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Aoilios lo Prolact DiDloma angartam $29 mil tMlaras 
Com o objective de apoiar o 
Projecto Diploma, um grupo de 
associaçôes, "Amigos do Projecto 
Diploma", organizou, esta sexta- 
feira, uma festa de Carnaval, no 
Mississauga Convention Centre. 
Depois de observarem o esforço 
levado a cabo pelos jovens respon- 
sdveis pelo projecto, os Amigos do 
Projecto Diploma - ACAPO, 
FPCBP, Cong^esso Nacional Luso- 
Canadiano, Lusogolf Fundraising 
Inc. e a Portuguese Canadian 
Golfers Association - decidiram 
juntar-se à lista dos apoiantes e 
patrocinadores, com o intuito de 
contribuirem para o sucesso do 
projecto. Fundado em 2002, o 
Projecto Diploma é uma iniciativa 
criada por e para jovens, com o 
principal objective de promover o 
valor da educaçâo na comunidade 
portug^esa. 
^ Pagina 4 

Barcelenses em festa He Sarrabulho e Desperte 
O Dundas Banquet Place encheu-se "até às costuras" para acolher os centos de barcelenses e seus amigos para um convivio alegre e saboroso com o célébré prato tipico de 
Sarrabulho à moda de Barcelos. Sim, porque à moda de Barcelos... é diferente! Tomem nota: Farinha de milho, milho traçado, carnes de porco, vaca e galinha, sangue de porco, 

sal, cuminos e pimenta. Tudo à medida -quanto baste!- para que o sabor seja o pre- 
tendido por quern o faz e pelo respeito à tradiçâo. Foi um come e répété, que sô hâ 
mais para o proximo ano! ^ Pâgina 9 TEIXEIRA 
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Jâ nâo era novidade para 

ninguém o mau perder dos 

portugueses em relaçâo aos 

seus clubes do coraçâo, as 

acusaçôes aos ârbitros, a 

cenas de pancadaria aqui e 

ali, invasôes de campo, 

cadeiras pelo ar, palavreado 

imprôprio para consumo de dirigeâtes e agentes 

do "desporto" profissional português, etc, etc. 

Mas, agora, esta de um um homem de cargo publi- 

co, entrar num campo de futebol para agredir o 

ârbitro e dizer barbaridades pela boca fora, é 

chocante e vergonhoso! 

Como vâo os bem-falantes da bola nacional 

"descalçar esta bota" perante os outros comparsas 

internacionais neste ano de 2004 em que Portugal 

é o palco do EURO de futebol? 

O "homem pùblico" de Arcos de Canaveses, sem 

pudor nenhum, ainda disse depois do acto que "se 

fosse agora, agiria da mesma maneira"!?... 

Bolas, meus senhores. 

Homens "pùblicos" destes 

nem na prisâo têm lugar. 

O energùmeno em causa, 

Avelino Ferreira Torres, 

présidente da Câmara de 

Marco de Canaveses e 

Director do clube de futebol 

da terra, nâo é a primeira 

vez que "desabafa" a sua 

fûria contra os ârbitros e, 

desta vez, desatou aos ponta- 

pés à plaça eletrônica e sô 

nâo deu no ârbitro porque 

nâo o deixaram. Este politi- 

co e autarca, de maus figa- 

dos, vai ser sancionado pela 

Comissâo Disciplinar da 

Liga de Clubes por ser diri- 

gente do clube (o Marco, 

sem ter culpas, também sera 

penalizado) e, logicamente, 

como "homem pùblico". 

As suas pretensôes politicas e 

autârquicas deverâo ficar 

"enterradas" pelo caminho e, 

quanto ao dirigismo 

desportivo, quem é que o vai 

querer? 

Bom, nestas coisas da bola, 

se calhar até estou enganado. 

Quem me diz que os mar- 

coenses nâo vâo pô-lo aos 

ombros e enaltecê-lo pelo seu 

feito em defesa do clube? 

PS/Ainda a tempo soubemos 

que ele desistiu de ser diri- 

gente do Marco, dois antes 

da barracada. Resultado: sô 

o clube é que foi penalizado! 

JMC 

Tu Cfl Tu com os leîtores 

Olâ, olà, gente amiga! 

A "vida sâo dois dias e o Carnaval très"... 
Prontos!, o Carnaval jà passou e, a vida, que é 
"mais pequena" segundo a cançâo, continua. 
Paradoxos, ou talvez nâo! 
Que tal, divertiram-se? 
Se nâo lhe correu o Carnaval da melhor 
maneira, nâo se preocupe, hâ muitos mais car- 
navals por ai. Alias, "hâ mais "camavais" do 
que marinheiros"... 

Vamos aos factos. 
A iniciativa do First Portuguese, que tanto êxito obteve no 
ultimo Verâo, vai estar de novo ao serviço dos mais jovens 
da Comunidade e seus pais. 
A Direcçâo do First Portuguese C.C. Centre, e corn o total 
apoio dos pais dos jovens da Escola de Português do First 
Portuguese, vai realizar o programa "Ocupaçâo dos 
Tempos Livres", para crianças dos 4 aos 10 anos de 
idade, durante as férias de Março (March Break), de 15 a 
19 de Março, corn o horârio das 7 da manhâ às 6 horas 
da tarde. 
Para informaçôes e registos, contactem a secretaria da 
Escola do First: 416 531-9971, ou 416 531-1647. Ocupem 
os tempos livres dos vossos filhos, ütil e saudavelmente, 
corn a équipa de professores e responsâveis do First 
Portuguese. 

O Consulado-Geral de Portugal em Toronto informa 
que, à semelhança dos anos anteriores, a Associaçâo das 
Universidades da Regiâo Norte ira promover o 
Programa de Cursos de Verâo da Associaçâo das 
Universidades da Regiâo Norte, de 11 a 24 de Julho de 
2004. Este programa destina-se a levar a Portugal profis- 
sionais e estudantes do ensino superior, de todas as 
idades, que se interessem por programas de desenvolvi- 

mento pessoal e que desejem complementar as suas com- 
petências nos tempos propostos. Os participantes terâo de 
suportar os custos de passagem e taxa de inscriçâo, 
estando a cargo da organizaçâo a hospedagem, a alimen- 
taçâo e os transportes relacionados corn a programaçâo. 
Informaçôes: www.aurn.pt 

O Consulado-Geral de Portugal informa também que 
durante o corrente mês de Março, estarâo expostos ao 
pùblico no Consulado, os Cadernos de RECENSEA- 
MENTO ELEITORAL , para efeitos de consulta e recla- 
maçâo de interessados. 
Os erros ou omissôes detectados devem ser imediata- 
mente indicados à Comissâo Recenseadora, devidamente 
fundamentados, a fim de serem comunicados ao STAPE, 
para correcçâo. Mais informaçôes: 416 217-0966 Ext. 222 

O jovem actor e 
cantor Steve 
Vieira vai fazer a 
festa de lança- 
mento do 
seu primeiro tra- 
balho gravado, 
Domingo, dia 21 
de Março, no 
Oasis 
Convention 
Centre, em 
Mississauga. O 
almoço sera 
servido pelas 
13h30. 

Uma festa diferente, corn teatro, cinema e variedades. 
Acompanham o Steve Vieira, as colegas e amigas, Mikâ e 
Nancy Costa, e os mùsicos Tony Melo, Manuel Moscatel 
e Nelson Câmara. A produçâo é do mùsico e compositor. 

Nelson Câmara. 
Para informaçôes e marcaçôes de bilhetes, contactem o 
Steve Vieira: 416 278-6909. 
Os nossos parabéns ao jovem artista e um obrigado pelo 
convite feito. 

Jâ nâo viamos hâ muito, o casai Marilia e David Leal, um 
casai que deu muito de bom â Comunidade corn o seu 

famoso corner caseiro no velho restaurante Banaboia, em 
Toronto. Depois de uns anos de ausência, voltaram, e 
reabriram o Banaboia, agora junto da Igreja de Sâo 
Mateus, na Rogers e Old Weston Road. 
A gerência da casa esta sob a batuta de David Leal e do 
José Gonçalves, sendo a cozinha liderada pelo "dedinho" 
da Marilia Leal. O restauremte Banaboia mantém a sua 
tradicional qualidade e, agora, corn mais espaço e deco- 
raçâo alegre, tornou-se mais agradâvel e cômodo. 
Parabéns, amigos Marilia e David Leal. Bern vindos à 
Comunidade. 
Muito mais temos para vos nas paginas do seu O Milénio. 
Obrigado, pela vossa consideraçâo e companhia. 

JMC 
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Canadâ envia avides 
miiitares para o Haiti 
Très aviôes Hercules, do Canada, foram envi- 
ados para o Haiti, no caso de haver a necessi- 
dade de retirar do pais todos os canadianos 
que la se encontrem, informou o primeiro 
ministro na manhâ de sâbado. Paul Martin fez 
anüncio durante uma pequena conferência, 
com présidentes da câmara, em Calgary, em 
que comentou a perturbaçâo que tem vindo a 
registar-se naquele pais das Caraibas. 
Entretanto, o Présidente Jean-Bertrand 
Aristide deixou o Haiti. Numa declaraçâo lida 
pelo primeiro-ministro haitiano, Yvon 
Neptune, o chefe de Estado denüssionârio diz 
que decidiu abandonar o poder para "evitar 
um banho de sangue". 
Incapaz de enfrentar a insurreiçâo armada que 
caminhava a passos largos para a guerra civil, 
Aristide acabou por ceder à pressào diplomàti- 
ca e apresentou a demissâo. O Présidente 
haitiano esteve reunido corn représentantes 
dos Estados Unidos e da França que lhe pro- 
puseram que saisse do pais, como forma de 
resolver a crise. 
Aristide acabou por assinar a carta de demis- 
sâo e partiu durante a madrugada Segundo 
fontes do Govemo haitiano, o Présidente 
demissionârio soUcitou o exilio ao Panama, 
Taiwan e Marrocos, mas Rabat jâ anunciou 
que rejeita o pedido. Os rebeldes liderados por 
Guy Philippe aceitaram adiar o assalto à capi- 

tal, Port-au-Prince, por um prazo mâximo de 
dois dias, depois de jà terem ocupado as 
restantes cidades mais importantes do pais. 
Esse periodo deu tempo aos mediadores para 
encontrar uma saida para a crise. De acordo 
corn a agência Reuters, a oposiçâo haitiana 
aceitou cooperar corn a comunidade intema- 
cional e subscreveu o piano que previa a demis- 
sâo do Présidente e o envio de uma força multi- 
nacional. Um dos dirigentes da oposiçâo, 
Evans Paul, anunciou também que foi feito um 
apelo à calma a todos os apoiantes do 
Présidente Aristide. Existem cerca de mil cana- 
dianos inscritps na embaixada, desconhecen- 
dose, no entanto, o nümero dos que ja terâo 
partido desde o inicio da violência no pais. 

libérais voitam a subir nas 
sondagens 
Os libérais de Paul Martin voltaram a con- 
quistar a confiança dos canadianos, de 
acordo corn os resultados de uma nova 
sondagem, realizada pela EKOS, corn ori- 
entaçâo do matutino Star de Toronto. 
Segundo apurou ptvitual.com, os libérais 
jâ contam corn 42 por cento de apoio dos 
eleitores. Embora os resultados sejam 
mais elevados em relaçâo às sondagens 
mais recentes, ainda se encontram abaixo 
dos 56 por cento que se tinham verificado 
em Dezembro, antes do escândalo sobre 
patrocinios ter vindo a pûblico. 
Os responsâveis pela sondagem entrevis- 
taram 1.020 adultos, num periodo de très 
dias, corn inicio a 23 de Fevereiro e cujos 
resultados apresentam uma margem de 

Foto da semana 

'é 

t 
Cuidado: camelo 

Nâo que o sinal de trânsito que previne da existência de lomba ou 
depressâo tenha mudado de significado no Reino Unido. É apenas 
uma coincidência. Obras numa estrada junto a um Safari Park. 

erro apenas de 3.1 pontos percentuais. 
Ainda de acordo corn a mesma sondagem, 
os conservadores contam corn 32 por 
cento de apoio, o NDP esta de seguida 
corn 15 por cento e, por ultimo, o Bloc 
Québécois 9 por cento. 

Amor de ArOsta'2004 
Os responsâveis de Venus 
Creations reuniram na Câmara 
Municipal de Mississauga o novo 
grupo de artistas que val partici- 
par na gravaçâo do quarto album 
"Amor de Artista", para a 
fotografia de capa e promoçâo. 

Juntaram-se os novos elementos. Tiffany 

Costa, Ana Patricia, Michelle Cabrai, 
Michelle Madeira, Lindsey Câmara e 

Tessa Alves, aos veteranos. Misty, Mano 

Belmonte, Avelino Teixeira, Luiz 

Bonanza, Nelson Câmara e Joâo Ledo. 

Joe ejohn Furtado, responsâveis da Venus 

Creations estâo de parabéns corn esta ini- 

ciativa que dâ oportunidade a muitos artis- 

tas de gravar as suas cantigas. 

Mills apresentou piano 
para a beira-lago 
O deputado federal, Dennis Mills, 
responsâvel pelo planeamento da beira- 
lago de Toronto, anunciou o piano 
multi-milionârio do projecto que, para 
muitos, tem tanto de ambicioso como 
de expendioso. Nâo obstante um inicio 
dificil, causado por um grupo de activis- 
tas que protestavam contra a pobreza, 
Mills apresentou as ideias principals de 
todo o projecto: um conjunto de parques 
de 40 hectares; pianos para um aquârio 
ârtico massivo; a construçâo de uma 
grande superficie para a prâtica de 
desportos extremos; um centro abori- 
gène especial para as llhas de Toronto; 
um piano para 6.000 habitaçôes e 
mudanças no sistema de transportes 
püblico que facilitem o acesso a toda 
esta zona. 
“Toronto adora a beira-lago. Trata-se da 
nossa atracçâo turistica”, divulgou Mills 
numa carta enviada ao primeiro min- 
istro. “Muitos dos assuntos de importância 
nacional reflectem-se nos projectos que 
estamos a planear”. 
Tanto o governo de Otava, como o do 
Ontario, jâ se comprometeram a disponi- 
bilizar $500 milhôes de dôlares cada para 
o projecto, nâo se sabendo ainda se esse 

montante serâ suficiente para finalizar 
todo o projecto. 
O piano divulgado sexta-feira excede em 
$78 milhôes acima do planeado pelo 
governo federal, embora tudo indique que 
corn a aproximaçâo das eleiçôes, o gover- 
no encontre o dinheiro para o projecto. 
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Amlgos do Proiect Diploma angariam $25 mil ddlaies 
Coin O objectivo de apoiar o 
Projecto Diploma, um grupo de 
associaçôes, "Amigos do Projecto 
Diploma", organizou, esta sexta- 
feira, uma festa de Carnaval, no 
Mississauga Convention Centre. 
Depois de observarem o esforço 
levado a cabo pelos jovens respon- 
sàveis pelo projecto, os Amigos do 
Projecto Diploma - ACAPO, 
FPCBP, Congresso Nacional Luso- 
Canadiano, Lusogolf Fundraising 
Inc. e a Portuguese Canadian 
Golfers Association - decidiram 
juntar-se à lista dos apoiantes e 
patrocinadores, corn o intuito de 
contribuirem para o sucesso do 
projecto. Fimdado em 2002, o 
Projecto Diploma é uma iniciativa 
criada por e para jovens, corn o 
principal objectivo de promover o 
valor da educaçâo na comunidade 
portuguesa. 

A Festa de Carnaval teve inîcio às 18h30 
corn uma recepçâo de Martini, cortesia de 
Bacardi Canada e as boas-vindas dadas 
por toda a équipa do Projecto Diploma. 
Eric Arruda, director da juventude do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano pela 
secçào de Toronto, foi o Mestre de 
Cerimônias e deu as boas-vindas a todos 
os présentes, agradecendo o apoio que 
davam à iniciativa. Embora os organi- 
zadores tivessem, no inicio da semana, 
demonstrado alguma preocupaçâo quanto 
à data da festa, acabaram por ver as suas 
expectativas ultrapassadas, uma vez que a 
saja estava praticamente esgotada. 
Isabel Sinde, pôssuidora de uma voz de 
diva e cada vez mais segura de si mesma, 
entoou os hinos do Canada e de Portugal, 
respectivamente. Eric Arruda chamou ao 
palco, ainda antes do jantar, o présidente 
dos Amigos do Project Diploma, Manny 
Coelho, que, resumidamente, em por- 

tuguês e em inglês, 
explicou o objectivo da 
organizaçâo. 
Seguidamente, Eric 
Arruda apresentou 
o présidente e 
CEO 
do bcpbank - ùnico 
patrocinador de platina 
do Projecto Diploma -, 
Dr. Alexandre Beirâo. 
Tal como jâ afirmou 
noutras ocasiôes, o Dr. 
Alexandre Beirâo falou 
da honra que é para o 
bcpbank apostar na 
juventude e, particular- 
mente, em projectos 
como o Projecto 
Diploma, uma vez que 
o futuro do banco 
passa por essa mesma 
juventude. 
Dr. Artur de 
Magalhâes, consul gérai de Portugal em 
Toronto, falou de seguida e deu os 
parabéns a todos os que trabalham no pro- 
jecto e a todos os que o apoiam, alertando 
que em breve a comunidade começarâ a 
pedir resultados "mais concretos". 
Também antes do jantar, o présidente da 
Federaçâo de Empresârios e Profissionais 
Luso-Canadianos, Ermidio Alves, apresen- 
tou a biografia do orador da noite, Dr. 
Kim Vicente, Professor de Enginharia e 
fundador do Laboratôrio de Enginharia 
Cognitiva da Universidade de Toronto. O 
Professor Dr. Kim Vicente foi escolhido, 
tal como Eric Arruda explicou, por se 
tratar de um dos exemplos que o Projecto 
Diploma procura: um verdadeiro exemplo 
de sucesso entre os portugueses e um 
exemplo a seguir por geraçôes futuras. 
Oriundo de Lisboa, o Professor Kim 
Vicente passou aos quadros da 
Universidade de Toronto em 1991. 
Recordou que, desde essa altura, todos os 
anos lê a lista de alunos que tem nas suas 
turmas, cujos nomes de alguns nâo con- 
segue pronunciar, e lamentou o facto de 
ainda ser dificil encontrar nomes de por- 
tugueses. Depois de enaltecer a influência 
dos pais - sobretudo do pai - na sua vida, o 
Prç)f. Kim Vicente realçou a importância 
de apoiar o Projecto Diploma e tentar 
cada vez mais incutir nos nossos jovens a 
importância do ensino superior. 
Logo apôs o delicioso jantar, Eric Arruda 
chamou ao palco os représentantes dos 
Amigos do Projecto Diploma - Peter 
Ferreira, José Eustâquio, Ermidio Alves, 
José Borges, Joe Pinto e Manny Coelho - 
juntamente corn a présidente do Projecto 
Diploma, Maggie Unçâo e o fundador 
Frank Alvarez Jr., para lhes apresentar o 
cheque no valor de $25 mil dôlares, 
resultado da festa de angariaçâo. Frank 

Alvarez Jr. apresentou, resumidamente, as 
diferentes fases do Projecto Diploma e 
agradeceu o esforço de toda a comunidade 
em o apoiar, salientando que ninguém da 
équipa usufruiu de um cêntimo dos fun- 
dos recolhidos, sendo o seu esforço mera- 
mente voluntârio. 
Maggie Unçâo, présidente do Projecto 
Diploma e uma grande impulsionadora 
das suas iniciativas, falou do trabalho 
que, juntamente corn toda a équipa, tem 
vindo a desenvolver, agradecendo em 
particular aos Amigos do Projecto 
Diploma e patrocinadores de Platina, 
Ouro e Prata. 
A festa terminou corn a exibiçâo do grupo 
Brazil Nativa Dance Company, uma esco- 
la de samba de Toronto. Embora a data 
oficial do Carnaval jâ tivesse terminado, o 
espirito carnavalesco ainda se mantinha e 

reanimou perante a excelente exibiçâo 
de mùsica, samba e figurinos que 
preencheram a sala de cor e alegria. 
Para desgastar o excelente jantar e 
continuar a animar os présentes, foi a vez 
dos Starlight, grupo que jâ dispensa de 
apresentaçôes, tal é o seu répertorie de 
sucessos, ocuparem o palco e apre- 
sentarem os seus maiores sucessos. Levou 
um minute a encher a pista de dança. 
Eoi uma iniciativa louvâvel, como lou- 
vâveis sâo todas as iniciativas que visam 
apoiar projectos idênticos a este. Para mais 
informaçôes ou para se envolver no 
Projecto Diploma, poderâ visitar a pâgina 
da internet www.projectdiploma.com, tele- 
fonar paa o 416-536-9069 ou visitar pes- 
soalmente o escritôrio, localizado no 1680 
Dundas Street West. 

Ana Fernandes 
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Project Diploma 
uma jovem e 
risonha realidade 
Os Amigos do Project DIPLOMA foram 
felizes no jantar/festa que realizaram no 
Mississauga Convention Centre, para 
angariaçâo de fundos a favor do projecto 
dirigido aos jovens luso-canadianos. No 
jantar, onde foram conseguidos mais de 25 
mil dôlares para o projecto, A FPtv esteve 
présenté corn a jornalista Arminda 
Cordeiro e o técnico de imagens Jorge 
Costa. 
Das entrevistas efectuadas ao Dr. 
Alexandre Beirâo Présidente do 
BCPbank, ao Cônsul-Geral Artur 
Magalhâes, ao Laurentino Esteves, e ao 
fundador do projecto Frank Alvarez Jr., 
registâmos um pequeno resumo. 
Arminda Cordeiro - A que se deve esta 
aposta no Projecto Diploma? 
Dr. Alexandre Beirâo - O Projecto 
Diploma, como qualquer outro projecto, 
que tenha a ver corn a melhoria das 
condiçôes dos jovens luso-canadianos, ou 
portugueses, é para nos fundamental. Nos 
somos uma empresa canadiana, mas de 
capitals portugueses e vivemos para a 
comunidade portuguesa, trabalham 
connosco praticamente s6 portugueses. 
Portanto, para a continuaçâo da empresa e 
da continuidade, é fundamental o desen- 
volvimento dos jovens. 
Arminda Cordeiro- No âtrio do salào, 
registâmos as opiniôes de alguns partici- 
pantes... Que me diz do Project Diploma? 
Anônimo-Eu acho que o Projecto Diploma 
é uma boa ideia para ajudar os jovens na 
escolha das escolas e carreiras. 
Laurentino Esteves - É um projecto muito 
valioso para a nossa comunidade, encora- 
jar sobretudo a juventude a continuar os 
sens estudos. Este grupo de jovens 
voluntârios estâo de parabéns por desem- 
penharem um projecto em comum que 
bénéficia a comunidade portuguesa. 
Dr. Artur de Magalhâes - Devido ao 
papel nuclear que o Consulado Gérai 
desempenhou no Projecto Diploma, e 
principalmente no meu antecessor, colega 
e amigo, Dr. Joào Perestrello, que nele se 
empenhou pessoalmente, é grato, pois, 
verificar que este projecto, quai filho, 
começa a gatinhar e que muitas mais mâos 
amigas começam a surgir, como parece ser 
o çaso de todos os présentes nesta sala. A 
breve prazo, vozes começarâo a pedir 
resultados, julgando que o problema se 
resolve com muitos dôlares, mas nem 
sempre é assim, infelizmente. Quando se 
trata de mentalidades ou de estruturas 

mentais, a persistência, a parte de inter- 
vençâo pedagôgica, lenta por natureza, 
sâo, mais do que tudo, a chave do sucesso. 
Flâ, pois, que ter paciência. 

Frank Alvarez Jr. - O projecto tem sido 
uma luta dificil, mas esta angariaçâo de 
fundos représenta o inicio de uma vitôria 
para nos e para a comunidade. A partir de 
agora, temos os recursos financeiros para 
poder ter alguém a lutar pelo nosso caso, 
no dia-a-dia. 
Mais era dificil. A festa estava ao rubro, a 
felicidade notôria no rosto de todos, e a 
missâo cumprida. Pedir mais tempo aos 
nossos entrevistados era provocar 
situaçôes de cansaço. Parabéns a todos! 

JMC/Ana Fernandes 

Professor Dr. Kim 
Vicente um Dom 
exemple a seguir 
o Professor Dr. Kim J. Vicente B.A.Sc., 
M.S., Ph.D., da Universidade de Toronto, 
foi o orador convidado da festa dos 
Amigos do Project Diploma. Um bom 
exemplo. 
Filho do conhecido Vicente, capitâo da 
équipa campeâ do First Portuguses 
Canadian Club, um homem vertical, 
seguro de si e conhecedor do mundo que o 
rodeia. Um homem que soube também 
"capitanear" a familia e o ambiente. Seu 
filho, soube reconhecê-lo. Pai e filhos, sào 
exemplos a seguir. 
Trancrevemos a seguir o discurso do Dr. 
Kim J. Vicente. 

"Gostaria de agradecer a todos a vossa pre- 
sença esta noite, especialmente aos organi- 
zadores do Project Diploma pelos esforços 
que têm feito em beneficio de todos os 
jovens Luso-Canadianos. Para mim, é 
uma grande honra e prazer estar aqui con- 

vosco para falar sobre uma questâo muito 
importante e que me preocupa bastante: 
como é que podemos ajudar e incentivar 
os nossos jovens a tomar o mâximo 
proveito das grandes oportunidades de 
ensino superior que existem neste rico 
pais. Sô assim é que podem obter os 
conhecimentos necessârios para ter uma 
melhor qualidade de vida, nâo sô para si 
prôprios, mas também para os seus filhos 
e netos. 
Gostaria de começar por vos contar um 
pequeno episôdio pessoal. Comecei a dar 
aulas na universidade em 1991 e no 
primeiro dia de aulas, cada ano, leio a 
lista de nomes dos novos estudantes. Hâ 
sempre muitos nomes anglôfonos, vârios 
Chineses, alguns italianos e outros indi- 
anos. Muitos destes nomes sâo muito difi- 
ceis de pronunciar. No entanto, em 1994, 
lembro-me perfeitamente do primeiro dia 
de aulas devido ao facto de no fim da 
lista estar um nome que nâo tive dificul- 
dade nenhuma a pronunciar: Isabel 
Vasconcelos. Embora o numéro esteja 
definitivamente a aumentar, ainda nâo hâ 
muitos nomes portugueses nas minhas lis- 
tas de turmas no curso de Engenharia 
Industrial, da Universidade de Toronto. 
Essa é a razâo pela quai o Project Diploma 
existe e é tâo necessârio. 
Na minha opiniâo, o pequeno numéro de 
Luso-Canadianos que prosseguiu no ensi- 
no superior résulta, pelo menos em parte, 
de uma dificuldade em integrar o Velho 
Mundo da Europa corn o Novo Mundo do 
Norte América. Vôs, os que emigrastes de 
Portugal para o Canadâ, sabeis, melhor do 
que ninguém, o quâo dificil é esta tran- 
siçâo, cheia de desafios em todos os aspec- 
tos da vida. Sobretudo quando falamos 
em educaçâo, parece ser impossivel criar 
uma ponte entre o Velho Mundo - onde os 
nossos pais e avôs tiveram apenas a esco- 

larizaçâo minima porque tiveram que 
começar a trabalhar muito jovens para 
ajudar a suportar a familia - para o Novo 
Mundo - onde as licenciaturas das univer- 
sidades e colleges sâo cada vez mais fre- 
quentes e exigidas em empregos que 
podem garantir a prosperidade econômica 
de todas as familias. Dadas as énormes 
diferenças, poderâ parecer que temos 
referêneias suficientes na nossa comu- 
nidade que nos possam ajudar a fazer essa 
transiçâo. 
Eu nâo acredito neste ponto de vista. A 
minha mensagem, para todos vôs, esta 
noite, é de que precisamos olhar para além 
do ôbvio, ou seja, de que os nossos antepas- 
sados eram empregados de obras pùblicas 
ou costureiras, e examinar atentamente os 
valores que nos deixaram quando lutavam 
por essas profissôes. 
Os meus pais sâo exemplos maravilhosos 
do ponto que tento provar. Dado o limite 
de tempo que tenho, vou focar-me no meu 

pai. Carpinteiro de profissâo, o meu pai 
também foi jogador de futebol, semi- 
profissional, em Portugal. Alguns de vôs 
poderâo lembrar-se dele como o capitâo da 
équipa do First Portuguese, vencedora do 
campeonato da Liga Nacional Canadiana 
de Futebol, em 1969. Em Portugal, jogou 
em Alhandra - numa équipa da segunda 
divisâo - durante os anos 50 e 60. 
Ao longo da sua carreira de futebolista, o 
meu pai sempre demonstrou um enorme 
sentido de justiça. Depuis de um jogo em 
que a sua équipa tiriha perdido, devido a 
uma falta injusta, os fâs da équipa queriam 
voltar-se contra o arbitro. O meu pai pro- 
tegeu o ârbitro da fùria da multidâo, acom- 
panhado-o até aos balneârios, embora a 
sua équipa tivesse perdido. Noutra ocasiâo 
- depuis da équipa ter ganho um jogo 
muito importante - alguns dos jogadores 
da outra équipa nâo aceitaram a perda 
muito bem, começando a chorar devido à 
frustraçâo. O meu pai, como capitâo da 
équipa, sentiu ter a responsabilidade de ir 
falar corn a équipa adversâria aos bal- 
neârios, para os consular. 
A disciplina foi também um aspecto cru- 
cial da carreira atlética do meu pai. Desde 
que começou a jogar em competiçôes, 
ainda na adolescência, nunca faltou a um 
treino, muito menos um jogo, tendu joga- 
do mesmo um dia depuis da mâe ter fale- 
cido. Embora tivesse participado em cen- 
tenas de jogos, em Portugal, nunca viu um 
cartâo vermelho. 
O meu pai sempre teve um sentido de 
perspectiva. Quando a équipa ganhou, 
alguns dos seus colegas juntavam-se aos fâs 
para celebrar. O meu pai optava por ir 
para casa. Se um fâ o interrompesse pelo 
caminho para lhe dar os parabéns pelo 
jogo, ele limitava-se a dizer: "Muito obriga- 
do. Mas, por favor, guarde esse apoio para 
quando eu perder porque é quando mais 
preciso dele". Sempre aprendi isto do meu 
pai, nâo por ele prôprio, mas de outros 
membros da familia ou amigos da nossa 
terra. A modéstia era, por isso, outra 
qualidade muito valiosa para nôs. 
O meu pai nâo tem um doutoramento, 
nem é professor universitârio. No entanto, 
os valores que continua a defender deram- 
me a força interior para seguir no ensino 
superior e no emprego que hoje tenho. A 
modéstia serviu, na vida, como um incen- 
tivo para aprender mais. A disciplina 
levou-me a desenvolver bons hâbitos de 
estudo e a reconhecer nâo se consegue 
nada importante sem trabalho ârduo. A 
perspectiva ensinou-me que o investimen- 
to na educaçâo daria beneficios a longo 
termo e uma qualidade de vida que ultra- 
passa a segurança ecônomica, a curto 
prazo, que estâ associada ao emprego que 
se consegue logo que se termine a escola 
secundâria. Finalmente, a sentido de 
justiça ensinou-me que todos temos a 
responsabilidade de contribuir para a 
sociedade e ajudar os outros, objectivos 
que conseguimos através de uma educaçâo 
pôs-secundâria. 
Encorajo todos os présentes a procurar 
entre os amigos, os familiares e os 
conhecidos. Se ignorarem os titulos que se 
associam ao emprego que têm e repararem 
nos valores que se reflectem nas suas 
acçôes e atitudes, creio que vâo encontrar 
muitos exemplos inspiradores. Os exem- 
plos que a nossa juventude nécessita unir o 
Velho ao Novo Mundo podem estar à 
nossa volta. Sô necessitamos de observar 
um pouco melhor para os reconhecer. 
Se o fizermos, talvez um dia nâo haja 
necessidade para um Project Diploma. E 
esse serâ, sem düvida, um dia maravilhoso. 
Para quê mais palavras? Acordem da letar- 
gia de muitos anos, olhem à vossa volta, 
inspirem-se nos bons exemplos e nâo 
olhem para trâs. 

JMC/Ana Fernandes 
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Cônsul de Portugal visita 
a Galerla dos Pioneiros 

O Dr. Artur MagaUiâes, Cônsul-Geral de parte de uma grande exposiçâo em 
Portugal em Toronto, acompanhado pelo Montreal de homenagem aos Pioneiros 
Chefe dos Serviços Socials do Consulado Portugueses nesta passagem dos 50 anos 
Gérai, Gonçalo Martins, esteve na Galeria da chegada oficial dos portugueses ao 
dos Pioneiros Portugueses, numa visita hâ Canada. 
algum tempo planeada mas sô agora possivel. Na fotografia, a co-fundadora da Galeria 
O Dr. Artur Magalhâes, teve palavras de dos Pioneiros, Bernardete Gouveia, saùda 
elogio e incentivo aos fundadores e cola- o DrArtur Magalhâes corn um Porto de 

boradores da Galeria e, naturalemente, 
prometeu dar a colaboraçâo necessâria 
sempre que solicitada. Algumas peças da 
Galeria dos Pioneiros Portugueses foram 
pedidas pelo Embaixador de Portugal por 
intermédio do Cônsul-Geral para fazerem 

Honra, atitude que é extensiva a Gonçalo 
Martins. 
Os fundadores da Galeria dos Pioneiros 
Portugueses agradecem a visita do Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Artur Magalhâes. 

JMC 

Igrela de N. Sra. des Remédies, 
Peveaçâo 
Dia 3 de Abrii, tem lugar no Renaissanse 
Hall, em Mississauga, uma grande (esta 
para apoio à reconstruçâo da torre da 
Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, 
na Tomba do Loçâo, Povoaçâo, Sâo 
Miguel, Açores. A festa, em organizaçâo 
pelo povoacense Carlos Medeiros, consta 
de jantar, baile e variedades. Nas 
variedades, actuam os artistas locals 

* 

Steve Medeiros, Henriqtie Cipriano, 
Island Girls, Jessica Âmaro, Carlos 
Borges e o Carteiro, corn o som e a luz a 
cargo de TNT Productions. 
Informa.çôes e réservas: 
905 891-9840. 

f 

Marte teve àgua em estado liqulfio 
NASA demonstra que o Planeta 
Vermelho là foi "moliiado" 
È a descoberta 
da NASA mais 
importante dos 
ûltimos anos - 
"em Marte, um 
dia correu âgua 
liquida". O 
anùncio foi feito 
às 04h23 (hora 
marciana), 
14h00 no 
Canada. As 
provas foram 
recolhidas pela 
sonda 
Opportunity, no 
"Meridiani. Planitia", o local onde o 
robô aterrou a 25 de Janeiro. 
A descoberta demonstra que o Planeta 
Vermelho teve outrora, inequivoca- 
mente, as condiçôes propicias à existên- 
cia de vida. 
As rochas do "Meridiani Planitia” 
estiveram em contacte corn um grande 
volume de âgua, segundo revelaram as 
anâlises realizadas pela NASA. 
O que hoje é uma cratera gigantesca e 
deserta, foi outrora "um lago do taman- 
ho dos Grandes Lagos nos Estados 
Unidos", disseram os cientistas numa 
conferència de imprensa. 
"A âgua foi-se evaporando corn o passar 
do tempo, mas deixou marcas muito 
claras nas rochas", explicaram. 
A conclusâo de que o Planeta Vermelho 
foi hûmido em algum momento da sua 
histôria nâo é nova, mas sô agora foram 
reunidas provas materials da descober- 
ta. As sondas Mars Odjssey, da NASA, 
e Mars Express, da Agência Espacial 

Europeia (ESA) jâ tinham mostrado 
indicios de que havia gelo nos polos 
marcianos e leitos onde outrora cor- 
reram rios e lagos. 
A NASA tem, agora, as provas materi- 
als destas conclusôes. 
"Estas rochas sâo formadas por difer- 
entes estratos e mostram provas 
irrefutâveis de que estiveram em con- 
tacto corn muita âgua, no passade 
geolôgico", explicou na conferència de 
imprensa Steve Squyres, um dos princi- 
pals cientistas da missâo. 
A sonda Opportunity utilizou aparelhos 
de raios X que capazes de analisar os 
elementos quimicos das rochas. Os 
instrumentos descobriram elevadas 
concentraçôes de sulfùrios no leito 
rochoso, sô possiveis de existir corn a 
actuaçâo de moléculas de âgua. 
Corn um outro instrumento, o espec- 
tômetro Moessbauer, a NASA desco- 
briu ainda um minerai derivado do 
suîfato de ferro conhecido por "jarosi- 
ta". 

Ameaça de bomba nos caminbos 
de-ferro franceses 
o grupo AZF ameaça fazer explodir «dez 
bombas» que assegura jâ ter colocado nos 
caminhos-de-ferro franceses, caso nâo lhe 
seja entregue quatre milhôes de dôlares e 
um milhâo de euros dos poderes püblicos. 
Segundo a agência France Presse, citando 
fontes do misterioso grupo, em mensagens 
enviadas à presidência da repüblica e ao 
ministério do Interior francês, garante que 
as bombas estâo programadas para 
explodir através de um dispositive 

automâtico. 
O grupo AZF afirma que apenas desacti- 
varâ as bombas caso lhe seja paga a 
«recompensa» exigida. 
As autoridades francesas desconhecem a 
natureza deste grupo e nâo estabeleceram 
para jâ qualquer ligaçâo entre a sigla uti- 
lizada e a mesma que dava nome a uma 
fâbrica quimica de Toulouse, que explodiu 
em Setembro de 2001 fazendo 30 mortes e 
mais de dois mil feridos. 

Suspeitos de atentados no Iraque 
Quinze pessoas foram detidas no 
Iraque, suspeitas de participaçâo 
no atentado de Kerbala, a sul da 
capital iraquaina. Cinco 
explosôes provocaram pelo 
menos 112 mortes e 235 feridos. 
No Iraque cumprem-se très dias 
de luto. 
Nove dos suspeitos foram detidos 
pela policia iraquiana e os 
restantes pelas forças da coli- 
gaçâo. 
Realizaram-se jâ os funerals das vitimas 
dos atentados suicidas em Kerbala e 
Bagdade. 
Centenas de pessoas juntaram-se na entra- 
da da mesquita de Kazi-miya à procura de 
informaçôes sobre amigos e familiares. 
Nas paredes da mesquita foram afixadas 

listas corn os nomes das vitimas. 
De acordo corn o ministre da Saùde 
iraquiano, sô em Bagdde, pelo menos 70 
pessoas morreram e 321 feridos estâo 
espalhados pelos hospitals da capital. 
No total, os atentados nas duas cidades 
iraquianas resultaram em cerca de 200 
mortes e 500 feridos. 
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Gabinete de Secretârio de Estado dos Comunidades Portuguesas 

INFORMAÇÀOÀ IMPRENSA 

O Gabinete do Secretârio de Estado das Comunidades Portuguesas infor- 
ma que foi celebrado, dia 3 de Março de 2004, um Acordo de Cooperaçâo entre a 
Câmara Municipal de Vila de Rei e a Direcçâo Gérai dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas (DGACCP), corn vista à criaçâo de uma estrutura para 
apoio ao emigrante naquela edilidade. 

Mais se informa que o Secretârio de Estado dcis Comunidades Portuguesas 
presidiu à cerimônia de celebraçâo do referido protocolo, elevando-se a vinte e oito 
O numéro de acordos efectuados entre a DGACCP e vârias Câmaras Municipais, 
nomeadamente Figueira de Castelo Rodrigo, Vouzela, Faro, Silves, Santa Maria 
da Feira, Mirandela, Chaves, Ilhavo, Tondela, Lamego, Vila Real, Ponte da Barca, 
Arcos de Valdevez, Terras do Bouro, Vieira do Minho, Boticas, Aguiar da Beira, 
Vila Nova de Paiva, Arganil, Sabrosa, Murtosa, Sabugal, Sernancelhe, Penalva do 
Castelo, Castro D'Aire, Gouveia e Vila Nova de Poiares. 

0 Senhor dos Ôscares 

Para a Histôria da Academia fica o 
facto de pela primeira vez um filme 
ganhar todas as estatuetas a que estava 
candidato.,.”Senhor do Anéis - O 
Regresso do Rei" fez o pleno, 11 
nomeaçôes, 11 ôscares..,era de esperar. 
Peter Jackson terminou a saga de uma 
vida levando ao palco o elenco do 
filme, para sem grande emoçâo, pelo 
menos aparente, agradeceu à Nova 
Zelândia o pais da terra média e 
aproveitou para fazer proraoçâo ao pais 

■fe ao governo que foi co-produtor da 
aventura que foi adaptar os livros de 
Tolkien. A ideia que fica é que de tâo 
previsfvel que era a festa, faltou o 
impacto da surpresa na abertura dos 
envelopes. 
Os dois primeiros filmes do "Senhor 
dos Anéis" tiveram no total 19 
nomeaçôes, mas ganharam apenas seis. 
A trilogia rodada em simultâneo 
durante dois anos acaba por arrecadar 
17 Ôscares. 
Nada mal para as aventuras fantâsticas 
que custaram 200 milhôes e vâo render 
no fim de contas 2 biliôes de dôlares. 
Jackson e a mulher (co-argumentista e 
produtora) de uma assentada levam 
para casa seis ôscares. 
Neste caso nâo havia dûvidas quanto a 
vencedores, mas também nas catego- 
rias de interpretaçâo foi tudo mais ou 
menos como o prevîsto. À terceira 
nomeaçâo consecutiva ganhou 
Zelweger por "Cold Montain” e 
Charlize Theron por "Monstro"...A suî 
africana fez o discurso mais emociona- 

do mas mesmo assim sem estragar a 
pintura. 
Para melhores desempenhos masculi- 
nos , os escolhidos sairara do mesmo 
filme, "Mystic River". Melhor 
Secundârio Tim Robins muito cuida- 
doso no discurso... 
E melhor actor, aplaudido de pé, Scan 
Penn, jâ nomeado quatro vezes, 
ganhou desta. E portou-se bem... 
Para a histôria desta cerimônia, certi- 
nha demais para o costume da festa...hâ 
ainda a vitôria de Sofia Copolla corn 
melhor argumento original e a derrota 
do português Eduardo Serra... 
Sem qualquer Ôscar, apesar das 
nomeaçôes, ficaram "Nascido para 
Ganhar", "O Ultimo Samurai”, "Pirata 
das Caraibas" O brasileiro "Cidade de 
Deus e "A Rapariga corn Brinco de 
Pérola". 
Vencedores dos Ôscars 2004 

MeOtar filme: “Senhor dos Anéis; O 
Regresso do Rei” 
Outras nomeados: 
“Lost in Translation - O amor é um lugar 
estranho” 
Master and Commander: The Far Side of 
the World 
Mystic River 
Seabiscuit 
MeOlur Actor: Sean Penn - Mystic River 
Outras nomeados: 
Johnny Depp - Pirates of the Caribbean: 
The Curse of the Black Pearl 
Sir Ben Kingsley - House of Sand and Fog 
Jude Law - Cold Mountain 
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Bill Murray - “Lost in Translation - O 
amor é um lugar estranho” 
Melhor Actriz: Charlize Theron - 
“Monstro” 
Outras nomeados: 
Keisha Castle-Hughes - Whale Rider 
Diane Keaton - Something's Gotta Give 
Samantha Morton - In America 
Naomi Watts - 2i Grams 
MeUm Actor Secundârio: Tim Robbins - 
Mystic River 
Outras nomeados: 
Alec Baldwin - The Cooler 
Beniclo Del Toro - 21 Grams 
Djimon Hounsou - In America 
Ken Watanabe - O ultimo Samurai 
Melhor Actriz Secundaria: Renee 
Zellweger - Cold Mountain 
Outras nomeados: 
Shohreh Aghdashloo - House of Sand 
and Fog 
Patricia Clarkson - Pieces of April 
Marcia Gay Harden - Mystic River 
Holly Hunter - Thirteen 
Melhor Realizador: Peter Jackson - 
“Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei” 
Outras nomeados: 
Sofia Coppola - “Lost in Translation - O 
amor é Um lugar estranho” 
Fernando Meirelles - Cidade de Deus 
Peter Weir - “Master and Commander: 
O lado longinquo do mundo” 
Clint Eastwood - Mystic River 
MeUiar Filme Estrangeiro: As invasôes 
Bârbaras (Canada) 
Outras nomeados: 
Evil (Suécia) 
The Twilight Samurai 0apâo) 
Twin Sisters (Holanda) 
Zelary (Repùblica Checa) 
Melhor Filme deAnimaçâo: À procura de 
Nemo 

Outras nomeados: 
Brother Bear 
The Triplets of Belleville 
Melhor Argumento Original: ’’Lost in 
Translation- O amor é um lugar estra- 
nho” 
Outras nomeados: 
As Invasôes Bârbaras 
Dirty Pretty Things 
“A Procura de Nemo” 
Na América 
Melhor Argumenta Adaptado: “Senhor 
dos Anéis; O Regresso do Rei” 
Outras nomeados: 
American Splendor 
Cidade de Deus 
Mystic River 
Seabiscuit 
Melhor Cançâo: Into the West - “Senhor 
dos Anéis: O Regresso do Rei” 
Outras nomeados: 
A Kiss at the End of the Rainbow - A 
Mighty Wind 
Scarlet Tide - Cold Mountain 
The Triplets of Belleville - The Triplets of 
Belleville 
You Wül Be My Ain True Love - Cold 
Mountain 
Melhor Banda Sonora: “Senhor dos 
Anéis: O Regresso do Rei” 
Outras nomeados: 
Big Fish 
Cold Mountain 
“A Procura de Nemo” 
House of Sand and Fog 
Melhores ^eitos Especiais: “Senhor dos 
Anéis: O Regresso do Rei” 
Outras nomeados: 
Master and Commander: The Far Side of 
the World 
Pirates of the Caribbean: The Curse of 
the Black Pearl 
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Fàtima Ferreira animeu a neite fadista do Bdzio 
A fadista Fâtima Ferreira, corn a 
sua voz inconfundivel, animou a 
noite do Restaurante Bùzio, bem 
acompanhada pelos conhecidos 
mùsicos Antonio Amaro e 
Leonardo Medeiros. 
As vozes de Armando Jorge e de Adflia 
Duarte, também fizeram companhia a 
Fâtima Ferreira e as delicias de quem 
esteve présenté. O Bùzio, agora sob a 
gerêneia de Nelson Baptista, Adilia Duarte 
e David Bairos, corn Maria Lopes na 
chefia da cozinha, tem oferecido ao grande 
püblico noites de fado, noites onde a aima 
portuguesa se faz sentir, para além da boa 
comida e do ambiente familiar. 

Na ultima noite de fado, liderada por 
Fâtima Ferreira, esteve présente uma 
équipa de alunos da Ryerson University - 
Matt, Jeanette e Rebecca-, realizando um 
documentârio sobre o Fado, para a CBC. 
O Fado, cançâo portuguesa que, à medida 
que O tempo avança, cresce de interesse no 
meio de outras gentes. Quanto mais 
desprezamos o que é nosso mais os outros 
aproveitam... 
Esta équipa de alunos da Ryerson 
University vâo continuar filmar noites de 
fado e a prôxima gravaçâo serâ corn a 
fadista Dina Maria, dia 13 de Março no 
Ambiance Hall, em Toronto. 

Carlos Soares 

JFâtima Ferreira acompanhada por Antônio Am m 

Rosario Marchese 
em convMo corn os 
portugueses 
Rosario Marchese, 
Deputado Provincial pelo 
circulo eleitoral de 
Trinity-Spadina em 
Toronto, convocou uma 
conferêneia de imprensa 
na Sexta-feira, 27 de 
Fevereiro, que teve lugar 
na Caldense Bakery na 
Dundas St.West, em 
Toronto. 
Corn um grupo agradâvel 
de gente ligada aos 
ôrgâos de informaçâo de 
lingua portuguesa, 
Rosario Marchese falou 
àcerca da iniciativa SOS que tem como 
objectivo salvaguardar a segurança de 
pessoas idosas que residem em lares de 
idosos. 
A iniciativa consiste em proporcionar um 
nümero de telefone para os clientes, 
familiares e funcionârios utilizarem, sem- 
pre que necessârio, para fazerem as suas 
queixas sobre os serviços ou abusos. 
Esta proposta também cria as condiçôes 
para protéger o emprego e identidade 
das pessoas que fazem as queixas, para 
que nâo venham a sofrer represâlias. 
Apôs receberem a queixa, os investi- 
gadores têm o direito de entrar nos esta- 
belecimentos onde se encontram os 
idosos e obter informaçôes relevantes 
para o caso. 
Os invest: adores têm de encontrar as 
provas .iviâ-las às autoridades e ao 

Ministério de Serviços Comunitârios e 
Sociais (Min. Community & Social 
Services). 
Os funcionârios têm a obrigaçâo de 
trazer à atençâo das autoridades quais- 
quer casos de abuso. 
Os culpados terâo de pagar multas, desde 
2,000 para individuais, e até 30,000 para 
empresas ou estabelecimentos. 
Existe jâ um programa semelhante, em 
Manitoba, o que demonstra a eficiência 
de um programa deste tipo. 
Foi tradutor deste programa, Rui Pires, 
assistente social luso-canadiano que 
procurar a nomeaçâo do NDP, no circu- 
lo eleitoral de Davenport, em Toronto. 
Esta conferêneia de imprensa na 
Caldense, proporcionou a Rosario 
Marchese a oportunidade de apelar ao 
apoio dos portugueses para que o actual 
governo adopte este programa. 

Acordo coloca fim a greva 
Cerca de 178.000 estudantes dos 
24 colleges do Ontario puderam 
regressar às aulas, esta quarta- 
feira, deppis de acordo de ulti- 
ma hora ter conseguido colocar 
um ponto Rnal à promessa de 
greve dos professores. 
Os 8.000 docentes dos Colleges 
estavam preparados a inicar a greve à 
meia-noite de terça-feira, mas acabaram 
por chegar a um acordo corn o governo 
provincial que lhes garantiu paridade 
dos salârios semelhante à dos profes- 

sores do ensino secundârio, informou a 
présidente do sindicato. 
Leah Casselman disse que um acordo 
provisôrio garantiu aos professores um 
aumento de 7.3 por cento nos prôximos 
dois anos, para além de ter concordado 
corn a criaçâo duma comissâo para 
resolver o assunto nos prôximos meses. 
Os professores nos regimes part e full- 
time do grupo de negociaçâo, junta- 
mente corn os bibliotecârios e conse- 
Iheiros directivos, poderâo votar no 
acordo dentro de algumas semanas. 

Proibido fumar em Manitoba 
A provincia de Manitoba tornar-se-â 
na primeira jurisdiçâo canadiana a 
proibir o tabaco a nivel provincial, corn 
inicio a 1 de Outubro, se o projecto de 
lei, apresentado terça-feira, conseguir 
ser aprovado até à legislatura. 
O projecto de lei 21 sugere coimas altis- 
simas a quem acender um cigarro em 
locals de trabalho e âreas pùblicas, 
incluindo hôtels, restaurantes, cafés e 
bares. Por enquanto, a mterdiçâo ao 
tabaco nâo inclui esplanadas, quartos 
de hotel e âreas protegidas pelo gover- 
no federal, como é o caso das bases 
militares, cadeias fédérais e réservas 
indias. 
O governo da provincia prometeu aju- 
dar a indùstria hospitalar de Manitoba, 
depois da proibiçâo ser aprovada, mas 
o ministro da saüde. Jim Rondeau, nâo 
adiantou se haveria compensaçâo 
financeira da parte do governo. 
Nos ûltimos anos, as provincias do 
Ontârio, Nova Scotia e Saskatchewan 
também consideraram proibir o tabaco 

a nivel provincial, mas até ao momento 
apenas alguns governos municipals - 
Toronto, Otava e Winnipeg - adop- 
taram a medida. 
Rondeau disse que Manitoba nâo serâ 
responsâvel pelos custos em implemen- 
tar a nova proibiçâo, uma vez que esta 
é baseada em queixas apresentadas à 
policia e aos inspectores de saüde e 
segurança no trabalho. 
Uma mulher do Ontârio, que traba- 
Ihou como empregada de bar durante 
40 anos antes de lhe ter sido diagnostl- 
cada um cancro inoperâvel num pul- 
mâo por se fumadora passiva, gostaria 
de ver o Ontârio a seguir a medida de 
Manitoba. “Gostava de ver esta medida 
implementada em todo o pais, para que 
haja mais respeito por quem trabalha”, 
disse Heather Crowe. “Os traba- 
Ihadores nâo deveriam ir para o 
emprego para morrer. Foi o que me 
aconteceu. A minha liberdade aos 55 
anos (reforma) serâ a caixa com as 
minhas cinzas”. 
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Barceienses em festa do Sarrabulho a Despoito 
O Dundas Banquet Place encheu-se "até 
às costuras" para acolher os centos de 
barceienses e seus amigos para um con- 
vivio alegre e saboroso corn o célébré 
prato tipico de Sarrabulho à moda de 
Barcelos. Sim, porque à moda de 
Barcelos... é diferente! Tomem nota: 
Farinha de milho, milho traçado, carnes 
de porco, vaca e galinha, sangue de 
porco, sal, cuminos e pimenta. Tudo à 
medida -quanto baste!- para que o sabor 
seja o pretendido por quem o faz e pelo 
respeito à tradiçâo. Foi um corne e répété, 
que sô hâ mais para o proximo ano! 
Os responsâveis da Associaçâo Migrante 
de Barcelos, liderados pelo présidente 
Licinio Silva, suaram para dar andamen- 
to à festa e proporcionar a todos o direito 
a um serviço correcto e o mais râpido pos- 
sivel. E assim aconteceu. A festa do 
Sarrabulho foi adicionada, a festa da 
secçâo desportiva e a entrega de troféus à 
équipa do Gil Vicente da Associaçâo de 
Barcelos e de plaças de agradecimento 
aos patrocinadores. 
Na direcçâo dos acontecimentos no palco, 
esteve o MC e présidente da Assembleia 
Gérai, Norberto Sousa que, corn a boa 
disposiçâo de sempre, levou a âgua ao 
moinho... 
Licinio Silva, na sua alocuçào agradeceu 

a todos a colaboraçâo e presença, acres- 
centando a necessidade de uniâo entre 
todos para que a Associaçâo Migrante de 
Barcelos se mantenha na senda de êxitos 
que soube criar até aqui e que pretende 
manter no futuro. Licinio Silva 
aproveitou a ocasiâo para apresentar aos 
socios e amigos os novos Corpos Gerentes 
para 2004. 

A seguir, o Présidente do Gil Vicente da 
Associaçâo de Barcelos, Joaquim Vieira, 
fez o elogio às équipas de futebol da asso- 
ciaçào e, corn o apoio de Augusto Pires, 
fez a entrega dos troféus respectivos aos 
atletas amadores. 
A festa teve o apoio de Newport, C.P. 
Auto Collison, Doce Minho, River Valley 
Mansonry, Maria Vieira (Remax), Arcade 
Mens Shop, Fastway Towing e Gomes 
Floating Transport. A Secçâo Desportica 
do Gil Vicente da Associaçâo Migrante 
de Barcelos recebeu em 2004, o 

Joaquim Wkbta, Présidente do Gil Vieente da Assoc, de Barcelos, na entrega de plaças de agrudeci- 

mento a Augusto Mres, Marta Vieira e Lâzaro Pereira, os patrocinadores do fiUej^Jo citée. 

il' 6 -pr 

patrocinio de Augusto Pires de PC. Auto 
Collision, Lâzaro Pereira de Courel 
Carpentry, Maria Vieira da Remax e Rui 
Pereira de River Valley Masonry. Estes 
elementos receberam das mâos de 
Joaquim Vieira uma "Plaça de 
Agradecimento", sob o aplauso do publi- 
co présenté. 
Depois de um curto intervalo, Norberto 
Sousa apresentou a dupla de cantadores 
ao desafio, a veterana Joaquina Vieira, de 
80 ânos de idade mas sâ como um pero, e 

Miguel Nogueira, um jovem de sangue na 
guelra, acompanhados pelo acordeonista 
José Dias. 
A "avô dos despiques" ganhou o des 
ao jovem cantador. Nâo se metam co 
experiência, que podem sair queimac 
Foi uma noite bem passada. Saimos a,, s 
do fim mas, pela amostra, a noite foi 
longa e divertida. As nossas felicitaçôes à 
Associaçâo Migrante de Barcelos. 

JMC 

VERTE Construction Group Inc. 
Faz-Ihe estimativas gràüs, em 
pequenos e grandes trabalhos 
de escavaçôes, caves, pilares, 
telhados, e tudo que se relacione 
corn construçâo civil. 

Também MEDIUM DISPOSAL BINS ao 
vosso serviço corn estimativas gratis em 
caixas para lixo, pequenas e médias. 

Coutactem 

Joe; 416 258-8322, OU 416 539-8829 
Nelson: 416 2584842, OU DOlO fOX; 416 539-9689 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

Autoridades Angolanas 
ameaçam Fugitivos 
pagaram pela vexaaie 
Somente seminaristas farâo parte do 
grupo de jovens que participarâ no proxi- 
mo encontro mundial da juventude na 
Alemanha em 2005, decisâo tomada pelo 
clérico catôlico angolano um ano depois o 
povo angolano sofre uma das suas maiores 
vergonhas,. protagonizadas pelos seus 
représentantes no encontro mundial da 
juventude, corn o Papa Joâo Paulo II, em 
Toronto. Nove dos catorze représentantes 
angolanos meteram-se em fuga no dia 29 
Julho de 2002, no Canadâ, manchando 
desta forma a imagem do pais, segundo a 
voz das autoridades angolanas. Falando à 
imprensa é que retomâmos as suas 
declaraçôes, o Padre Agnaldo Gomes 
brasileiro de origem em serviço em 
Angola hâ alguns anos, e que delegou a 
caravana, declarou naquele periodo que a 
maior parte dos fugitivos eram jovens do 
sexo masculino que abstiveram-se do 
serviço militar obrigatôrio sem o conheci- 
mento do mesmo e que aproveitaram esta 
oportunidade para fugirem. O Padre 
Agnaldo realçou ainda, que alguns fugi- 
tivos nâo faziam parte da lista dos sele- 
cionados, casos de Amilton R. Soares 
Domingos que se encontra em Montreal. 

Segundo explicaçôes de fonte segura, o 
mesmo havia sido enquadrado na cara- 
vana por um grupo de oraçâo (mis- 
sionârios de Sâo Francisco) do municipio 
de Viana, provincia de Luanda, bem 
como Adilson Azevedo, Francisco Pegado 
e Rufino Semedo, enquadrados por ele- 
mentos da parôquia da Sagrada Familia 
em Luanda, utilizando falsa documen- 
taçâo sem o meu pleno conhecimento e 
consentimento, esclareceu. O Padre 
Agnaldo afirmou-nos que nâo tinha 
intençâo de denunciar os mesmos mas 
que foi obrigado pelas autoridades poli- 
cias e emigratôrias em serviço a entregan 
os passaportes dos mesmos na sua chega- 
da ao aeroporto em Luanda visto que os 
mesmos (os passaportes) sâo propriedades 
angolanas. O mesmo foi obrigado a 
prestar declaraçôes às autoridades policias 
e militares sobre o desenrolar da fuga. De 
realçar que as autoridades policias e 
militares continuam a estudar o caso e as 
penalizaçôes dos mesmos. Os individuos 
em causa estima-se que quando forem- 
capturados sofrerâo uma pena maxima de 
prisâo que poderâ variar entre dois a cinco 
anos, isto em Angola. 

Tem serviço completo de: 

• VINYL ROOFS CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SUN ROOFS TECTOS DE VIDRO 

• WINDSHIELDS - PÂRA-BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

• AUTO GLASS - VIDROS 

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

a visitar as suas 
intalaçôes e a usarem 

os seus serviços. 

Tel.: C4161534-3653 
Fax; (416) 534-0108 

©Macilsia Was, ©aiiLs, 

Fim da conferencia nacional 
para paz 
A conferencia nacional para 
a paz na Guiné-Bissau termi- 
nou esta semana com uma 
série de recomendaçôes rela- 
tivas à criaçâo de uma 
Comissâo "verdade e recon- 
ciliaçâo" e de mecanismos 
de luta contra a corrupçâo, 
impunidade e pobreza, corn 
vista a uma boa governaçâo. 
A conferência, que durou très dias, 
foi honrada pela presença do re- 
présentante especial do Secretârio- 
geral das Naçôes Unidas na Guiné- 
Bissau, David Stephen, do chefe da 
junta no poder, o general 
Verissimo Correia Seabra, do pré- 
sidente do Encontro Africano para 
a Defesa dos Direiros Humanos 
(RADDHO), Alioune Tine. 
Apelou os responsâveis da tran- 
siçâo a libertarem imediatamente 
e de maneira incondicional todos 
os presos acusados de subversâo 
da ordem constitucional e a réinté- 
grât, no seio do exército, militares 

julgados aptos para prosseguir o 
seu serviço. 
A conferência convidou por outro 
lado os futures lideres do pais a 
adoptarem medidas que vâo regu- 
lar a dimensâo e a qualidade das 
forças armadas e elaborarem um 
programa especifico de reconver- 
sâo dos militares na sociedade 
civil. 
Exortou finalmente os partidos 
politicos a adoptar um pacto de 
aceitaçâo dos resultados eleitorais 
para as proximas eleiçôes "quando 
forem declaradas livres, justas e 
transparentes”. 
Recorde-se que a Guiné-Bissau, 
actualmente sob regime de tran- 
siçâo militaro-civil, na sequêneia 
do golpe de estado que derrubou a 
15 de Setembro passade, o 
Présidente eleito, Koumfaa Yala, 
vai organizar a 28 de Março proxi- 
mo as eleiçôes legislativas em 
prelûdio ao regresso a uma ordem 
constitucional normal no pais. 

Présidente depeste de Haiti asiia-se 
na Repûbiica Centre-Africana 
o deposto Présidente do Haiti, Jean- 
Bertrand Aristide, chegou Segunda- 
feira às 7hl5 locais (8hl5 TMG) ao 
aeroporto de Bangui, onde foi acolhido 
pelo ministro da Comunicaçâo encar- 
regue da Reconciliaçâo Nacional, o 
tenente-coronel Parfait Mbay. 
Falando à râdio nacional no aeroporto 
de Bangui, Aristide disse que "ao der- 
rubarem-me, cortaram o tronco da 
ârvore da paz, mas ele voltarâ a crescer 
porque as raizes ficaram", retomando as 
palavras de Toussaint Louverture, 
primeiro chefe de Estado de Haiti, 
depois do seu derrube. 
Do aeroporto, o ex-chefe de Estado 
haitiano foi conduzido, a bordo duma 
viatura das Naçôes Unidas, à residência 
privada do general François Bozizé, 
situada no norte da capital centro- 
africana, e posteriormente ao Palâcio 
Presidencial. 
Num comunicado lido por Parfait 
Mbay nas ondas da râdio nacional, o 

general François Bozizé déclara ter 
aceitado acolher o deposto Présidente 
de Haïti a pedido do decano dos chefes 
de Estado da Africa Central, o chefe de 
Estado gabonês Omar Bongo 
Ondimba. 
Trata-se dum acolhimento "puramente 
humanitârio", explica o comunicado 
que assegura, por outro lado, o povo 
haitiano da solidariedade do povo e dos 
dirigentes centto-africanos, dentre os 
quais os principais lideres, nomeada- 
mente o Vicc-Presidente Abel Goumba 
e o Présidente do Conselho Nacional de 
Transiçâo, Nicoles Tiangaye, que foram 
informados da decisâo do chefe de 
Estado. ’ 
O comunicado presidencial nâo faz 
referêneia a duraçào de estada de Jean- 
Bertrand Aristide na Repûbiica Centro- 
Africana, abalada por uma viva tensâo 
social dévida as pcrsistentes reivindi- 
caçôes salariais dos sindicatos e a inse- 
gurança endémica no pais. 

CARNAVAL 2004 
Dia 13 de Março de 2004 no salâo Dovercourt House 805 Dovercourt Rd (norte 
da Bloor) a partir das 20 horas. 
Entrada: $ 10.00. 
Convidados especiais: David Silva e Kazukuta Dancers. Patrocinio D.J Calas 
e Sounds Good Productions. 
Orgamzaçâo: Miss Angola Canada. 

Contacto: (905)672-8180. 
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Comunidade: 
Sàbado, dia 6 de Março 
-Encontra de Professores dos Cursos de "Lingua e Cultura Portuguesas" nas insta* 
laçôes do Consulado Gérai de Portugal de Toronto, às 2pm. 
Info: 416 217-0966 Ext. 222 
-Jantar e baile da Matança do Porco no Asas do Âtlântico, com arremataçôes e 
sorteio. Mùsîca corn o lÿ-Asas. Info: 416 532-3649. 
-Abertura da clinica Healthcan Rehabilitation & Wellness Centre, em Mississauga. 
Informaçôes corn Helena Cordeiro: 905 281-3877. 
-Noite do Chkharro na Casa dos Açores de Toronto. Mûsica para dançar e actu* 
açio de Décio Gonçalves, Info: 416 603-2900, ou 416 461-8946. 
-Baile do Sôcio e Homenagem à Mulher no CCPM. Informaçôes; 
905 286-1311 
-Matança do Porco à Terceirense no Lusitânia de Toronto. Ranchito à porta e sur- 
presas. Baile com o conjunto Pai e Filhas e a Dança Carnavalesca do Lusitânia. 
Info: 416 532-3501. 
-Baile do Chicharro no Angrense, corn o conjunto Ritz. Info: 416 537-1555. 
Jantar e baile no Graciosa C. Centre, com o DL-Martins. Info: 416 533-8367, 

Domingo, dia 7 de Março 
-Assembleia Gérai da Casa dos Povelros de Toronto, na sede-sodal. Apresentaçio 
das contas e eleiçâo dos novos Corpos Gerentes 2004/05. Info: 416 588-1797. 

Segunda-feira, dia 8 
-Abertura da exposiçâo de fotografias de Nellie Pedro na Galeria Almada 
Negreiros, no ConsuladoGeral de Portugal de Toronto. 
-Apresentaçâo dos arquitectos portugueses Francisco e Manuel Aires Mateus, às 
19h00, no Isabel Bader Theatre, 93 Charles St West, na ü of T. 

Sabado, dia 13 
-Noite dé fado no Ambiance Banquet Hall, com Dina Maria, Humberto Silva, 
Vïtar Manuel e Teresa Lopes, acompanhados por Gabriel Teves e Januârio 
Arahjo. Jantar às 19h30. Réservas: 416 534T114, 416 6034)842,416 671-5619. 
-Testa do sôcio no Madeira Club. Informaçôes e réservas; 416 533-2401 

Domingo, dia 14 
-Chegada a Toronto da Dkectora da Direcçâo Regional das Comunîdades 
Açorianas, Dra, Alzira Silva, para uma digressâo de 6 dias ao Ontârio, em visita a 
clubes e assodaçôes luso-canadianos. 
-Eleiçôes às 13h00 na sede-social do Canadian Madeira Club-Madeira House C. 

i Centre. 

Sàbado, dia 20 
-Matança do Porco no Amor da Pâtria C. Centre, no salâo da Igreja de Santa 
Helena. jMitar e balle. Info; 416 535-2696. 
-3o. Festival Internacional de Folclore do Rancho Folclôrko Etnogrâfko de 
Portugal, no New Pipas Catering. Info: 416 819-5812. 
-Grande Noite Regional da Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de 
Sâo Sebastiâo. Sopas do Espirito Santo e Alcatra. Surpresas e baile corn o Zip-Zip. 
Informaçôes: 416 6514)190, ou 416 531-1210. 
-Testa de aniversirio do Opèrârio Sports Club no Oasis C.Centre, em Mississauga. 
Réservas: 416 656-7133, ou 905 891-7777. 

Domingo, dia 21 
-Tiffany e amigos no CCPM, corn Jessica Amaro, Ana Patricia, Crystal Pontes, 
Emily Melo, Carlos Borges, Décio Gonçalves, Porlïrio Blbeiro, Joio Ledo, Grupo 
de Folclorte da Nazaré e Hardnox Skoolertz Dance Group. Réservas; 

,905 822-3657. 

Convivio de Antigos Alunos da 
Escola Industrial e Comercial de 

de 2004, pelas 20h00, na 3a. feira apôs as 
Festas do Senhor Santo Cristo. Segundo o 
José Aguiar, os "jovens desse tempo" 
devem andar pelos 55 a 62 anos de idade, 
uma bêla idade para o convivio corn anti- 
gos companheiros afastados uns dos 
outros pelos mais variados motivos. 
Os interessados devem inscrever-se direc- 
tamente no Hotel Açores Atlântico; 
011 351 296 302200, ou fax: 011 351 296 
302208, ou por intermédio do José Aguiar, 
residente na Rua Joâo do Rego, No. 117, 
9500-207, Ponta Delgada, telefone: 011 351 
296.286718, ou Email: ze.aguiar@cltx.pt 
Boa viagem e melhor troca de recordaçôes 
sâo os nossos desejos. 

JMC 

Pente Delgada 

c OE 

Tal como aconteceu no passado ano, José 
Aguiar volta a organizar o Jantar de 
Convivio dos Antigos Alunos da Ex-Escola 
Industrial e Comercial de Ponta Delgada. 
Este encontre, misto de saudade, recor- 
daçôes e troca de experiências, terâ lugar 
no Hotel Açores Atlântico, dia 18 de Maio 

on 

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

©[EMLPSE EM (EQMA \Dm 
ACiBMÏÏŒiîaKIIM'atDSÎ 

Nâo percam o ambiante de testa na Addison-on-Bay! 
Mais um aniversârio dignamente comemorado 
corn um saldo de estoirar até dia 20 de Março! 

Nâo paguem juros 
durante 5 anos na 
maioria dos modelos 
novos. Aproveite 
as vantagens da 
liquidaçâo que 
decorre em todos os 
carros usados corn 
juros a partir de 1.9% 

„ , , e sem pagamentos 
Para célébra o até Julho de 2004. 

amversano, a Addison-on- 
Bay e José da Costa 

contribuem com $500.00 
para a sÿuda do seu 
Seguro Automôvel. 

^ naverà PREÇOS 
SLRPRESA a todas 

as horas do dia. 

Ambiente de lesta e preçes baixes, sé 
na Addisab-en-Bay cam Jasé da Cesta! 

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

Telefone: 416-964-3211 
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Agradecimento 

Visita guiada ao lar para idosas 
em Mississauga um grande êxito! 

A visita guiada ao Centro Yee Hong 
de Mississauga que teve lugar no pas- 
sado domingo, 29 de Fevereiro, foi 
coroada de êxito. Vimos por este 
meio agradecer aos ôrgâos de infor- 
maçâo a colaboraçâo prestada ao 
Comité Lar dos Idosos para assegu- 
rar que este evento fosse um sucesso. 
Dado O interesse demonstrado pela 
nossa comunidade, estâmes confi- 
antes que este centre contarâ em 
breve com uma area independente 
reservada a idosos portugueses. 
Enquanto que durante a primeira 
visita guiada a 18 de Janeiro tinham 
comparecido cerca de meia duzia de 
familias portuguesas, desta vez 75 
pessoas acqrreram! Ja deram entrada 
os primeiros portugueses a este lar 
que manifestaram a sua satisfaçâo 
com os serviços, instalaçôes e pro- 
gramas oferecidos. Brevemente 
outros idosos portugueses scrap aco- 
Ihidos. Salientamos que, embora a 
data oficial das inscriçôes tenha pas- 

sade e que todas as inscriçôes de por- 
tugueses posteriores a 27 de 
Fevereiro fiquem em lista de espera, 
esta ainda e muito curta, pelo que 
encorajamos as familias que jâ nâo 
podem manter os seus idosos ao 
domicilie a inscreverem-se o mais 
rapide possivel. 
Para os idosos que jâ residem em 
outros lares, as familias podem 
requisitar uma transferêneia para o 
Yee Hong Centre de Mississauga. O 
custo mensal é o mesmo que qual- 
quer outro lar na provincia apesar da 
qualidade muito superior das insta- 
laçôes e dos serviços, ou seja, 
$1.480.99 (bâsico, quarto de duas 
camas) e $2.028.49 (quarto privado), 
sendo o montante bâsico subsidiado. 
Para mais informaçôes, telefonar 
para Teresa Roque, voluntâria 
do Comité Lar dos Idosos: 
416-537-5556. Para visitar o 
Yee Hong Centre - Mississauga: 
905- 568-0333 

dperario Sports Club 
em festa do aniversArio 
O Operârio Sports Club 
comemora no proximo 
Sâbado, dia 20 dc 
Março, o seu 28°. 
Aniversârio, no 
Oasis Convention 
Centre, com 
recepçâo às 
18h30. 
Depots do jantar 
comemorativo, 
terâ lugar um 
grande espectâculo 
com o artista convida 
do Marc Dennis, a boni- 
ta Michelle Madeira, e os 
Grupos Azteca e Candela. Som e 

luz a cargo de 
TNT Productions. 

Para informaçôes 
e réservas 

contactem o 
Présidente do 
Operârio 
Sports, 

Norberto 
Vital: 
416 656-7133, 

ou o Oasis: 
905 891-7777. 

Os nossos 
parabéns ao 

Operârio Sports Club, 
seus socios e amigos. 

ConseUio das Comunidades Portuguesas 
Conselko Permanente 

Ex-MUitaxes 
Contagem de tempo de serviço militar 

O Governo aprovou, em Conselho de Ministres de 23 de Dezembro, uma Proposta 
de Lei 107/IX sobre a contagem de tempo de serviço militar, que visa corrïgir 
ariomalias da Lei 9/2002 de 11 de Fevereiro. 

O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, considéra que a proposta do 
Governo constitui um passo importante na resoluçâo de uma questâo que se 
arrasta desde que existe serviço militar em Portugal e que adquiriu particular 
importâneia nos ùltiraos anos, com a chegada à idade de reforma dos ex-militares. 

Apesar do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) nâo ter sido (mais uma 
vez) consultado sobre este assunto, uma delegaçâo com dois membros do seu 
Conselho Permanente (Eduardo Dias do Luxemburgo e Carlos Pereira de França), 
encontrou-se (no dia 28 de Janeiro) com todos os Grupos Parlamentares, antes da 
apresentaçâo da proposta do Governo na Assembleîa da Repûblica, que teve lugar no 
dia 12 de Fevereiro do corrente ano. 

A proposta de Lei serâ agora apreciada pela Comissâo de Defesa que deve tomar em 
consideraçâo, nâo sô a proposta do Governo, como também as propostas apresen- 
tadas pelos Grupos Parlamentares do PS e do PCP. 

Porque se trata de matérîa que diz particularmente respeito aos Emigrantes, 
conslderamos que também a Sub-Comissâo das Comunidades Portuguesas deverâ 
ser ouvida sobre este assunto. 

Pensamos ainda que, sendo esta proposta de Lei dirigida particularmente aos 
Emigrantes, o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), ôrgâo de consulta do 
Governo para as questôes relacionadas corn as Comunidades Portuguesas, deve ser 
ouvido sobre esta matéria. 

• Porque esta Proposta de Lei destina-se a produzir efeitos em matéria de 
Segurança Social, pensamos que a Comissâo de Trabalho e de Segurança Social deve 
igualmente ser ouvida 

Tendo em conta que este processo Jâ se arrasta hâ muitos axios, con- 
sideramos que se deve evitar agora, qualquer deliberaçâo precipitada 
sem ouvir as diferentes partes implicadas! 

Sobre a proposta de Lei do Governo, o Conselho Permanente das Comunidades 
Portuguesas tem a seguinte opiniâo: 

• Esta Proposta de Lei sô contempla os ex-combatentes enquanto que nos 
continuâmes a considerar que a Lei deve contemplar todos OS ex~militares. 

• Por outro lado entendemos que mesmo entre os ex-combatentes é feita uma dis- 
criminaçâo inaceitâvel e eventualmente inconstitucional, jâ que apenas os émigrantes 
da Europa ou dos paises corn os quais Portugal tenha acordos em matéria de segu- 
rança social serâo abrangidos. 

• Por outro lado a Proposta de Lei nâo define como é que na prâtica os Emigrantes 
irâo ter direito à contagem do tempo de serviço militar. A ausência de regulamen- 
taçâo deixa-nos preocupados e sem saber, por exemplo, quai o organismo que irâ cen- 
tralizar essa informaçâo: a Caixa Nacional de Pensôes, a Calxa Gérai de 
Aposentaçôes, os Centres Regionais da Segurança Social,...? 

A soluçâo agora proposta sô vai fazer com que o Estado Português p^e uma pen- 
sâo (social) sem que o tempo de serviço militar possa ser utilizado realmente para 
efeitos de contagem do tempo de reforma, mesmo no espaço da üniâo Europeia e por 
conseguinte, sem reais bénéficies para os ex-combatentes Emigrantes. 

Com a aprovaçâo da nova Lei, é necessârio regularaentar e alterar uma série de 
outras Leis em matéria de Segurança Social para se poder obter o objectivo da con- 
tagem do tempo de serviço militar. 

Por isso, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas préconisa a criaçâo 
duma Comissâo sobre este tema, que inclua, para além do CCP, as Comissôes de ex- 
militares Emigrantes, de forma a dar uma maior relevância prâtica à Lei, pelo menos 
no Espaço Econômico Europeu (como pretende a Proposta do Governo). 

O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas disponibiliza-se uma vez 
mais para trabalhar corn o Governo e corn os Grupos Parlamentares sobre esta 
matéria que diz particularmente respeito aos Emigrantes que tal ôrgâo.représenta. 

25 de Fevereiro 2004 

www.ccp-mundial.org 
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Grupo de 10 lovens estrangeiros nos Açores 
para estâgio profisslonal 
O director regional da Juventude, 
Emprego e Formaçâo Profissional recebeu 
em Ponta Delgada, o primeiro de dois 
grupos de 10 jovens europeus que vem 
efectuar um estâgio profissional de cinco 
meses, no âmbito do programa 
“Eurodisseia”, uma iniciativa da 
Assembleia das Regiôes da Europa. 
O estâgio daqueles jovens, oriundos de 
Valônia, Bruxelas, Poitou-Charentes, 
Limousin, Franche-Comté, Valência e 
Ccistela e Leâo, inicia-se corn um curso de 
um mes de Lingua e Cultura Portuguesas, 

a ser ministrado pelo Departamento de 
Linguas e Literaturas Modernas da 
Universidade dos Açores, em Sâo Miguel, 
considerado indispensâvel para uma 
melhor inserçâo sôcio-profissional nas 
diversas empresas e instituiçôes locals. 
Os jovens corn licenciaturcis em Biologia 
Molecular, Ciências Biolôgicas, Bioquimica, 
Biologia (especialidade em Meio 
-Ambiente), Turismo, Sociologia, Bio- 
Engenharia, Bacharelato em Gestâo e 
Administraçâo Püblica e Organizaçâo do 
Meio Ambiente .Arquitectural, irâo desen- 

volver os sens estâgios profissionais nas ilhas 
de Sâo Miguel, Terceira, Faial e Sâo Jorge. 
Rui Bettencourt salientou, na ocasiâo, que 
O Programa “Eurodisseia” movimenta um 
total de cerca de mil estagiârios por ano e 
que O segundo grupo de 10 jovens 
estrangeiros deverâ chegar aos Açores nos 
prôximos meses de Maio ou Junho. 
Salientou, igualmente, que, em contra- 
partida, cerca de 20 jovens açorianos esta- 
giam anualmente noutras regiôes da 
Europa. 
O director regional da Juventude, 

Emprego e Formaçâo Profissional 
reconheceu que é através deste intercâm- 
bio de jovens que se consegue dar passos 
significativos na construçâo da Europa e 
que O Programa “Eurodisseia” estâ na 
vanguarda desse objectivo. 
Referiu, ainda, que todos os anos hâ dois 
ou très jovens que ficam a viver nos Açores 
por razôes profissionais ou até pessoais, e 
adiantou que mesmo aqueles que regres- 
sam às suas regiôes de origem represen- 
tam uma mais valia por divulgarem, no 
exterior, a realidade das nossas ilhas. 

VISITA DA DIRECTORA REGIONAl 
DAS COMUNIDADES, AlZIRA 
SUVA AD ONTARIO 
A Directora Regional das 
Comunidades, Alzira Serpa 
Silva, vai deslocar-se de 13 a 20 
de Março à provincia do 
Ontârio no Canadâ, corn o 
objectivo de realizar vârias 
reuniôes e visltar algumas 
Comunidades açorianas ai radi- 
cadas. 
Assim, no dia 14 de Março, no 
Consulado de Portugal em 
Toronto, pelas 10 horas, vai pre- 
siciir a uma reuniào, na quai irâo 
participar os jovens lusodescen- 
dentes que estiveram em Julho 
do ano passado, na ilha 
Terceira, a participar no curso 
"Raizes Açorianas - Canadâ 50 
Anos Depois", acçâo promovida 
no âmbito das comemoraçôes 
dos 50 anos de emigraçâo oficial por- 
tuguesa para o Canadâ, bem como todas 
as pessoas da ârea de Toronto, que partici- 
param nos cursos "Açores à Descoberta 
das Raizes", organizados pela DRC, ao 
longo dos ûltimos anos. 
As 16 horas, também no Consulado de 
Portugal em Toronto, terâ lugar um 
Encontro com as Associaçôes 
Comunitârias da grande ârea geogrâfica 
dessa cidade, estando para o efeito convi- 
dadas cerca de 35 instituiçôes, seguindo-se 
um jantar de confraternizaçâo. 
No dia 15 de Março, Alzira Silva irâ deslo- 
car-se à Brock University, onde irâ ser rece- 
bida pelo Présidente e Vice Présidente da 
Universidade e terâ oportunidade para 
estar présente durante uma aula de por- 

tuguês ministrada nesse estabelecimento 
de ensino. 
Nesse mesmo dia, irâ visitar o Clube 
Português de Leamington e o Centro 
Cultural Récréative de Windsor. 
No dia 16 de Março, de regresso a 
Toronto, Alzira Silva irâ visitar o Museu 
dos Pioneiros, o First Canadian 
Portuguese Club e o Graciosa Community 
Centre. Dia 17, visita o Amor da Pâtria, a 
Casa dos Açores e parte para Kingston, 
onde tem agendado um convivio corn 
Nùcleo Luso Canadiano e o Centro 
Cultural Português de Kingston. 
Dia 18 de Março, estarâ em Oakville, onde 
irâ visitar a Filarmônica Lira Bom Jesus e 
a 19 desloca-se ao clube Vasco da Gama 
em Hîimilton. 

Giclistas - Voluntérlos 
para M02W 
A primavera estâ chegandoü! E o pro- 

grama M02W da Casa Sâo Cristôvâo 

estâ procurando por pessoas volun- 

târias para entregar refeiçôes, com 

nossas bicicletas, para pessoas que 

vivem nesta comunidade. Se vôcê 

gosta de andar de bicicleta, estâ 

disponivel durante a semana ou finals 

de semana entre U e 13hrs, e quer 

fazer a diferença na nossa comu- 

nidade, esta é a oportunidade! Nos 

providenciaremos treinamento assim 

como um trailer onde serâo trans- 

portadas as refeiçôes. 

Se interessado, por favor entre em 

contato corn Fernando Lusvarghi no 
416-848-7980 ramai 244 ou pelo: 

fernandolu@stchrishouse.org. 

TiffanI Costa e amigos 
em lesta 
o portai "Ouviste.com", realiza 
uma grandiosa festa corn artistas 
comunitârios no dia 21 de Março, 
às 13h00, no Centro Cultural 
Português de Mississauga. 
Depois do almoço, actuarâo, 
Tiffani Costa, Jessica Amaro, Ana 
Patricia, Crystal Pontes, Emily 
Meio, Carlos Borges, Décio 
Gonçalves, Porfirio Ribeiro, Joâo 
Ledo, o Grupo Folclôrico da 
Nazaré e o grupo Hardvox 
Skoolertz Dance. 
Adultos: $35. dôlares e, crianças, 
menos de 14 anos: $20. dôlares. 
Prémios até mil dôlares. 
O som e a luz estarâ a cargo de 
TNT Productions, e o video de Para informaçôes e réservas de bilhetes: 
Digital Dream Production. 9Q5 822-3657. 
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Entrevista corn o Secretàrio de Estado das 
Comunidades Portuguesas 
“OS JQRNAIISTAS E ÔRGÂOS RE COMUNICAÇÜO DA DIASPORA PRECISAM DA ASSOCIAÇÂO 
INTERNACIONAL DE JORNAIISTASI” 

Decorreu em Fraxiça, a 28 e 29 de 
Fevereiro, o “II ENCONTRO DOS 

PORTUGUESES E LUSO- 
DESCENDENTES ELEITOS NAS 
AUTARQUIAS FRANCESAS” 

O governo francês disponibilizou 

uma vez mais o Senado, em Paris, para 

acolher a reuniâo que contou corn a visita 

do ministre e porta-voz do governo, Jean- 

François Copé, candidate às eleiçôes 
regionais pela Regiâo Parisiense. 

Apareceram igualmente alguns autarcas 

de vilas periféricas onde a comunidade 

portuguesa desenvolve actividades de 

destaque tais como Créteil, vila residente 

do club de futebol Créteil-Lusitanos e 

Argenteuil onde o movimento associative 

tem grande dimensâo. 
A iniciativa tal como outras que têm 

valorizado e projectado de uma forma 
mais digna a imagem da comunidade 

portuguesa em França, partiu do embai- 

xador de Portugal, Antonio Monteiro. 
De Portugal veio a Ministra dos 

Négociés Estrangeiros, Teresa Gouveia, o 

secretàrio de Estado, José Almeida 

Cesârio e o “homem de letras”, Eduardo 

Lourenço que num francês perfeito, em 
guisa de sintese, num resume da sua 

prôpria vivência em França e da interpre- 

taçâo que fez da epopeia dos émigrantes, 

foi aplaudido de pé, por uma assistência 

corn lâgrimas nos olhos e perplexa corn 
tanto talento. 

Alguns merhbros da nossa associaçâo 

(AIJ-Associaçâo Internacional de 
Jornalistas) entrevistaram o secretàrio de 

Estado José Almeida Cesârio, sobre este 
acontecimento e acrescentaram questôes 

sobre a sua prôpria problemâtica. 

Antonio Caxdoso 
Jsrnal Encontro (Portugal/França) 

Este 2° “Encontro de eleitos portugue- 

ses e luso-descendentes” confirma o 
grande empenho, nesta matéria, do 

governo português. O Primeiro-ministro, 

Dr. Durào Barroso, inaugurou o 1° que 

contou igualmente como hoje, corn a sua 

intervençâo, do ex. MNE e de varies 

ministres franceses. 

Quai é 0 objectiva destas reuniôes ? 

SECP - O objective deste encontro, é na 
sequêneia do primeiro, que realizâmos o 

ano passade aqui em França, continuar a 
fazer uma avaliaçâo do trabalho efectua- 

do, avaliar as politicas, exemples e 

proporcionar algum intercâmbio de 

exemples de participaçào entre diversas 

comunidades. Ver como é que a eleiçâo 

de um luso-francês para uma autarquia 

municipal em França, pode ser impor- 

tante para a defesa dos interesses da 

respectiva comunidade e de cada comu- 

nidade portuguesa aqui em França. 

Portante, isto é uma iniciativa promovida 

pela Embaixada, corn um suporte finan- 

ceiro do Governo, a que nos atribuimos 

uma relevância muito especial neste con- 

texte que é o despertar das pessoas para a 

participaçào civica e politica. 

Porque é que os franceses, geralmente 

defensores da integraçào compléta dos imi- 

grantes, para nào dizer assimilaçào, 

aceitam e colaboram nestes Encontros? 

SECP - Acho que os franceses 
começaram como todos os povos, e isto 

em Portugal também se passa, relativa- 

mente a outras nacionalidades, estâo a 

despertar para estas coisas, e alguns jâ 

despertaram hâ mais tempo relativa- 

mente a outras comunidades, porque 

perceberam que a comunidade portugue- 

sa tem uma grande dimensâo e pode ser 

politicamente muito importante, 

eleitoralmente importante. Isto em 
primeiro lugar. 

Em segundo lugar, acredito que aqui 

em França, a nivel da generalidade da 

classe politica francesa, que haja uma 

vontade genuina de fomentar a inter-cul- 
turalidade e o enquadramento das mais 

variadas comunidades aqui existentes. E 

isso que esta em causa. Quando nos, 

desde hâ uns anos, começamos a ver 

muito mais os présidentes de câmaras a 
aparecerem nas iniciativas da comu- 

nidade, os deputados, os autarcas, aos 

mais variados niveis, começam a aparecer 
nas nossas iniciativas como antes apareci- 

am noutras e continuam a aparecer. 

Alguns dos participantes que interrogâ- 

mos, dizem-nos que nào aconteceu nada 

entre 0primeiro e este 2° Encontro? 

SECP - Eu vi acontecer muita coisa. 

Embora admita que haja âreas em França 

onde terâ acontecido muito pouca coisa. 

Agora eu vi acontecer muita coisa, visitei 

centros fantâsticos de participaçào, hâ 

bocado ouvimos falar do caso de Saint- 

Etienne que visitei directamente, estive 

na câmara corn o présidente. Vi efectiva- 

mente como uma comunidade se afirma 

tendo como ponto de partida a inter- 

vençâo e a participaçào politica. Agora é 

bom que as pessoas percebam que, antes 

de ficaram à espera que alguém faça algu- 
ma coisa, têm de ser elas a darem os 

primeiros passos. E se calhar falta isso 

nalguns sitios. Nâo escondo, nâo ponho 
de parte, que possa haver falhas na aeçâo 

de um ou outro consulado, sei que é pre- 

ciso haver um pontapé de saida. Mas esta- 

mos calmamente a trabalhar para que 

essas falhas deixem de existir. 

Concretamente, a ideia é também dar-lhes 

a possibilidade de se reunirem para que 

elesprôprios desenvolvam as suas prôprias 

iniciativas? 

SECP - Eu espero que os que aqui 
vieram sejam capazes de multiplicar as 

mensagens que ouviram. Estâo aqui perto 

de 200 pessoas, nem todos sâo eleitos, 

mas a maioria é, se cada um desses con- 

seguir passar a mensagem para mais dez 

ou vinte, nos conseguimos ter, por ai fora, 

acçôes extraordinârias. Hâ coisas para as 

quais é preciso meios, outras que nâo. 

Agora para conseguir mobilizar os por- 

tugueses para participaçào na vida politi- 

ca é preciso quase exclusivamente von- 

tade. Vontade de ir ao encontro das pes- 

soas, vontade de falar corn as pessoas, é 

isso que é preciso. A partir dai, é pelo 

pressâo e pelo poder politico que os meios 

financeiros surgem. 

Os jamais destinados às comunidades, sào 

assimilados - utilizamos novamente esta 

palavra que nào gostamos - a jamais 

regionais pela Alla Autoridade, e obvia- 

mente pelo ICS. Ora para a obtençào de 

incentivos nomeadamente para o Porte 

Pago, e segundo o ICS, sô os que têm uma 

actividade prépondérante em Portugal 

podem beneficiar. Nào acha que é um 

pouco antagonico e que, por definiçào, um 

jornal para as comunidades tem de estar 

perto dessas comunidades? 

Quai é sua opiniào? 

SECP - A razâo tem a ver num facto 

exclusivo. Sô é um ôrgâo de comunicaçâo 
social de direito português aquele que 

estiver registado em Portugal. Nôs nâo 

podemos ter uma intervençâo sistemâtica 
a nivel dos ôrgâos nâo sediados em 

Portugal. Ou pode haver actuaçôes pon- 

tuais. É o que temos feito através da pro- 

moçâo de encontros, que visam formaçâo 

e divulgaçâo. Agora a questâo de porto 

pago, por lei, e a nossa lei nunca permitiu 

outra coisa, e também tenho düvidas que 

no contexto internacional tal seja 

possivel. 

O jornal Encontro é editado por uma 

empresa portuguesa que tem obvia- 

mente a sua sede em Portugal, no 

entanto desfruta do Porte Pago pelo 

governo francês... 

SECP - É uma perspectiva dos franceses. 

mas que nâo é nossa, nunca foi. E tenho 

düvidas que venha a ser. 

Ricardo José Rodrigjues 
(radio Alfa, França) 

Sr. Secretàrio de Estado, por mais para- 

doxal que pareça, em termos propor- 

cionais hâ mais eleitos luso-franceses do 

que portugueses inscritos nas listas 

eleitorais...Que fazer para mudar esta 

situaçào? 

SECP - Continuar a trabalhar no senti- 

do, de que a participaçào civica dos por- 

tugueses aumente. Porque, repare...É ver- 

dade que somos ainda os que partici- 

pamos menos, mas também é verdade, 

que nos ültimos anos, principalmente 

desde 2001, jâ se conseguiu ultrapassar 

em numéro de eleitos os espanhôis e os 

italianos...isto significa que se progrediu, 

mas nâo ha düvidas, de que é preciso ir 

muito mais longe, e entâo no que respeita 

à participaçào na vida politica portugue- 

sa, nem é bom falar... 

Portanto hâ ainda um caminho a per- 

correr para cativar mais gente e espero 

que os vârios participantes neste encontro 

amplifiquem a mensagem. É preciso dar 

as mâos, unir esforços para se conseguir 

os objectivos, que sâo de todos nôs. 

Como é que vê a realizaçào destes encon- 

tros? 

SECP - Estes encontros sâo de uma 

utilidade extraordinâria, uma vez que 

permitem trocar experiências, recolher 

acçôes üteis realizadas noutros sitios e 

permitem transmitir também opiniôes 

que para o governo português sâo impor- 

tantes, para se poder ajustar algumas 

politicas às realidades locais. Por isso 

estes encontros valem pela experiência 

que transmitem para os participantes e 

servem para demonstrar que a partici- 

paçâo na vida politica em França e na 

vida politica em Portugal, pode ser 

traduzida em ganhos inequivocos para as 
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comunidades portuguesas aqui sediadas. 
Como vê O papel destes eleitos nas autar- 

quias francesas, junto dos comunidades? 

SECP - Hâ uma questâo de fundo que 
tem de ser tida em consideraçâo...o eleito 
de origem portuguesa em França tem de 
partir do principio de que é eleito para 
uma autarquia francesa, para servir um 
eleitorado no seu todo, mas o que nào 
deve é esquecer as raizes portuguesas e é 
ai que é importante a relaçâo corn eles. Se 
os eleitos que participaram neste encon- 
tre no senado francês, estào preparados 
para consumar este papel, isto é servir de 
verdadeiro elo de ligaçào entre a comu- 
nidade portuguesa e as suas respectivas 
autarquias, sera extremamente positive, 
apesar de ter a certeza de que hâ eleitos 
excelentes, mas também hâ ,infelizmente, 
muitos que ainda nâo conseguiram 
cumprir esse objective. 
Um dos aspectos que mais foi focado 

durante os debates, foi o etemo problema 

do ensino da lingua portuguesa ... Serâ 

que os eleitos estào predispostos para 

encontrar soluçôes? 

SECP - Nâo tenho dévidas, eu conheço 
a experiência de vârios destes eleitos e de 
facto estou convencido de que hâ grandes 
passes a dar, nâo sô nessa ârea como tam- 
bém no campo do acompanhamento e 
apoio social. Mas os passes que vierem a 
ser dados terâo muito a ver corn a capaci- 
dade de intervençâo de cada autarquia 
neste dominio. O Estado português pode 
fazer alguma coisa, mas à distância muito 
pouco...no essencial as coisas terâo de ser 
feitas no terreno. Junto dos réitérés e dos 
directores de escolas...a nivel das institu- 
içôes de solidariedade social e portanto, 
todo esse trabalho, corn espirito de von- 
tade e de esforço, passa inequivocamente 
pelas autarquias francesas. 

Fernando Cruz Gomes 
(Sol Português, Canada) 

Acha que uma Associaçâo de Jornalistas 

tem pernas para andar entre os 

Jornalistas da diâspora? Isto é, para o Sr. 

Secretârio de Estado que conhece as comu- 

nidades, pensa que os Jornalistas têm 

necessidade dessa associaçâo e sâo 

capazes de a fazer? 

SECP - Primeiro, acho que os jornalis- 
(as e os ôrgâos da comunicaçâo da diâs- 
pora têm necessidade dessa associaçâo. 
Aliâs considéré indispensâvel. Segundo, 
acho que têm capacidade para o fazer e 
para a dinamizar. Terceiro, acho que é 
indispensâvel o papel do Governo por- 
tuguês para os aproximar. O sucesso, ou 
nâo, delà vai depender da capacidade de 
trabalho e de envolvimento daqueles que 
mais se empenharem nessa associaçâo. 
Agora ela tem de unir os principais 
ôrgâos do comunicaçâo social portugue- 
ses no estrangeiro. Se nâo o fizer, 
provavelmente teremos dentro de pouco 
tempo mais duas ou très a nascerem. Isso 
nâo é, corn certeza, o que se deseja. Eu 
desejo que haja “uma” associaçâo. 
É do conhedmento gérai que o Dr. José 

Cesârio se sente muitos vezes frustrado... 

por nào poder fazer tudo aquilo que sabe 

que é précisa fazer. O que é que, de facto, 

gostava de fazer nas Comunidades que 

ainda nào fez por dificuldades vârios? 

SECP - Isto é uma evidência, é quase 
uma verdade de Lapalisse. Eu gostaria de 

certo fazer mais coisas. Faz-se o que se 
pode e iremos fazendo cada vez mais, de 
acordo corn os meios que temos, por um 
lado, e de acordo corn o ânimo, a vontade 
e a imaginaçâo, por outro. 
Fala-se às vezes nas dificuldades que o 

Ensino de Português tem na Europa. Mas 

a verdade é que, em certos patses fora da 

Europa, o panorama é ainda muito pior, 

jâ que, em parses como os Estados Unidos, 

Canada e Venezuela, por exemplo, nào hâ 

nada no que toca a esse mesmo Ensino. 

Acha que o Governo se pode distanciar 

desse problema? 

SECP - Nâo, aliâs, a pessoa que redigiu 
as perguntas sabe perfeitamente que nos 
começâmos, hâ um ano, um ano e pouco, 
a apoiar as iniciativas de ensino do por- 
tuguês nos Estados-Unidos e no Canadâ 
da forma que temos ao nosso alcance, 
que é: começâmos por enviar “kits” corn 
mapas de Portugal, CD-rom explicativos 
sobre simbolos da nacionalidade, diver- 
ses livres. Começâmos a apoiar as 
primeiras escolas, e hâ 73 no Canadâ e 
nos Estados Unidos corn mais de 5 000 
alunos. Agora hâ uma componente que 
nâo nos compete, para jâ. Em qualquer 
circunstância, compete efectivamente a 
outro ministério dentro do Governo, mas 
é da responsabilidade do Governo dar 
incentives. Para breve, serâ anunciado 
um programa estratégico de desenvolvi- 
mento do ensino do português no 
estrangeiro, e estou convencido que 
haverâ apoios em regime de maior justiça 
e igualdade entre a Europa e fora da 
Europa. 
Voltando ainda ao papel dos Jornalistas. 

Se 0 Dr. José Cesârio fosse Jornalista - e às 

vezes atéparece que o é, face à forma como 

aborda certos questôes - quais seriam os 

problemas que afectariam mais a sua 

acçào? 

SECP - Como jornalista nâo respondo. 
Imagine que fosse... As principais âreas 
de acçâo, corn toda a franqueza, sâo aque- 
las que correspondem actualmente às 
minhas preocupaçôes: questôes sociais, 
questôes de apoio administrativo às 
comunidades, ârea consular, questôes de 
estruturaçâo e de organizaçâo das comu- 
nidades... 

Adelino Ferreira 
(Portuguese Times, USA) 

Portuguese Times noticiou, na ediçâo de 
11 de Fevereiro, que, provavelmente, o 
actual consul de Portugal em New 
Bedford, Fernando Teles Fazendeiro, nâo 
séria substituido quando terminasse, este 
ano, a sua comissâo de serviço. Aliâs, o 
prôprio SEC, hâ cerca de um ano, garan- 
tiu que os très consulados de Portugal na 
Nova Inglaterra - Boston, Providence, e 
New Bedford - nâo seriam afectados pela 
reestructuraçâo consular em curso, con- 
tinuando em pleno funcionamento, 
embora nâo necessariamente corn très 
cônsules. 
A pergunta é: É verdade que o titular do 

posto consular de New Bedford ira ficar 

vago quando Teles Fazendeiro terminar a 

sua comissâo? 

SECP - O Consulado de Portugal em 
New Bedford ficarâ vago durante o 
tempo que se considerar suficiente até à 
colocaçâo, no futuro, de um novo 
consul. 

Mais de 60 barcos espanhois 
ao largo dos Açores 
Um total de 63 barcos de 
pesca de Espanha foram 
detectados no interior da 
Zona Econômica 
Exclusiva dos Açores 
desde o inicio do ano. 
Uma presença que as 
autoridades regionais con- 
sideram ilegal. 
Uma listagem a que a 
Agência Lusa teve acesso 
indica que, em Janeiro, 
estiveram dentro das 200 milhas quatro 
dezenas de erabarcaçôes espanhôlas, 
corn um tempo de permanência que 
variou entre ura e treze dias. 
De acordo corn o mesmo documento, 
em Fevereiro foram detectados mais 23 
barcos, alguns dos quais jâ tinham 
entrado na Zona Econômica Exclusiva 
(ZEE) dos Açores no mês anterior. 
Do total de barcos estrangeîros, vinte 
foram detectados no interior das 100 
milhas da costa, uma localizaçâo ile- 
gal, por se tratar de uma ârea de 
acesso exclusivo às embarcaçôes do 
arquipélago. 
O Governo Regional e as associaçôes 
de pesca dos Açores consideram ilegal 

a presença de barcos estrangeiros na 
ZEE do arquipélago, alegando que o 
regul^ento que liberaliza as âguas 
ocidentais sô entra em vigor a 1 de 
Agosto. 
As autoridades espanhôlas conside- 
ram, porém, que o regulamento jâ estâ 
em vigor, um impasse que levou 
Portugal a pedir pareceres juridicos à 
Comissâo Europeia e Conselho de 
Ministros. 
Os représentantes do sector na regiâo 
garantem que a pesca de barcos 
espanhôis nas âguas açorianas vai levar 
à delapidaçâo dos recursos, gerando 
problemas sociais e econômicos para o 
sector. 

Português suspeiio de triple iiouiici'dio 
em Estugarda sera levado de Espauha 
para a Alemauha 
As autoridades alemâs esperam que 
o português suspeito de homicidio 
de très compatriotas seja extraditado 
de Espanha para a Alemanha na 
prôxima semana. A informaçâo foi 
avançada à agência Lusa pelo porta- 
voz da Policia Judiciâria de 
Estugarda, Olef Petersen. 
Pedro Miguel Martins Brâs, 33 anos, 
jâ se declarou de acordo corn a 
extradiçâo, o que permite acelerar o 
processo, acrescentou o mesmo 
responsâvel. 
O português, que era procurado corn 
mandado de captura internacional 
emitido pela policia alemâ, por suspeita de 
ter assassinado très compatriotas, em 
principios de Fevereiro, entregou-se às 
autoridades espanhôlas, em Toledo. 
O Ministério Püblico de Estugarda accio- 
nou entretanto o processo de extradiçâo, e 
a policia alemâ espera que nâo haja atrasos 

na transferência do suspeito para uma 
prisâo da cidade onde ocorreu o crime. 
Os interrogatôrios a que Pedro Brâs serâ 
submetido e toda a investigaçâo do caso 
deverâ levar ainda algum tempo, dado o 
elevado numéro de indicios encontrados 
no local do crime, disse o porta-voz da 
Policia Judiciâria de Estugarda. 

Jriatia. 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC, 

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

Fodc servir para uma ou duas; 
ifamilias. Bern cuidada, corn; 
I garagem. Perto de tudo. ! 

Para mais inforraaçôes, | 
; contacte Marta Goncalves: 647-271-7234 llNMINRECn: 

Escnm)Rio:416-535-8000 • nuL 416-539-9223 
EMUC magoncalves@trebneLcom 
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from your living room. 

Now, With Rogers Digital Cable, 
you can get trie channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 
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NÂO PERÇA MAIS TEMPO...MARQUE AINDA HOJE A SUA GONSUITA! 

Antes 

HAïR CARE SYSTEMS®TM   
Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! MARINA DE ODVEIRA 

CEO 

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

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 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

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

www.deoliveirasystems.com 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tern a soluçâol 

•Bolhas 
•Qualmaduras 
•Moraiaatas ae abathas a lasactos 
•Pale eomicUesa, seea a escamosa 
•Bares articulares a museulares 
•P6 Be atieta 
•Farûaeulos 
•Cartas a arraahdas 

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

•Psorlase 
•leiema •Besâcea 
•Herpes-Iôster 
•EscarlaçSes 
•FerlBas nas IéBIOS 
•Bene •Verruaas 
•Bescolaraçào Ba pela 

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

De Oliveira pode ajuda-Io! 

•Quedade — - - 

cabelo 
•Seboneia 
•Psonase 
•Caspa 

Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, puxificadores e 
estimulantes para revitalizar o couro cabeludo e cabelo. 
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SAUDE EM SUA CASA 

0 GOMANDO PEU SOBREVIVtNGU 
O cérebro é a grande central do 

corpo que comanda todos os mùscu- 

los, ôrgâos e funçôes. E a parte do 

sistema nervoso central que activa a 

consciência e recebe informaçôes do 

mundo exterior depositando os 

dados na memôria para executarem 

as funçôes lôgicas do pensamento. E 

O local onde se geram e brotam para 

fora as emoçôes; se formam e sentem 

apetites, sentimentos e paixôes; e 

onde estâo escondidos os segredos 

mais profundos da personalidade e 

dos instintos que governam o ciclo 

da vida nas relaçôes sociais, corn 

outras vidas e com o ambiente. O 

cérebro é o soberano do corpo para a 

sobrevivência, que cria as regras mes- 

tras da vida, condicionadas por pul- 

sôes, e por alegrias e tristezas. 

O cérebro humano tem o feitio 

de uma noz gigante corn sulcos pro- 

fundos para aumentarem a superficie 

exterior da massa cinzenta, o local 

onde se efectuam as funçôes intelec- 

tuais e cognitivas superiores, incluin- 

do a geraçâo de emoçôes e sentimen- 

tos. No interior da massa cinzenta 

esta a massa branca corn os sens 

inùmeros e complicados circuitos 

onde se modulam e regulam as comu- 

nicaçôes entre os nücleos centrais a 

massa cinzenta. As informaçôes sâo 

transformadas em impulsos elec- 

trônicos trazidos e transmitidos de 

volta pelos neurônios, as células em 

forma de fio dentro de cabos a que 

chamamos nervos. Muitas das 

ligaçôes na transmissâo de impulsos 

nervosos fazem-se através de produ- 

tos quimicos; alguns, como a 

noradrenalina, a acetilcolina, e a 

serotonina, sâo capazes de modu- 

larem a apreciaçâo das sensaçôes, as 

funçôes cognitivas, ou os sentimen- 

tos gerados pelas emoçôes. Pelo 

sangue, que juntamente corn os ner- 

vos periféricos faz a transmissâo do 

corpo corn o cérebro, chegam hor- 

monas capazes de modular no tecido 

neuronal a produçâo doutras 

secreçôes, que podem causar no cére- 

bro sensaçôes, ou levarem ao corpo 

as emoçôes do cérebro. 

O frio e calor, aromas, luz, cores 

e sons, sâo propriedades fisicas do 

ambiente que estimulam os recep- 

tores dos ôrgâos dos sentidos, na 

pele, nariz, olhos e ouvidos. Os esti- 

mulos recebidos sâo transmitidas 

pelos nervos sensoriais, até ao cére- 

bro que, ao receber a informaçâo, vai 

dar uma sensaçâo e apreciaçâo, que 

pode ser de uma temperatura 

agradâvel ou desagradâvel, 

de perfume ou fedor, de 

beleza ou fealdade, de mùsi- 

ca ou ruido. Pela funçâo 

cerebral a mùsica de alguns 

pode ser ruido para outros, e 

o cheiro do mesmo ambiente, o sabor 

da mesma comida, ou a beleza 

do mesmo quadro, podem ser apreci- 

ados, ou rejeitados, de maneiras 

diferentes, dependentes da cultura e 

sensibilidade individual . 

A dor é uma sensaçâo bâsica de 

defesa. Os excessos do mundo exteri- 

or, como o calor escaldante, o frio 

regelante, os corrosivos irritantes, ou 

o gume pénétrante da navalha, ao 

causarem dano à pele, transmitem 

impulsos electrônicos que fazem o 

cérebro criar a sensaçâo de dor e 

fazê-la sentir na parte afectada. Ao 

mesmo tempo o cérebro comanda, de 

forma automâtica, os mùsculos a 

movimentaram-se em retirada, para 

evitar que o dano se prolongue e 

tome irreversivel. E o que acontece 

quando uma mâo distraida toca 

numa brasa: a dor faz retirar imedi- 

atarriente a mâo para evitar a 

queimadura. A retirada foi tâo râpi- 

da e automâtica que o cérebro nâo 

teve tempo de pensar. Se essa pessoa 

tivesse os nervos do 

braço cortados, ou 

insensiveis por 

doença, a transmissâo 

corn o cérebro séria 

cortada e nâo sentiria 
dor; sô retiraria a mâo quando o 

cheiro da carne queimada, ou a visâo 

do acidente, alertassem do perigo. A 

dor, um sintoma comum que tanto 

incomoda e castiga, também pode 
salvar por levar muitas pessoas a 

procurarem tratamento. A dor é um 

sintoma ùtil para evitar dano fisico, 

ou o agravamento de uma doença. 

Todavia, quando a dor é intensa ou 

prolongada, tornando-se pior e mais 

dificil de suportar do que a causa 

que lhe deu origem, passa a ser uma 

doença. 

Também as emoçôes, que 
geram os sentimentos, sâo essenci- 

ais para a sobrevivência. O cérebro 

é o comando central, que tem den- 

tro de si representado todo o 

corpo, e que sente a todos os 

instantes sentimentos. Pode sentir 

prazer ou sentir dor; sede ou fome; 

vontade de amar e dar prazer; de 

nâo querer amar; de odiar; de sal- 

var; de lutar; de ferir; de matar; de 

querer, ou nâo querer viver. 

a ^  
(g\fliençao composiiores, autores e interprètes. 

0 lâ tradicional e indispensâvel "Festival da 
Cançâo ClRtr2004", val ter lugar na FPtV 

nodia l8deAbrll. 
As inscrIçAes lias obras serio acettes nos 

escfitôilos da ClBV-fm. 
atéi 

Como habitualmente^|^o^,fn^^Uis6s"^^QH vâo estar distribui- tdos nos esbÿdioi^^|a^^tv (Juri Principal) e também 
__ em vàr^u^id^es «.w Ontario como tem sido a 

pràtica vnbs anos anteriores. Apelamos aos 
Ë—Â—D—i—5 /9 autôros, compositores e intérpretes, para 
INTERNATIONAL»/ TORONTO r- . 1 1 • 

que façam a entrega das suas obras o mais 
^ rapidamente possivel. 

KEMAX ESTATES 
Honestidade e eficiência 
na compra e venda da 

sua casa. 

TEL: 416-656-3500 

datait fDacheco 

Downtown 
Lumber 

Si Building Supplias co. 
wwvv downtownlumber.com 

TRÈS LOJAS COM TUDO EM MATERIAIS E 
ALUGUER DE MÂQUINAS PARA A CONSTRUÇÀO 

172 Ossington Ave., Toronto 
Tel.: 416-534-3347 e 416-532-2813 Fax: 416-532-6040 

• 9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 416-532-4356 Fax: 416-58&^788  

393 Sorauren Ave., Toronto 
Tel: 416-533-8591 Fax: 416-533-3862 
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Cientistas portugueses desvendam um 
dos mais antigos enigmas da tubercuiose 
Um grupo de cientistas portugueses 
desvendou, através de um modelo 
matemâtico, um dos maiores enigmas 
sobre a tuberculose, interpretando a 
diferente eficâcia da vacina no mundo, o 
que poderâ conduzir a uma maior pro- 
tecçâo contra a doença., 
A tuberculose afecta todo o planeta, esti- 
mando-se que um terço da populaçâo 
mundial tenha sido jâ infectada. Portugal é 
o pais da Uniâo Europeia corn maior 
incidência da doença (47 casos por 100 mil 
habitantes). 
Os investigadores do Grupo de 
Epidemiologia Teôrica do Instituto 
Gulbenkian de Ciência - em colaboraçâo 
corn colegas das Universidades de Lisboa e 
de Warwick (Reino Unido) - trabalharam 
sobre uma das mais antigas düvidas rela- 
cionadas corn a tuberculose e interpre- 
taram a diferente eficâcia da vacina contra 
a doença. 
A équipa portuguesa quis saber a razâo 
porque a vacina contra a tuberculose tem 
uma eficâcia tâo variâvel consoante a 
regiâo geogrâfica. Por exemplo: a vacina 

de Bacille Calmette-Guérin (BCG) tem 
uma eficâcia de 80 por cento no Reino 
Unido e de zero por cento na India. 
Hâ mais de 30 anos que a comunidade 
cientifica debate o papel de factures socio- 
econômicos, genéticos e ambientais nesta 
variabilidade. 
Os cientistas portugueses conseguiram, 
através de um modelo matemâtico, inter- 
pretar a eficâcia da vacina consoante os 
factures sôcio-econômicos que afectam a 
propagaçâo dos agentes infecciosos: densi- 
dade populacional, acesso a cuidados de 
saùde, higiene e nutriçâo. 
A coordenadora do grupo de 
Epidemiologia Teôrica do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, Gabriela Gomes, 
explicou â Agência Lusa a importância 
desta descoberta, uma vez que desvenda 
um enigma de décadas. 
"Durante anos foram apresentados vârios 
factures - da genética ao clima - como 
responsâveis por esta tâo grande variabili- 
dade da eficâcia da BCG, mas o nosso 
modelo matemâtico aponta essencial- 
mente para os factures sôcio-econômicos 

como os grandes responsâveis por estas 
diferenças", adiantou a matemâtica, tam- 
bém formada em biologia. 
Segundo Gabriela Gomes, a descoberta 
dos cientistas portugueses irâ ser muito 
importante para prévenir a tuberculose, 
uma vez que os laboratôrios poderâo pro- 
duzir o produto adaptado às populaçôes 
em que serâ administrado. 
Isto significa que a vacina que irâ ser 
administrada na populaçâo Indiana serâ 
diferente da que irâo receber os britânicos. 
A descoberta dos cientistas portugueses 
surge numa altura em que "vârios labo- 
ratôrios estâo a trabalhar na produçâo de 
novas vacinas contra a tuberculose", 
adiantou a especialista. 
A tuberculose é uma doença considerada 
preocupante em Portugal. Os ûltimos 
dados disponiveis indicam que, em 2002, 
registaram-se 39,5 novos casos de tubercu- 
lose por 100 mil habitantes, mais dois por 
cento do que no ano anterior. 
Anualmente sâo administradas em 
Portugal cerca de 100 mil vacinas de BCG 
às crianças. 

Saûde em Portugal recuou 40 anos 
A Federaçâo Nacional dos Médicos 
decidiu insurgir-se publicamente contra a 
politica de saùde em Portugal. A Fnam 
refere-se a vârios aspectos, mas particular- 
mente à privatizaçâo de serviços, para 
dizer que o pais recuou 40 anos nesta ârea. 
A Fnam diz mesmo que o actual ministro 
da Saùde mente e tem uma politica desas- 
trosa. Criticas que Luis Filipe Pereira 
desvaloriza, dizendo que a Federaçâo 
Nacional dos Médicos, afecta à CGTP, nâo 
sabe senâo criticar. 
Num documento arrasador, a Fnam fala 
numa politica desastrosa e acusa o 
ministro Luis Filipe Pereira de fazer da 
mentira politica o padrâo de intervençâo, 
defraudando as principais promessas 
assumidas no inicio do mandato. 

No texto assinado pela 
Federaçâo Nacional dos 
Médicos que denuncia "uma 
politica desastrosa e escan- 
dalosa do Ministério da 
Saùde, que faz recuar o pais 
40 anos". 
A Fnam considéra que 
Portugal caminha para um 
modelo posto em prâtica 
noutros outros paises, que jâ 
provou ter muitas fragilidades. 
Ao exemplo europeu, Mârio Jorge, vice- 
presidente da Fnam acrescenta-lhe os 
Estados Unidos, onde a saùde é privatiza- 
da e onde 50 milhôes de pessoas nâo têm 
acesso aos cuidados de saùde por nâo 
terem dinheiro para a pagar. 

A Federaçâo garante que é esse 
o rumo da politica assumida por 
Luis Filipe Pereira, uma mâ 
politica, diz a Fnam, até para a 
economia do pais. 
Estâ a fazer-se sentir nos hospi- 
tais, nos centros de saùde, no 
preço dos medicamentos, no 
tempo de espera e na qualidade 
do serviço prestado. Mas a 
Federaçâo Nacional dos 

Médicos vai ainda mais longe. Diz que este 
Ministério surge hoje, "como uma comis- 
sâo liquidatâria do direito constitucional à 
saùde e empenhado em transformar o sec- 
tor num "offshore", corn o leilâo dos 
serviços pùblicos a preços de saldo para 
grupos financeiros". 

Qualldade de ¥lda em Usboa 

No contexto da 
Uniâo Europeia, a 
capital portuguesa 
situa-se no 13* lugar 

A qualidade de vida em Lisboa 
aumentou. A capital portuguesa 
subiu quatro lugares na lista de 
215 cidades do mundo onde se 
vive melhor. Lisboa ocupa agora 
o 51“ lugar do ranking mundial 
e o 13°, quando comparada 
exclusivamente corn as capitals 
da Uniâo Europeia. 
Zurique e Genebra; na Suiça, 
Vancouver, no Canadâ, e a capi- 
tal austriaca, Viena, ocupam os 
lugares cimeiros a nivel mundi- 
al. Bagdad, a capital iraquiana, 
é a cidade corn mener qualidade 
de vida. 
A nivel europeu, Roma e Atenas 
sâo as cidades que oferecem 
piores condiçôes de vida aos 
habitantes, logo seguidas de 
Lisboa. 
A lista foi elaborada em 
Novembre, pela consuitora 
Mercer Human Resources e 
analisa factures politicos, soci- 
als, econômicos e ambientais. 
As âreas da segurança, saùde, 
educaçâo e transportes também 
sâo ponderadas. 

Durâo Barroso apresenta 
programa PRIME - Jovem 
o primeiro-ministro anun- 
ciou mais apoios para os 
jovens empresârios. O 
PRIME - Jovem faz parte do 
programa de incentivos à 
modernizaçâo da economia e 
é especialmente destinado a 
empresârios corn menos de 
35 anos. 
Através do PRIME - Jovem, 
os empresârios passam a ter 
acesso a uma réserva de 15 
milhôes de euros, que faz 
parte de um fundo de capital 
de risco. 
As condiçôes jâ existentes no PRIME 
sâo agora aprofundadas, com apoios 
especiais para projectos de jovens 
empreendedores. Sâo os casos do 
Sistema de Incentivos a Pequenas 
Iniciativas Empresariais e do Sistema 
de incentivos à modernizaçâo. 
O objective é, segundo o Durâo 
Barroso, aumentar a capacidade de 

competiçâo da economia portuguesa e 
"que nenhuma boa ideia de um jovem 
erapresârio deixe de ser levada à prâtica 
por falta de financiamento". 
O PRIME-Jovem substitui os incentivos 
financeiros do SAfE 2000, programa 
que aprovou 600 projectos empresari- 
ais, no valor de 6,5 milhôes de euros e 
que permitiram criar 3500 postos de 
trabalho. 

Desemprego mantém-se 

Valor registado em Portugal sItua-se 
abaixo da média europeia 
A taxa de desemprego 
portuguesa manteve-se 
nos 6,7 por cento, pelo 
segundo mês. O valor 
estâ abaixo da média 
europeia e a percen- 
tagem de desemprega- 
dos por populaçâo acti- 
va em Portugal é a 
quinta mais baixa dos 
Doze paises da moeda 
ùnica. 
Ainda assim, o nùmero 
de pessoas sem traba- 
lho tem crescido a um 
ritmo superior ao dos 
paises europeus. Pelas 
contas do Instituto 
Nacional de Estatistica, no ano passado 
mais de 344 mil pessoas estavam desem- 
pregadas, um crescimento de 26 e meio 
por cento face ao ano anterior. Desde 1997 
que nâo se registava um valor tâo elevado. 
A ministra das Finanças admite que as 

politicas do Governo provocaram um 
aumento do desemprego, mas Manuela 
Ferreira Leite diz que nâo teve alternativa. 
As explicaçôes de Manuela Ferreira Leite 
foram dadas num colôquio organizado 
pela UGT. 



20 Quinta-feira, 04 de Março de 2004 POESIA O Milénio 

A poesia dos Calendàrios 

fèloco Poétieo de Notai 
Selecçâo de JAG - 

✓ 

EMANUEL FELIX 
(1936-2004) 

ELEGlfl 
0 Quand© a manhâ rasgou o coraçâo do poeta 
^ voavam pâssaros dos teus ombros 

e O tempo era uma laranja azul 
^ rolando nos teus dedos meninos 

0 Quando a manhâ rasgou o coraçâo do poeta 
^ colhias no jardim os versos puros 

da primeira cançâo 

O 

o 
o 
© 

Quando a tarde chegou ao coraçâo do poeta 
corn flores breves e conchas 
desenhavas 
nas horas quase brancas 
teu caminho de abelha 

© 

Ah mas o sol morreu no coraçâo do poeta 
e uma andorinha tristemente vem 
corn um ramo de vento 
pairar a tua ausência 

(in ”A viagem posswel", CoUcçào Gaivota, S. R, Educaçào e CttÜura/Açores) 

FIVE O'CLOCK TEAR 

0 Coisa tâo triste aqui esta mulher 
^ com seus dedos pousados no deserto dos joelhos 

com seus olhos voando devagar sobre a mesa 
® para pousar no talher 
© Coisa mais triste o seu vaivém macio 
0 p'ra nâo amachucar uma invisivel flora 
0 que cresce na penumbra. 
_ dos velhos corredores desta casa onde mora 
© 
© Que triste o seu entrar de novo nesta sala 
0 que triste a sua châvena 
^ e o gesto de pegâ-la 

JIS RflRRRIGflS Lfl DE CHSfl 
Como eu amei as raparigas lâ de casa 
discretas fabricantes da penumbra 
guardavam o meu sono como se guardassem 
o meu sonho 
repetiam comigo as primeiras palavras 
como se repetissem os meus versos 
povoavam o silêncio da casa 
anulando o châo os pés as portas por onde 
saiam 
deixando sempre um rastro de hortelâ 
traziam a manhâ 
cada manhâ 
o cheiro do pâo fresco da humidade da terra 
do leite acabado de ordenhar 

(se voltassem a passar todas juntas agora 
verieis como ficava no ar o odor doce e materno 
das manadas quando passam) 
aproximavam-se as raparigas lâ de casa 
e eu escutava a inquiéta maresia 
dos seus corpos 
umas vezes duros e frios como seixos 
outras vezes tépidos como o interior dos frutos 
no outono 
penteavam-me 
e as suas mâos eram leves e frescas como as folhas 
na primavera 
nâo me lembro da cor dos olhos quando olhava 
os olhos das raparigas lâ de casa 
mas sei que era neles que se acendia 
o sol 
ou se agitava a superficie dos lagos 
do jardim com lagos a que me levavam de mâos dadas 
as raparigas lâ de casa 
que tinham namorados e corn eles 
traiam 
a nossa indefinivel cumplicidade 
eu perdoava sempre e ainda agora perdoo 
às raparigas lâ de casa 
porque sabia e sei que apenas o faziam 
por ser esse o lado mau de sua inexplicâvel bondade 
o vicio da virtude da sua imensa ternura 
da ternura inefâvel do meu primeiro amor 
do meu amor pelas raparigas lâ de casa 
(in ^Hahüaçào das 0mvas”, 1997) 

^ E que triste e que triste a cadeira amarela 
© de onde se ergue um sossego um sossego infïnito 
0 que é apenas de vê-la 
go. e por isso esquisito 

® E que tristes de sùbito os seus pés nos sapatos 
© seus seios seus cabelos o seu corpo inclinado 
0 o album a mesinha as manchas dos retratos 

© 
© 
© 
© 
© 

E que infinitamente triste triste 
o selo do silêncio 
do silêncio colado ao papel das paredes 
da sala digo cela 
em que comigo a vedes 

© 
© 
© 
© 

© 
© 
© 

Mas que infinitamente ainda mais triste triste 
a châvena pousada 
e o olhar confortando uma flor jâ esquecida 
do sol 
do ar 
lâ de fora 
(da vida) 
numa jarra parada 

(in "A Palavra OAçotte", 1977) 

© 

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 

Emanuel Félix (n. Xercelra, Açores, 

1936; f. 2004). Poeta, ensaista, contista, cronista e 

critico literârio e de artes plâsticas, antes de passar 

pelo surréalisme foi considerado - o que rejeitou - 

como o introdutor do concretisrao poétieo em 

Portugal. Co-dlrector da revista "Atlântida" 

(Institute Açoriano de Cultura), foi fundador e co- 

director da "Gâvea" (1958). Estudou no 

estrangeiro e especializou-se no Laboratôrio de 

Estudo de Obras de Arte por Métodos Cientifleos 

do Institute Superior de Arqueologia e Histôria de Arte, na Universidade 

Catôlica de Lovaina. Deve-se-lhe a criaçâo (e a Direcçâo) do Centro de 

Estudo, Conservaçâo e Restaure de Obras de Arte dos Açores. Leccionou 

Tecnologia da Pintura e Técnicas de Conservaçâo e Restaure e colaborou 

na reestruturaçâo do "curriculum" do Curso Superior de Conservaçâo e 

Restaure da Escola Superior de Tecnologia de Tomar. Foi um dos peritos 

do "Projecto 10” do CDCC do Conselho da Europa, responsâvel pelo estu- 

do para o desenvolvimento cultural das Regiôes Europeias. Oficial da 

Ordem de Mérite, pertenceu a diversas instituiçôes culturais nacionais e 

estrangeiras. Estâ incluido em vârias antologias e outras publicaçôes. 

Algumas das suas obras, no dominio da poesia: "O Vendedor de Biches", 

1965; "A Palavra O Açoite", 1977; "A Viagem Possivel", 1965/1981 (ed. 

refundida, 1993); "Seis Nomes de Mulher", 1985; "O Instante Suspense", 

1992; e "Habitaçâo das Chuvas", 1997: 

ALBANO 
MARTINS 

Para serem 
mulheres 

faUa-Ihes o rosto. Ou 
talvez nâo. Porque as mulheres^ 
às vezes, 
apenas se distinguent 
pela cor. Ou pelo traço 
descaido 
que Uies vai 
dos ombros à cintura. Eélâ 
que 0 azul 
se tinge de vermelho. 

Albano Martins 
(in **A Voz do Olhar’*, 1998; "Agenda PoétUa ZOOO ■ 50 

Anos de Vida Literâria", Ediçôes Universidade 

Fernando Pessoa, org. Beatrix Werget, 1999) 

0 que diz-BIAISE PASCAl 
"A maior baixeza do homem é a busca 

da glôria, mas é essa precisamente a 
maior marca da sua excélêneia. Porque, 
qualquer que seja a riqueza que tenha na 
terra, a saùde e os bens de que disponha, 
nâo estâ satisfeito se nâo possui a estima 
dos homens. Considéra tâo grande a 
razâo do homem que, qualquer que seja 
a vantagem que tenha na terra, se nâo 
estiver também colocado vantajosamente 
na razâo do homem, nâo estâ satisfeito. É 
o mais belo lugar do mundo; nada o pode 
afastar desse desejo, e é a qualidade mais 
indelével do coraçâo do homem. 

E os que desprezam mais os homens 
e os igualam aos animais querem ainda 
ser admirados e cridos deles e con- 
tradizem-se pelo seu prôprio sentimento, 
convencendo-os a sua natureza, que é 
mais forte do que tudo, da grandeza do 
homem mais fortemente do que a razâo 
os convence da sua baixeza". 

BLAISE PASCAL 
(1623-1662) 

(in "Pensamentos". pg.161^ Ediçôes Europa-América, 

3’.ed.,1998) 
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[DM [FDOT 
TERESA JAROIM 

A meu lado um anjo de âgua, 
salgada, tira os sapatos, desliga a luz 
e vem encostar a cabeça à ultima casa 

Conheci-o um dia numa livraria. Procurava, 
ansioso, um livro pra reler. Ao meu olhar 
indiscreto e interrogative, justificou a sua urgêneia 
recitando de memôria um excerto da minha pele: 

"A saudade sô ataca os pâes de trigo 
terrivel de beleza, a dos rostos imprécises. Bolores 
para a vida. E tudo pode acontecer simplesmente 
quando alguém toca o ar que nâo lhes pertence." 

(Ler e ouvir outra 
coisa, Picasso) 

Ao longo dos anos, foi descobrindo o meu pulmâo 
quebradiço, a minha fala de escamas, a doença 
corn que acendo e talho as pedras, a sécréta escada 
de açucar, a estaçâo certa para a colheita dos frutos 
os dias em que me fecho como uma casa 
a fazer colares de lagartas de ouro 
para surpreender as montras das ourivesarias 
tudo estava escrito 
(inédito) 

POEMÂRIO 
Assirio & Alvim - 2004 

VICTOR HU60 

FÂBotA 00 msràm 
Um dia, magro e sentindo um real desfastio, 
Um macaco com a pele de um tigre se vestiu. 
O tigre fora malvado, ele tornou-se atroz. 
Ele tinha assumido o direito a ser ferez. 
Arreganhava os dentes, gritando: eu serei 
O herôi dos matagais, da noite o temivel rei! 
Como malfeitor dos bosques, emboscado nos espinhos. 
De horror, morte e rapinas, escureceu os caminhos, 
Degolou os viajantes e devastou a floresta. 
Fez tudo o que faz aquela pele funesta. 
Vivia no seu antro, no meio da voragem. 
Todos, vendo-lhe a pele, criam na personagem. 
Gritava e rugia como as feras danadas; 
Olhem, a minha caverna esta cheia de ossadas; 
Olhem para mim, sou um tigre! Tudo treme, 
Diante de mim, tudo recua e émigra; tudo freme! 
Temiam-no os animais, fugindo corn grandes passes. 
Um domador apareceu e tomando-o nos braços, 
Rasgou-lhe a pele, como se rasga um farrapo, 
E, pondo a nu o herôi, disse: "Nâo passas de um macaco!" 

Jersey, Setembro de 1852 
Victor Hugo 
(1802-1885) 

(in "Poemas", traduçào de Maria Manuela Parreira da Silva) 

1. 
Sabia que ali estava hâ muito tempo 
porque talvez jâ nâo respirasse as formas 
quase imperceptiveis, apagavam-se 
simplesmente olhando para elas 

Matara muitos dias 
até chegar a um lugar onde 
nâo a reconhecessem, ou de onde 
nâo tivesse que fugir â pressa 

Curvou-se um pouco e aproximou o rosto do papel 

2. 
Nâo queria acreditar mas tudo desaparecera, ou nunca 
teria existido mais alguma coisa para além do que via? 
Nada restava do azul dos pâssaros, dos pincéis dentro do pote 
de barro, dos incontâveis peixes, das montanhas, das sombras 
permanentes, das artes de mastigar flores, da escova de cabelo 

Sentou-se 
corn o seu antigo trejeito de esperar por alguém 
e deixou-se ficar 

(Apenas uma mancha de tinta azul no braço 
fazia crer que nos teria dito a verdade naquele dia) 

(inédito) 

Teresa Jardim (. Funchal, 1960). Licenciada em Actes Plésticas/Pintura e em 
Design/Projectaçâo Grâflca pelo Instituto Superior de Artes Plâsticas da 
Madeira, presentemente integrado na Universîdade da Madeira. E professera 
profissionallzada do Ensino Secundârio (Artes Visuais). Expôe colectiva e indi- 
vidualmente desde 1976, participando também em intervençôes de Acte Pûblica. 
É sôcia-fundadora da CircurArte/AAPM-Associaçâo de Artes Plâsticas da 
Madeira. Integrou as colectâneas "Anuàrio de Poesia" (Assirio & Alvim, 1986), "O 
Natal na Voz dos Poetas Madeirenses" (org., selecçâo e prefécio de José 
Antonio Gonçalves, SRTCE, 1989) e "Poet'Arte 90" (org,, selecçâo e prefâcio de 
José Antonio Gonçalves, AEM, 1990). Publicou, em 1993, o livro "Anjos de 
Areia", com chancela da DRAC-Madeira. 

Um Poema Inédito de 
José Antonio Gonçalves 

APENAS BORBOLETAS 

José Antonio Gonçalves 

as escarpas sâo dolorosas 
para o bâter de asas 
das borboletas 

sâo como as pétalas 
de um milhâo de rosas 
nas mâos dos poetas 

em voos de gaviâo perdido 
encoîhem-se nas penedias 
e là morrem sozinhos 

disso falam as borboletas 
no silêncio das estradas 
sobretudo ao entardecer 

nas rosas colhem os espinhos 
e com eles vencem as madrugadas 
para poderem sobreviver 

as rosas sâo como trombetas 
de arcanjo acordando a manhâ 
no recolhimento dos ascetas 

amanhâ 
serâo apenas 
borboletas 

(transformsmdo o seu cortinado de asas 
num colchâo de penas 
para o descanso 
dos poetas) 

(inédito. 19/2/04) 
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JS 

CàRNEIRO 
21/03 A 20/^ 

A sua mente terà tendência para pensamentos menos definidos que 
lhe poderâo provocar uma certa angüstia, ansiedade, nervosisme ou 
insatisfaçâo nào justificâveis. Procure ultrapassâ-los de uma forma 
positiva através de uma ocupaçâo que o distraia, ou analisando 
problemas que prendam a sua atençâo. 

TOURO 
21/04 A 2O/0S 

O 

Do ponto de vista afectivo, pode agora experimentar alguma timidez. 
Alguma insegurança poderà instalar-se e. provqcar-lhe uma 
desagradâvel sensaçâo de que o mundo esta conta si, o que nâo cor- 
responde à realidade, é apenas fruto da sua imaginaçâo. Verà que nâo 
hâ motive para tanto pessimisme. Afaste esses pensamentos negatives 
e descontraia-se, caso contrario poderà ficar à beira de uma depressâo. 

GCMEOS 
21/05 A 20/06 

ra 

A sua necessidade de evasâo poderà tornar-se bastante pro- 
nunciada. Terà uma sensaçâo de insatisfaçâo e possivelmente 
que hâ limites no seu quotidiano. Nào é uma boa altura para 
tomar decisôes importantes de ordem prâtica. Espéré que 
Marte saia da Casa XII para recomeçar uma actividade. 

CàRANQIJEJO 
21/06 A 20/07 

LEâO^ 

22/07 A 22/08 

' |i^ 

Ease mais calma, em que pode dedicar um pouco mais da sua atençâo 
àqueles assuntos que tanto lhe interessam e que têm andado um pouco 
esquecidos. Uma boa leitura pode aprofundar-lhe os seus conhecimentos 
de histôria, ciências, actes ou filosofia, consoante as suas preferêneias. 
Poderà, mesmo, empreender uma viagem, satisfazendo, assim, o seu 
desejo de libertaçào, de mudança. 

=:.:^ I n s: 
^ Terà a possibilidade de se relacionar corn pessoas intéressantes 

e que vâo trazer novas perspectivas para a sua vida. Poderà 
aumentar os seus conhecimentos e abrir horizontes através da 
leitura, viagens ou actividades intelectuais. Sentirâ mais von- 
tade de saborear os prazeres da vida do que de trabalhar. 

ViRQEM 
23/08 A 

Marte, a passar pela sua Casa IX, vai trazer ao seu intelecto uma 
maior criatividade e aeçào. Ideias, pianos e inovaçôes surgirâo sem 
esforço da sua parte, e desejarâ manifestâ-los perante os outros. 
Defenderâ, corn todas as suas forças, os seus pontes de vista e argu- 
mentarâ corn convieçào a favor da «sua» razào. Para evitar dissabores 
ou derrotas, tente convencê-los pela persuasâo e nào pela imposiçâo. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

A passagem de Mercürio.pela Casa VI é um convite a prestar mais 

atençâo ao seu trabalho e à sua saüde. E possivel que nào se sinta em 

plena forma, podendo sentir nervosismo, receio ou inquietude. 

Procure fazer exercicio fisico ou uma actividade que lhe dê prazer. 

Verà que a sua mente também sairà beneficiada. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Optimo periodo para alicerçar as bases do seu trabalho corn 
esforço e dedicaçào, de modo a obter resultados frutiferos. A 
sua atitude de prazer e eficâcia no trabalho serâ notada supe- 
riormente, obtendo facilmente a ajuda de colaboradores. 
Aproveite para cuidar da saüde. Exercicio fisico e uma dieta 
equilibrada sâo aconselhâveis. 

8AGITÂRI0 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Poderà ter problemas de saüde ou relacionados corn a sua profissào se 
tiver nesta altura um ritmo de vida mais agitado. Faça exercicio fisico, 

actividades criativas e uma, alimentaçâo mais saudâvel. Estarâ 
corn maior propensào para infecçôes e febre. Cuidado para evitar aci- 
dentes. 

ri ^ —hK 
Ao longo deste periodo, aproveite para se ocupar das suas 

necessidades mais prementes, desde Organizar a sua agenda de 

trabalho como também o seu bem-estar fisico. Tente nâo se 

criticar em excesso e nâo se faça de vitima. 

AQUâRIO 
21/01 A19/02 

20/02 A 20/03 

Sentirâ necessidade de tornar mais bonito e agradâvel o ambiente à 
sua volta. Apetece-lhe comunicar, conviver e conhecer gente nova. 
Estarâ numa fase em que irâ sentir vontade de apreciar o que tem de 
belo no seu quotidiano e saborear o que lhe dâ prazer. Poderà fazer 
nesta altura um passeio corn a pessoa que ama. 

Af >1 ,A 
Devido ao facto de a sua energia mental estar elevada, esta é a altura 
ideal para desenvolver trabalhos intelectuais. Comunicarâ o que pensa 
de maneira frontal, determinada, argumentando de forma convin- 
cente. Nâo deverâ querer impor aos outros de forma egoista as suas 
ideias e opiniôes. 

PalayrasCraradas 
Horizontal: 
1 - Estremecimento, 

campeâo; 

2 - Niquel (s.q.), mas 

nâo foste, a unidade 

(inv.); 

3 - Rebentamento; 

4 - Puro, dôri (anagr.); 
5 ' Ali, andava; 

6 - Rudimentar; 

7 - Tem trinta ou trinta 

e um dias (inv.), correm 

em vales; 
8 - Copias; 

9 - Eça (anagr.), inütil 

(inv.); 

10 - Avivar, pron. pes.. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

123456789 10 

Vertical: 

1 - Adormecer; 2 - Briga, governo; 3 - Discussâo; 4 - Ruim (inv.); 

5 - Piedosos, teste; 6 - Caminhavas, laço apertado (inv.); 7 - Piano 
(inv.), ribombar; 8 - Vogais, conduz o sangue (inv.); 9 - Nociva 

(inv.), naipe de cartas; 10 - Que nào ouve, pron. pes. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 

Horizontals: 1- transmitir; 2- roca, aro; 3- ate, el, ti; 4- iate, cura; 

5- criminoso; 6- oin, tareia; 7- eoaiu, ar; 8- isdo, lei; 9- odalisca; 

10- ossos, asil. Verticals: 1- traicoeiro; 2- rotarios; 3- acetinados; 

4- na, em, iodo; 5- itu, as; 6- mal, na, 11; 7- ir, correia; 8- to, use, iss; 

9- troia, ci; 10- raia, areal. 

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

The Passion of The Christ 

A.CT0RES î Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Mattia 
Sbragia, Hristo Naumov Shopov, Claudia Gerini, Luca Lionello 

Género: Drama Duraçâo: 126 min Director Mel Gibson 

"A Paixâo de Cristo" é uma versâo cine- 

matogrâfica sobre as ültimas doze horas da 
vida de Jesus Cristo, antes da sua crucificaçâo 

em Jerusalém, e é baseado em narrativas reli- 
giosas corn diâlogos apenas em latim, hebraico 
e aramaico, e legendagem em inglês. 

Britney Spears considéra os sens pais 
«muito controladores», ao ponto de 
fazerem-na sentir-se «encurralada numa 
prisâo», revelou a cantora de 22 anos em 
entrevista à Seventeen. 
«Muitas das coisas que fiz e que parecem 
absurdas sô aconteceram por querer algu- 
ma liberdade», afirmou a intérprete de 
'Toxic'. «Os pais têm que soltar-nos um 
pouco e debcar-nos fazer asneiras, porque 
isso permite-nos descobrir quem somos. 
Nâo podemos viver numa prisâo», acres- 
centou a cantora. 
Spears terâ enfurecido os sens pais quan- 
do casou corn Jason Alexander em Las 
Vegas, em Janeiro passado - - casamento 
que foi anulado dois dias depois e do quai 
a cantora nâo se arrepende: «As vezes, é 
fixe cometermos erros. Aprendemos 
muito sobre nos prôprios», completou 

Britney Spears. 
A jovem cantora esta a preparar a ediçâo 
de um DVD para breve, composto por 
imagens ao vivo e alguns temas novos. 

Britney «encurraladaH 
paies pais 

Rock in Rio-Usboa bate 
racorde de vendas 
O festival Rock in Rio-Lisboa bateu o 
recorde de bilhetes no seu primeiro dia 
de vendas, corn 13.800 bilhetes adquiri- 
dos até às 18h00 de dia 1 de Março, 
révéla a organizaçâo. 
De acordo com Roberto Medina, men- 
tor do projecto, este numéro regista um 
recorde na histôria do Rock in Rio: 
«Nunca, em qualquer das anteriores 
ediçôes do evento, foram vendidos tan- 
tos bilhetes no primeiro dia». O respon- 
sâvel acrescenta que «este nûmero 
représenta quatro vezes mais do que o 
primeiro dia das vendas no Brasil para a 
ultima ediçâo, em 2001. É muito gratifî- 
cante ter este retorno do pùblico 

português». 
Os dias mais solicitados foram o (recém- 
acrescentado) dia 28 de Maio, no quai 
actua Paul McCartney, e o dia 4 de 
Junho, dedlcado ao heavy metal, em que 
os Metallica lideram o cartaz do Palco 
Mundo. O canal que registou o maior 
numéro de vendas foi o site oficial do 
Rock in Rio-Lisboa. 
A organizaçâo do Rock in Rio-Lisboa 
colocou à venda mais de 600 mil 
bilhetes para os (agora) seis dias de festi- 
val, disponiveis através da Internet, 
multibanco, telemôvel e telefone fixo, 
bem como em centenas de postos e 
quiosques espalhados por todo o pais. 

U2lan 
em 20 
Os irlandeses U2 
planeiam a ediçâo de 
uma biografia corn 
textos, ilustraçôes e 
fotografias inéditas 
que retratem a car- 
reira da banda, jâ em 
2005. 
"In the Name of Love: 
U2 by U2" deverâ 
coincidir corn a 
ediçâo do novo album 
dos U2 e corn a 
comemoraçâo dos 25 
anos desde o lança- 
mento do seu 
primeiro disco, "Boy", 
em 1980. 
A proposta foi envia- 
da para vârias editoras nas ültimas 
semanas e pretende apresentar os elemen- 
tos dos U2 como «personalidades da cul- 
tura mundial» e nâo apenas mùsicos, 
revelou â MTV um dos editores que teve 
acesso ao material. 

A pessoa mais indicada para compilar esta 
biografia é Jim Henke, ex-jornalista da 
revista Rolling Stone que colocou os U2 na 
capa desta publicaçâo em 1985, e que 
fomentou uma estreita relaçâo corn a 
banda desde entâo. 
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0 PATRAOZINHO E A GENERALA 
Nos meus tempos de colégio, 

aprendi nas aulas de Histôria que os 
povos do Norte que tinham invadido o 
Império Romano se chamavam Povos 
Bârbaros. Soube, entâo que, contraria- 
mente ao que eu pensava, tal designaçâo 
nâo se ficava a dever à crueldade do com- 
portamento nem à grosseria dos cos- 
tumes, mas ao facto de falarem uma lin- 
gua diferente. Seguindo tal raciocinio, 
isto quer dizer que qualquer outra lingua 
- que nâo fosse o latim - soava aos ouvidos 
dos romanos como uma lingua bârbara. 
Corn uma infância vivida em Africa, 
tendo como vizinho o bairro da 
Massangarala e os meninos negros que ai 
viviam, cedo aprendi a dominar uma 
outra lingua que nâo a do berço materno. 
Nunca a senti bârbara porque fiz delà o 
côdigo secreto de muitas brincadeiras e a 
senha de entrada no territôrio interdito 
dos martrindindes, porque assim se 
chamavam os companheiros de tantas 
aventuras. 

Depois, vieram as outras, apren- 
didas no espartilho da rigor da escolari- 
dade imposta. Primeiro, o francês. Dois 
anos depois, o inglês. Ambas estudadas e 
aprendidas por entre exaustivas 
repetiçôes de exercicios de oralidade e 
grossos dicionârios corn que habilmente 
manuseâvamos os sinônimos que satis- 
faziam as traduçôes e retroversôes mais 
exigentes. Fora tudo tâo natural, que pen- 
se! sempre que os romanos deveriam ser 
muito duros de ouvido para chamarem 
nomes a outros povos s6 porque falavam 

de forma diferente da deles. Afinal, eu 
até achava isso uma riqueza e nunca uma 
barbaridade. E assim arrastamos con- 
ceitos durante anos para, de repente e 
numa fase jâ adiantada da maturidade, 
sermos confrontados corn experiências 
da vida que acabam por os dar como 
provados. Foi o que aconteceu. 
Habituada a conviver corn a proximi- 
dade de paises onde se falavam as linguas 
que eu aprendera e conhecia, s6 partilhei 
do mesmo sentimento dos romanos 
quando fui viver para a Finlândia. Ai 
sim, fez-se um clique no meu teclado 
mental e lâ apareceu a freira a dissertar 
sobre os Vândalos o que ainda acentuava 
mais a barbaridade enquistada em anos 
de convencimento seguro. È, de facto, 
uma sensaçâo terrivel ouvir sons sem que 
nenhum deles seja familiar ao nosso 
aparelho auditivo. É como arranhar a 
membrana do timpano e sentir a pele 
toda eriçada em arrepios de aspereza. 
Olhar para os reclamos luminosos, para 
as montras, para as plaças toponimicas e 
nada descodificar, é como sentir-se 
rodeado de muros de silêncio. 

Pouco a pouco, esta rudez inicial 
foi desaparecendo graças aos cursos que 
comecei a frequentar e que, lentamente, 
lhe emprestaram a suavidade de que se 
revestem todas as coisas conhecidas. Mas 
é também nestas alturas que sentimos 
uma saudade enorme da nossa lingua e 
que valorizamos todo e qualquer episô- 
dio que nos permita fazer uso delà em 
pleno. E é aqui que entram as teias do 

destino a urdir filamentos de 
vidas cruzadas em triangu- 
laçôes de emigraçâo ditadas 
por acasos. Um deles foi uma 
ordeira fila num MacDonald 
de um centro comercial de 
Ffelsinquia. Apesar de exis- 
tirem outras filas, quis o acaso 
que, nesse dia e àquela hora, 
eu me tivesse postado atrâs de um casai 
que, pelo semblante, denunciava ser tudo 
menos finlandês. A minha curiosidade 
nâo tardou em ser satisfeita. Logo que se 
abeiraram da caixa para fazer o pedido, 
imediatamente exibiram como marca de 
origem aquela lusa indecisâo de nâo 
saberem ainda o que iam corner, traduzi- 
da numa breve troca de perguntas. Esta 
curta e inusitada altercaçâo, num pais 
onde o improviso nâo faz parte do léxico 
comum nem a hesitaçâo se réserva para o 
momento em que “ser despachado” é 
palavra de ordem, soou-me a müsica do 
meu pais. Sim, müsica escrita numa 
pauta medida pelas linhas dos anos de 
ausência, onde se penduravam as notas 
soltas do meu exilio linguistico. Por isso, 
nâo me contive. Logo ali, naquele com- 
passo de espera entre o pedido e a chega- 
da da encomenda, meti conversa corn 
eles. Nenhum de nos sabe ainda 
hoje explicar a corrente afectiva que se 
estabeleceu a partir daquele momento. 
Soubemos, sem mais delongas, que 
ambos tinhamos vivido em Africa: eles 
do lado de lâ e eu do lado de câ, separa- 
dos pela diferença do lugar onde o sol se 

pôe. Num lado, poentes 
alaranjados a mergulhar no 
mar. No outro, o regresso 
diârio às entranhas quentes 
da terra, numa penetraçâo 
de vermelho vivo a rasgar o 
ventre do mapa que, 
em tempos de império, 
se sonhou cor-de-rosa. 

Adivinha-se que tenha havido mâo do 
feitiço de Africa a engendrar novas rotas 
nos mapas dos sentimentos. A fogueira 
que cada um de nos guardava dentro de si 
encarregou-se de derreter a capa de gelo e 
de nos envolver no calor de uma amizade 
que soubemos prolongar para além das 
coordenadas da geografia. E que esta, con- 
trariamente ao que aprendemos nos ban- 
cos da escola, também nâo se rege apenas 
pela cartografia dos topônimos, mas segue 
as linhas ditadas pela voz do coraçâo, que 
escava vales de cumplicidades no frio 
nôrdico e desenha montanhas de abraços 

, na planicie rugosa das caminhadas da 
vida. E essa caminhada mantém-se corn a 
mesma intensidade de outrora, apesar de 
se terem trocado os fins-de-semana na neve 
pelos passeios de barco no Zêzere, no 
reencontro de uma nova hidrografia senti- 
mental. De entâo para câ, muita coisa 
mudou nas nossas vidas, menos as circun- 
stâncias que fizeram acrescentar mais dois 
nomes à minha agenda de afectos: o 
patraôzinho e a generala, como carinhosa- 
mente lhes chamo. 

aidabatista @sapo.pt 
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Otrîunfode Kerry 
Senador de Massachusetts ganheu 
primàrias em neve des dez Estades 
que feraui euteui a vetes 

"A mudança esta a chegar aos Estados 
Unidos". Isso mesmo proclamou John 
Kerry, triunfante na vitôria em nove dos 
dez Estados onde decorrerem ontem 
primàrias, na "Super terça-feira". O 
senador de Massachusetts confirmou-se, 
assim, como rival de George W. Bush na 
corrida às presidenciais, enquanto o 
democrata John Edwards, derrotado, 
anunciou a sua retirada. 
Kerry ganhou nos Estados de Conneticut, 
Rhode Island, Massachusetts, Ohio, 
Maryland, Georgia, Minnesota, Nova 
lorque e California. 
Antes, Kerry tinha jâ ganho as primàrias 
em 18 dos 20 Estados a votos. 
Corn a partida de Edwards, Kerry nâo 
enfrenta rivais de relevo na nomeaçâo do 
candidato democrata - a ser realizada em 
Julho, na convençâo democrata - que vai 
concorrer corn George W. Bush às presi- 
denciais de Novembro. 
Fontes da campanha de John Edwards 

garatiram que o senador 
regressarâ à sua casa de 
Raleigh, na Carolina do 
Norte, onde deverâ 
fazer, jâ hoje, o anüncio 
formai da sua retirada. 
Naquele que foi o 
verdadeiro primeiro dis- 
curso como candidato 
presidencial democrata, 
Kerry teceu duras criti- 
cas a George W. Bush, 
pela sua politica 
econômica, social e de 
assuntos externos. Bush 
esta a dividir o pais, acu- 
sou o triunfante Kerry, 
segundo o quai a politi- 
ca externa da adminis- 

traçâo Bush "é a menos eficaz, mais impru- 
dente e arrogante" da Histôria moderna 
dos Estados Unidos. 
"Se George W. Bush quer fazer da segu- 
rança nacional o tema central da campa- 
nha de 2004, tenho très palavras para ele, 
e sei que ele as compreenderâ: 'bring it on' 
(Ponha-a em prâtica)", disse ainda. 
"Sou um lutador e durante mais de 
30 anos estive na batalha da frente a 
defender os valores dos norte-americanos", 
declarou, acrescentando; 
"Acredito que em 2004 - corn um Partido 
Democrata unido - podemos e vamos 
ganhar esta eleiçâo". 
Antes, e face à esmagadora vitôria de 
Kerry, o Présidente dos Estados telefonou 
ao senador, antecipando uma "competiçâo 
animada". 
"Tivemos uma conversa muito agradâvel", 
contou Kerry antes de condenar as politi- 
cas "ineficazes" de Bush. 

José Eduardo Montoiro 
6/02/1930 - 29/02/2004 

Faleceu no passado di’a 29 de 
Fevereiro de 2004, o conhecido 
colega e amigo, José Eduardo 
Monteiro, natural de 
Pegarinhos, Alijô, Trâs-os- 
Montes. 
Aos 14 anos de idade, José 
Eduardo Monteiro, foi para 
Angola onde começou a car- 
reira de radialista no Râdio 

_ Clube do Huambo, tendo pas- 
sadd pelo Râdio Clube do 
Lobito e, em 1975, emigrou 
para o Canada, continuando a 
carreira no Asas do Atlântico, 
em Toronto. Durante 52 anos 
José Eduardo Monteiro fez da 
râdio a sua vida, lira dos poucos 
bons companheiros na selva do 
"ambiente radiofônico" comu- 
nitârio. 
Zé Eduardo é jâ uma saudade. 
A familia enlutada, particular- 
mente, aos filhos Eduardo, Rui 
e Joào, as nossas mais sentidas 
condolências. 

Paz à sua aima 

PSD e ODS chumbam prolectos 
de despenalizaçâo do aborto 
A maioria PSD/CDS-PP chumbou quar- 
ta-feira os projectos da oposiçâo de 
despenalizaçâo do aborto, depois de ter 
rejeitado a votaçâo nominal dos diplo- 
mas e a contagem do nümero de deputa- 
dos présentés em cada bancada 
O projecto de resoluçâo da maioria par- 
laraentar, que recomenda ao Governo 
medidas de combate às causas do abor- 
to, foi aprovado com os votos contra da 
oposiçâo, embora vârios deputados 
socialistas se tenham abstido. 
PS, PCP, Bloco de Esquerda e "Verdes" 
votarara favoravelmente todos os projec- 

tos de despenalizaçâo da interrupçâo 
voluntiria da gravidez, mas os diplomas 
contaram com a abstençâo e corn o voto 
contra de vârios deputados da bancada 
socialista. 
Antes das votaçôes, a maioria 
chumbou dois requerimentos assi- 
nados por deputados dos vârios 
partidos da oposiçâo pedindo, 
primeiro, a votaçâo nominal (os 
deputados sâo chamados um a um) 
e, depois, a contagem do numéro de 
deputados présentes em cada grupo 
parlamentar. 

farmàclas na Internet 
Consumo de drogas mais facilitado 
A farmâcia via Internet, logo, corn 
fâeil acesso de compra para qual- 
quer pessoa, é uma das questôes 
mais preocupantes do relatôrio 
agora divulgado sobre o consumo 
de drogas no mundo. As con- 
clusôes sâo do ôrgâo intemeu^ional 
que contrôla os estupefacientes. 
Os dados sâo fornecidos pelos estados- 
membros e compilados e estudados pelo 
ôrgâo internacional de Controlo de 
Estupefacientes - uma entidade indepen- 
dente das Naçôes Unidas e que faz um 
alerta para o consumo, a expansâo'e o trâ- 
fico das drogas no Mundo. Uma das 
questôes que salta à vista é o aumento de 
trâfico de produtos em farmâcias virtuais. 
Um caminho que esta a facilitar o con- 
sumo de drogas. 

O relatôrio mostra que os produtos 
chegam aos consumidores por correio nos 
Estados Unidos e na Europa, vindos de 
paises como a Tailândia, a India e o 
Paquistâo. 
Perante esta constataçào, é recomendado 
que as leis nacionais sejam cada vez mais 
uniformes para facilitar a aeçào judicial. O 
ôrgâo internacional de .Controlo de 
Estupefacientes chama ainda a atençâo 
para a urgente necessidadè de intervençâo 
nos bairros e cidades e assinala o aumen- 
to de consumo de cannabis nos Quinze. 
O relatôrio référé também o aumento da 
violêneia e criminalidade associados ao 
consumo de drogas, e dâ como exemplo o 
Brasil. Pais com 30 mil homicidios anuais 
relacionados com o trâfico e consumo 
locais. 

AIDS Commît^ of Toronto 
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Governo dos Açores promove seminàrio intemacional 
sobre a “Biomanipulaçâo e Reabilitaçâo de lagoas” 
O director regional do Ordenamento 

do Territôrio e dos Recursos Hidricos 
anunciou em Ponta Delgada, que os 
pianos de ordenamento das bacias 
hidrogrâficas de Fumas e Sete Cidades, 
em Sào Miguel, recentemente conclui- 
dos, irâo ser postos a discussâo püblica 
muito em breve. 
Presidindo à sessào de abertura do 
Seminàrio Intemacional sobre 
“Biomanipulaçâo e Reabilitaçâo de 
Lagoas”, promovido pela Secretaria 
Regional do Ambiente, em colaboraçâo 
corn a Universidade dos Açores, Rui 
Coutinho apelou a uma participaçâo 
püblica interessada e colaborante na 
discussâo de ambos os documentos. 
Sublinhou que as lagoas das Fumas e 
Sete Cidades, como autênticos ex-libris 
do sector turistico em Sâo Miguel, susci- 
tam uma abordagem e um tratamento 
extremamente cuidado em relaçâo ao 
problema da eutrofizaçâo, que considerou 
tratar-se de uma matéria sensivel e muito 
complicada. Acrescentou que as lagoas 

nâo sâo reservatôrios de àgua para depois 
serem sujeitas a tratamentos de choque, 
tendo jâ o executivo açoriano realizados 
diversos estudos técnicos que permitiram 
desenvolver adequadas intervençôes nas 
duas mais importantes bacias hidrogâficas 

dos Açores. 
O encontro reûne, em Ponta Delgada, 
especialistas nacionais e estrangeiros que 
irâo abordar diversos painéis relacionados 
corn a problemâtica da eutrofizaçâo e a 
reabilitaçâo das lagoas. 

Entravistas de Pais e Professores 
Nas escolas elementares do Ontario, 
aproxima-se o dia dos pais visitarem os 
professores para corn eles dialogarem 
sobre o aproveitamento escolar dos 
filhos. Muitos pais portugueses optam 
por nâo ir, nâo por falta de interesse, 
mas porque nâo falam inglês e/ou nâo 
sabem o que perguntar aos professores. 
Essa nâo deve, de maneira alguma, ser 
uma razâo para nâo participar activa- 
mente na educaçâo dos sens filhos. A 
Coligaçâo Luso-Canadiana para uma 
Educaçâo Melhor, agora presidida por 
Nellie Pedro, preparou um panfleto 
sobre “As entrevistas de pais e profes- 
sores” que o ajudarâ a enfrentar essa 
reuniâo. Vamos passar a transcrever os 
pontos principais desse panfleto, no caso 
de nâo ter acesso ao mesmo, para poder 
ter a oportunidade de mostrar que se 
intéressa e participa no aproveitamento 
escolar dos sens filhos. 
Assim, o primeiro facto a ter em mente 
é que na entrevista entre pais e profes- 
sores, o professor explicarâ o aproveita- 
mento/progresso do seu filho na escola. 
Nesta pequena reuniâo, os pais ou encar- 
regados de educaçâo ficarâo a saber se 
tudo vai bem corn o aluno e o que é pre- 
ciso fazer para manter sempre um bom 
aproveitamento, ou melhorâ-lo no caso 
deste nâo ser muito positivo. 
Em segundo lugar, deve fazer as 
seguintes perguntas aos professores (se 

nâo se lembrar, leva-as escritas): 
O que é que o meu filho faz bem na esco- 
la? O que poderâ fazer para melhorar as 
notas e o aproveitarhento escolar? Como 
pai ou encarregado de educaçâo, o que 
posso fazer para o ajudar? O meu filho 
faz os trabalhos de casa todos os dias? Se 
sim, estâo bem feitos? O meu filho tem 
algum problema corn o comportamento 
ou dâ-se bem corn os colegas e 
professores? 
Estas sâo as perguntas essenciais a 
fazer a um professor. Convem esclare- 
cer que quando sugerimos aos pais ou 
encarregados de educaçâo para per- 
guntarem se podem ajudar, nâo nos 
referimos à matéria que o aluno esta a 
aprender. Alguns pais têm conheci- 
mento dessa matéria, mas, claro estâ, 
se nâo dominarem bem a lingua ingle- 
sa, nâo o poderâo fazer. No entanto, 
esse é um trabalho que o professor 
desempenha. Os pais podem ajudar 
em verificar os cadernos dos filhos, 
podem exigir que o professor indique 
o trabalho de casa e assine num papel 
para os pais verem (esta medida serve 
para confirmar que o aluno tem tra- 
balho de casa para fazer), podem e 
devem perguntar aos filhos como foi o 
dia na escola, devem lembrâ-los 
constantemente sobre a importância 
da educaçâo e, sobretudo, mostrarem- 
se interessados. 

Antes da entrevista, tente saber junto do 
seu filho se ele estâ contente corn os pro- 
fessores e as aulas que tem e esteja 
preparado para falar acerca do que o seu 
filho faz em casa. Para melhor ajudar a 
compreender o comportamento dos 
alunos, os professores querem saber 
como o aluno faz o trabalho de casa, o 
que costuma fazer depois da escola e se 
dorme o suficiente todas as noites. 
Uma vez chegado à entrevista, procure 
saber o que o seu filho estâ a aprender 
naquela altura. Faça perguntas sobre o 
curriculo (jâ apresentâmos, nesta colu- 
na, a traduçâo dos pontos principais do 
curriculo). Pergunte como é feita a avali- 
açâo e mostre que tem algum conheci- 
mento da matéria. Tente dialogar corn o 
professor sobre o que hâ de positivo e de 
menos positivo no seu filho, para poder 
evitar futuros problemas. Procure saber 
se o seu filho faz o trabalho de casa corn 
frequência e que quantidade de trabalho 
é enviada pelo professor. 
Finalmente, se nâo falar inglês, ou se 
achar que poderâ expressar-se melhor 
em português, peça ao professor do seu 
filho um intérprete. Todas as escolas têm 
intérpretes disponiveis para ajudar os 
pais a dialogar com os professores. 
Nâo perça esta oportunidade de fazer a 
diferença na vida do seu filho. Envolva- 
se na sua educaçâo. Verâ bons resulta- 
dos no futuro. 

E da bradar aos céus 
Sabemos que o casamento 
E um facto sagrado misto 
O sétimo Sacramento 
Instituido por Cristo 

Foi por Cristo instituido 
Mas nâo de forma perversa 
P'rô homera viver unido 
À mulher e vice-versa 

Se um homem é enganado 
Por uma esposa descortês 
Pode viver separado 
Nunca casar outravez 

É esta a Lei de Cristo 
A que Ele fez mensâo 
Nâo é o que se tem visto 
Câ na minha regiââ) 

Conheço alguns separados 
Por sinal homens correctes 
A segunda vez casados 
Corn filhos grandes e netos 

E bem triste este sistema 
Infelizmente verdadeiro 
Jâ se casa sem problema 
Desde que haja dinheiro 

Metal vil, torpe, profano 
Dos homens a podridâo 
Até leva ao engano 
A prôpria religiâo 

Se a Igreja é infalivel 
E abençoa os sacramentos 
Nâo sei como é possfvel 
Fazer esses casaraentos 

Até fico revoltado 
Nâo embarco nesse bote 
Pergunte quem é culpado 
O Bispo ou o Sacerdote? 

Resposta dificil de dar 
Por mais voltas que se der 
Deixo a pergunta no ar 
Responda aquele que souber 

Arqunecios Manuel e Francisco Aires Mateus na U of T 
Segunda-feira, dia 8 de Março, das 17h00 

às 18h30, os arquitectos portugueses, 

irmâos Manuel e Francisco Aires Mateus, 

participam num cocktail de convivio no 

The Eric Arthur Gallery, Faculty of 
Architecture, na Universidade de 

Toronto, no 230 College Street. Depois 
do cocktail, os irmâos arquitectos pas- 

sarâo para o salâo Isabel Bader Theatre 

onde, às 19h00, farâo uma palestra sobre 

arquitectura em gérai e, em particular, 

sobre os seus modernos trabalhos, jâ 

reconhecidos em todo o mundo. 

É uma honra para nés ter a presença de 

tâo ilustres arquitectos portugueses. 
Esperemos que a Comunidade 

Portuguesa saiba coresponder a esta ini- 
ciativa na Universidade de Toronto. 

Agradecemos o convite que nos enviaram. 

JMC 
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Designer Grâfico para as areas de print e web. Deverâ 

ter O minimo de 3 anos de experiência no ramo e ter um 

bom conhedmento de inglês. Enviar résumé e portfolio 

para o e-mail: înfo@lconmedia.ca 

Pintores para a construçâo com experiência. 

Tel.;416-74{Mj922. 

Tele-vendedor corn experiência em vendas e telemar- 

keting. Horas flexiveis de trabalho. Tel.:416498-4816. 

Ext. 239. 

Pessoal com ou sem experiência, para companhia 

de jardinagem. Contactar Carlos de Sousa. 

Tel.:416460-908S. 

Pessoal para fazer limpeza na area de Mississauga. 

Flucnte em inglês. Contactar Humberto. 

Tel.;90.‘5455-5414. 

Pessoal para companhia de jardinagem corn 3 a 5 anos 

de experiência. Tel.:41(>b53-6897. 

Cozinheiro corn experiência em cozinha portuguesa e 

empregado de mesa. Contctar David Ribeiro. 

Tel.:416b51-0344. 

Ajudantes de carpinteiro. Contactar Mario. 

Tel.:41fr38R8487. 

Pessoal corn experiência, para companhia de jardi- 

nagem. Corn carta de conduçâo. Tel.:4l6-783-7472. 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Encerrado às 
2" feiras 

Almoços e Jantares 

836 College St. 

ïïaa © 
S©S(D“â©©4]i) 
Temos um bom apartamento 

mobilado em Portimào, Algarve, 

para alugar. Optimo para dois casais e 

duas crianças. 

Tel; 416 253-6194 

FIAT PARA AlUGAR 
1 quarto de cama., sala, cozinha, casa 
de bîuiho e garagem. 
Situada na Dufferin e Dupont. 
Chame para mais informacôes: 

416-233-9768 

Terminou instruçâo do Mega- 
processo de corrupçâo na GNR 
A leitura do despacho de pronûncia marcou o fim da 
fase de instruçâo deste processo, que foi conduzida 
pela juiza do Tribunal de Instruçâo Criminal Ana 
Teixeira e Silva, a mesma a quem foi sorteada a 
instruçâo do processo de pedofilia na Casa Pia. De 
acordo corn o despacho de pronûncia conhecido no 
Tribunal de Monsanto, apenas très dos 198 arguidos 
nâo foram pronunciados e assim nâo irâo ser julgados 
no âmbito deste processo. Os très arguidos em causa 
sâo empresârios. 
Quanto aos restantes 195 arguidos, 173 sâo militares 
da Brigada de Trânsito da GNR (dos commandos de 
Lisboa, Leiria, Torres Vedras, Carregado, Coimbra, 
Santarém e Setûbal) e irâo ser julgados pela prâtica 
de crimes de corrupçâo passiva por acto ilicito. 
Os outros 22 arguidos sâo empresârios ou représen- 
tantes de empresas, suspeitos de corrupçâo activa por 
acto ilicito - alegadamente beneficiariam dos favores 
prestados pelos agentes da Brigada de Trânsito da 
GNR. 
As inyestigaçôes, que levaram à acusaçâo dos arguidos 

da prâtica de crimes de corrupçâo activa e passiva, 
realizaram-se no âmbito da "Operaçâo Centauro", ini- 
ciada pela Policia Judiciâria a 5 de Novembre de 2002. 

Salada de Marisco corn Arroz 

\mm\mny. 
* 200 grs de gambas 
* 500 grs de mexilhôes 
* 100 grs de azeitonas descaroçadas 
* 250 grs de arroz 
* 1 pimento verde 
* 7 tomate maduro mas rijo 
* 1 dl de azeite 
* 0,5 dl de vinagre 

A 7 raminho de salsa ou coentros picados 
* sal e pimenta q.b. 
* sumo de 1/2 limâo 
* 2 ovos cozidos 

Comc0O: 
Coza as gambas e descasque-as . 
Lave e raspe os mexilhôes, e coza-os, e separe-os 
da casca e limpe-os. 
Lave e limpe o pimento e corte-o em tirinhas 
fînas. 
Coza 0 arroz, escorra-o, e lave-o comjactos de 
âgua para perder a goma, e deixe-o escorrer até 
ficar enxuto. 
Lave o tomate e corte-o em pedaços. 
Corte os ovos cozidos em gomos. 
Forre uma saladeira corn folhas de alface e, 
misture todos os ingredientes cuidadosamente. 
Ponha a salada no frigorifico. 
Na hora de servir misture numa châvena, o 
azeite, o vinagre, e o sumo de limâo, sal e 
pimenta mexa bem e dette o molho sobre a sala- 
da. 
Décoré corn salsa ou coentros picados. 

Sobremesa : 

Ai^^oias Fiitàs 

* 3 ovos 
* 210 grs de açûcar (1 châvena de châ) 
* 3 coUieres de sopa de azeite 

1 colher de châ de fermento 
* 3 coUieres de sopa de leite 
’^farinha q.b. 
* ôleo para fritar q.b. 
* canela em pô q.b. 
* + açûcar q.b. 

Contte^O: 
Corn a vara de arames, bata muito bem os 
ovos juntamente corn o açûcar, o leite e o 
azeite. 
Acrescenta-se a farinha corn o fermento e corn 
as màos vâ amassando até alcançar a con- 
sistência de massa nem muito mole nem dura 
demais e que possa tender com as màos. 
Num prato misture o açûcar e canela em pô, 
reserve. 
Aqueça o ôleo, tire bocadinhos de massa e 
corn as màos faça um cordâo nào muito fino, 
dê a forma de argola apertando nas pontas e 
leve a fritar. 
Vâ passando depots de fritas por açûcar e 
canela. 
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CrMca i asâMia 
A principal oposiçio - a Abstençia 

Mais dificil do que a Oposiçâo, nas 

prôximas eleiçôes regionais de 

Outubro - e as pessoas que se cpn- 

vençam de que nunca hâ eleiçôes ante- 

cipadamente ganhas - é o problema 
dos que se abstêm. 

E, nisto, jâ percebi pelo menos dois 

factores que podem incentivar o tradi- 

cional comodismo dos abstencionistas. 

Nâo esqueçamos que, na Histôria 

democrâtica de muitos paises, a 

abstençâo acabou por causar surpresas 

inconvenientes e resultados que foram 

desgraça para o futuro dessas Naçôes. 

Um dos factores é o sentimento 

erradissimo de que «as eleiçôes jâ estâo 

ganhas». O que nâo é verdade. Se as 

pessoas nâo votarem, as eleiçôes estâo 

mas é perdidas. 

Hâ quem se lhe meta na cabeça, 

«ah!, o Alberto Joâo jâ ganhou isto». 

Nâo o dizem por hostilidade. Até o 

repetem descansadas. Esquecendo de 

que hâ duas espécies de eleitores na 

desastrada - para todos nos - «esquer- 

da» comuno-socialista local, que, esses, 

vâo sempre votar. Confiando na 

hipôtese de uma surpresa possivel e 

desastrosa, se uma parte importante 

dos cidadâos faltar ao seu Direito e 
Dever civico de ir às urnas. 

Uns desses que nunca faltam a votar 

nos comuno-socialistas, até 

sâo pessoas que reconhecem o positivo 

do trabalho e das mudanças operadas 

na Madeira, mas, erradamente, olham 

para um partido politico como se fosse 

um clube de futebol. O «seu» clube. 

Nâo ultrapassaram a visâo clubista, 

para se enquadrar corretamente na 

realidade politico-social. 

E como de «clubes» se trata, na 

absurda comparaçâo corn as organiza- 

çôes partidârias, mesmo sabendo que a 

«sua équipa» é um desastre, que «joga 

mal», têm sempre uma esperança remo- 

ta de, uma vez que seja, pelo 

menos conseguir ganhar um «jogo» de 

surpresa. 

Outros dos que nunca faltam a 

votar nos comuno-socialistas, 

entâo, jâ sâo casos mais perigosos. 

Aqueles que por estado psiquico - com- 

plexos, frustraçôes, ôdios, invejas, por 

ai fora toda essa fenomenologia com- 

plicada da mente - preferem a Madeira 

transformada em «terra queimada», 
para arrasar tudo e todos, mesmo que à 

custa deles prôprios também, num 

desejo de «vingança» que sô a patologia 

pode explicar. 

E, para ajudar a esta abstençâo, a 
comunicaçâo social hostil aos sociais- 

democratas e à minha pessoa em par- 
ticular, inventa umas «sondagens», esti- 

lo «ele jâ ganhou», para incentivar, 

ainda mais, as pessoas à abstençâo. 

Corn o intuito de também ver se con- 

PV 
l*aocU(Lt$ 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

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

Reserve jà sua viagem de 
férias para o verâo 2004. 

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

segue pôr os comuno-socialistas a 

ganhar. 

Que é assim, prova-o o facto 

de as tais «sondagens» apre- 

sentarem sempre uma vitôria 

muito mais robusta, do que os 

resultados que, de facto, se vêm a 

verificar. 

Um segundo factor que também 

contribui para a abstençâo, é as pessoas 

se habituarem ao sucesso. 

Quase todos os dias surgem coisas 

novas na Madeira, seja pelo sector 

publico, seja pelo sector privado que 

sabe aproveitar as condiçôes criadas. 

As pessoas reconhecem as 

mudanças estrondosas que se operaram 

nos ùltimos vinte anos. 

Sô que, talvez por conhecerem mal 

as realidades fora do arquipélago, ou 

nâo terem uma ideia profunda da situ- 

açâo nacional fora da nossa Regiâo, 

nâo fazem ainda ideia da dimensâo do 
quue se conseguiu realizar em tâo 

pouco tempo e corn tâo poucos 

recursos. 

Do esforço gigantesco - de fazer das 

tripas, coraçâo, como bem diz o Povo - 
que, agora, foi conseguir manter a 

Madeira, tanto quanto possivel, fora 

da generalizada crise nacional. 

Do que significa para o futuro, esta 

râpida e sustentada mudança da 

Madeira e Porto Santo. 

Porque talvez nâo recorram aos ter- 

mos de comparaçâo, encolhem os 

ombros, pensando que em todo o lado 

seja assim, quando, infelizmente, nâo é. 
É ao contrârio. 

As pessoas habituaram-se ao suces- 

so. O positivo, por ser tanto, jâ nâo lhes 
traz algo de novo. 

E verdade que os governantes nâo 

fizeram mais do que a sua obrigaçâo. 

Terem sido capazes, mesmo quase sem 

recursos e partindo de uma situaçâo 
muito grave, hâ vinte e cinco anos. 

Mas, jâ que nâo comparam, ao 

menos considerem 

quem cumpriu a sua 

obrigaçâo. E vejam 

quem nâo as cumpre 

ou cumpriu. 

Nâo se trata de 

«gratidâo». Em Politica 

nâo hâ gratidâo. Trata-se de Justiça. 

Que é um sentimento que nobilita cada 

um, no exercicio da cidadania. 

Considerados estes dois factores, jâ 

nem falo dos sacrificios - e também de 

alguma asneira - que o Governo da 
Repùblica tem exigido dos 

Portugueses, dada a situaçâo em que 

recebeu o Pais das mâos dos socialistas, 

cujo Primeiro-Ministro fugiu à frente 

de todos nôs, ante as câmaras de 

televisâo. 

O Povo Madeirense é inteligente, e 

sabe que medidas do Governo da 

Repùblica, sâo lâ deles, e que eu gover- 

no de maneira diferente. Mais a mais 
que tais medidas, muitas necessârias e 

algumas disparatadas, sô- vâo produzir 

efeitos positivos a partir de 2005, mas 

agora estâo em contra-ciclo corn as 

diferentes eleiçôes regionais, em nitido 
prejuizo na data destas. 

Também, sô me faltava pagar os 

«pecados» dos outros, sejam socialistas 
ou sociais-democratas lâ de Lisboa!... 

Jâ basta o tempo que, por câ, ainda 

se perde corn coisinhas menores e pes- 

soais, ou tontices mini-localizadas, a 

tentarem prejudicar uma visâo global, 
séria e justa. 

Portante, o que se pede, nâo é tanto 

se preocupar corn este tipo de oposiçâo 

mediocre que, infelizmente, foi depara- 

da à Madeira. E que, no intimo, os 
comuno-socialistas sâo os primeiros a 

reconhecê-lo. • 

O que se pede, é uma pedagogia que 
faça sentir às pessoas, a insegurança 

que pode causar a abstençâo. 
As pessoas sâo boas e justas. Se 

forem votar, aposto que votam bem. 

Martin confiante na vitôria 
iiberai 
o primeiro ministre canadiano 

disse estar confiante na vitôria 

federal do Partido Liberal nas 

prôximas eleiçôes, desde que apre- 

sentem a agenda de trabalho que 

têm e provem que estâo a lidar 

corn os assuntos do pals, incluindo 

o recente escândalo dos 

patrocinios. “Nôs somos um novo 
governo e lidamos corn os nossos 

assuntos de uma maneira muito 
diferente dos anteriores gover- 

nos”, disse Paul Martin aos jorna- 

listas, durante uma visita a 

Peterborough, no Ontârio. “Penso 

que isto seja aquilo que os canadi- 

anos querem e se o fizermos, con- 

seguiremos ganhar”. 

Ptvirtual.com soube que Paul 

Martin nâo ignora a ameaça que 

représenta a novo Partido 

Conservador do Canadâ, ou os 

Neo-Democratas. “Mas fundamen- 
talmente, sou da opiniâo que 

constituimos um bom governo”. 

O primeiro ministro encontra-se 

em visitas de pré-campanha 
eleitoral que jâ o viram parar em 

très provincias, em menos de uma 

semana, o que voltou a levantar 

suspeitas de que haverâ uma 

eleiçào na primavera. 
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Avelino Ferreira Terres passa ae lado das 
puniçfies 
A comissâo disciplinar da Liga de 
Clubes val instaurar um processo 
ao Marco de Canaveses e sus- 
pender preventivamente por 60 
dias O director de futebol do clube 
nortenho. Avelino Ferreira Torres 
nâo foi castigado porque nâo esta 
inscrito como dirigente. A atitude 
do autarca jà mereceu comen- 
tàrios do Présidente da Repûblica 
e do primeiro-ministro. Jorge 
Sampaio defendeu a intervençâo 
das autoridades em episôdios 
semelhantes e Durâo Barroso 
pediu "contençâo, elegância e 
desportivismo". 
Além do processo disciplinar ao Marco de 
Canaveses, o Estâdio Avelino Ferreira 
Torres estâ também interditado preventi- 
vamente por 30 dias. O autarca que pro- 
tagonizou o incidente escapou a todos os 
castigos. 
Os acontecimentos protagonizados por 
Avelino Ferreira Torres, présidente da 
Câmara Municipal do Marco de 
Canaveses, aconteceram domingo, no 
final do jogo de futebol entre o Marco de 
Canaveses e o Santa Clara, da 24* jornada 

da Liga de Honra, que terminou empata- 
do a 1-1. 
O autarca invadiu o relvado, insultando o 
ârbitro Nuno Almeida e pontapeou o 
material de apoio da équipa de arbi- 
tragem. Na origem dos incidentes esteve 
uma alegada grande penalidade que o 
ârbitro nâo assinalou a favor da équipa da 
casa, aos 80 minutos. Mas foi a expulsâo 
do massagista do Marco, na sequência dos 
protestas, que terâ motivado a reacçào de 
Avelino Ferreira Torres. 

Associaçâo de Jlrbitros 
répudia "aotudes" de 
Avelino Ferreira Terres 
A Associaçâo Portuguesa de Ârbitros de 
Futebol (APAF) vai exigir à Liga de clubes 
a abertura de um "rigoroso inquérito" aos 
incidentes protagonizados pelo présidente 
da Câmara Municipal de Marco de 
Canavezes, Avelino Ferreira Torres. 
O ôrgâo representativo dos ârbitros pediu 
à Comissâo Disciplinar da Liga 

Portuguesa de Futebol 
Profissional a aplicaçâo 
ao Marco de uma pena 
"inequivoca e suficien- 
temente punitiva e dis- 
suasiva", por entender 
que o autarca nâo 
desempenha qualquer 
cargo desportivo. 
A APAF exigiu tam- 
bém um inquérito à 
actuaçâo dos delegados 
da Liga de Clubes no 
jogo de domingo 
Marco-Santa Clara (1-1), em que Avelino 
Ferreira Torres verberou o juiz Nuno 
Almeida e pontapeou material colocado 
junto ao quarto ârbitro. 
A APAF, que condenou a "gritante falta de 
lucidez e discernimento" de Avelino 
Ferreira Torres, questionou a razâo pela 
quai os delegados nâo cumpriram uma das 
suas atribuiçôes, impedindo o acesso do 
edil ao relvado. 
"(A APAF vai) exigir à Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional um rigoroso inquérito 
a tudo o que se terâ passado, tanta no que 
foi visionado televisivamente, como no 

que possa ter acontecido no tünel e bal- 
neârios", segundo o comunicado. 
O organismo vai pedir também que o 
autarca seja investigado fora da esfera dâ 
Justiça desportiva, anunciando a intençào 
de exigir a instauraçâo de um inquérito 
por parte da Associaçâo Nacional de 
Municipios Portugueses. 
A APAF condenou também a "atitude 
demasiadamente passiva" do destacamen- 
to policial présente no estâdio que tem o 
nome do présidente da autarquia, Avelino 
Ferreira Torres, preparando-se para solici- 
tar ao Comando-Geral da GNR a abertura 
de um processo de investigaçâo. 

Poituguês assinou contrato 
de um ano como pilote de 
testes da Minardi 

o português Tiago Monteiro 
assinou um contrato de um 
ano como piloto de testes da 
Minardi para a temporada 
de 2004 do campeonato do 
Mundo de Formula 1. Aos 27 
anos, Tiago Monteiro 

cumpre o sonho de entrar 
no restrito Mundo da 

Formula 1. 
O português vai correr pela 
Minardi-Cosworth na qualidade 
de piloto de testes. Tiago 
Monteiro foi apresentado numa 
cerimônia realîzada na Austrâlia, 
local onde este fim-de-semana tem 
inicio o mundial de Formula 1. 

O corredor do Porto junta-se 
assim aos pilotos oficias da 
équipa, o italiano Gianmaria 
Bruni e o hûngaro Zsolt 
Baumgartner. 
O contrato de Tiago Monteiro 
prevê que caso aconteça algum 
problema corn os primeiros pilo- 
tos da équipa, o português pode 
ser chamado a fazer a sua estreia 
na Fôrmula 1. 
Ao mesmo tempo, Tiago 
Monteiro vai continuar a 
participar nas World Series By 
Nissan um campeonato mono- 
marca, inscrito pela Carlin 
Motorsports. 

José Volga fol convidado 
por luis Flllpo VIeira para 
comandar o futobol oncarnado 
José Veiga estâ a 
caminho do 
Benfîca. O 
empresàrio foi con- 
vidado por Luis 
Filipe Vieira para 
assumir o comando 
do futebol encama- 
do, corn um lugar 
no Conselho de 
Administraçâo da 
SAD. Antonio 
Carraça também 
deve integrar a 
nova estrutura 
para preparar de 
imediato a prôxima 
época. 
Dois homens do futebol 
e uma figura da ârea 
finaceira preparam-se para reforçar o 
Conselho de Administraçâo da SAD do 
Benfica, que estâ a ser reestruturado por 
Luis Filipe Vieira. 
José Veiga foi convidado pelo présidente 
do clube e da SAD para gerir o futebol dos 
encarnados. 
O empresàrio de jogadores de futebol que 
tem trabalhado corn o Benfica nos ültimos 
anos, estâ em negociaçôes corn Luis Filipe 
Vieira. 
Ao que a SIC apurou, José Veiga s6 aceita 
a proposta se ficar corn a autonomia da 
gestâo da équipa de futebol, ou seja, em 
circunstândas muito parecidas corn aque- 
las que levaram o actual présidente do 
Benfica a deixar o Alverca para aceitar o 
convite de Manuel Vilarinho. 
José Veiga quer organizar tôdo o departa- 
mento de futebol; ter uma palavra na 

escolha do treinador e définir a politica de 
reforços. 
O empresàrio jâ falou corn Luis Filipe 
Vieira sobre quatro ou cinco jogadores que 
estâo em agenda para reforçar a équipa na 
prôxima época. Rui Costa é um desses 
nomes. O regresso do jogador do Milan à 
Luz é uma das prioridades. 
José Veiga deve ser acompanhado por 
Antônio Carraça. 
O presidedente do Sindicato dos 
Jogadores também foi convidado para 
reforçar o departamento de futebol. 
Uma outra figura da ârea das finanças 
também pode integrar o conselho de 
administraçâo da SAD do Benfica. 
Nas prôximas duas semanas a nova estru- 
tura do futebol benfiquista vai ficar defini- 
da, para que a prôxima época seja prepra- 
da de imediato. 
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Portugal admite encorrar 
fronteiras e voltar a fiscalizar 
durante Euro2004 
O secretârio de Estado da 
Administraçâo Interna reafirmou em 
Elvas a possibilidade de encerramento 
das fronteiras portuguesas durante o 
Europeu de futebol Portugal2004, em 
Junho, passando a existir controlo e fis- 
calizaçâo de cidadâos. 
"O encerramento das fronteiras por- 
tuguesas é uma hipôtese encarada no 
piano global de segurança do 
Euro2004, cuja decisâo sera anunciada 
na altura certa pelo Governo", declarou 
Nuno Magalhâes. 

Fonte do gabinete do secretârio de 
Estado explicou à Agência Lus a que o 
encerramento de fronteiras, uma 
matéria de exclusiva responsabilidade 
do Conselho de Ministres, esta rela- 
cionado corn a suspensâo do nûmero 
dois da clâusula segunda do Acordo de 
Schengen. 
Tal situaçâo permite passar a existir 
controlo e fiscalizaçâo de cidadâos nas 
fronteiras, tal como se verificava antes 
da entrada em vigor do Espaço 
Schengen. 

Manchester United 
censiderade e cinbe 
mais rice de Mnnde 
o Manchester United 
é, pelo sétimo ano 
consecutive, o clube 
de futebol mais rico 
do Mundo, corn 251,4 
milhôes de euros de 
receitas, referentes à 
época de 2002-2003, 
segundo um estudo 
efectuado pela empre- 
sa de auditoria 
Deloitte e Touch. 
O "Top 10" é compos- 
to por cinco 
clubes ingleses, 
très italianos, um 
espanhol e outro 
alemâo. 
O Manchester 
United, onde joga 
Cristiano Ronaldo, tem uma larga 
vantagem sobre ajuventus, segunda 
classificada, a terceira posiçào surge 
o AC Milâo, de Rui Costa, actual 
campeâo europeu, seguido pelo Real 
Madrid, onde alinha Luis Figo e que 
é orientado por Carlos Queiroz, que 
ocupa apenas o quarto lugar, à frente 

o português 
de o Bayern Munique, o Inter ocupa 
o sexto lugar, à frente do Arsenal, do 
Liverpool, do Newcastle United, e do 
Chelsea. 
De realçar a presença de alguns 
clubes em situaçâo financeira com- 
plicada, nomeadamente os ingleses 
do Leeds United e dos italianos da 
AS Roma, envoltos em profundas 
crises e dividas. 

A GARAGIM QUE IHE OFEBECE UM S^ÇO 0OMP1ETO AO SEU AUTUMUVEL 

CONFIE ËM EXPO SOOO 
l^?a»ERIÊNCIA E    
HONESTIDADE 
AO VOSSO 
SERVIÇO 

\ 
^ 2612 SL Clair Ave. W 
lesquina corn a Jane SU THOMO. 

oia.M6H4ar 

Estimfativas gratis TeiyFaX: 416-533-2439 

Futebol: UEFA - Beufica nos 
"oitavos" apesar de perder 
corn Rosenborg 
o Benfica qualificou-se para os 
oitavos-de-final da Taça UEFA 
em futebol, apesar de ter perdi- 
do por 2-1 corn o Rosenborg, 
em Trondheim, Noruega, no 
jogo da segunda mâo dos 16 
avos-de-final. 
O resultado foi construido nos 
primeiros 21 minutos, corn os 
noruegueses a chegarem ao 2-0 
corn golos de Orjan Berg (09) e 
Azar Karadas (16) e o Benfica a 
reduzir por Nuno Gomes (21), 
que acabaria por ser expulso 
pouco antes do intervalo por 
ter visto o cartâo amarelo pela 
segunda vez, apôs simular uma 
grande penalidade. 
No encontro da primeira mâo, 
disputado quinta-feira no 
Estâdio da Luz, o Benfica der- 
rotou o Rosenborg por 1-0, 
corn um golo do esloveno 
Zlatko Zahovic. Super-Moreira “segurou” o resultado. 

APURAMENTO DO CAMPEAO: 

P EQUIPA 
1 Operârio 
2 Angrense 
3 Madaiena 
4 Santiago 
5 Praiense 

J 
1 44 
- 36 
1 36 
2 36 
2 32 

DESPROMOÇAO: 

EQUIPA J 
1 Boavista 1 29 
2 Velense 1 19 
3 Ideal 1 18 
4 Barreiro 2 10 
5 Miramar 1 

Resultados 2» jornada: 
Praiense - Santiago, 3-0 
Angrense - Madaiena, adiado para 
03 de Março 
Folga: Operârio 
3* jornada (07 Mar): 
Operârio - Praiense 
Santiago - Angrense 
Folga: Madaiena 

Resultados 2*^ joruada: 
Boavista - Barreiro, 3-0 
Mira Mar - Velense, 1-1 
Folga: Ideal 
3» jornada (07 Mar): 
Ideal - Boavista 
Barreiro - Mira Mar 
Folga: Velense 

NOTAS: 
a) Os clubes iniciaram a segunda fase do carapeonato corn a totalidade 
dos pontos conquistados na primeira fase. 
b) O campeâo da Série Açores é promovido ao Campeonato Nacional da 

II Divisâo B. 
c) Os très ûltimos classifîcados da série da despromoçâo sâo 

relegados para os campeonatos regionais. 

lo^l 
dilOf lIi INC. 

Aceieamos encomendas, 
Bom especiais eodos os dias: 

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

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
GDIASPORSEHIANADASIOAM-SPM • FECHADOA2^HIRA • 6”HIRA10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive^ Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 
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SUPERLIGA 
PORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

EauiPAS 

F.C. PORTO 

2^ SPORTING 

3^^ BENFICA 

4^ SP. BRAGA 

S’’ NACIONAL 

6” MARITIMO 

7^ BOAVISTA 

BEIRA MAR 

9” RIO AVE 

10^ MOREIRENSE 

11^ GIL VICENTE 

12^ ALVERCA 

13” U. LEIRIA 

14” BELENENSES 

15” ACADéMICA 

16” V. GUIMARàES 

17” P. FERREIRA 

18” E. AMADORA 

RESULTADOS 

Vitiria Guimaràes - Nacional. 2-1 

Belenenses-Boavista 1-1 
Sporting-Maritimo. 1-0 
Paços Ferreira-Bio Ave. 1-2 

Estrela Amadora - Beira-Mar. 2-2 
Uniâo leiria-Gil Hcente. 2-2 
Benfica-Moreirense 1-1 
Sporting Braga - Alverca 0-0 
Académica-FC Porta 0-1 

J 
25 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

24 

24 

24 

V 
19 

17 

14 

11 

11 
9 

9 

10 

8 

7 

6 

7 

6 

5 

6 

4 

6 

3 

E 
6 

4 

6 

6 

4 

10 

9 

6 

9 

8 

10 

5 

7 

9 

5 

8 

2 

4 

D 
O 

3 

4 

7 

9 

5 

6 

8 

7 

9 

8 

12 

11 
10 

14 

12 

16 

17 

M 
52 

45 

46 

24 

41 

25 

23 

34 

28 

19 

33 

25 

27 

27 

22 

22 

17 

17 

S 
14 

23 

24 

26 

27 

21 

19 

31 

23 

26 

30 

31 

37 

42 

29 

33 

38 

52 

P 
63 

55 

48 

39 

37 

37 

36 

36 

33 

29 

28 

26 

25 

24 

23 

20 

20 

13 

PRôXIMA JORIMADA 

FC Porto-Belenenses 
Boavista-Paços Ferreira 
Beira-Mar-Sponing 
Alverca-Estrela Amadora 

Maritimo - Uniio leiria 
Moreirense - Oltéria Gnlmaries 
Nacional-Académica 
Gil Vicente-Benfica 
Bio Ave-Sporting Braga 

BENNI MCCARTHY (FC Porto) 

"DERLEI" (FC Porto) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
EVANDRO (Rio Ave) 

SIMÀO (Benfica) 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
"WENDER" (Braga) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
SOKOTA (Benfica) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
LIEDSON (Sporting) 
"SERGINHO BAIANO" (Nacional) 

ALAN (Maritimo) 
ROCHEMBACK (Sporting)... 

Il LIGA 
PORTUCUCSfl DE fUTCBOL PCOEISSIOnOL 

EQUIPA 

1- VARZIM 

2- ESTORIL 

3- PENAFIEL 

4- V. SETüBAL 

5” NAVAL 

6- SALGUEIROS 

7^ D. AVES 

8- SANTA CLARA 

9- MAIA 

10” LEIXôES 

11” D. CHAVES 

12” FEIRENSE 

13” PORTIMONENSE 

14” OVARENSE 

15” FELGUEIRAS 

16” MARCO 

17” U. MADEIRA 

18” SP. COVILHà 

J P 

24 47 

24 45 

24 42 

24 40 

24 39 

24 37 

24 34 

24 32 ^ 

24 32 

24 31 

24 30 

24 30 

24 29 

24 29 

24 27 

24 24 

24 20 

24 18 

RESULTADOS PRôXIMA JORIMADA 

DESP. CHAVES - ESTORIL, 2-2 
VARZIM - FELGUEIRAS, 1-0 

OVARENSE - ViTÔRIA SETÜBAL, 2-1 

LEIXôES - FC MAIA, 3-0 
FC MARCO - SANTA CLARA, 1-1 

PORTIMONENSE - SP.COVILHÂ, 1-0 
PENAFIEL - SALGUEIROS, 1-0 

FEIRENSE - NAVAL 1** MAIO, 0*1 
UNIâO MADEIRA - DESP.AVES, 3-0 

SANTA CLARA - FEIRENSE 

FELGUEIRAS - DESP. CHAVES 

SPORTING COVILHà - PENAFIEL 

SALGUEIROS - VARZIM 

NAVAL 1® MAIO - PORTIMONENSE 

ESTORIL - UNIâO MADEIRA 

DESPORTIVO AVES - LEIXôES 

MAIA - OVARENSE 

ViTôRiA SETüBAL - MARCO 

% 
i 
•J» 'J0‘ f CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il -c» ■%' 

EQUIPA J P 

1“ Gondomar 25 63 
2* Dragôes Sandinenses 24 60 
3‘ Vizela 25 48 
4* F.C. Porto B 25 40 
5* Freamunde 25 35 
6“ Infesta 25 33 
7* Sp. Braga B 24 32 
8“ Pedras Rubras 25 32 
9“ Lousada 25 32 
10" Lixa 24 32 
11* Paredes 25 31 
12“ Trofense 24 31 
13* Valdevez 25 31 
14- Fafe 24 30 
15* Bragança 24 28 
16* Caç. Taipas 25 28 
17* Vilanovense 25 23 
18* Ermesinde 24 19 
19* Leça 25 17 

Resultados 
Vilanovense - FC Porto B, 0-0 
Leça - Gondomar, 0-1 
Lousada - Vizela, 3-1 
Freamunde - Paredes, 1-1 
Bragança - Caçadores Taipas, 2-0 
Trofense - Infesta, 1-2 
Lixa - Pedras Rubras, 0-0 
Fafe - Valdevez, 3-2 
Ermesinde - Sporting Braga B, 1-3 
Folga; Dragôes Sandinenses 

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

EQUIPA J P 

l* Torreense 26 52 
2* Sp. Ëspinho 26 50 
3* Esmoriz 26 48 
4* Sanjoanense 26 48 
5* U. Lamas 26 43 
6* Ac. Viseu 26 43 
7“ Fàtima 26 42 
8* Oliveirense 26 40 
9* Caldas 26 39 
10“ Alcains 26 37 
11* Vilafranquense 26 32 
12* Portomosense 26 31 
13* Pampilhosa 26 29 
14* Ol. Bairro 26 29 
15“ Sp. Pombal 26 28 
16* Académica B 26 27 
17* Âgueda 26 26 
18* Ol. Hospital 26 24 
19“ Marinhense 26 23 
20* Estarreja 26 20 

Resultados 
Torreense - Oliveirense, 1-0 
Oliveira Hospital - Alcains, 1-3 
Uniâo Lamas - Académica B, 2-3 
Âgueda - Vilafranquense, 1-1 
Sanjoanense - Académico Viseu, 1-1 
Pampilhosa - Marinhense, 0-2 
Caldas - Sporting Espinho, 1-3 
Fâtima - Estarreja, 1-0 
Pombal - Esmoriz, 0-5 
Oliveira Bairro - Portomosense, 2-2 

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

EQUIPA J P 

1* BARREIRENSE 26 62 

2* OLHANENSE 26 59 

3" MICAELENSE 26 49 

4* OL. MOSCAVIDE 26 48 

5* CAMACHA 26 45 

6* MARITIMO B 26 40 
7* ODIVELAS 26 38 

8‘ MAFRA 26 37 

9* PONTASSOLENSE 26 35 

10* AMORA 26 35 

11* ORIENTAL 26 34 

12* RIBEIRA BRAVA 26 34 

13* LOULETANO 26 33 

14* LUSITàNIA 26 32 

15* VENDAS NOVAS 26 28 

16* PiNHALNOVENSE 26 23 
17* FARENSE 26 22 

18* SINTRENSE 26 21 

19* SPORTING B 26 20 

20* SANTO ANTôNIO 26 ■ 17 

Resultados 
Oriental - Maritimo B, 2-0 
2\mora - Micaelense, 0-0 
Ribeira Brava - Pinhalnovense, 1-0 
Est. Vendas Novas - Sintrense, 1-1 
Olhanense - Farense, 2-1 
Louletano - Odivelas, 04) 
Camacha - Pontassolense, 2*2 
Lusitània - Barreirense, 1-3 
Santo Antônio - Sporting B, 2-2 
Mafra - Olivais e Moscavide, 4-1 

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

•i CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III 

CL EQUIPA 

1” VALENCIANü 

2” VlLAVERDENSE 
3* MONçâO 
4* JOANE 
5* VlANENSE 
6" SANTA MARIA 

7” CABECEIRENSE 

8” VAEPAçOS 
9‘ M1RANDEI.A 

lü” ESPOSENDE 

11 • MARIA DA FONTE 

12 SANDINENSES 

13* PON TE BARCA 

14^ MONTAUXJRE 
15* CERVEIRA 

16* AMARI';S 

17* REBORDELO 

18* RONEE 

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

52 
45 
45 
44 
40 
39 
33 
31 
30 
30 
30 
30 
27 
23 
23 
15 
14 
12 

CL EQUIPA 

1* FIàES 

2* RIBEIRàO 
3* AUAIX)S 
4* CANEIJKS 

5* VILA REAL 
6* TIRSENSE 

7* Rf;BORixjSA 
8* FAMAI.ICÀ0 

9* OLIVEIRENSE 

10* MONCORVO 
11* RIO TINTO 

12* ClNFÀES 

13* PEDROUçOS 

14* LOUROSA 
15* S. PEDRO COVA 

16* NOCîUEIRENSE 

17* P. BRANDàO 

18* RéGDA 

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

47 
46 
46 
38 
37 
36 
34 
33 
32 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
27 
17 
7 

CL EQUIPA 

1* PENALVA CASTEI-ü 

2* TOURIZENSE 

3* CESARENSE 
4* ANADIA 
5* MILIIEIROENSE 

6* SàO JOàO VER 

7* TOCHA 

8* GAFANHA 
9* LAMAS 
10* ARRIFANENSE 

11* AROUCA 

12* MANGUALDE 

13* U. COIMBRA 

14* SâTàO 

15* VALECAMBREN.SE 
16* SANTA COMBA 

17* FORNOS A1XM)DRES 

18* AGUIAR DA BEIRA 

47 
46 
41 
40 
34 
34 
34 
31 
30 
29 
29 
27 
27 
26 
26 
25 
23 
18 

CL EQUIPA 

1* ABRANTES 

2” BENF. C. BRANCO 

3* SOURENSE 
4* RIO MAIOR 

5* PENICHE 

6* TORRES NOVAS 

7* LOURINHANENSE 

8* RIACHENSE 
9* IDANHENSE 

10* FAZENDENSE 
11* BENEDITENSE 

12* CARANGUEJEIRA 

13* BIDOEIRENSE 

14* AIXXîBAçA 

15* SERTANENSE 
16* ALQUEIDàO 

17* MIRENSE 

18* U. ALMEIRIM 

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

52 
52 
48 
42 
42 
41 
41 
39 
39 
31 
29 
28 
24 
19 
18 
16 
11 
7 

CL EQUIPA 

1* CASA PIA 

2* PORTOSANTENSE 

3* LOURES 
4* REAL 
5* BENFICA B 

6* MONTIJO 

7* SANTANA 

8* CàMARA DE LOBOS 
9* 1“ DEZEMBRO 

10* VIALONGA 
11* ELVAS 

12* MACHICO 

13* ALCOCHETENSE 

14* CARRFXJADO 

15* MALVEIRA 
16* SANTACRUZENSE 

17* SACAVENENSE 

18* BENAMLENSE 

55 
45 
41 
39 
36 
36 
35 
34 
34 
34 
32 
30 
28 
25 
24 
22 
13 
11 

CL EQUIPA J P 

PATLéTICO 23 54 
2* VASCO GAMA DE SINF:S23 48 

3* IMORI AL 23 45 
4* SIEVES 23 41 

5*D. BLJA 23 37 

6* LUSITANO VRSA 23 36 

7*JtJV. ÉvoRA 23 34 
8*B.-MARIX)AIX;ARVE 23 32 
9* U. SANTIAGO 23 32 
10* SESIMBRA 23 32 

11 • ALMANCILENSE 23 29 

12* MESSINENSES 23 28 

13* SEIXAL 23 27 

14* FABRII. BARREIRO 23 25 
15* MOURA 23 25 
16* MONTE TRJGO 23 19 
17* QUARTEIRENSE 23 14 

18* Esp. LACZOS 23 8 

VALPAçOS - MCWTALEGRE, 1-1 

AMARES • Os SANDINENSES, 1-1 

VlLAVERDENSE - CERVEIRA, 2-1 

REBORDELO - MONçAO, 0-2 

RoiFE - CABECEIRENSE, 1-1 

SANTA MARIA - MIRANI«LA, 20 

VALENCIANO • ESPOSENI», lO 

JOANE - PONTE DA BARCA, 10 

VlANENSE - MARIA DA FONTE, 1-1 

FAMAUCAO - CANELAS GAIA, 04 
LOUROSA - OLIVEIRENSE, lO 
RéCUA - REBORDOSA, 14 
TmSENSE - NOGUEIREN^, 10 
CiNFÂEs - RIO TINTO, 2*2 

FIAES • AUADOS LORDELO, 1-1 
TC«R£ MONC. - S. PEE«O DA COVA, 0-1 
PAçOS BRAND AO - VILA REAL, (Kt 

PEDROUçOS - RBEIRAO, 1-1 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

TOURIZENSE - VALECAMBRENSE, 1-2 

SANTACOMBADENSE -AOUIAR BEIRA, 1-1 

GAFANHA - CESARENSE, 1-2 

TOCHA - ARRIFANENSE, 20 

SATAO - ANADIA, 0-2 

F<»NOS ALGODRES - MANGUALDE, 1-2 

MOHEIROENSE - SAO JOAO VER, lO 

PENALVA CASTELO - UNIAO CODORA, 20 

AROUCA - SOCIAL LAMAS, 23 

T 
A 
0 
0 
S 

Fazeodenae - Beneditense, 40 
Sourense - Abnmtes, 1-2 
Carmnguejeln - Tones Novas, 0*2 
Rio Maior - Idanhense, 21 
Mirense - Bidoeirense, 21 
Péniche - Almeirim, 70 
Riachense - Sertanense, 1-1 
G. Alcobsça - Alqueldio Serra, 20 
Lourinhanense - Benfica C. Branco, 0-1 

I 
T 
A 
0 
0 
S 

BENFICA B - ALCOCHETENSE, 21 
REAL - BENAVQXNSE, 100 
MACHICO-ViAixxtGA, 02 
SANTACRUZENS - CAMARA L(»06, 00 
CASA PIA - O ELVAS, 20 
1* DEZEMBRO - PcMiTosANTENro, 00 
CARREGADO • SACAVENENSE, 6-1 
MALVEIRA - LOURES, 0-1 
Mcxrnjo-SANTANA, lO 

I 
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A 
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ESPERANçA LAGOS • QUARTEIRENSE, 22 

VASCO DA GAMA - FABRIL BARREIRO, 21 

SiLVEs - LUSITANO VRSA, 04 

MOURA • McMtTE TRIOO, 40 

IMORTAL - JUVENTUI» ÉVORA, 20 

SESIMBRA - SEDCAL, 21 

BEIRA-MAR • DESFCMITIVO B^fA, 23 

ATLSTICO - MESSINENSE, 20 

ALMAN^LENSE -UNIAO SPC«T CLUBS, 00 
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0 azul brilha cada vez mais 

Pois é, as esperanças verdes estâo cada vez 
mais atenuadas e o azul prédomina em 
força no topo da tabela classificativa da I 
LIGA do futebol profissional português. 
Nem Coimbra serviu "de liçâo" a quem 
quer que seja, nem para os prôprios estu- 
dantes, vergados ao peso de mais uma der- 

rota, frente ao "tal azul" FC Porto, por 0-1. 
Em Alvalade, corn as dificuldades 
conhecidas, o Sporting amealhou mais 
très pontos frente ao Maritimo, corn uma 
vitôria tangencial, por 1-0. 
Na Luz, o Moreirense "apagou a vela" do 
centenârio benfiquista, corn um surpreen- 

* Broas todos 

Todos os sdbados: 
* Cuscorôes 

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

PARIA OiBJIWOl. 
^ SUNFLOWSR BAKBIiY 
Padaria. Pasmtaria « Café 

Temos também: 

dente empâte (1-1), borrando a festa e 
as contas encarnadas. Assim vai o fute- 
bolzinho entre os très grandes (?) do nosso 
futebol... 
La no Norte, o Guimaràes conseguiu mais 
3 pontos ao bâter o Nacional da Madeira, 
por 2-1. Fora de casa, o Rio Ave fez pela 
vidinha e levou de vencida o "paçado" 
Paços de Ferreira, por 1-2. 
Depois, os empatas da ordem: Belenenses 
1- Boavista 1; E. Amadora 2- Beira Mar 2; 
Uniâo de Leiria 2- Cil Vicente 2 e, Sp. 
Braga 0- Alverca 0. 
No fim da tabela, "esperneando corn xutos 
e pontapés" estào a Académica (22 pon- 
tos), Guimaràes (20), Paços de Ferreira 
(20) e Estrela da Amadora (13). Esta estrela 
jâ nâo deve brilhar na prôxima época na I 
LIGA. 
A prôxima jornada, a 25 a., começa sexta- 
feira, dia 5 de Março, corn o jogo FC 

Porto-Belenenses, corn inicio às 16h30 e 
corn imagens na SporTV. Um jogo todo 
azul que pode fazer alguém mudar de cor, 
de um lado ou do outro! 
Sâbado, às 14h00, Boavista-Paços de 
Ferreira e, às 16hl5, o jogo Beira Mar- 
Sporting, ambos corn transmissâo na 
SporTV. 
No Domingo, às llhOO, Alverca-E. 
Amadora, Maritimo-Uniâo de Leiria, 
Moreirense-V. Guimaràes e Nacional da 
Madeira-Académica. Depois, às 14hl5, o 
Gil Vicenmte-Benfica, corn transmissâo na 
FPtv/SIC e na RTPi. 
Na segunda-feira, o ultimo jogo entre Rio 
Ave e o Sp. Braga, às 14hl5, corn imagens 
na SporTV. 
Jornadas cada vez mais confusas e emo- 
cionantes. Jornadas a quanto obrigam... 

JMC 

Vencedor da 
semana anterior; 

Para todos os sens eventos 

^ ou ocasioes espectats, 

’ contacte 

para o ajudar a tratar de 

tudo 0 que précisa 

(416) 248-0751 

Nome: 

Morada: 

Tel; 

ENVIAR RE.SPO.STA PARA: 

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

PERGUNTA: ^ 

QUANTAS VEZES O CICIISTA AMERICAHO IANCE J 
ARMSTRONG VENCEU A "VOITA A f RANçA" EM RICICIETA ^ 

RESPOSTA SERÂ ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 08 DE MARçO, 2004. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-À UM SORTEIO PARA 


