguineas, todos a circular nos cinco 
litres e meio de sangue existentes, na sua 
totaliO sangue contém o ferro necessârio à 
formaçào da hemoglobina: uma substân- 
cia capaz de captar o oxigénio nos pul- 
môes e levâ-lo âs células do corpo trazendo 
de volta o anidrido carbônico résultante 
das combustôes nos motores celulares *. A 
hemoglobina, corn seu ferro, faz parte inté- 
grante dos globules vermelhos, sendo a 
substância que lhes dâ a cor. A diminuiçâo 
da quantidade de hemoglobina nos globu- 
les vermelhos causa um problema de 
saüde bastante frequente, sobretudo na 
mulher e crianças pequenas: a anemia por 
falta de ferro. Como é a hemoglobina que 
dâ a cor vermelha ao sangue e transporta 
o oxigénio necessârio à produçào de ener- 

gia pelas células, é fâcil de compreender 
que os principals sintomas da anemia sâo 
a palidez e o cansaço. 

A falta de ferro é a causa mais fre- 
quente de anemia. Noventa por cento das 
très a quatre gramas de ferro existentes 
no corpo estâo dentro dos glôbulos ver- 
melhos, na hemoglobina. Em média, a ali- 
mentaçào diâria contém dez a quinze 
miligramas de ferro, dos quais sô dez por 
cento entram no sangue. A mulher, 
ao perder sangue todos os meses na 
menstruaçâo, nécessita de ferro em maior 
abundâneia do que o homem; algumas 
podem perder por mes mais de duzentos 
mililitros de sangue necessitando, para 
compensar, de pelo menos très miligramas 
de ferro por dia. 

Quando um adulto mostra sinais de 
anemia com falta de ferro e a perda de 
sangue nâo é évidente, o problema deve 
ser sempre investigado. Essa anemia pode 
ser causada por perda prolongada de 
sangue invisivel, geralmente através da 
parede do estômago ou do intestino, 
muitas vezes causada por ulcéras ou pela 
irritaçâo do âlcool ou de drogas para 
dores; mas a perça de sangue pode ser tam- 
bém originada por doença grave, como a 
de um tumor maligno a necessitar trata- 
mento urgente. Mais raramente, a anemia 
pode ser causada por perdas de sangue 
crônicas através dos rins e vias urinârias. 

Algumas anemias por falta de 
ferro podem aparecer na ausên- 
cia de sangrar e ter origem na 
deficiência alimentar; a sua 
causa pode ser a pobreza da 
dicta, falta de apetite, doença 
débilitante, ou problemas na absorçâo 
intestinal. Outras vezes a causa da anemia 
é a necessidade de maiores quantidades de 
ferro, como acontece em bébés e crianças 
em crescimento que estâo mais sujeitas as 
anemias por deficiência alimentar. 
Quando estâ grâvida a mulher nécessita 
mais ferro do que o existente na dicta nor- 
mal, e, para manter uma boa saüde, deve 
tomar suplementos dalgumas vitaminas e 
deste minerai. 

O exame microscôpico do sangue 
pode indicar a causa da anemia, e a pre- 
sença de sangue nas fezes ou urina, mesmo 
em quantidades invisiveis, faz suspeitar 
que a causa é o sangrar. Quando hâ falta 
de ferro os glôbulos vermelhos tornam-se 
mais pequenos, o que acontece Umbém na 
talassemia menor, uma doença hereditâria 
em que hâ formas anormais de hemoglo- 
bina produzindo uma anemia ligeira que 
nâo nécessita tratamento. A talassemia 
menor é frequente nos povos originârios 
do Sul da Europa, incluindo Portugal. 

Nas anemias causadas por deficiên- 
cias de vitamina B12, ou de âcido fôlico, os 
glôbulos vermelhos sâo maiores que o nor- 

mal. O seu tratamento, 
corn suplementos das vita- 
minas em deficiência, é 
bastante fâcil, mas a defi- 
ciência de vitamina B12, 
chamada anemia perni- 

ciosa, pode ser causada por defeito da 
absorçâo intestinal. O tratamento corn 
injecçôes periôdicas de vitamina B12 é 
necessâria quando existem problemas da 
absorçâo por via oral. 

Normalmente um glôbulo vermel- 
ho dura cento e vinte dias, mas quando 
hâ fragilidade, a sua duraçâo é menor 
podendo causar um outro tipo de 
doença anémica: as anemias hemoliti- 
cas. Estas anemias podem ser causadas 
por fraquezas nas paredes dos glôbulos, 
ou anormalidades da hemoglobina. 
Corn maior frequêneia elas sâo causadas 
por factores exteriores, de natureza tôx- 
ica ou imunolôgica. 

* A hemoglobina é capaz de 
fixar o monôxido de carbono corn 
uma facilidade extremamente maior 
do que o oxigénio. É por isso que a 
intoxicaçâo corn este gâs, por ocupar o 
lugar do oxigénio no transporte às 
células, é muito perigosa. A falta de 
oxigénio nas células do cérebro causa 
perda da consciência que em breve se 
torna fatal. 

Vai ter lugar no Canadian 
Broadcasting Centre, Sexta-Feira, dia 
5 de Março, corn recepçâo às 18h00, 
um jantar de angariaçâo dç fundos 
para apoio ao Museu da Saudade, no 
Pier 21, em Halifax onde, desde 1928- 
1971, entraram naquele porto/cais 
canadiano, 93.000 portugueses. 
Cada um, uma histôria. 
0 PIER 21, Halifax, Nova Scotia, é 
uma organizaçâo sem fins lucrativos 
e estâ aberta ao publico todo o ano. 
Para preservar e manter o Museu da 
Saudade, em Halifax, é preciso 
dinheiro, razào da existência anual 
de jantares de angariaçâo de fundos. 
Serâo convidados especiais, entre 
outros, o Cardeal Ambrosic, Bispo de 
Toronto, e o Chefe da Policia, Julian 
Fantino. 
Réservas pelo telefone grâtis: 
1 877 474 3721 
O Canadian Broadcasting Centré 
estâ situado no 250 Front Street, er 
frente ao SkyDome, em Toronto. 

Jantar de apoio ao Museu da 
Saudade no Gais 21, em Halifax 

Entre as muitas peças de pioneiros por- 
tugueses no Museu da Saudade, em 
Halifax, estâ um magnifico painel do 
artesâo Mauricio Almeida e um belo 
quadro do pintor Paiva de Carvalho. 
Uma boa oportunidade para os nossos 
pioneiros, que chegaram ao Pier 21 nos 
velhos tempos, recordarem o passado e 
integrarem-se na festa de angariaçâo 
de fundos para o seu museu. Um 
museu que vale a pena visitar. 

JMC 

Jomal londrino 
aponta iulgamento 
de Saddam para 2006 

O jornal londrino "Guardian" 
avançûu na sua ediçâo de segunda- 
feira que o julgamento do ex-presi- 
dente iraquiano Saddam Hussein sô 
deverâ realizar-se em 2006, 
Segundo o Jornal, o tribimal especial 
iraquiano para crimes contra a 
humanidade deverâ demorar vârios 
meses até dar inicio ao julgaménto do 
primeiro caso.Quando se iniciarem os 
julgamentos, em Outubro ou 
Novembro, os primeiros arguidos a 
serein ouvidos serâo os responsâveis 
do partido Baas. 
O antigo présidente deste partido e 
comandante da milicia de Bagdad 
terâ sido capturado no passado fim-de- 
semana, elevando para 44 o numéro 
de pessoas capturadas desde a divul- 
gaçâo da lista norte-americana dos "52 
mais procurados". 
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The Oscar goes te.. City of God 
No proximo dia 29 de Fevereiro o Brasil 
estarâ concorrendo ao prêmio mais 
cobiçado da indüstria cinematogrâfica: o 
Oscar. O filme Cidade de Deus, dirigido 
por Fernando Meirelles, foi indicado em 
quatro categorias: melhor direçâo, melhor 
fotografia, melhor roteiro adaptado e 
melhor ediçâo. Na ultima quinta-feira, a 
Alliance Atlantis organizou uma apresen- 
taçâo especial do filme e, em seguida 
ofereceu uma recepçâo no Panorama 
Lounge em homenagem ao editor, Daniel 
Rezende. 
Estiveram présentes diversas personali- 
dades das comunidades brasileira e por- 
tuguesa, entre elas, o Consul-Geral do 
Brasil, Eduardo de Seixas, Luis Moura, 
Diretor do ICEP em Toronto, os 
empresârios Amilcar Jacinto, Louis 
Louro, Angela Mesquita, Renato Harari, 
Lina Melo, Mârio Cassini, entre outros, e 
o nosso simpâtico e profissional amigo 
Georges Bouret Cunningham Jr., também 
representando o Consulado-Geral do 
Brasil. 

Cidade de Deus conta a histôria do surgi- 
mento e crescimento do tràfico de drogas 
nos anos 60 no Rio de Janeiro e, embora 
contenha cenas de violência, agradou a 
maioria dos convidados. O editor Daniel 
Rezende deu uma entrevista exclusiva 
para o programa Fala Brasil, que ira ao ar 
amanhà na FPtv-SIC INTERNA- 
CIONAL, às 8 horas da noite. Cidade de 
Deus jâ conquistou um prêmio renomado 
no cinema: o Bafta, considerado o Oscar 
britânico corn a melhor ediçâo. Paulista e 
corn apenas 28 anos, este filme é o 
primeira longa-metragem do editor. 
Daniel Rezende afirmou que esta muito 
surpreso corn a repercussào do seu 
trabalho. Ele acrescentou que foi 
formidâvel a recepçâo em Toronto e que 
esta sendo extremamente- dificil controlar 
a adrenalina. Vamos torcer para que 
Cidade de Deus erga, pelo menos, uma 
estatueta em Los Angeles. 

por; Denise Guimaràes 
Foto; Antonio Nobrega 

Maioria quer atacar as causas 
do aborto sem alterar loi 
A maioria PSD/CDS-PP 
sugere a criaçâo de uma 
disciplina, obrigatôria e 
corn avaliaçâo, de educaçâo 
para a saùde sexual e repro- 
dutiva. A proposta faz parte 
de um projecto, apresenta- 
da no Parlamento, que 
inclui varias recomen- 
daçôes ao Governo desti- 
nadas a prévenir o aborto. 
Os dois partidos pretendi- 
am que o projecto fosse dis- 
cutido a 3 de Março, a par 
da petiçào que pede um 
referendo, mas o PCP jâ 
recusou. 
"Atacar as causas na origem da prâtica de 
abortos" é o objective do projecto de 
resoluçâo da maioria. Mas sem alterar a lei 
actual. Em conferêneia de imprensa, o 
lider parlamentar do PSD, Guilherme 
Silva,j sublinhou o compromisse eleitoral 
de "respeitar o resultado do referendo de 
1998", nâo apresentando ou viabilizando 
qualquer iniciativa legislativa ou de con- 
sulta popular na actual legislatura sobre 
esta matéria. 
Na ârea da educaçâo, PSD e CDS-PP 
recomendam ao Governo a criaçâo de 
uma ârea curricular autônoma, entre o 3° 
e o 9° ano, de formaçâo e desenvolvimen- 
to pessoal. A partir do 7° ano, séria uma 
disciplina apresentada como obrigatôria 
(salvo opçâo contraria dos pais), sujeita a 
avaliaçâo, e vocacionada para a "educaçâo 
dos comportamentos", corn especial prio- 
ridade para a saùde sexual e reprodutiva. 
Para a vice-presidente da Assembleia da 
Repüblica e deputada do PSD, Leonor 
Beleza, "o importante nâo é o nome que se 
vai dar à disciplina mas o seu conteùdo". 
Guilherme Silva acrescentou que a disci- 
plina poderâ arrancar jâ no proximo ano 
lectivo. 
O projecto da maioria recomenda tam- 
bém a criaçâo da figura do "tutor escolar", 
vocacionado para o aconselhamento e 
identificaçâo de situaçôes de risco. Sobre a 
distribuiçâo de preservativos nas escolas. 

os deputados do PSD e CDS limitaram-se 
a dizer que "a medida esta prevista na 
actual legislaçâo". 
Para que as mâes adolescentes nâo tenham 
que abandonar a escola, sugere-se a flexi- 
bilizaçâo de horârios escolares e exames. 
No mesmo sentido, PSD e PP querem a 
criaçâo de um regime especial de acesso a 
creches e jardins de infâneia por parte dos 
filhos das mâes adolescentes, a par de um 
reforço da fiscalizaçâo das empresas do 
cumprimento da Lei sobre a protecçâo da 
maternidade e paternidade. 
O planeamento familiar é outra das âreas 
abrangidas por este conjunto de recomen- 
daçôes ao Governo, corn a maioria a pre- 
tender juntar â lista de medicamentos 
obrigatôrios das farmâcias "todos os méto- 
dos contraceptivos previstos pela lei em 
vigor". 
Prioridade "essencial", segundo Leonor 
Beleza, é fazer corn que a actual legislaçâo 
que permite, em casos excepeionais, a 
Interrupçâo Voluntâria da Gravidez seja 
"efectivamente cumprida, a tempo, no 
Serviço Nacional de Saùde". 
"Hâ hospitals com serviços de ginecologia 
e obstetricia que ou nâo fazem esta inter- 
rupçâo nos casos legais e nem sequer 
encaminham as mulheres para outros 
locals, conduzindo-as a situaçôes muito 
complicadas e muitas vezes para a prâtica 
de aborto clandestino", acusou a deputada 
do PSD. 

Novo sistema de gestâo de pontes 
prevê 600 fiscaliiaçOes por ano 

o Institute de Estradas de Portugal garantir uma fiscalizaçâo que o lEP 
entregou a inspecçâo de pontes, viadu- nâo consegue fazer por falta de 
tos e outras ofaras pùblicas a uma quadrps. 
empresa externa. O novo sistema prevê Para Carmona Rodrigues, as 600 
a realizaçâo de 600 inspecçôes de rotina inspecçôes anuais previstas "sâo sufi- 
por ano, um nùmexo que o Governo dentes", jâ que dispor de um sistema de 
considéra sufidente. cadastre "nâo slgnifica que todas âs 
O anùncio foi feito pelo présidente do pontes tenham problemas". 

Instituto de Estradas de Portugal (lEP), "Esta ferramenta de gestâo permite 
José Manuel Catarino, durante uma organizar a actividade inspectiva no 
visita do ministro das Obras Pùblicas, sentido de garantir que todas as obras 
Transportes e Habitaçâo. de arte vâo ser acompanhadas", salien- 
De acordo corn o ministro Carmona tou o présidente do lEP, José Manuel 
Rodrigues, o objective do Sistema de Catarino. 
Gestâo de Obras de Arte (SGOA) é Além das 600 inspecçôes de rotina, de 
"criar uma base de dados para apoiar a curta periodiçidade, vâo ser também 
toraada de decisôes e o planeamento de realizadas anuaJraente 60 inspecçôes 
inspecçôes" às seis mil obras de arte principals, que incluem tarefas mais 
existentes no pais, onde se incluem especifiças, e Inspecçôes especiais, para 
pontes e viadutos. avaliar a evoluçâo de anomalias detec- 
"O sistema de informaçào vai dizer tadas anteriorraente. 
onde devemos intervir, sem ser de O SGOA prevê ainda a realizaçâo de 
forma casuistica", acrescentou. Entre os inspecçôes sub-aquâticas, avaliaçâo da 
dados recolhidos neste inventârio segurança estrutural e definiçâo dos 
nacional das obras de arte incluem-se corredores de passagem de transportes 
sinalizaçâo, estado do pavimento, especiais nas pontes, 
materials utilizados, datas de O sistema vem dar cumprimento às 
construçâo e beneficiaçâo das pontes, recomendaçoes da cdmissâo parlamen 
entre outros elementos. tar de inquérito que jnvestigou a queda 

A adjudicaçâo das inspecçôes ao sector da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os- 
privado vai custar 600 mil euros por Rios, que provocou a morte de 59 pes- 
ano. Foi a soluçâo encontrada para soas no dta 04 de Março de 2001. 
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IGEP comrida Ponugueses e luso descendentes 
a “Descobrir Portugal” em 2004 
A campanha de promoçào turistica que o 
ICEP Portugal estâ a desenvolver em 
parceria corn a Associaçào Nacional das 
Regiôes de Turismo, jâ se encontra na sua 
fase de implementaçâo. O objective princi- 
pal desta aeçâo visa incentivar a comu- 
nidade portuguesa e luso descendente a 
deslocar-se de férias a Portugal, a recorrer 
e a usufruir da vasta e diversificada oferta 
turistica nacional. Trata-se, portante, de 
uma forte aposta em estimular o interesse 
dos portugueses residentes no estrangeiro 
a viajarem e a visitarem mais as vârias 
regiôes do seu prôprio pais de origem e em 
despertar a curiosidade dos luso descen- 
dentes para descobrir e "experimentar" a 
riqueza cultural e histôrica de um pais ao 
quai estâo ligados por laços familiares e 
que tem muito para oferecer em termes de 

diversidade e qualidade. 
Os Estados Unidos da América e o 
Canadâ foram dois dos paises escolhidos, 
para além da França, Alemanha, Suiça e 
Brasil, para a aplicaçào deste projecto, 
dada a significativa dimensâo e represen- 
tatividade que a comunidade portuguesa e 
luso-descendente nos mesmos radicada 
tem a nivel mundial. Nesse sentido e base- 
ando-se num piano de "marketing" especi- 
ficamente elaborado para o efeito, a dele- 
gaçào do ICEP Portugal de Nova lorque 
estâ a levar a cabo um conjunto vasto de 
acçôes por forma a promover o destine 
Portugal. 
Uma dessas acçôes assenta numa 
abrangente campanha publicitâria através 
da publicaçào de artigos e alguns anüncios 
nas vârias publicaçôes luso americanas 

onde se estâ também a procéder à inserçào 
mensal de encartes temâticos. Dos 7 temas 
inicialmente previstos, jâ foram abordadas 
a temâtica da Familia, da 
Gastronomia/Vinhos e da Noite onde, 
através de imagens e palavras, se convida 
os Portugueses e Luso-Descendentes a 
visitar Portugal corn a familia, a dar um 
sabor diferente às suas férias e a descobir 
as noites longas ou as animadas festas 
populares. 
Para além disse, no passade mês de 
Janeiro, o ICEP Portugal promoveu duas 
visitas educacionais à maior feira de 
Turismo de Portugal (BTL2004), à Regiâo 
do Alentejo e aos Estâdios do Euro 2004. 
Para essas visitas foram convidados vârios 
orgâos de comunicaçâo social portugueses 
espalhados pelo mundo, bem como alguns 

agentes de viagens, num esforço de 
promoçào da oferta turistica existente em 
Portugal e demonstrar, "in loco", que "o 
prolongamento é a melhor parte do jogo". 
Para obter mais informaçôes sobre este 
projecto favor contactar a Delegaçâo 
ICEP/Portugal - Nova lorque, Miguel 
Carvalho (646) 723-0227 ou 
mcarvalho@portugal.org E para 
obter noticias e informaçôes mais 
detalhadas sobre Portugal visite: 
wvw.portugalinsite.com 

Força de paz para 0 Haiti 
França apela à comunidade 
internacional para enviar 
aiuda à sua antiga colonia 

Preocupada corn a râpida deterioraçâo 
da situaçâo no Haiti, a França apelou à 
comunidade internacional para que seja 
enviada uma força-de manutençâo de 
paz para a sua antiga colonia, afirman- 
do estar ela prôpria a considerar essa 
hipôtese. 
"Queremos reflectir sobre o que é pos- 
sivel fazer", declarou o ministre 
francês dos Négociés Estrangeiros, 
garantindo que "muitos paises estâo 
prontos a agir" e têm "os meios para o 
fazer". Numa entrevista concedida à 
râdio France-Inter, Dominique de 
Villepin deixou assim subentender que 
Jâ estarâ em curso uma concertaçâo 
entre paises para tal destacamento de 
uma força de paz. 
Por outre lado, o chefe da diplomacia 
norte-americana afirmou que nâo 
existe nenhum plapo de intervençâo 
no Haiti. "Actualmente, nâo hâ qual- 
quer vontade de enviar forças mihtares 
OU policiais para reprimir a violêneia" 
no Haiti, afirmou Colin Powell, con- 
frontado corn as declaraçôes do seu 
homôlogo francês. 
Para Powell, â resoluçâo do conflito tem 
de passar por uma "soluçâo pohtica", 
rejeitandô também qualquer ideia de 

afastar Jean-Bertrand Aristide "através 
da força". 
Sem se pronunciar directamente sobre a 
sugestâo francesa, o primeiro-ministro 
haitiano admitiu que o Haiti tem 
poucos meios para manter a ordem 
pûblica “A força policial é jovem, o 
numéro de policias é insufidente", afir- 
mou Yvon Neptune, acrescentando que 
"é dever da comunidade internadonal" 
ajudar o Haiti. 
Mais uma vez, o Présidente haitiano 
rejeitou qualquer hipôtese de renunciar 
ao cargo antes do fim do seu mandate, 
em 2006, mesmo que esteja a ser pres- 
sionado para o fazer. 
"Abandonarei o meu cargo a 7 de 
Fevereiro de 2006”, apôs cinco anos de 
mandate presidencial, insistiu Jean- 
Bertrand Aristide numa entrevista con- 
cedia ao jornal norte-americano New 
York Times. 
Jean-Bertrand Aristide é acusado pela 
oposiçào e por grupos rebeldes de ter 
falseado as eleiçôes de 2000. Desde 
entâo que os protestes anti-governamen- 
taîs têm sido frequentes, com uma inten- 
sidade e violêneia cada vez maiores 
desde Setembro de 2003, contando-se 
até ao momento mais de 50 mortes. 

Esta esplêndida casa com 3 qu.trios de 

dormir e 2 casas de b.inho, siUiada 

numa ârea de primeira, é também coni' 

posta por sala de estar e j.intai abcita. 

Cozinha moderna corn s.iida para o 
quintal e cave acabada corn entrada 

^^onçaùves 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

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

üNMDIRECIA: D4I-ZI hl4d4 
ESCHT4IM:416-535-8000 • Rue416-539-9223 
EMML magoncalves@trebneLcom 

Chirac, Schroeder e Blair debatem 
0 futuro da Uniâo Europeia 

Os lideres da França, Alemanha e do Reino 
Unido estâo reunidos em Berlim, para uma 
"cimeira informai" que tem por objective 
discutir o futuro da Üniâo Europeia, centra- 
do nos desafios econômicos. O Iraque e o 
Afeganistâo sâo assuntos que, prevê-se, 
estarâo também em cima da mesa. 
O centre do debate em Berlim serâo, 
durante très dias, as estratégias para 
tornar as economias da Uniâo mais com- 
petitivas. 
A reuniâo estâ a gerar alguma inquietaçâo 
entre os restantes governos e instituiçôes 
da Uniâo Europeia. 
O primeiro-ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, censurou a cimeira, comentan- 
do que a mesma mais parece "um enredo", 
e considerou que a Europa "nâo précisa de 
qualquer directôrio". 

A inquietaçâo gérai espelha o receio de 
que a reuniâo dos "très grandes" conduza 
à criaçào de um directôrio definido pela 
Alemanha, França e Reino Unido, sem 
contar corn os restantes paises. 
Segundo relata o correspondante da BBC, 
os prôprios lideres alemâo, francês e 
britânico jâ reconheceram que os seus 
paises sâo, efectivamente, o "motor" que 
dirige a as necessidades do futuro da 
Europa. 
O ministro britânico dos Negôcios 
Estrangeiros, Jack Straw, declarou recente- 
mente que os acordos atingidos entre a 
Alemanha, França e Reino Unido sobre a 
cooperaçâo militar e o corte de despesas 
na Europa mostram como as très naçôes 
servem os interesses de todos os Estados 
membros. 
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José Cid, ontem, hoje e sempre 
O autor, compositor, mùsico e intérprete, 
José Cid, esta cada vez melhor. 
As suas cançôes de ontem, mantêm hoje o 
sabor de sempre, talvez agora mais refi- 
nadas e gostosas, por melhor temperadas... 
O sabor do tempo que ele tâo bem tem 
sabido manter. A müsica de José Cid nâo 
envelhece, bem pelo contrârio, esté mais 
viva e actual que nunca. Dâ gosto vê-lo e 
ouvi-lo. Sô, corn o seu piano, José Cid 
Canta e encanta quem o escuta. E fâ-los 
participar na sua festa. Os românticos que 
esgotaram o enorme salào do Centro 
Cultural Português de Mississauga sâo 
testemunhas do que escrevemos. 
A noite de Sâo Valentim, no CCPM, foi 

um acontecimento feliz, de troca de silên- 
cios amorosos, beijos apaixonados, juras 
eternas de amor. As melodias e as palavras 
cantadas por José Cid a isso obrigavam. 
Valeu a pena o encontro entre uns e outros. 
Para fechar em beleza, o conjunto Tabu 
encheu a sala de cantigas românticas, para 
dançar. Os pares nâo se fizeram rogados... 
A festa teve o patrocinio amigo da casa 
Orquidia e de Blu Binn's Ltd. 
A nova Direcçâo do Centro Cultural 
Português de Mississauga tem muitos 
motivos para congratular-se corn o êxito 
do Sâo Valentim'2004. 
Parabéns. 

Bemardete Gouveia 

"Duelo" seré travado 
entre Jenh Kerry e 
lehn Edwards 

A derrota nas primârias de Wisconsin 
determlnou a desistência de Howard 
Dean da corrida democrafa à Casa 
Branca. Um decepcionante terceiro 
lugar, longinquo dos dois favorites, 
confirmou a incapacidade do antigo 
goyernador do estado de Vermont de 
vencer num ünico estado norte-ameri- 
cano. 
Numa primeira fase, Howard Dean 
nâo deverâ desistir a favor de nenhum 
dos dois candidatos favoritos - jâ que, 
ofidalmente, ainda estâo na corrida 
outros dois. Al Sharpton e Dennis 
Kucinich. No entanto, desde o inicio 

das eleiçôes 
primârias demo- 
cratas que nenhum 
dos dois tem qual- 
quer hipôtese vir a 
defrontar George 
W. Bush nas 
eleiçôes de 2 de 
Novembro. 
A corrida dos 
democratas à Casa 
Branca vai, assira, 
transforma-se num 
duelo entre o 

favorito John Kerry - que venceu em 
15 dos 17 estados que jâ foram a votos 
- ejohn Edwards ~ cujos bons résulta» 
dos de ontem no estado de Wisconsin, 
onde alcançou o segundo lugar, sur- 
preenderam. 
No entanto, e apesar desta ultima 
vitôria ter sido mais dificil,John Kerry 
deverâ ser, de acordo corn os analistas 
politicos norte-americanos, o democra- 
ta a defrontar George W. Bush. 
O dia decisive serâ 2 de Março, a 
"super terça-feira" em que dez estados 
serâo consultados, entre eles Nova 
lorque e a Califôrnia. 

ETA garante suspensâo da 
luta armada na regiâo 
antonoma de Espanha 

A ETA anunciou tréguas exclusivamente 
na regiâo autônoma da Catalunha. Num 
comunicado emitido na televisâo pùbhca 
basca, a organizaçâo separatista garante 
que suspendeu, desde o principio de 
Janeiro, a luta armada naquela regiâo. 
O comunicado assinala que a organizaçâo 
tem o "desejo de unir os laços entre o povo 
basco e o povo catalâo, corn base nos 
principios do respeito, nâo ingerêneia e 
solidariedade". 
Desta forma, disse um porta-voz da ETA, 
a organizaçâo "comunica a Euskal Herria 
e ao povo catalâo a suspensâo da campa- 
nha de acçôes armadas na Catalunha". 
No documento, a ETA relembra que na 

década de 80 foi decidi- 
do cometer vârios atenta- 
dos também na 
Catalunha, contra os 
interesses espanhol e 
francês, mas "agora a 
situaçâo é outra". 
A ETA considéra ter 
semelhanças corn a 
Catalunha e a Euskadi, 
"oprimidas pelos Estados 
francês e espanhol". 
A mudança politica da 

Catalunha, "corn uma força importante do 
independentismo" e uma alta consciência 
da necessidade de reconhecer o direito à 
autodeterminaçâo de outros povos terâ 
também justificado a decisâo da ETA. 
Condenaçâo foi a palavra de ordem 
da reaeçâo oficial do Governo. O ministro 
espanhol do Interior acusou a organizaçâo 
de estar a armar mais uma armadiUia. 
"Mais uma vez, estas sâo armadilhas à 
democracia, armadilhas à liberdade. A 
ETA nâo vai conseguir bloquear a luta 
contra o terrorismo. Vamos prosseguir 
corn a mesma estratégia, detendo mem- 
bros desta organizaçâo terrorista", 
declarou Angel Acebes. 
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A trip tiome now departing 
from your living room. 

Now, with Rogotr, Cable, 
you •■'on get the channels you want through 

the cabl)^ you already trave l-eatunng FFRV. 

ball us at 1 888-ROGERSl 

Q ROGERS 
Digital Cable 

unique muiticultuial programming 

|)@pi [f)@^ ;(3 ,®(3l20 S)3|3Éi3 

Joraal da none - 2’ a 6* feira as 19h00 
Sam fronteiras - 2’as 20h00 
Tribuna do Cidadao - 3“ feira às 20h0p 
Haia Sadde - 4^ feira às 20h00 
Bancada Centrai - 5“ feira as 20h00 
faia Brasil - 6” feira as 20h00 
Afiicando - Sabado as 7hd0 
Telenovela 0 logo - 2“ a 6“ as I4hl5 com 
repetiçâo as 2lh00. 
Lola da Müsica - Bomingo as 19hOB 
emintomais- 

Atençâo Clubes, Associaçôes e Paroquias 
Entrem em contacto com FPtv onde podem promover 

todos 05 dios os vossos octividodes. 
Enviem os informocoes via fox: 

0 

©Kor © c M testai 
Pasta BSsaOa teOatltes ÎIQ|](ïï© [paora (§flK.^ss[i8 
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HAïR CARE SYSTEMS®TM 
Produtos Naturais. Resultados Sensacionais! MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

Depois 

De Oliveira 
! I Hair Care Systems 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tern a soluçàol 

•Psoriase 
‘Eczema ‘Kesâcea 
•Merpes-Zâster 
‘Escerlaçêes 
•FezIPas nas làüles 
•Acne ‘Uerrugas 

•BeÊhas 
‘Quelmaaaras 
•Mennneias ne aùeinas a insectes 
•Paie cemichesa, seca a escamesa 
•Bares articulares a muscalares 
•Pé ne atleta 

•Bescelaraçâe na nele •Eurûncuies 
•Certes a arranhaes 

1 m •De Oliveira Body Wash 
•De Oliveira Spray 
•De Oliveira Cream 

ESTA A FEEDER CABELO, OU 
JÂ PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 

•Quedade “ 

cabelo 
•Seboneia 
•Psoriase 
•Gaspa 

Proporcionamos alimentaçâxt, nutrientes, purificadores e 
estimulantes para revitalizar o couro cabeludo e cabelo. 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On M6J 1B4 

www.deoliveirasystems.com 

2001 New York- International Gold Award for Excellence and 
Business Prestige 

2002 Brussels - EuroMarket Award 2002 for Outstanding Business 
Performances and Managerial Achievements while Adapting 
International Standards 

2002 Paris- International Platinum Star Award for World Quality 
Commitment 

2003 Geneva - International Diamond Star Award for Quality 

2003 London- International Quality Diamond Crown Award 
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Governo Regional orgulha-se da acçâo mérité ria 
dos Bombeiros Voluntérios dos Açores 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, relevou na Vila da 
Madalena, na ilha do Pico, a importância 
dos Bombeiros dos Açores, no sistema de 
protecçâo civil da Regiâo, bem como, a 
acçâo meritôria dos “Soldados da Paz” em 
prol da segurança dos açorianos. 
O présidente, que falava no final da 
cerimônia de transmissâo do comando dos 
Bombeiros Voluntârios da Madalena, e da 
posse do comandante-Manuel Furtado no 
cargo de Inspector Coordenador da 
Inspecçâo Regional de Bombeiros, referiu, 
a propôsito, que os Bombeiros dos Açores 
apagam hoje, muito mais fogos do que 
incêndios, para salientar a crescente 
prestaçâo de serviços prestados, em todas 
as ilhas, pelas diferentes corporaçôe’s de 
bombeiros. 
Carlos César manifestou, mesmo, o seu 
muito orgulho pela acçâo desenvolvida 
pelos bombeiros açorianos, que têm dado 
provas de grande capacidade de iniciativa 
e de grande voluntarismo, reafirmando o 
seu compromisso pessoal e politico no 
apoio continuado às Associaçôes 
Humanitârios de Bombeiros Voluntârios. 
Considerou o présidente, que aos 
Bombeiros dos Açores colocam-se agora, e 
no futuro, novas responsabilidades e 
novas exigências, razâo pela quai importa 
dar continuidade aos investimentos que 

tem vindo a ser realizados pelo seu 
Governo, nâo apenas, no que se référé às 
infra-estruturas e equipamentos, mas tam- 
bém, no que se relaciona corn a formaçâo 
e a qualificaçâo dos respectivos quadros, 
dando-lhes novas condiçôes de opera- 
cionalidade. 
O présidente do Governo aproveitou a 
ocasiâo para enaltecer e reconhecer as 
capacidades de comando e as qualidades 
pessoais do comandante Manuel Furtado, 
que agora deixa as funçôes na corporaçâo 
da Madalena, depois de vinte e cinco anos 
de exercicio, mostrando-se convencido de 
que ele continuarâ a colocar nas suas 
novas tarefas na Inspecçâo Regional de 
Bombeiros, todo o seu empenho pessoal e 
profissional. Carlos César também dirigiu 
palavras de apreço ao novo comandante 
dos Bombeiros da Madalena, cargo que 
vai passar a ser exercido pela ajudante 
Cristina Santos, salientando o facto de ela 
ser a primeira mulher a assumir taiç 
funçôes de comando. 
O présidente salientou, a respeito, o papel 
crescente das mulheres na sociedade aço- 
riana e os beneficios que dai resultam para 
a vida colectiva da Regiâo. 
A cerimônia de transmissâo do comando 
dos Bombeiros Voluntârios da Madalena e 
a posse do novo inspector coordenador da 
Inspecçâo Regional dos Bombeiros consti- 

tuiram os primeiros actos oficiais da visita 
estatutâria do Governo Regional à ilha do 
Pico, que hoje se iniciou. 
Depois destas cerimônias, o présidente e 
os restantes membres do Governo visi- 
taram as obras de construçâo em curso do 
novo quartel dos Bombeiros Voluntârios 
da Madalena, que representam um investi- 
mento publico global de cerca de très 
milhôes de euros. 
O novo quartel, que serâ um dos mais 
modernes da Regiâo, engloba uma area de 

construçâo total superior a 2.260 metros 
quadrados desenvolvendo-se em très pisos, 
o primeiro dos quais destinado às âreas 
operacionais, corn destaque para o parque 
de viaturas e centre de comunicaçôes, 
instalando-se nos restantes, os serviços 
administratives e de comando bem como 
as âreas de formaçâo. 
O novo quartel dos Bombeiros 
Voluntârios da Madalena deverâ estar con- 
cluido no final do primeiro semestre deste 
ano. 

0 jà tradicional e indispensâvel "Festival da 

Cançâo 0IRV2004", vai ter lugar na FPtV 
no dia 18 de Abril. 

As inscriçôes das obras serào aceites nos 
oscritérios da CIRV-lm, 

até 0 dia 5 de Março. 

Como habitualmente, os membros de Juri vâo estar 
distribuidos nos estûdios da FPtv (Juri Principal) e 

também em varias cidades do Ontario como 
^ tem sido a pràtica nos anos anteriores. 

Apelamos aos autores, compositores e 

fw Q intérpretes, para que façam a 
INTEHNATIONALJ TOROUTO entrega das suas obras o mais 

rapidamente possivel. ^aiah fDadteeo 
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Ordem rejeita proposta para faculdades 
do Nledicina nos Açoros s Madoira 
A ministra da 
Ciência e Ensino 
Superior, Maria da 
Graça Carvalho, 
anunciou recente- 
mente na 
Assembleia da 
Repüblica que os 
Açores e a Madeira 
vâo ter cursos de 
Medicina jâ no 
proximo ano lecti- 
vo, recebendo 
alunos dos dois 
primeiros anos das 
faculdades de 
Coimbra e Lisboa, 
respectivamente. 
Esta medida poderâ ser alargada aos 
alunos finalistas e à criaçâo de incentivos à 
fixaçâo de jovens médicos nas ilhas. "O 
apoio que reconhecemos necessârio à 
fixaçâo de médicos nas regiôes autônomas 
nâo implica a criaçâo do Ensino Superior 
de Medicina nas mesmas, bastando para 
tal mécanismes de incentive ou alocaçâo 
de vagas especificas nos cursos das univer- 
sidades pùblicas", lê-se no comunicado, 
assinado pelo bastonârio da OM, 
Germane de Sousa. 
A OM estranha que nâo lhe tenha sido 
solicitado qualquef parecer sobre o assun- 
to e lança um "claro aviso aos potenciais 
candidates no sentido de ponderarem a 
avaliaçâo que, no future, competirâ aos 
ôrgâos prôprios da Ordem em termes de 
trajecto profissional". 
A Ordem dos Médicos manifesta disponi- 
bilidade para encarar formas de incentivar 
a fixaçâo de clinicos nas ilhas e recomen- 
da âs autoridades responsâveis "uma pon- 

deraçâo atenta das acçôes preconizadas". 
"A tomada de iniciativas mal ponderadas 
resultarâ, inexoravelmente, em incal- 
culâveis prejuizos para jovens que nâo 
compreenderâo amanhâ o desperdicio 
econômico e de tempo das suas vidas 
résultantes de tais acçôes apressadas e 
demagôgicas", sublinha a OM. 
Colocando a "improvâvel" hipôtese de o 
Governo optar pela localizaçâo nas ilhas 
de uma fase da licenciatura, a OM 
considéra do "mais elementar bom-senso" 
que sejam os anos clinicos a merecerem 
essa localizaçâo e "jamais" os anos bâsicos. 
"Nâo compreende a Ordem dos Médicos 
como se pretende ensinar medicina sem 
laboratories de alta tecnologia equipados 
para o ensino e investigaçâo das ciências 
bâsicas, sem a disponibilidade de material 
cadavérico, sem um corpo docente consti- 
tuido por médicos doutorados nas men- 
cionadas ciências exactas", lê-se no comu- 
nicado. 

NON lull do pracesso Casa na 
Sorteio nâo sera um acte pûlilico 
o nome do novo 
juiz que terâ em 
mâos o Processo 
Casa Pia deve ser 
conhecido nos 
prôximos dias, mas 
ao contrârio do que 
pedem alguns advo- 
gados de defesa o 
sorteio nâo serâ um 
acto pûblico. , O 
magistrado que vai 
substituir Rut 
Teixeira começarâ 
por decidir se avança ou nâo c 
i nquiriçâo das testemunhas 
memôria futura, 
Segundo a SIC; apurou, os advogados 
dos arguidos nâo poderâo assistir ao 
sorteio do novo juiz que ficarâ corn o 
processo em mâos. 
A distribuiçâo ou sorteio do juiz é feita 
na secretaria do Tribunal de Instruçâo 
Criminal de Lisboa, normalmente 
através de um programa informâtico, 
mas o juiz que preside ao sorteio pode 
optar pelo método tradicional que con- 
siste no sorteio por bolas. 
Tem sempre de estar garantida a forma 
aleatôria como é seleccionado o juiz, 
pois sô assim se assegura o principio do 
juiz natural. Um principio dificil de 
garantir num tribunal que tem por 
prâtica nâo levar a sorteio- de processus 
corn especial complexidade - juizes que 
jâ tenham em mâos processos com a 

mesma classificaçâo (de complexidade). 
Trata-se de uma prâtica que é resultado 
de normas internas que contrariam a 
leL Nâo sendo o sorteio um acto pûbli- 
co, resta saber como apurar se a dis- 
tribuiçâo no Tribunal de Instruçâo 
Criminal de Lisboa vai ser feita de acor- 
do corn a lei. 
Ao sucessor de Rui Teixeira caberâ 
déterminât se o processo vai ser pûbli- 
co, na fase de instruçâo (tal como pre- 
tendem os arguidos) ou se vai continuât 
em segredo de justiça, como pede o 
Ministério Pûblico. 
Rui Teixeira jâ esté arrumar o gabinete 
onde trabalhou durante toda a fase de 
inquérito da Casa Pia. 
Assim que seja sorteado o novo juiz de 
instruçâo, Rui Teixeira deixarâ de con- 
tinuât na correria Lisboa/Torres 
Vedras, mas continuarâ corn segurança 
pessoal. 

0 iiiilnr diamante liQ Unlirerso 

Descoberta pedra coin 
dez blliôes de triliSes 
de quilates 
Chama-se Lucy, em 
alusâo à legendâria 
cançâo dos The Beaües, 
“Lucy in The Sky with 
Diamonds", Tem quatre 
mil quilômetros de 
diâmetro e é o maior dia- 
mante do Universo. Os 
astrônomos garantem - 
nâo hâ boisas capazes de 
0 comprar. Nem mesmo 
a de David Beckham, 
ném sequer à de Bill 
Gates. 
Q diamante tem dez 
biliôes de triliôes de 
quilates e brilha no 
espaço a 50 anos?luz da 
Terra, na çonstelaçâo 
Centaurus. A pedra foi 
descoberta pelo Centro de Pesquisa 
Astrofisica de Harvard-Smithsonian. 
O diamante, um bloco de carbono 
cristalizado, é o coraçâo de uma 
estrela anâ que foi, outrera, brilhante 
como o Sol. Os astrônomos deram-lhe 
o nome de "Lucy", relembrando a 
famosa cançâo dos Beatles "Lucy in 
the Sky with Diamonds". 
"Séria necessârio um guarda-jôias do 
tamanho do Sol para guardar este 

enorme diamante", comentou um 
dos investigadores envolvidos na 
descoberta, 
O diamante côsmico, teenicamente 
conhecido como o BPM 37093, é 
como que o nücleo branco de uma 
estrela, cristalizado. 
Os astrônomos acreditam que o Sol, 
por exemple, ira tornar-se num nûcleo 
branco cristalizado, quando morrer, 
daqui a cinco mil milhôes de anos. 

Depôsitos (Prazo, RRSPs e RRlFs) 

1 ano - 3,50% de juros (*) 

2 anos - 4.00% de juros (*) 

Depots nâodîga que nâe 
lhe Oferecemes uma rica 

prenda de Natal! 
(*) Sujeito a cortas condîçôes e akeraçoes sem aviso prêvîo. 
Efectivo a partir de 8 de Dezembro de 2003. 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
1199 Dundas Street West - Toronto - Ontario - M6J 1X3 
Tel: 416-533-9245 & 1-877-266-5876 Fax: 416-533-2578 

e-mail; pccu@on.aibn.com 
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A poesia dos Calendàrios 
ALBANO 

CECILIA MEIRELES i MARTINS 
- Selecçâo de JAG • 

CECILIA MEIRELES 
Cecüia Meireles nasceu no Rio, em 7 de novembro de 1901, mesma 
cidade em que moneu, a 9 de novembro de 1964. A menina foi criada 
pela am materna, Jacinta Garcia Benevides. Tendo feito aos 9 anos a 
primeira poesia, estreou em 1919 corn o livro de poemas Èspectros, 
escrito aos 16 e recebido com louvor por Joào Ribeiro. Publicou a 

seguir; Criança, meu amor, 1923; Nunca mais,.., 1923; Poema dos 
Poemas,1923; Baladas para El-Rei, 1925; OEspirito Vitorioso, 1935; 
Viagem, 1939; Vaga Mûsica, 1942; Poetas Novos de Portugal, 1944; 

MarAbsoluto, 1945; Rute e Alberto, 1945; Rui — Pequena Histéria de 
uma Grande Vida, 1948; Retrato Natural, 1949; Problemas de 
Literatura Irifantil, 1950; Amor em Leonoreta, 1952; 12 Notumos de 

Halanda e o Aeronavta, 1952; Romanceiro da Incot^dêricia, 1953; 

Poemas Escritos na India, 1953; Batuque, 1953; Pequeno Oratorio de 
Santa Clara, 1955; Pistôia, Cemitério MiUtar Brasileiro, 1955; 

Panorama Foklôrico de Açores, 1955; Cançôes, 1956; Girofle, Girofld, 

1956; Romance de Santa Cecilia, 1957; A BtbUa na Literatura 
Brasileiro, 1957; A Rosa, 1957; Obra Poética, 1958; Metal Rosicler, 

1960; Antologia Poética, 1963; Solombra, 1963; Ou Isto ou Aquilo, 1964; Escolha o Seu Sonho, 1964; Crônica 

Trovada da Cidade de San Sebastian do Rio de Janeiro, 1965; O Menino Atrasado, 1966; Poésie (versào 
francesa), 1967; Obra em Prosa - 6 Volumes - Rio de Janeiro, 1998.TraduMu peças teatrais, Uvros de poesia e 

prosa, e deixou numeresos textos inéditos, como trabalhadora intelectual incansâvel que foi durante toda a 

vida. 

(Mtttker ao Espelho/Pablo Picasso, 1932) 

MULHER AO ESPELHO 

Hoje que seja esta ou aquela, 
pouco me importa. 
Quero apenas parecer bêla, 
pois, seja quai for, estou morta. 

Jâ fui loura, jâ fui morena, 
jâ fui Margarida e Beatriz. 
Jâ fui Maria e Madalena, 
Sô nào pude ser como quis. 

Que mal faz, esta cor fingida 
do*meu cabelo, e do meu rosto, 
se tudo é tinta: o mundo, a vida, 
o contentamento, o desgosto? 

Por fora, serei como queira 
a moda, que me vai matando. 
Que me levem pele e caveira 
ao nada, nào me importa quando. 

Mas quem viu, tâo dilacerados, 
olhos, braços e sonhos seus 
e morreu pelos seus pecados, 
falarâ corn Deus. 

Falarâ, cobefta de luzes, 
do alto penteado ao rubro artelho. 
Porque uns expiram sobre cruzes, 
outros, buscandose no espelho. 

(in "Plor de Poemas", Editora Record, 

1998, Rio de Janeiro, Brasil) 
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(Desenho de Arpad Szènes) jj, 

* 

Tu tens um medo: 
Acabar. 
Nào vês que acabas todo dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 
Na düvida. 
No desejo. 
Que te rénovas todo dia. 
No amor. 
Na tristeza 
Na düvida 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerâs por idades imensas. 
Até nào teres medo de morrer. 
E entâo serâs eterno. 

(in "Vbeaçâo do SÜêncio (7950-7983)"; 

"Agenda Poética 2000 ■ 50Ânos de 

Vida Literària"t Ediçôes Universidode 

Fernando PessoOi org. Beatriz IVergei, 7999J 

Aqui esta minha vida. 
Esta areia tâo clara corn desenhos de andar 
dedicados ao vento. 
Aqui esta minha voz, 
esta concha vazia, sombra de som 
curtindo seu prôprio lamento 
Aqui estâ minha dor, 
este coral quebrado, 
Sobrevivendo ao seu patético momento. 
Aqui estâ minha herança, 
este mar solitârio 
que de um lado era amor e, de outro, esquecimento. 

de Maria Helena Vieira da Silva) 

Côntico IV 

(Marc Chagall, Bella - uma histôria de amor) 

O lâpiSy 
0 carvào 
desenham 
a margem fluida 
dos cabelos 
e das rosas, 
os espeihos, 

a 
nudez dos apelos. 

Albano Martins 
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m N®[D[EQ[^® 
GONÇALO NUNO DOS SANTOS 

O PROFESSOR 
Da paternidade das letras à combustâo compléta da palavra, 
melhor dizendo, do sopro que a alimenta ao gume que a corta, 
para o professor a viagem começava no traço, no riacho 
que lhe escorregava pela garganta em matâsteses convulsivas. 

Dependurada pelos dedos, a mâo (dorso, caricia, mâo de maestro) 
movimentava-se quando se apresentava corn o seu nome estrangeiro 
(os dedos subiam e desclam como aranhas no quadro preto, tecendo 
pontos suçessivos, ventres abertos ao vente desenhando encostas 
e constelaçôes). Tudo era leve e pâlldo 
na mâo do professor, cinurgiâo de palavras. 

O seu nome aparecia na confusâo dos pontos brancos 
corn pernas, braços e rosto. Nele começava a viagem. Ou seja, 
na palavra manuseada com a afinaçâo de um relojoeiro manlpulador 
do tempo. Ai as tempestades alternavam com bonanças, os deuses 
do Olimpo com os infernos de Dante. A seduçâo era entâo cetim 
puro, châo de terra desmesurada, Jasmins, paisagem grega 
de verdes oliveiras ou a secura abrupta de Corintio 
e do palco (ah, tâo amada como Natacha e Rachel no esplendor 
dos sens seios nos longos verôes nocturnos). 

Viajava o professor de parapeito em parapeito, de ave em ave, 
e de pecado em pecado, corn o seu viajar quieto, na incoerêneia 
da prôpria viagem, no espaço dos olhos e da mâo certa. E a sala 
transformava-se de cumplicidade; o esülo assumia o seu degredo 
e o passado reunia-se ao présenté na elaboraçâo de novas paisagens. 
Os deuses eram sensiveis às suas invocaçôes; se os chamava, ei-los 
que respondiam e, logo, o quadro negro, invadido pelas palavras, 
embranquecia. Apetecia * a quem o soubesse - fazer-lhe o mesmo: 
inventar ura risco e segui-lo como as pétalas 
seguem as rosas ou os cavalos 
a elegâneia. 

(inédito) 

Escondo a raiva das lâgrimas do nada 
que te dei 

Ferida dilacerada 
sangue exposto nos caminhos que plantâmos 
nos desertos da nossa esperança 

Poderiamos amar loucamente 
a sombra do gesto 
a cançào nua 
o vinho a semente a baga 
construir cometas à volta do desejo 

se nâo fosse a aima a remissâo e o pecado 

Poderiamos benzer as casas corn hortelâ 
onde acendo o coraçâo aberto 

mas hâ a excomunhào das trepadeiras 
e eu entendo 

(in "Suplemento CuUura", 
direcçâo e José Antonio Conçoives, 

"Notieias da Madeira", Z8.8.93) 

Gonçalo Nuno dos Santos (n. Funchal, 1955), é Conselheiro do Secretârio Regional dos Recursos 

Humanos do Governo Regional da Madeira, Director do Centro das Comunidades Madeirenses, 

Past-Presidente do Rotary Club do Funchal, présidente da Sociedade Protectora dos Animais 

Domésticos, co-fundador da Associaçào de Escritores da Madeira (AEM) e, recentemente,/oi dep- 

utado pelo PSD à Assembleia da Repûblica (pela Emigraçào). Colaborou literariamente com a 

revista "Margem" (Câmara Municipal' do Funchal" e, entre outras, no "Suplemento Cultura", 

dirigido porJosé Antonio Conçoives, na anterior fuse editorial do "Noticias da Madeira" (1993), 

tendo ainda integrado, numa selecçào deste ultimo, a colectânea "Vers'Arte 91” (AEM, 1991). 

Esta a preparar o seu primeiro livra de poesia. 

(Foto: Arquim do DN-Fuachal) 

Assirio & Alvim r 2004 

UMBERTO SABA 

É noite, inverno desfeito. Entreabres 
um pouco as cortinas. Vibra 
a selva dos tens cabelos, a alegria 
dilata-te imprevista os olhos negros; 
porque o viste - era uma imagem 
do fim do mundo - te conforta 
o intimo coraçâo, jâ quente e pago. 

Dm homem aventura-se num lago 
de gelo, sob uma lampada evasiva. 

UMBERTO SABA 
(1883-1957) 

(in "Mesa de Amigos"; versées de poesia por Pedro da Silveira) 

Um Poema Inédito de 
José Antonio Conçoives 

POETA OFERECE-SE 

Resposta ao poema ”Procura-se“ 
de Dalva Agne Lynch 

Faço versos. Ainda absorto 
pela inegâvel responsabilidade 
ofereço-me ao seu apelo singular 
em busca de um poeta 

O anuncio nada diz que nos remeta 
para uma defmiçâo de idade 
ou se é vivo ou morto 
o bardo que se venha a entregar 
a tâo misteriosa personagem. 

Na dùvida entâo respondo 
corn o coraçâo batendo em sobressalto; 
é assim que aqui vou em viagem 
para um universo desconhecido; 
aonde pertenço - se parto - falto, 
mas como o mundo é redondo 
e esta em plena rotaçâo 
talvez a encontre apenas parado 
levando comigo esta mensagem 
corn o vosso nome escrito 
(porque aqui nào pode ser dito) 
no branco da palma da minha mâo. 

José Antonio Gonçalves 
(Funchal, 21 de Agosto de 2003) 

Procura-se 
(26/07/02) 

© Dalva Agne Lynch 

Procura-se poeta 
que entendu de flores 
para camuflar de cores 
meus tempos de inverno. 

Procura-se também 
vestimenta de musa 
para a realidade confusa 
de minha nudez de poeta. 

Enviar respostas 
apenas em rimas e versos 
contendo amores confessos 
por mim - de preferêneia... 
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CARNCIRO 
Sn/03 A 20/04? 

Vénus représenta aquilo que amamos e valorizamos, pelo que o seu 
transite por cada casa traz harmonia a essa area de vida. Quando na 
Casa I, traz uma mudança marcada na personalidade e uma confiança 
renovada na maneira de se expressar. Tende a buscar prazer através 
de tudo o que envolva aeçào e iniciativa pessoal. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Marte intensifica a energia da casa onde se encontra, neste caso a 
casa do corpo fisico. Como tal, sente-se com mais energia do que 

o usual e com maior capacidade combativa, dai que haja também 
maior, propensào para alguns acidentes. Procure escoar esse 
excesso de energia e de agressividade praticando exercicio fisico. 

QÊMC08 
21/05 A 20/06 

Periodo muito favoravel para fazer actividades em grupo, sair com os ami- 
gos, dar festas, organizar encontros ou, se for esse o seu caso, organizar 
uma conferêneia de negôcios. Sentira uma maior capacidade de ajudar os 
outros e de entrar em acordo corn eles, uma vez que as relaçôes de amizade 
e cordialidade estarào mais desenvolvidas durante esta semana. O mesmo 
se passa no que respeita aos relacionamentos amorosos. 

CARANQLCJO 
21/06 A 20/07 

Poderâ contar mais corn o apoio de terceiros e é natural que se sinta corn 
mais vontade de ajudar os outros, uma vez que a sua integraçào em 

sociedade e no grupo esta neste momento privilegiada. Alguma tendên- 

cia para fugir à rotina e para se voltar para projectos que tenham a ver 
corn o seu futuro, enquanto fazendo parte da équipa a que pertence. 
Altura excelente para contactar corn os amigos e sair corn eles. 

 '7^\ TT   

LCÂO^ 
22/07 A 22/08 

Nesta altura pode acontecer na sua vida uma grande reviravolta. Poderâ 
conhecer pessoas muito intéressantes, nomeadamente uma certa pessoa 
poderâ despertar-lhe sentimentos de elevado grau de afectividade. Se 
gosta de viajar, esta é uma boa ocasiào para o fazer. Poderâ conhecer 
locais que jâ hâ algum tempo desejava visitar e tirarâ dai uma enorme 
satisfaçào. O seu leque de conhecimentos a nivel intelectual serâ alargado. 

ViRGEhl 
23/08 A 22/^' 

É uma altura propicia a organizar os aspectos legais da sua vida fami- 

liar e profissional. Através de uma viagem, poderâ mesmo ter oportu- 

nidade de expandir os seus negôcios fazendo acordos corn o 

estrangeiro. E também um tempo de sucesso e sorte nas especulaçôes 

e até em jogos de azar, mas nào exceda o razoâvel. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Nesta ocasiào sentir-se-â mais sensivel às reacçôes dos outros. É tempo de 
retribuir às pessoas de quem gosta o apoio e segurança que tem vindo a 

receber. Poderâ ter durante este periodo uma maior necessidade de 
assistir a espectâculos, exposiçôes e todas as manifestaçôes de arte em 

gérai. Aproveite esta boa fase para participar em actividades sociais corn 
os amigos. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

A Casa VII tem a ver corn a complementaridade e Marte corn 

individualidade, pelo que este nem sempre é um trànsito fâcil. 
Procure contrabalançar a cooperaçào e a competiçào, o dar e o 
receber, a independência e o compromisso. Antes de entrar em 

conflito corn alguém tenha primeiro a certeza de que real- 
mente vale a pena. 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

H 

Chegou a altura de dar largas à sua criatividade mas, se nào aprecia 
pôr màos à obra, entào deixe-se seduzir pela criatividade dos outros, o 
que poderâ fazer de diversas formas, quer procurando o contacta corn 
as tradicionais formas de arte (museus, galerias, etc.), quer olhando 
corn outros olhos aquelas belezas naturais que sempre estiveram ali ao 

seu alcance e que, tempos atrâs, pareciam inexistentes. 

rk M 4 V y 
A sua personalidade estâ em evidência nesta altura. Uma maior espon- 

taneidade e autoconfiança da sua parte irâ provocar nos outros o 
reconhecimento do seu real valor. Também a sua criatividade estarâ 
realçada. Se gosta de desporto, aproveite esta ocasiào para a sua prâti- 
ca e tire partido desse desejo de aeçào e de competiçào saudâvel que 
estâ a sentir. Època bastante positiva para a vida amorosa. 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

20/02 A 20/03 

Durante este transita de Vénus pela Casa 111 terâ maior capacidade 
para ver o mundo tal quai como ele é e de aceitâ-lo. Procurarâ manter 
um espirito jovem e ter uma mente aberta em relaçào à maioria dos 

assuntos. É um bom periodo se tiver uma actividade ligada às relaçôes 
pùblicas ou à publicidade, dado que tem um espirito mais diplomata. 

Poderâ ser uma boa altura para ganhar confiança na sua pessoa no que 

toca a comunicaçào ou a processes de aprendizagem. É a altura propicia 
para expor uma ideia ou um trabalho pois facilmente conseguirâ impres- 
sionar os outros corn o seu poder de argumentaçào. Contrôle apenas 
alguma tendência para o autoritarismo. 

Horizontal: 
1 - Nauta; ^ 
2 - Superficie, maior; 
3 Quase fana (inv.), as 2 
duas; ^ 
4 - Males, as pontas do 
bom (inv.); 4 
5 - Nome brasileiro 
(inv.), ala confusa; 
6 - Veia (anagr.), afas- 
tar-se, letra dobrada; 
7 - Nove (anagr.), ofere- 7 
ceria; £ 
8 - Movimentava na 
âgua, tem o Nuno; 9 
9 - Argola, quase ida, -| Q 

dâ educaçào; 
10 - Isolados, morosos. 

12345 6 789 10 

5 

6 

Vertical: 

1 - Preguiçosas; 2 - Jarro, somitico; 3 - Inquéritos; 4 - Mas nâo 
foi, branca; 5 - O moreâo do queijo e da carne de porco, 

desprezivel; 6 - Os povos; 7 - Tem a besta, batrâquio; 8 - Magnete 
natural, no meio do acto; 9 - Planta aromâtica; 10 - Letra grega 
(inv.), fruta tropical. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 

Horizontals: T imunidade; 2 natal, raoc; 3- du, ve, ca; 4- pegaso; 5- agastada; 

6- peralta, ad; 7- qdad, ano; 8- sigo, sarar; 9- era, sade; 10- oam, apuros Verticals: 

1- indisposto; 2- mau, edi; 3- ut, paragem; 4- navegador; 5- ilegal, aa; 6- astes; 

7- aresta, asu; 8- da, oa, arar; 9- eoc, danado; 10- cacadores. 

Embora estas duas imagens pareçam identicas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Hâ alguns anos escrevi uma crônica 
intitulada “Fios de Ovos” em que tive 
oportunidade de me manifestar contra o 
uso e abuso dos mais variados tipos de 
postais electrônicos que, a pretexto de 
determinadas datas festivas do calendârio, 
invadem as caixas de correio dos nossos 
computadores. Constata que, de entâo a 
esta parte, tanta esse tipo de correio como 
uma certa publicidade avulsa que 
diariamente me chegava, diminuiram con- 
sideravelmente. Claro que nâo hâ nenhu- 
ma relaçâo de causa/efeito entre o que 
agora assinalo e o texto que entâo escrevi. 
Longe de mim a pretensâo de tâo forte 
influência no mercado de consumo deste 
género de produto. O meu campo de 
influência fica-se por uma boa meia düzia 
de amigos que semanalmente me segue e 
um ou outro admirador que, de vez em 
quando, se dâ ao luxo de me telefonar ou 
enviar uma mensagem a propôsito de um 
ou outro texto publicado. 

Aproveito para interromper aqui o 
curso normal desta crônica e informar os 
meus fiéis leitores que, a partir de hoje, 
coloco à disposiçâo de todos o meu 
endereço electrônico. Ressalvo, contudo, 
que isso me nâo obriga a responder aos 
que se dignarem tecer algum comentârio 
ao que escrevo. Espero que nâo venham a 
interpretar o meu silêncio como um sinal 
de desinteresse pelas vossas opiniôes, mas 
tâo sô uma manifesta falta de tempo para 
poder elaborar uma resposta como todos 
mereceriam. Apelando â vossa compreen- 
sâo, antecipadamente agradeço a todos 
quantos tiverem a amabilidade de me 
enviar algum comentârio ou critica. 

Depois deste parêntesis e continuando 
o que dizia, apraz-me registar que na pas- 

sagem da efeméride da passada semana, o 
dia de S. Valentim - dia dos namorados e 
também dos amigos - ao invés daqueles 
estereotipados coraçôes vermelhos que 
andam aos saltinhos pelos sites da inter- 
net, recebi pequenos textos muito pessoais 
a valorizar a amizade. Num mundo em 
que cada vez é tudo mais igual e 
padronizado, em que o gesto de um clique 
no “forward” multiplica nâo sei quantas 
vezes uma mesma mensagem, é bom saber 
que grande parte das pessoas se cansou do 
pronto-a-consumir. Significa que começa a 
ser recuperado o real significado da men- 
sagem pessoal em que cada um de nos 
empenha a aima naquilo que escreve. 
Admito, contudo, que hâ ainda uma faixa 
de adeptos de outras pragas, a quem nâo 
tive ainda a coragem de enviar um ras- 
panete electrônico, porque os reconheço 
bem intencionados e preocupados corn o 
meu bem-estar. Nâo é nada de novo. Sob 
outro formata, conheço-os de outras 
épocas. No tempo da mâquina de escrever, 
circulavam em papel de seda de vârias 
cores: amarelo, rosa, verde ou azul muito 
clarinho. Lembram-se? Era o tempo do 
papel quimico que limitava a reproduçâo 
do numéro de folhas. Dai o recurso iao 
papel de seda por ser muito fininho e per- 
mitir um maior numéro de camadas 
justapostas. Depois, a década de 80 (foi 
ainda hâ muito pouco tempo!) vulgarizou 
a fotocôpia e ai o trabalho ficou muito 
mais facilitado. A oraçâo e os pedidos de 
milagres banalizaram-se e foi um ver-se- 
te—avias de preces distribuidas a torto e a 
direito na esperança de um lampejo de 
novidade a interromper o curso de vidas 
tediosamente monôtonas. Alguma delas 
haveria de surtir efeito, nem que para tal 

se recorresse a alguma batota 
para preencher o vazio da tau- 
maturgia existente. Agora, sâo 
estes anexos recheados de 
augürios de felicidade, pro- 
porcional ao numéro de répli- 
cas que o receptor tiver o tra- 
balho de enviar. Perguntar- 
me-âo por que motivo os abro. 
Simplesmente porque isto é 
como os embrulhos: nunca se sabe o que lâ 
vem dentro! Quando começo a ver o estilo, 
interrompo a sequência corn um clique do 
lado direito do rata, acrescido de um 
pequeno palavrâo de enfado, porque jâ 
nâo hâ pachorra para perder tempo corn 
estas coisas. Mesmo que sejam dez lindis- 
simas rosas como as que hoje acabei de 
receber e deram origem a esta crônica. A 
primeira pâgina anafa-nos logo o ego ao 
dizer que fomos uma das pessoas escolhi- 
das por sermos alguém muito especial. 
Segue-se a apresentaçâo das rosas, de 
diferentes cores de acordo corn os desejos 
formulados. Que a cor da amizade é o 
amarelo e a do amor o vermelho vivo, jâ eu 
estava careca de saber. Acrescentei, 
porém, mais um dado ao meu conheci- 
mento das cores: a honestidade é daquela 
cor esmaecida a que chamam cor de cham- 
panhe. Estâ-se mesmo a ver que nâo podia 
ter outra cor, a nâo ser aquele torn meio 
desmaiado que nem é creme nem é pérola, 
a diluir-se na cor sem cor, porque a 
honestidade é cada vez mais uma coisa 
indefinida e desbotada. Depois do espec- 
tro compléta: da amizade ao amor, passan- 
do pela saüde financeira, conhecimento, 
sucesso, felicidade, beleza, enfim, todas 
aquelas coisas que o comum dos mortais 
ambiciona, lâ vem o conselho disfarçado 

de ameaça. “Nâo deve 
guardar esta mensagem. 
Passe-a”. Se a enviarmos a 
dois amigos, os nossos desejos 
concretizam-se no periodo de 
um ano. Mas se mandarmos a 
cinco, ai o tempo encurta e 
passa para cinco meses. Mas, 
atençâo, se enviarmos a 
quinze ou mais, ai entâo 

descobrimos a formula mâgica da supre- 
ma felicidade - hoje mesmo, teremos a 
concretizaçâo de todos os nossos desejos! 

E lâ se foram très preciosos minutes 
da minha vida a perder tempo corn 
patranhas corn que se alimentam 
espiritos mais fracos. Esses mesmos 
que, perante estas ameaças veladas, 
nâo têm coragem de fazer o “delete”, 
porque se sentem obrigados a cumprir 
o pedido. Sâo pessoas supersticiosas 
que deixam a düvida martelar-lhes a 
cabeça o dia todo e carregam depois a 
culpa se, por azar, algo de mal lhes 
acontecer nesse dia. Fruto desta inse- 
gurança, temos as novas correntes 
instaladas. Entram-nos pelo escritôrio 
adentro, quebram a quietude dos dias e 
deixam aquela moinha da düvida. 
Fraca mas persistente instala a pertur- 
baçâo nociva a mais um dia que se 
desejava sereno para trabalhar. 

Peço, por isso, ao autor do programa 
das dez rosas, que lhe acrescente uma 
décima primeira ligada ao desejo de que 
se acabe de vez corn este tipo de men- 
sagens. Jâ agora, que lhe dê a cor da 
paz, porque é a ünica que liga bem corn 
um ambiente de trabalho limpo desta 
flora virtual. 

aidabatista@sapo.pt 

FIORA VIRTUAL 

IGO 84 HORAS POR DIA 

INFORMAçüES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo 
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. 

FESTZVAL PORTUGUES CANAE 

Panasonic RX-D13 

Sylvanla 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*Plus GST & 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 Sftfl 00* 
Cassette/Recorder Player ^ “ 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

$125,00* 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 
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FIORA VIRTUAL 
Hâ alguns anos escrevi uma crônica 

intitulada “Fios de Ovos” em que tive 
oportunidade de me manifestar contra o 
uso e abuso dos mais variados tipos de 
postais electrônicos que, a pretexto de 
determinadas datas festivas do calendârio, 
invadem as caixas de correio dos nossos 
computadores. Constato que, de entào a 
esta parte, tanto esse tipo de correio como 
uma certa publicidade avulsa que 
diariamente me chegava, diminuiram con- 
sideravelmente. Claro que nâo hâ nenhu- 
ma relaçào de causa/efeito entre o que 
agora assinalo e o texto que entâo escrevi. 
Longe de mim a pretensào de tâo forte 
influência no mercado de consumo deste 
género de produto. O meu campo de 
influência fica-se por uma boa meia düzia 
de amigos que semanalmente me segue e 
um ou outro admirador que, de vez em 
quando, se dâ ao luxo de me telefonar ou 
enviar uma mensagem a propôsito de um 
ou outro texto publicado. 

Aproveito para interromper aqui o 
curso normal desta crônica e informar os 
meus fiéis leitores que, a partir de hoje, 
coloco à disposiçâo de todos o meu 
endereço electrônico. Ressalvo, contudo, 
que isso me nâo obriga a responder aos 
que se dignarem tecer algum comentârio 
ao que escrevo. Espero que nâo venham a 
interpretar o meu silêncio como um sinal 
de desinteresse pelas vossas opiniôes, mas 
tâo sô uma manifesta falta de tempo para 
poder elaborar uma resposta como todos 
mereceriam. Apelando à vossa compreen- 
sâo, antecipadamente agradeço a todos 
quantos tiverem a amabilidade de me 
enviar algum comentârio ou critica. 

Depois deste parêntesis e continuando 
o que dizia, apraz-me registar que na pas- 

sagem da efeméride da passada semana, o 
dia de S. Valentim - dia dos namorados e 
também dos amigos - ao invés daqueles 
estereotipados coraçôes vermelhos que 
andam aos saltinhos pelos sites da inter- 
net, recebi pequenos textos muito pessoais 
a valorizar a amizade. Num mundo em 
que cada vez é tudo mais igual e 
padronizado, em que o gesto de um clique 
no “forward” multiplica nâo sei quantas 
vezes uma mesma mensagem, é bom saber 
que grande parte das pessoas se cansou do 
pronto-a-consumir. Significa que começa a 
ser recuperado o real significado da men- 
sagem pessoal em que cada um de nos 
empenha a aima naquilo que escreve. 
Admito, contudo, que hâ ainda uma faixa 
de adeptos de outras pragas, a quem nâo 
tive ainda a coragem de enviar um ras- 
panete electrônico, porque os reconheço 
bem intencionados e preocupados corn o 
meu bem-estar. Nâo é nada de novo. Sob 
outro formato, conheço-os de outras 
épocas. No tempo da mâquina de escrever, 
circulavam em papel de seda de vârias 
cores: amarelo, rosa, verde ou azul muito 
clarinho. Lembram-se? Era o tempo do 
papel quimico que limitava a reproduçào 
do nümero de folhas. Dai o recurso iao 
papel de seda por ser muito fininho e per- 
mitir um maior numéro de camadas 
justapostas. Depois, a década de 80 (foi 
ainda hâ muito pouco tempo!) vulgarizou 
a fotocôpia e ai o trabalho ficou muito 
mais facilitado. A oraçâo e os pedidos de 
milagres banalizaram-se e foi um ver-se- 
te—avias de preces distribuidas a torto e a 
direito na esperança de um lampejo de 
novidade a interromper o curso de vidas 
tediosamente monôtonas. Alguma delas 
haveria de surtir efeito, nem que para tal 

se recorresse a alguma batota 
para preencher o vazio da tau- 
maturgia existente. Agora, sâo 
estes anexos recheados de 
augùrios de felicidade, pro- 
porcional ao nümero de répli- 
cas que o receptor tiver o tra- 
balho de enviar. Perguntar- 
me-âo por que motivo os abro. 
Simplesmente porque isto é 
como os embrulhos: nunca se sabe o que lâ 
vem dentro! Quando começo a ver o estilo, 
interrompo a sequência corn um clique do 
lado direito do rato, acrescido de um 
pequeno palavrâo de enfado, porque jâ 
nâo hâ pachorra para perder tempo corn 
estas coisas. Mesmo que sejam dez lindis- 
simas rosas como as que hoje acabei de 
receber e deram origem a esta crônica. A 
primeira pâgina anafa-nos logo o ego ao 
dizer que fomos uma das pessoas escolhi- 
das por sermos alguém muito especial. 
Segue-se a apresentaçâo das rosas, de 
diferentes cores de acordo corn os desejos 
formulados. Que a cor da amizade é o 
amarelo e a do amor o vermelho vivo, jâ eu 
estava careca de saber. Acrescentei, 
porém, mais um dado ao meu conheci- 
mento das cores: a honestidade é daquela 
cor esmaecida a que chamam cor de cham- 
panhe. Estâ-se mesmo a ver que nâo podia 
ter outra cor, a nâo ser aquele torn meio 
desmaiado que nem é creme nem é pérola, 
a diluir-se na cor sem cor, porque a 
honestidade é cada vez mais uma coisa 
indefinida e desbotada. Depois do espec- 
tro compléta: da amizade ao amor, passan- 
do pela saüde financeira, conhecimento, 
sucesso, felicidade, beleza, enfim, todas 
aquelas coisas que o comum dos mortais 
ambiciona, lâ vem o conselho disfarçado 

de ameaça. “Nâo deve 
guardar esta mensagem. 
Passe-a”. Se a enviarmos a 
dois amigos, os nossos desejos 
concretizam-se no periodo de 
um ano. Mas se mandarmos a 
cinco, ai o tempo encurta e 
passa para cinco meses. Mas, 
atençâo, se enviarmos a 
quinze ou mais, ai entâo 

descobrimos a formula mâgica da supre- 
ma felicidade - hoje mesmo, teremos a 
concretizaçâo de todos os nossos desejos! 

E lâ se foram très preciosos minutos 
da minha vida a perder tempo corn 
patranhas corn que se alimentam 
espiritos mais fracos. Esses mesmos 
que, perante estas ameaças veladas, 
nâo têm coragem de fazer o “delete”, 
porque se sentem obrigados a cumprir 
o pedido. Sâo pessoas supersticiosas 
que deixam a dùvida martelar-lhes a 
cabeça o dia todo e carregam depois a 
culpa se, por azar, algo de mal lhes 
acontecer nesse dia. Fruto desta inse- 
gurança, temos as novas correntes 
instaladas. Entram-nos pelo escritôrio 
adentro, quebram a quietude dos dias e 
deixam aquela moinha da dùvida. 
Fraca mas persistente instala a pertur- 
baçâo nociva a mais um dia que se 
desejava sereno para trabalhar. 

Peço, por isso, ao autor do programa 
das dez rosas, que lhe acrescente uma 
décima primeira ligada ao desejo de que 
se acabe de vez corn este tipo de men- 
sagens. Jâ agora, que lhe dê a cor da 
paz, porque é a ünica que liga bem corn 
um ambiente de trabalho limpo desta 
flora virtual. 

aidabatista@sapo.pt 

lOD 84 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo OôlÇs)© ©©g)Q=û0OT)^ë©© D(ô)®®D 

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. 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO sgO.oo* 

Panasonic RK-D13 

*160."“* 

*Pltis GST & 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 $ft|l 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ^ " 

PanasoRic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 

li  

Geaeral Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 



O Milénio COMUNIDAOE Quinta-feira, 19 de Fevereirode 2004 25 

Lindomar Castilho prossegue a caminhada 
romântica 
O Oasis Convention Centre, foi o palco 
ideal para o veterano romântico 
Lindomar Castilho, uma voz que tem 
cantado o amor corn todo o seu intimo 
e carinho. Os anos de vida e uma 
caminhada por vezes dolorosa, deu a 
Lindomar Castilho as "habilitaçôes" 
necessârias para poder enfrentar o 
amor, as paixôes e os apaixonados. 
Lindomar Castilho mantém os seus 
fiéis admiradores e admiradoras. 
Nunca faltam à chamada. E, Lindomar 
Castilho, compensa-os corn as suas 
cançôes sinceras, a sua nostalgia, e a 
sua forma de ser e estar. O artista com- 
pleta-se corn os seus simpatizantes. 
Lindomar Castilho, trouxe consigo dois 
execelentes müsicos, o Luis (teclas) e o 
Bill (guitarra), que deram um brilho 
diferente às cançôes interpretadas por 
Lindomar Castilho. 
Quando uma voz tem atrâs de si sons de 
confiança, sai mais bonita e natural das 
entranhas do artista e soa melhor aos 
ouvidos de quem aprecia e saboreia o 
que escuta. 
Esta festa de Sâo Valentim do Oasis 
Convention Centre, Sâbado e 
Domingo, teve na abertura duas vozes 
jovens, bonitas e cheias de ritmo: as 
vozes das irmàs Amanda e Crystal 
Pontes, de Winnipeg. O romantismo 

andou no ar, desde as mais jovens ao 
veterano e inveterado romântico do 
Brasil. Na despedida, Lindomar 
Castilho deixou um grande abraço de 
gratidào a todos quantos o receberam 
de braços abertos. E, deu um até breve, 
porque parece que esta de volta para o 
lançamento do seu ultimo trabalho 
gravado: "Lindomar Castilho - O 
Romântico". As ultimas palavras serâo 
do editor e do pùblico! 
O som esteve a cargo de Manny Pro- 
Tech. Joe e Humberto Rebelo estâo de 
parabéns pela excelente organizaçào. 

JMC 

Fatima Felgueiras vai 
ser acusada de mais 
de 30 crimes 
o Ministério Pùblico tem pronta a 
acusaçâo contra Fâtima Felgueiras. Sâo 
mais de 30 crimes de peculate e cor- 
rupçâo que recaem sobre a présidente 
da Câmara Municipal de Felgueiras. A 
autarca encontra-se no Brasil desde que 
o Tribunal da Relaçâo de Guimarâes 
decretou a sua prisâo preventiva. O 
mesmo tribunal rejeitou entretanto o 
recurso de Felgueiras para que o 
Supremo Tribunal de Justiça avaliasse 
a ordem de prisâo preventiva. 
Segundo o Jornal de Noticias, Fâtima 
Felgueiras é acusada de mais de 30 
crimes de corrupçâo e peculato. O do- 
cumento do Ministério Pùblico deverâ 
mesmo ser entregue ainda esta semana 
aos advog'ados que defendem a autarca. 
Na acusaçâo constam ainda outros 
nomes. Na lista de acusaçâo estâo os 
administradores da Resin, empresa de 
recolha de lixo que trabalhou em 
Felgueiras, Jùlio Faria, ex-presidente da 
autarquia, e Antonio Pereira, prési- 
dente em exercicio. Foram ainda 
constituidos arguidos Sousa Oliveira, 
advogado e ex-marido de Fâtima 
Felgueiras, e Joaquim Freitas, que 
denunciou o caso do "saco azul". 
O Jornal de Noticias référé ainda que o 
Ministério Pùblico nâo deverâ emitir 
qualquer mandato de captura quando a 
acusaçâo for deduzida. Nâo deverâ 
ainda ser alterada a medida de coaeçâo 
aplicada a Fâtima Felgueiras. O 

Ministério Pùblico pretende apenas 
que se cumpra a ordem de prisâo pre- 
ventiva. 
O Tribunal da Relaçâo de Guimarâes 
rejeitou entretanto um recurso de 
Felgueiras para o Supremo Tribunal de 
Justiça para que fosse avaliada a prisâo 
preventiva. O jornal Pùblico adianta 
que a defesa poderâ agora recorrer para 
o Tribunal Constitucional. 
Da parte da defesa, a estratégia deverâ 
passar pela tentativa de fazer corn que 
este caso nâo chegue à barra do tribu- 
nal. Caso se avance para julgamento, 
Fâtima Felgueiras deverâ requerer que 
o processo decorra no Brasil, jâ que pos- 
sui dupla nacionalidade. 

Festival de Felclere do Rancho 
Etnogràfico de Portugal 
Pelo 3°. ano con- 
secutive, o 
Rancho Folclôrico 
Etnogrâfic o 
Portugués realiza 
o seu Festival 
Internacional de 
Folclore, Sâbado, 
dia 20 de Março, 
no New Pipas 
Catering, com ini- 
cio pelas 19h00. Depois do jantar, 
corn som e luz de DJ-Iris, partici- 
parâo no "3o. Festival Internacional 
de Folclore", os grupos Cantares e 
Bailares de Sâo Miguel, Casa dos 

Poveiros, Casa das Beiras, H 
Hobeika Egyptian Dance e 
Chile, sem faltar exibiçôes do ran 
cho promoter do certame. 
Informaçôes e réservas; 416 819-5812. 

Saut. Eufemia Restaurant & Lounge 

No famoso Sant. Eufemia podem agora 

desfrutar da mùsica latina do Duo 

SANTOS, de quarta-feira a Domingo, a 

partir das 21h00. 

Menu Complété, 

licença de bebidas, 

pista de dança e 

Ecran Gigante de 

TV & Satelite. 

IDasSiï uma noita tonidntica 

ao som üo '^>uo J^aittûs 

pista ^ant é.ufemia. 

Serviço de baptizados, 
comunhôes e /estas especiais. 

Sant. Eufemia Restaurant 
437 Rogers Road, Toronto 

Réservas pelo telefone: 

416 653-2040 
Rogers Road 

St, Clair 
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Jovens retirados do lar de Sâo Joâo Bosco por suspeitas de maus tratos 
Os jovens do Lar Juvenil de Sâo Joâo 
Bosco, em Vila Real, negam a existência 
de maus tratos e abusos sexuais. Os 19 
menores foram retirados da instituiçâo por 
ordem do ministro Bagâo Félix. Ficam 
agora à guarda da Segurança Social, no 
Instituto Português dajuventude, "muito 
tristes", mas também "muito revoltados". 
"Hoje fomos forçados a retirar as nossas 
coisas e a abandonar os nossos quartos", 
referem os jovens, num comunicado lido à 
imprensa por um dos menores. 
"Obrigaram-nos a sair daquela que foi a 
nossa casa durante a maior parte das nos- 
sas vidas. Para quase todos, sera apenas 

uma casa, mas para nés, é a nossa casa". 
Uma investigaçâo da Inspecçâo-Geral do 
Ministério da Segurança Social e do 
Trabalho concluiu que as crianças do lar 
de Sâo Joâo Bosco sâo vitimas de abusos 
sexuais por parte dos utentes mais velhos, 
hâ 11 anos. Na sequência do relatôrio, o 
ministro Bagâo Félix ordenou a retirada de 
19 jovens. 
No entanto, os menores revelam-se "muito 
tristes" e "muito revoltados" sobretudo 
"corn titulos e noticias sujas nos jornais e 
televisôes, sobre a eventual existência de 
abusados e abusadores". 
Defendem que "esta é sem dùvida, a maior 

de todas as mentiras e a que mais nos 
magoa. É que, caso nâo tenham reparado, 
nos também somos gente. Também nos 
incomodamos corn as injustiças e nos 
revoltamos corn as mentiras". 
A révolta dos jovens estende-se a outras 
justificaçôes para a sua retirada da guar- 
da do lar de Sâo Joâo Bosco, nomeada- 
mente a mas condiçôes do edificio, a 
falta de uma équipa técnica, de acom- 
panhamento escolar e de actividades 
para os tempos livres - argumentos que 
refutam. 
Num "dia marcante" das suas vidas, acres- 
centam que lhes resta a consolaçâo de con- 

tinuarem juntos, segundo a garantia do 
director da Segurança Social de Vila Real. 
'Juntos como uma familia, a familia que 
sempre fomos". 
Sobre este caso, o ministro do Trabalho e 
da Segurança Social disse que é um dos 26 
processos em curso por abusos sexuais e 
maus tratos a crianças em instituiçôes tute- 
ladas pelo Estado. Sera entregue ao 
Ministério Püblico, uma vez que o 
ministério de Bagâo Félix nâo tem poder 
para encerrar instituiçôes. 
Bagâo Félix garantiu também que os 
processos sâo anteriores ao escândalo de 
pedofilia na Casa Pia. 

With special appearances; 

STARLIGHT 
Üi|ci;2;|il i I'di IM'dl 1] ji I i0,6ii 

Project Oipioma is a youth-based volunteer initiative 
formed to promote the merits of pursuins higher 
education and increase role model visibility within 

- ^ the Portuguese Community. 

lîlârtmi reception: 6:30 pm 
[compliments of Bacardi) 

Dinner :1:00pm 

Friends of Project Diploma is a collaboration of: 

: P08TU««S« 
CRNAIMflH 
8MSiN«S$ S( FPCBP 

/V ...... - Congfesso Nacional 
luso-Canadiano 

HSO 
X 

•w 

presents an evening of 

All fum^raised will go towards Project Diploma 

at (DississalpConuention Centre 
IS Derry Road ID., IDississaop 

Portugal abandona em 
breve lista de pai'ses 
comdéfîceexcessivo 
A Comissâo Europeia irâ propor, 
provavelmente em Março, a saida de 
Portugal da lista de parses com um 
défice orçamental "excessivo", oaso se 
confirme que teve um desequilibrio 
inferior a 3 por cento do PIB em 2003. 
"No caso de uma anâlise positiva ire- 
mos propor a anulaçâo do procedi- 
mento de défice excessivo", disse o 
comissârio europeu responsâvel pela 
Politica Econôraica, Pedro Solbes em 
conferência de imprensa, em Bruxelas. 
Todps os Estados-membros da TJniâq 
Europeia irâo entregar até 1 de Março 
prôximo os ültimos dados referentes à 
situaçâo orçamental de 2003. 
A Comissâo Europeia aguarda a con- 
firraaçâo dos dados apresentados no 
Programa de Estabilidade actualizado 
português que prevê um défice orça- 
mental de 2,9% do PIB (Produto 
Intemo Bru to) antes de propor o fim 
do procedimento de défice excessivo 
do pais. 
"Resta verificar a melhoria da sus- 
tentabilidade do orçamento” por- 
tuguês, afirmou Solbes. 

Cavaco Silva 
garante que nâo se 
deixa pressionar 
por Santana lopes 
o ex-primeiro-ministro Cavaco Silva 
garantiu, no Porto, que nâo se deixa 
pressionar pelo facto de Santana 
Lopes ter anunciado este fim de 
semana a sua disponibilidade para se 
candidatar a Présidente da Repûblica. 
"Os portugueses conhecem-me, sabem 
que nâo me deixo pressionar por 
ninguém", âfirmou Cavaco Silva, que 
remeteu qualquer posiçâo sobre as 
presidenciais para depois do lança- 
mento da sua autobiografia. 
O livro serâ lançado a 08 de Março 
em Lisboa e a 09 no Porto, em encon- 
tros para os quais foram convidados 
apenas jornalistas. 
"Depois de lançar a autobiografia irei 
falar sobre assuntos relacionados corn 
O Uvro que vou publicar", respondeu 
Cavaco Silva quando questionado 
sobre quando anunciarâ a sua dedsâo 
sobre uma eventual candidatura a 
Belém. 
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Designer Grâfico para as âreas de print e web, Deverâ 
ter O minimo de 3 anos de experiência no ramo e ter uni 
bom conhecimento de inglês. Deverâ enviar résumé e 
portfolio para o e-mail; info@iconmedia.ca. 

A companhia luso-canadiana Melo Landscaping précisa 
de 6 novos empregados com alguma experiência. Melo 
Landscaping oferece os treinos necessaries, piano den- 
tal e excelentes beneficios. Informaçôes: 905 939-2749 

Costureira corn experiência de mâquina industrial. 
Contactar Helena. Tel; 416-533-6258. 

xJ/oite/ c/e^ 
c/e^ ^^oe/'iu‘/'o 

Fâtima Ferreira 
acompanhada por 
Antôniû Amaro e 

Leonardo Medeiros 

O Buzio 
Restaurant 

sob nova gerêneia 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Encerrado às 
2“' feiras 

Almoços e Jantares 

416-533-7272 
836 College St. 

Mecânico de motores DIESEL para garagem portugue- 
sa. Contactar Jo. tel; 416-891-8810. 

Operadora de caixa, fluente em português e inglês para | 
oficina de lavagem de automôveis. | 
Tel; 41^816^194. 

I 
Guitarrista corn experiencia para banda de Cover e | 
Originals. Tel.;416-725-5318. | 

Empregada corn experiência, para balcâo de padaria. 1 
Tel;416-537-2993. 

Apartamento complète na cave, na ârea da 
Davenport e Lansdowne, com quarto de dormir, 
cozinha, casa de banho e ar condicionado. Aluga- 
se a nâo fumadores. 

Contactem Hilda Louro: 

416-653-0604 

Plaia Pantiac Buick 
Précisa vendedor portugaês experiente 

para carres neves e usades. 
* Oferece excelentes condiçôes, comissâo mensal (bonus) e gratificaçâo 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 

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

Tel: 416 253-6194 

Novas medidas para 
aumentar segurança 
nas estradas 
Uma base de dados sobre acidentes, corn Informaçâo 
partilhada entre autoridades policiais e seguradoras, 
bem como um sistema de detecçâo de carros em contra- 
mâo, vai permitir o aumento da segurança nas estradas 
portuguesas. 
Responsâveis do Instituto de Estradas anunciaram 
estas medidas, e adiantaram que a base de dados de aci- 
dentes prevê a partilha de informaçâo entre o lEP, a 
PSP, a Brigada de Trânsito da GNR e as seguradoras, 
contribuindo assim para "reduzir o tratamento de 
papel". 
O levantamento das necessidades de informaçâo que 
deverâo constar da base de dados deverâ ser feito este 
ano, prevendo-se que esteja operacional em 2005. 

Mais duas vitimas de 
Pneumonia no Hospitai 
de Pombai 
o Director do Hospital de Pombai admitiu que a 
sobrelotaçào do hospital poderâ ter sido uma das 
causas da contaminaçâo' râpida corn bactérias multi- 
resistentes de 11 idosos internados no Serviço de 
Medicina. 
A pneumonia causou a morte de mais dois idosos. Os 
pacientes tinham 64 e 80 anos e estavam muito debili- 
tados, pois tinham vârias patologias e nâo resistiram à 
pneumonia causada pelas bactérias. 
Uma outra paciente estâ corn prognôstico reservado. 
Oito pessoas continuam em isolamento. 
O impacto social destas mortes estâ a preocupar a 
direcçâo hospitalar, que agradeceu a compreensào dos 
familiares das vitimas. 
As contaminaçôes no Hospital de Pombai foram detec- 
tadas no inicio da semana passada. 

Massa Apetitosa 

IncRtDitniES: 

2 fatias grossas de fiambre 
300 gr de massa torcidinha 

* 1 lata de cogumelos fatiados (das maiores) 
* 2 dentes de alho 
* salsa q.b. 
*Sal 
* Pimenta 

(OnfECÇflO: 
Cozer a massa em bastante agua corn sal e um 
fio de oleo atéficar "al dente". 
Cortar o fiambre em cubinhos. 
Alourar os cogumelos em pouca manteiga, quan- 
do estiverem quase lourosjuntar os alhos < 
picadinhos assim como a salsa picadinha, tem- 
perar de sal e pimenta (atençào nâo salgar 
muito porque a massa jâ tem sal). 
Juntar o fiambre e alourar um pouco. 
Por fim, juntar estes ingredientes à massa jâ 
cozida e deixar aquecer um pouco. 
Servir bem quente. 
Bom apetite. 

Sobremesa: 

Doce Maravilha 

InCRtDItnTES: 

* 1 lata de leite condensado Nestlé 
* 200grs de palitos La Reine 
*3 dl de leite compléta 
* 4 gemas de ovos 
* 2 colheres de (sobremesa) de maizena 
* 2 dl de natas 
* casca de limâo 
* 100 grs de morangos ou pessegos em calda 
* 1 pacote de gelatina de morango ou pessego 
* hortelàpara decorar 

(onfÊC(;âO; 
Num pirex disponha os palitos de forma a 
tapar ofundo. 
Leve ao lume numa caçarola o leite condensa- 
do, 2 dl de leite e a casca de limào até ferver. 
À parte, junte o restante leite, as gemas e a 
maizena incorporando bem. 
Junte 0 leite fervido â mistura, e leve nova- 
mente ao lume até engrossar ligeiramente. 
Dette 0 creme ainda quente sobre os palitos e 
deixe arrefecer. 
Prepare a gelatina no dia anterior, conforme 
as instruçôes na enbalagem. 
Pique-a e coloque-a por cima do preparado 
anterior. 
Bata bem as natas atéficarem consistentes. 
Por ultimo decore com as natas batidas os 
morangos ou pessego em calda cortados aos 
bocados e raminhos de hortelà. 

Bom Apetite! 
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Valha-nos Deus!... 
O facto de o Governo Regional da 

Madeira se deslocar Freguesia a 

Freguesia e, ai, dar conta à populaçâo 

dos empreendimentos em curso, bem 

como daquilo que entende ser o 

prioritârio para os prôximos quatro 

anos, irrita aqueles que, seja quai a 

iniciativa que tenhamos, dirâo sempre 

mal. Destrutiva e ignorantemente. 

E mais irrita esses que se julgam os 

donos da verdade, mas cuja passagem 

pelo galarim püblico lhes demonstra a 

incompetência e o oco das ideias. A 

disponibilidade de todos, governantes 

e autarcas, ai ouvirmos o que cada 

cidadâo entender dizer, da nossa 

parte aceitando, esclarecendo, ou até 

dizendo NAO, se caso disso, incomo- 

da-os. 

Isto é. Se o Governo Regional nào 

prestasse atençâo directa, pessoaliza- 

da, à populaçâo, no local e momento 

prôprio, era arrogante e anti- 

democrâtico. Como fala corn a popu- 

laçào - e nâo sô nestas ocasiôes - é na 

mesma acusado de anti-democrâtico, 

porque chamado de “eleitoralista”. 

Trata-se, mais ou menos, do 

“morto por ter câo, e morto por nào 

ter”. 

Mas tal visâo dos que nào nos gra- 

mam, é que mal disfarça outras coisas. 

Mas lhes disfarça a füria de nào 
reconhecermos certos “movimentos 

civicos” que hâ por ai. Feitos sempre 

corn os mesmos e quase sempre 

“comunas” e socialistas. Nào os 

reconhecemos “représentantes” sejam 

là do que for. Antes, sustentamos os 

caminhos do Governo, na audiçào 

directa dos cidadâos. 

Os arrogantes sào essa tal gente, 

pois queriam falar, sem mandato, em 

nome dos outros, e nào se lhes “passa 

cartâo”. 

Mal- lhes disfarça, também, a 

incompetência para elaborar qualquer 

piano corn cabeça, tronco e membros, 

visto que nào têm qualquer percepçâo 

das realidades prioritârias. Antes, 

sempre e habitualmente, ficam-se por 

generalidades sem conteùdo sério, ou 

por factualidades meramente tontas 

ou absurdas. 

Repetem, sem vergonha, as mes- 

mas asneiras, historicamente compro- 

vadas como tais, que jâ diziam hâ trin- 

ta anos!... 

E mal lhes disfarça, ainda, uma 

total incapacidade para lidar corn as 

pessoas, as quais nào lhes ligam, ou 

ficam mais a vê-los do que a ouvi-los, 

numa curiosidade conjugada corn 

pena e caridade cristà. 

Essa gente do “bota abaixo”, iludi- 

da, pensa que alguém lhes dâ crédito, 

sô porque educadamente os cumpri- 
mentou. E considéra feito o “trabalho 

de casa”, sô porque a 

comunicaçâo social os 

deu à estampa. Depois, 

admiram-se corn os 

resultados e, sem perce- 

berem que quem anda 

enganado sào eles, ainda 

por cima acusam a 

populaçâo de... os ter 

enganado!... 

E na füria do “bota-abaixo”, a quai 

na Madeira jâ atinge foros do dominio 

da psiquiatria, até esquecem os pre- 

ceitos da Constituiçâo tâo adorada 

por eles, as quais normas estabelecem 

o dever de os governantes informarem 

os cidadâos!... 

Aliâs, as coisas desenvolvem-se de 

uma maneira muito clara. 

Por um lado, o Governo Regional, 

em cada Freguesia, apresenta o seu 

ponto de vista sobre a conjuntura 

nacional e da Regiâo Autônoma, e, no 

quadro desta explicaçào, fala de 

coisas concretas, quer em curso, quer 

para o futuro. Por parte da populaçâo, 

quem quer dâ civilizada e democrati- 

camente a sua opiniâo pessoal, e nào 

poucas vezes o Governo, em con- 

formidade corn o assim expresso, 

acrescentou, alterou ou eliminou algo 

que constava inicialmente do Piano. 

Como também teve sempre a 
coragem de dizer NÀO, ante a impos- 

sibilidade do proposto, ou por 

razôes financeiras, ou por 

razôes técnicas, ou porque nâo 

se tratava de prioridade, ou 

porque de absurdo se tratava. 

Vejamos o outro lado. 

Limitam-se a dizer mal, a 

atacar pessoalmente e até 

difamar, a pressagiar, tal 

como desde hâ trinta anos, 

futuros horrendamente negros, corn 

o ridiculo, até, de negar a evidência 

que muitas vezes esta no prôprio 

local onde se encontram. Ah! E as 

propostas?... Ou sâo absurdas, ou jâ 

estâo no Programa do Governo, ou 

nâo sào prioridades sentidas pelo 

Povo. 

E dizem que sim a tudo, numa 

imbecil caça ao voto, mesmo quando é 

évidente a impossibilidade do pre- 

tendido. 

Depois, irritam-se, quando tudo 

isto os faz alvos de descrédito ou cha- 

cota. 

Porém, hâ gente que, sô por ter 

uma caneta na mào, escreve que o 

comportamento das referidas 

criatura s é um “importante” exer- 

cicio de “democracia”. Os maus, 

somos nôs que levâmes as coisas a 

sério. . 

Valha-nos Deus!... 

i*ave.Ue.ŸS 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no CanadO § Fernanda Almeida e 

Cristina agradecem a 
preferêneia 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 

M29 

Donos de casas de alterne 
em nrisâo nreventiva 
Os proprietaries de 

duas das très casas de 

alterne de Bragança 

seladas na madrugada 

de domingo ficam em 

prisào preventiva por 

decisâo do tribunal. Os 

dois homens sâo sus- 

peitos da prâtica de 

crimes de lenocinio, 

exploraçâo de prostitu- 

içâo, auxilio à imi- 

graçâo ilegal e 

sequestro. No terrene, 

as autoridades continuam à procura 

do donc do terceiro bar. 

O proprietârio do bar Top Model 

conheceu a decisâo judicial, depois 

de ter sido ouvido durante largas 

horas numa primeira audiência que 

começou na noite de segunda-feira. 

O arguido saiu cerca da 20h00 do 

tribunal de Bragança num 

carro celular que o conduziu ao esta- 

belecimento prisional local, ao 

mesmo tempo que outra viatura 

transportava novamente ao tribunal 

o proprietârio de outros dos bares 

selados, o Nick Havanna. Ninguém 

explicou aos jornalistas a razào do 

regresso para interrogatôrio deste 

arguido, que estâ também em prisào 

preventiva. 

E procurado agora um terceiro 

homem, proprietârio da outra casa 

de alterne encerrada, conhecida 

como ML, que se encontra em parte 

incerta desde a operaçâo ordenada 

pelo Ministério Püblico. 

As autoridades têm ouvido também 

o testemunho de varias mulheres 

que trabalhavam nos bares objecto 

da mega operaçâo policial de domin- 

go, que culminou na selagem das 

principais casas de alterne de 

Bragança, na identificaçâo de 43 

mulheres e na detençào de dois 

proprietârios. 
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Governo anuncia criaçâo de 
Estrutura de Acempanhamente 
Permanente de Eure2004 
O Governo aprovou a criaçâo 
de uma Estrutura de 
Acompanhamento Permanente 
do Euro2004, que terâ como 
missâo assegurar a coordenaçâo 
do Campeonato da Europa de 
futebol, anunciou o ministro- 
adjunto do primeiro-ministro, 
José Luis Arnaut. 
A estrutura vai ainda acompa- 
nhar a actuaçào das entidades 
que preparam a fase final do Europeu - reuniâo semanal de Conselho de 
que se realiza em Portugal entre 12 de Ministros, José Luis Arnaut justificou a 
Junho e 4 de Julho - e articular, do ponto criaçâo deste organismo com a necessi- 
de vista politico e administrativo, todos os dade de garantir o sucesso do Europeu de 
aspectos relacionados corn a segurança, futebol, algo que "sô poderâ ser con- 
transportes, acessibilidades, saùde e logis- cretizado" se forem concluidas e imple- 
tica relativos ao evento. mentadas "de forma eficaz" todas as 
Em declaraçôes aos jornalistas, no final da acçôes e projectos. 

Selecçâo sub-2l de Portugal 
goleia Suécia na preparaçâo 
para o Europeu 

o "vendaval" de futebol atacante, quase 
sempre delineado pelo maestro Carlos 
Martins, começou bem cedo e proporcio- 
nou golos espectaculares no estâdio do 
Bonfim. José Româo aproveitou a segun- 
da metade para testar novos elementos 
quando o resultado jâ estava feito. 
A selecçâo portuguesa fez um bom 
ensaio na preparaçâo para o Europeu de 
sub-21, a realizar na Alemanha entre 27 
de Maio e 8 de Junho, e goleou a Suécia 
por 4-1 no estâdio do Bonfim. 
Mesmo sem jogadores influentes na 
manobra da équipa, como Cristiano 
Ronaldo, Tiago, e Hugo Viana, chama- 
dos por Scolari para os "AA", a turma 
das quinas mostrou ter capacidade para 
fazer uma boa caminhada na prôxima 
ediçâo do Campeonato da Europa. 
Os nôrdicos, adversârios da formaçâo 
lusa nessa competiçâo, revelaram algu- 
mas debilidades no sector defensivo, 
bem exploradas pelos portugueses. 
Fazendo uso de uma boa circulaçâo de 
bola e imprimindo grande velocidade 
nas acçôes ofensivas, Portugal criou qua- 

tro ocasiôes fla- 
grantes para abrir 
o activo, ainda 
antes do golo fan- 
tâstico de Raul 
Meireles que, de 
fora da ârea, bateu 
inapelavelmente o 
guardiâo Wiland, 
quando o 
cronômetro assi- 
nalava os 17 minu- 
tos. 
Carlos Martins, 
que em diversos 
lances jâ tinha 
dado grandes 
dores de cabeça 

aos defesas suecos, dilatou o resultado, 
na sequência de um livre directo. 
Pouco depois séria a vez de Jorge Ribeiro 
"imitar" o médio dos leôes, ao transfor- 
mar superiormente um livre à entrada da 
ârea contraria. 
O quarto golo de Portugal - terceiro de 
bola parada - surgiu aos 40 minutes, apôs 
uma falta cobrada no lado direito, corn 
Carlos Martins a aparecer solto de mar- 
caçâo para elevar a contagem. A Suécia 
reduziu para 4-1 â beira do intervalo, na 
conversâo de um castigo mâximo, por 
intermédio de Farnerud. 
O ritmo do encontre foi claramente que- 
brado pelas sucessivas substituiçôes, 
numa segunda parte em que José Româo 
quis ver em aeçâo outres jogadores corn 
menor experiência na selecçâo. 
Tirando um outro caso de excesso de 
individualismo, facto que deve ser rectifi- 
cado, ficou a ideia de que Portugal tem 
um bom colectivo e poderâ aspirar a um 
lugar no pôdio que, a concretizar-se, per- 
mitirâ o apuramento para os Jogos 
Olimpicos de Atenas. 

Benfica SAB aprova emprésttmo 
obrigacionista de 15 milhôes de eures 

m 

A assembleia gérai da Sport Lisboa e 
Benfica SAD aprovou um empréstimo 
obrigacionista de 15 milhôes de euros, 
segundo uma fonte da instituiçâo con- 

tactada pela Lusa. 
A operaçâo era o ponto ùnico 
da ordem de trabalhos da 
reuniâo, tendo sido aprovada 
sem quaisquer votos contra e 
sete abstençôes. 

' Cada obrigaçâo terâ o valor de 
cinco euros, sendo que a quan- 
tidade minima de subscriçâo é 
de 20 obrigaçôes, numa 
operaçâo que terâ uma 
duraçâo de très anos. 
Os bancos responsâveis pela 
organizaçâo da emissâo obri- 
gacionista sào o Banco 
Espirito Santo e o Millennium 
BCR 
O Benfica espera que a colo- 
caçâo das obrigaçôes comece 
"jâ no inicio de Março, logo 
apôs a aprovaçâo por parte da 
Comissâo do Mercado de 
Valores Mobihârios", segundo 

a mesma fonte. 
O montante angariado destinar-se-â a 
"reforço de tesouraria e cumprimento de 
obrigaçôes anterior mente assumidas”. 

Nova lioença" a partir da prôxbna época 

UEFA quer transparêneia 
financeira dos clubes 
Os clubes vâo ser obrigados a 
possuir uma licença europeia 
que comprove o equilibrio e a 
transparêneia financeira das 
suas contas, para poderem dis- 
putar as competiçôes 
europeias de futebol da UEFA 
na época de 2004/05. 
Esta licença, atribuida pela 
federaçâo de cada pais, per- 
mite "responsabilizar os 
clubes, définir um quadro de 
trabalho, fazer uma contençâo 
dos custos" que, segundo a 
UEFA, vai "melhorar" o 
futebol. 
Os critérios de atribuiçâo 
assentam em quatro eixos fun- 
damentals: critérios 
desportivos, de infra-estru- 
turas, de organizaçâo adminis- 
trativa e, sobretudo, de gestâo 
financeira. 
Existe, porém, alguma contes- 
taçâo por parte dos clubes de 
Espanha, de Inglaterra e de Itâlia, que 
se encontram numa situaçâo finan- 
ceira bastante instâvel. Por exemplo, o 
FC Barcelona tem, neste momento, 
dividas no valor de 161 milhôes de 
euros. 
Os clubes terâo de entregar às 
federaçôes de cada pais, até ao fim de 
Março, um balanço corn o exercicio 
financeiro correspondente ao ano de 
2003 (época de 2002/03), que serâ, 
depois, analisado por empresas de 
auditorias independentes. 

Ao nivel dos critérios desportivos, os 
clubes deverâo possuir no minimo 
très équipas de formaçâo dos 12 aos 
18 anos, enquanto no que diz 
respeito âs infra-estruturas é exigido 
um estâdio corn pelo menos 10.000 
lugares. 
Relativamente â organizaçâo interna, 
cada clube deverâ ter um responsâvel 
pela administraçâo, outro pelas 
finanças, outro pela segurança e outro 
pela transmissâo de conteüdos aos 
media. 
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Menos opçoes para Jasé Moprînho 

Ricardo Costa o Bosingwa 
aumentam loto do lesionados 
no FC Porto 
O treinador do FC Porto esta a preparar a 
recepçâo ao Vitôria de Guimarâes, sem 
uma parte significativa do plantel. 
Alenitchev, Derlei, César Peixoto e Marco 
Ferreira continuam KO, enquanto que 
Maniche e Sérgio Conceiçào estâo em 
dùvida para o jogo de sâbado. 
José Mourinho esta a atravessar uma 
semana "conturbada" na preparaçào do 
encontro do proximo sâbado trente ao 
Vitôria de Guimarâes. 
Sem alguns elementos ao serviço das 
respectivas selecçôes, o técnico dos 
dragôes tem trabalhado corn um numéro 
reduzido de futebolistas. 
Para além disso, o plantel do FC Porto tem 
sido bastante fustigado pelas lesôes que, 
de alguma forma, têm limitado as escolhas 
da équipa técnica. 
Derlei, César Peixoto, Marco Ferreira e 
Alenitchev, a contas corn problemas fisi- 
cos, sâo cartas fora do baralho para o jogo 

diante dos vimaranenses. Como se isso 
nâo bastasse, Bosingwa (estiramento no 
adutor) e Ricardo Costa (entorse no 
tornozelo esquerdo) sofreram lesôes ao 
serviço da selecçâo sub-21 e podem nâo 
defrontar a turma de Jorge Jesus. 
Maniche também nâo treinou e estâ em 
dùvida para sâbado. Ao invés, Sérgio 
Conceiçào estâ a recuperar bem da lesâo 
que o apoquentou e é possivel que esteja à 
disposiçào de José Mourinho. 

lOAOSEUAUTOMÙVEL 

EXPERIÊNCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 

Estimativas gratis 

2612 St. Clair Ave. W 
tesquina corn a Jane St J mpto. 

ORtM^isr 

Tel./Fax: 416-533-2439 

Fami'lia de adepte vitimado 
per um"very4ight" vai 
receber 235 mil euros 
Um acordâo do 
Tribunal da Relaçao 
agravou a indemniznçâo 
a pagar pela Fédéra ç an 
Portuguesa de Futebol a 
familia do adepto Rui 
Mendes, que mon eu 
vitimado por um Vei\- 
light" em,1996 durante a 
final da taça de Portugal 
entre o Benfica e o 
Sporting. 
Rui Mendes era adepto 
do Sporting e nâo resis- 
tiü âos ferimentos provo- 
cados por um; "very- 
light" lançado a partir de um dos topos 
do Estâdio Nacional, onde se encon- 
trayam elementos de uma claque dos 
encarnados. 
A FPF foi notificada para o pagamento 
de uma verba de 235 mil euros, mais 85 

mil euros que o montante inicialmente 
estipulado. 
A Federaçâo Portuguesa de Futebol vai 
requerer a aclaraçâo do acôrdâo do 
Tribunal da Relaçâo, para clarificar a 
situaçâo, defendendo desde jâ que o do- 
cumento contëm algumas "incorrecçôes". 

Portugal e Inglaterra 
empataram a um golo em 
jogo de preparaçào 

A selecçâo portuguesa de futebol 
empatou na quarta-feira 1-1 corn a 
Inglaterra, em encontro de 
preparaçào das duas équipas para o 
Europeu Portugal2004, disputado no 

Estâdio Faro/Loulé, 
no Algarve. 
Depois de se ter chega- 
do ao intervalo corn 
uma igualdade a 0-0, a 
Inglaterra adiantou-se 
no marcador logo no 
inicio do segundo 
tempo, com um golo 
de Ledley King, aos 47 
minutos, beneficiando 
de uma falha do defesa 

direito português Miguel. 
Os portugueses reagiram e igualaram 
aos 70 minutos, através de um espec- 
tacular golo de Pauleta, na conversâo 
de um livre directo. 

EQUIPA J 
1 Operârio 18 41 
2 Santiago 18 37 
3 Angrense 18 34 
4 Madalena 18 30 
5 Praiense 18 29 
6 Boavista Flores 18 26 
7 Velense 18 18 
8 Sp.Ideal 18 15 
9 Barreiro Angra 18 11 
10 Mira Mar 18 8 

P Resultados da 
Jornada 18: 
Operârio - Ideal, 3-1 

Boavista - Angrense, 0-1 

Velense - Barreiro, 3-0 

Praiense - Madalena, 2-0 

Miramar - Santiago, 0-4 

Aceitamos encomendas. 
com especiais todos os dias: 

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

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DUS POR SEMANA DAS 10AM-8PM • FECHADO A 2^ FQRA • 6^ FERU 10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive^ Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da (^EW • 
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EQUIPAS 

1 F.C. PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BEIRA MAR 

5 SP. BRAGA 

6 BOAVISTA 

7 NACIONAL 

8 MARITIMO 

9 RIO AVE 

10 MOREIRENSE 

11 GIL VICENTE 

12 U. LEIRIA 

13 BELENENSES 

14 ALVERCA 

15 P. FERREIRA 

16 ACAOéMICA 

17 V. GUIMARàES 

18 E. AMADORA 

J 
22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 
22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 
22 

22 
22 

RESULTADOS 

Sporting-Moreireflsa 1-0 
Académlca-Boavista, 1-0 
Paços Ferreira - Beira-Mar, 2-1 
Estrela Amadora-GH Vicente, 1-1 
Unlâolelrla-Haclonal,0-1 
Sporting Braga - Maritima 0-0 
Beidlca -FC Porto, 1-1 
VitOrta Guimaràes - Belenenses, 0-1 
Bio Ave-Alverca 1-2 

V 
17 

16 

14 

10 

10 

9 

10 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

3 

3 

E 
5 

3 

5 

5 

5 

7 

4 

10 

8 

6 

8 

5 

8 

4 

2 

4 

8 

3 

D 
O 

3 

3 

7 

7 

6 

8 

4 

7 

9 

8 

11 

9 

12 

14 

13 

11 
16 

M 
48 

43 

43 

32 

22 

21 

37 

24 

25 

18 

30 

25 

26 

23 

15 

17 

20 

15 

S 
14 

22 
20 

27 

26 

17 

23 

20 

21 
25 

27 

35 

36 

30 

34 

28 

29 

49 

P 
56 

51 

47 

35 

35 

34 

34 

34 

29 

27 

26 

23 

23 

22 

20 

19 

17 

12 

PRôXIMA JORIMADA 

Beira-Mar-Sp. Braga 
Belenenses-Académlca 
FC Porto-V.Guimaries 
Alverca - Paços de Ferreira 
Maritime-Est. Amadora 
Moreirense-Uniia Leiria 
Gil Vicente - Sporting 
Hacianal - Benlica 
Beavista - Bio Ave 

m elhores lilarcadores 

"DERLEI" (FC Porto) | X 
ADRIANO (Nacional),^^'' ' 

BENNI MCCARTHY (FC Porto) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
SIMÀO (Benfica) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
EVANDRO (Rio Ave) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
SOKOTA (Benfica) 
"WENDER" (Braga) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
LIEDSON (Sporting) 

ALAN (Maritimo 
"SERGINHO BAIANO" (Nacional) 
JOSÉ MANUEL (Paços Ferreira) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 
ROCHEMBACK (Sporting) 

EQUIPA J P 

V ESTORIL 

2‘ VARZIM 

3' V. SETùBAL 

4‘ NAVAL 

5‘ PENAFIEL 

6‘ SALGUEIROS 

7‘ D. AVES 

8* FEIRENSE 

8‘ MAIA 

10' D. CHAVES 

11' SANTA CLARA 

12' LEIXôES 

13' FELGUEIRAS 

14' PORTIMONENSE 

15' OVARENSE 

16' MARCO 

17' U. MADEIRA 

18' SP. COVILHà 

22 43 
22 43 
22 37 
22 36 
22 36 
22 34 
22 31 
22 2S 
22 23 
22 29 
22 28 
22 28 
22 27 
22 26 
22 26 
22 20 
22 17 
22 17 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

VARZIM - DESPORTIVO AVES, 1-1 

DESPORTIVO CHAVES - MAIA, 0-1 

LEIXôES - MARCO, 2-0 

OVARENSE - SANTA CLARA,.3-1 

PORTIMONENSE - FELGUEIRAS, 0-0 

PENAFIEL - ESTORIL, 3-1 

NAVAL 1® MAIO - SPORTING 

COVILHà, 2-1 

FEIRENSE - SALGUEIROS, 0-1 

U. MADEIRA - VIT.SETûBAL, 1-1 

SANTA CLARA - NAVAL 1° MAIO 

SP. COVILHà - FEIRENSE 

SALGUEIROS - PORTIMONENSE 

DESP. AVES - DESP.CHAVE 

MARCO - OVARENSE 

FELGUEIRAS - PENAFIEL 

ESTORIL - VARZIM 

MAIA - UNIàO MADEIRA 

VIT. SETüBAL - LEIXôES 

i t « '^1 t 
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EQUIPA J P 

l*Gondomar 23 57 
2* Dragôes Sandinenses 22 54 
3* Vizela 23 45 
4* F.C. Porto B 23 38 
5* Trofense 22 31 
Ü* Freamunde 23 31 
7“ Lixa 22 30 
8* Paredes 23 30 
D" Valdevez 23 30 
10" Sp. Braga B 22 28 
11" Pedras Rubras 23 28 
12* Caç. Taipas 22 27 
13" Infesta 23 27 
14" Fafe 22 27 
15" Lousada 23 2(i 
l(i* Bragança 22 25 
17" Vilanovense 23 22 
18" Ermesinde 23 10 
10" Leça 23 17 

Resultados 
FC Porto B - Gondomar, 1-1 
Vilanovense - Vizela. I-l 
Leça - Paredes, 1-1 
Lousada - Caçadores Taipas, 0-0 
Freamunde - Infesta, 3-1 
Bragança - Pedras Rubras, 0-0 
Trofense - Valdevez, 0-0 
Lixa - Dragôes Sandinenses, 0-1 
Fafe - Ermesinde. 1-0 
Folga: Sporting Braga B 

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

EQUIPA 

1* Torreense 
2* Sanjoanense 
3" Sp. Espinho 
4" U. Lamas 
5* Esmoriz 
G* Oliveirense 
7" Ac. Viseu 
8" Fàtima 
0" Caldas 
10" Alcains 
11* Pampilhosa 
12* Portomosense 
13" Sp. Pombal 
14* Vilafranquense 
15* Ol. Bairro 
IG* Agueda 
17* Académica B 
18* Ol. Hospital 
10* Estarreja 
20* Marinhense 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

48 
44. 
44 
43 
42 
30 
30 
30 
3G 
33 
20 
20 
28 
28 
25 
25 
23 
23 
20 
20 

Resultados 
Oliveirense - Alcains. 1-0 
Torreense - Académica B, 1-0 
O. Hospital - Vilafranquense, 0-0 
Uniào Lamas - Académico Viseu, 2-1 
Agueda - Marinhense, 2-2 
Sanjoanense - Sporting Espinho, 2-0 
Pampilhosa - Estarreja, 2-0 
Calaas - Esmoriz. 1-1 
Fàtima - Oliveira Bairro, 4-0 
Pombal - Portomosense, 1-1 

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

EQUIPA 

1* BAKKéIKéNSé 

2* OUIANÉN.SF. 

3* Ou. MOSCAVIDé 

4* MICAéU'.NSK 

5* CAMACIIA 

G* MARI riMo B 
7* ODIVFUAS 

8* PoN l'ASSOl.ÉNSK 
0*AMORA 

10* LUSI IâNIA 

11* OKIéN'IAÉ 

12* MAFRA 

13» RiitKiitA BRAVA 

14* LOUI.éI ANO 

15* VF.NDAS NOVAS 

IG* PlNIIAI.NOVF.NSI-: 
17* FARFNSK 

18* SIN'I RéNSé 

l'J* Si'ORiTNt; B 
20* SAN'K) ANTONIO 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

50 
'53 
47 
45 
41 
30 
37 
33 
33 
32 
31 
31 
31 
31 
27 
22 
10 
17 
IG 
IG 

Resultados 
Maritimo B - Micaelense, 04) 
Oriental - Pinhalnovense, 04) 
Amora - Sintrense, 4-1 
Ribeira Brava - Farense, 14) 
Est. Vendas Novas - Odivelas, 2-3 
Olhanense - Pontassolense, 3-1 
Louletano - Barreirense, 04) 
Camacha - Sporting B, 5-2 
Lusitània - Mafra„ 2-2 
Santo Antonio - Ol. e Moscavidé, 5-1 

25* Jornada 
Olivais e Moscavidé - Maritimo B 
Micaelense - Oriental 
Pinhalnovense - Amora 
Sintrense - Ribeira Brava 
Farense - Est. Vendas Novas 
Odivelas - Olhanense 
Pontassolense - Louletano 
Barreirense - Camacha 
Sporting B - Lusitània 
Mafra - Santo Antônio 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisâo % 

CL EQUIPA 

l* VAI.KNCIANO 

2* VlLAVKKDKNSK 
3'JOANK 

+* VlANKNSK 
5* MONUÀO 
G* SAN TA MARIA 

7* CABKCKIKKNSK 

8* MIRANDKI.A 

y EM'OSKNDK 

lü' VAI.I'AçOS 

11' MARIA DA FONTK 

VI* SANDIN'KNSKS 

Vi* PoNTK BARCA 

14* MONTAI.K(;RK 

15* CKKVKIRA 

16* RKIIOROKI.O 

17* AMARKS 

18* RONFK 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2U 
2U 
21 

46 
41 
4U 
31) 
37 
34 
31 
30 
2Ü 
20 
28 
28 
26 
23 
20 
13 
12 
11 

CL EQUIPA 

1* FIâKS 

2* RIHKIIUV) 

3* AI.IADOS 

4* VILA RKAI. 

5* F.AMAI.ICàO 

6* TIRSLNSK 

7* CANKI..\S 

8* MoNcnuyo 
y* RJ-.HORIKISA 

10* Ol.l\'KIRKNSK 
11* N(K;UKIRKNSK 

12* LOIIROSA 

13* RIOTINKI 

14* ClNF\KS 
15* PKDROUçOS 

16* s. PKDRO COVA 

17* P. BRANDAO 

18* RKGUA 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

44 
42 
36 
32 
32 
32 
30 
30 
20 
27 
26 
26 
25 
25 
22 
16 
7 

CL EQUIPA 

1* TOURI/KNM; 

2* PKNAI.NA CA-STKI.O 

3* CKSAKKNSK 

4* ANADIA 

5* S.\oJnÀo VLR 

6* T< ICI IA 

7* GAKANI IA 

0* MM.MKIROKNSK 

10* AROUCA 

11* AKKII-ANKNSK 

12* .SA! AD 

13* MANliUAI.DK 
14* SAN TA COMHA 

15* U. CoiMUiu 
16* FORNOS Al.c;ni)RK.s 
17* VAI.KCAMBRKNSK 

18* ACIM.AR !>A BKIR.\ 

45 
41 
35 
34 
34 
31 
31 
28 
28 
28 
26 
26 
24 
24 
24 
23 
20 
14 

CL EQUIPA 

1* Sol'RKNM. 
2* AURAN TKs 
3* BKNT. C. BRANCO 

4* OH'RINII.ANKNSK 
5* T( >RRKs N< »v.\s 
6* Rio MAIOR 

7* IDANIILNM-; 

8* PLNICIIK 

0* RIACIIK.NSK 

10* CAR.\Nt;|iKfKIK/\ 
il* BLNF.DI TKNSK 

12* FA/I;NI)KNST. 

13* BIIXIKIRKNSL 

14* Al.COB/\t,A 
15* AI.(^UK1I>.AO 

16* SKRTANKNSK 

17* MIRKNST. 

18* U. AI.MKIRIM 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

47 
46 
46 
38 
38 
36 
36 
36 
35 
28 
28 
28 
24 
16 
16 
14 
8 
7 

CL EQUIPA 

1* C.-VSA PlA 

2* PORTOSAN TLNSK 

3* RKAI. 

4* LotiRKs 
5* 1® DK/KMBKO 
6* C.VMAIU DK LOBOS 

7* MON TIIO 
8* BKNKICA B 
0* S.AN'TANA 
10* Ei.VAfc 

11* VlAt.ONGA 

12* MACMIC-O 
13* AI.COCUK TKNSK 
14* C.ARRK(;AIM) 
15* MAI.VKIK.\ 
16* .SAN TACRI'/KNSK 
17* S.NC.AVKNKNSK 
18* BKNAVII.KNSK 

40 
41 
36 
35 
33 
33 
33 
32 
31 
20 
28 
27 
25 
22 
21 
21 
13 
11 

CL EQUIPA J 

1*AT!.KTICO 21 

2* V. DA GAMA DK SINKS 21 

5* Ji'V. Évoi 
6* D. BK|A 

4* lM< mTAi. 

K|A 
7* LUSITANO VRSA 

8* BKIRA-MAR DO AI.( 

0» U. SAN TIACO 

10* AI.MANCII.KNSK 

12* SKSIMBKA 

13* MKSSINKNSKS 

14* MOURA 

15* FABRIL BARKKIRO 

16* MONTK TRICO 

17* QUARTKIRKNSK 

18* Esi*. LAOOS 

21 
21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

VALPAçOS - AUAXES, I-O 
ViLAVERDENSE - MONTALECRE, 20 
REBmDELO -Os SANDINENSES, (M) 
RtX4TE - CERVSIRA, -40 
SANTA MARIA - Mcx^çAo, 20 
VALENOANO • CABECEIRENSE, 1-1 
JOANE • MIRANDELA, 20 
VlANENSE - ESPOSENDE, 21 
MARU DA FONTE - Ptxm DA BARCA, 20 

I 
0 
0 s 

FAMAUCAO • LOUROSA, 23 

REGUA - CANELAS GAIA, 0-2 

TIRSENSE - OLIVEIRENSE, 4-0 

CINFAES-REBORDOSA, 1-2 

FIAES • NOGUEIRENSE, 21 

TCXIRE MONCORVO - RIO TINTO, 20 

PAçOS BRANDAO -ALIADOS LORDELO, 1-2 

PEDROUçOS • SAO PEDRO IM COVA, 1-5 

RDEDIAO-VILA REAL, 20 

TOURIZENSE - SANTACOMEADENSE, 21 

GAFANHA • VALECAIæRENSE, 00 

TOCHA - AGUIAR BEIRA, 00 

SATAO • CESARENSE, O-I 

F(»N03 ALGODRES • ARRITANENSE, l-I 
MILHEIROENSE - ANADU, 1-3 

PENALVA CASTELO • MANOUAU», 21 

AROUCA • SAo JoAo VER, 20 

SOCIAL LAMAS - UNIAO COIMBRA, &0 

Fax«n(ieiue - Soumise, 0-1 
CarAnguejdn - BeoedlteoM, S-3 
Rio Maior - AbranlM, 21 
MlreoM - TMTM Novaa, 0-2 
Pnlche • IdaobeoM, 2-1 
RiAchenae • Bldodreiue, 20 
Ginàiio AlcobaçA - Almeirün, 1-4 
Lourinhanenae - Sertanesae, 1-1 
Benfica Braoco - AlqueidAo Serra, 5-0 

BENFICA B - REAL, 0-2 

MACHICO-ALCOCHETENSE, 14F 

SANTACRUZENSS - BENAVILENSE, 0-1 

CASA Pu • ViALONCA, 50 
1« DEZEMBRO - CAMARA LC»08, 1-0 

CARRECADO - O ELVAS, 1-2 

MALVEQU - PMITOSANTENSE, 0-2 

MONTIIO - SACAVENENSE, 21 

LOURES • SAOTANA, 21 

ESPERANçA LAGOS - VASCO GAMA, 1-2 

SILVES - 0.UARTEXRENSE, 20 

MCXTRA - FABRIL BARREIRO, 21 

IMORTAL - LUSITANO VRSA, 00 

SESIMBRA -M(M4TE TRIGO, 54) 

BEIRA-MAR -JuvEmuitt ÉVORA, l-I 
ATLêTICO - SECCAL, 22 

ALMANSILENSE • DESPORTIVO B^A. 21 

UNUO SPORT CLUBS - MESSINENSE, 21 
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Va là, um pouco de verdli 
O Sporting, mesmo com afliçôes caseiras, 
venceu o Moreirense, por 1-0 e, a recom- 
pensa, de conquistar dois pontos ao 1“. 
classificado FC Porto, e distanciar-se mais 
dois pontos ao 3°, o 
Benfica que, na 
Luz, nâo conseguiu 
vencer o FC Porto, 
embora o justificas- 
se. 
0 empâte da Luz 
(1-1) entre Benfica e 
FC Porto isolou 
ainda mais o 
Sporting no 2” 
lugar e deu-lhe 
mais esperanças de 
alcançar o primeiro 
lugar da gérai desta 
1 LIGA'2003/4, 
desde a primeira 
hora corn a 
"chancela" dos 
azuis-e-brancos das 
Antas. 
"Bamos a ber". 

como diz o ceguinho. 
Assim, nada de especial no topo da tabela, 
para além dos pontos conquistados pelo 
Sporting e as renovadas esperanças... 

verdes! 
A Académica foi "às 
bruxas" e la con- 
seguiu uma vitôria 
caseira, -à custa do 
Boavista, apenas 
por 1-0. A Uniâo 
de Leiria deixou 
que o Nacional 
da Madeira lhe 
"assaltasse" o 
Castelo e lhe 
"roubasse" os très 
pontos da praxe. 
Acontece. 
O Paços de Ferreira 
venceu o Beira Mar, 
por 2-1 e, o Estrela 
da Amadora nâo foi 
além de um empâte 
corn o aguerrido Gil 

Vicente. 

.V' . li i f.:i 

Temos também: 
o < . «V • 'v-.. 

: ;• Todos os sdbados; 

Tel.: 416-537-2993 
, 191 Geary Ave., Toronto 

?• 

No Estâdio da Maia, 
por interdiçâo do de 
Guimarâes, o Vitôria 
recebeu o Belenenses e 
foi batido, por 0-1. A 
vingança de Inâcio a... 
frio! 
Ainda pelo norte, o Rio 
Ave deixou-se surpreen- 
der pelo "desiquilibra- 
do" Alverca, metendo 
âgua até aos limites. Rio 
Ave 1- Alverca 2. 
Contra isto, "batati- 
nhas"... 
A 23a. Jornada, tem 
inicio sexta-feira, dia 
20, corn o jogo Beira 
Mar-Sp. Braga, com 
inicio às 16h30 e trans- 
missào na SporTV. 
Sâbado, às 14hl5, 
Belenenses-Académica 
e, às 16h30, o FC 
Porto-Guimarâes, 
ambos corn transmis- 
sâo na SporTV. 
No Domingo, dia 22, 
às llhOO, Alverca- 
Paços Ferreira, 
Maritimo-E. Amadora 
e Moreirense-Uniâo de 
Leiria. Depois, às   
14hl5, o Gil Vicente-Sporting, corn ima- 
gens na RTPi e, o Nacional-Benfica, às 
15hl5, corn transmissâo na FPtv/SIC. 
Segunda-feira, encerramento da Jorna- 
da com o jogo Boavista-Rio Ave, às 

14h45, corn transmissâo na SporTV. 
Mais uma Jornada com Jogos "frescos" e de 
prognôsticos reservados. 

JMC 


