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Wutfel, observador da ONÜ 
quando se dirigia à multidào em vigüiapor Timor 

na câmara Municipal de Toronto 

Timor Lorosae, ou seja, Timor do Sol Nascente. 
Um sol que se eclipsou hà cerca de vinte e cinco anos e deixou 
um povo nas trevas e entregue ao odio de um outro vizinho - 
o povo indonésio. 

Continua na pàgina 3 
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Esta semana a coluna é a mesma, mas tem 
vértebras, visto que o Director do Milénio foi 
passar férias e a esta hora, concerteza, nem se 
lembra que eu estou aqui a trabalhar... E faz ele 
muito bem. O momento importante da decisâo 
do futuro do povo maubere é igualmente vivido 
pela grande comunidade portuguesa do Canada, 
merecendo cobertura pormenorizada por parte 
de todos os ôrgâos de comunicaçâo de expressâo 
portuguesa e, claro, de toda a média canadiana. 
Os portugueses de Toronto, sempre prontos para 

ajudar quem nécessita, e sâo muitos os exemplos 
que possuimos, também fazem ouvir a sua voz e, 
bem assim, os ôrgâos de comunicaçâo social que 
enviaram recentemente um abaixo assinado ao 
primeiro Ministre Jean Chrétien, no sentido do 
Canadâ prestar a assistência na força de paz 
multinacional que agora é uma realidade. 
Também o Congresso Luso-Canadiano, e a 
Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas 
do Ontario em colaboraçâo corn o Comité de 
Alerta para Timor Leste, realizaram uma 

conferência de imprensa sobre o ponto da 
situaçâo na quai contaram corn a presença dos 
observadores da ONU, retornados da regiâo. 
Este tem sido, nos ültimos tempos, o lugar 
comum da comunidade lusiada de Toronto, o 
que, mais uma vez vem atestar e reafirmar o seu 
lugar entre os primeiros, quando a humanidade 
sofre os rudes golpes, que até mesmo o tempo, 
custa a apagar. 

Domingos Melo 

TU CÂ TU LA coin os Leitores 
Saudaçôes. 

Solidariedade 
para corn o povo maubere 

Semana activa, esta, na comunidade, sintomâtico de 
uma sâ existência. As manifestaçôes culturais 
confundem-se corn alguns aniversârios e a visita, 
mais uma vez, do Secretârio de Estado das 
Comunidades, Eng°. José Lello, que anunciou 
recentemente a iniciativa conjunta da Secretaria de 
Estado das Comunidades e dos ôrgâos de 
comunicaçâo social portugueses no estrangeiro e em 
Portugal, destinada a recolher apoios monetârios 
para a reconstruçâo de Timor, onde, é claro, 
participam “O Milénio, Cirv Radio e Festival 
Português, televisâo. E jâ que falo disso, caso o leitor 
queira contribuir, deve fazê-lo para; 
Conta Nacional de Solidariedade Portugal-Timor 
N°. 0027-077-500-530 
Caixa-geral de Depôsitos 
Agência de Alcântara 

A maratona Terry Fox, 
conseg^u juntar 6.2 milhôes 
de Dôlares no 
Ontario 

Terry Fox morreu no dia 28 de 
Junho de 1981, de cancro nos 
pulmôes, tinha apenas 22 anos de 
idade. Uma das pernas, foi 
também esta doença que a 
reclamou em 1977 e, em 1980, 
Terry Fox começava a sua 
“Maratona da Esperança”, corn 
ihicio em St. John’s, 
Newfoudland, correu 5,565 km 
em 143 dias, tendo sido forçado a 
parar perto de Thunder Bay, 
devido ao reaparecimento da 
doença nos pulmôes. Partiu, mas 
hoje, a sua presença é cada vez 

/  

mais sentida pela iniciativa que o povo deste pais 
jamais deixarâ esquecer. No passado dia 17 deste 
mês, esta provincia, sob um sol radiante, 
comprovou, pela vigésima vez este facto, 
conseguindo mais um milhâo de Dôlares do que no 
ano passado. Mais de meio milhâo de pessoas 
correram, marcharam, utilizaram bicicletas, 
cadeiras de rodas e até patins, todos corn um sô 
objectivo: Juntar o mâximo de dinheiro possivel 
para a investigaçâo do cancro. Terry Fox partiu, mas 
ainda nos continua a ajudar constituindo um 
exemplo para todos os que pensam que sofrem 
muito nesta vida. 

A Academia do Bacalhau fez um 
ano de idade 

E jovem e muitas pessoas sâo capazes de a entender 
como grupo elitista que nâo serve para nada. Talvez 
estejamos numa altura da comunidade aqui 
estabelecida, começar a ter uma consciência de 
classe que jâ possui e que clama por organizaçôes 
que a podem ajudar a afirmar-se e ao futuro das 
prôximas geraçôes. A Academia do Bacalhau de 
Toronto serve para muitas coisas sendo a 
fundamental, estar présente quando as situaçôes o 
exigem, como sâo exemplos o apoio à Luso-Can 
Tuna e à St. Bernardette Resources Centre e a 
adopçâo duma criança através da World Vision 
Canada, porque se trata duma organizaçâo mundial 
de beneficência. A Academia teve origem na Africa 
do Sul, em Joanesburgo e, corn o tempo, foi-se 
espalhando, havendo agora um grande numéro de 
Academias em todo o mundo, mantendo um 
contacte assiduo entre si. 

13° Ciclo de Cultura Açoriana 

Sâo 13 anos a falar das coisas, do povo, dos usos e 
costumes e da riqueza de parte de Portugal, que nos 
relembra a importância da nossa histôria e a 
necessidade imperativa que hâ em a preservar. O 13“ 
Ciclo de Cultura Açoriana vai acontecer entre 28 
deste mês e 5 de Outubro e é importante que todos 
façam os possiveis por participar pois, bem vistas as 

coisas, sâo iniciativas desta natureza que é 
obrigatôrio terem a consideraçâo de importância 
por parte de toda a nossa comunidade. Sâo, de reste, 
estes os veiculos que, continuando o seu trabalho, 
vâo alertando os jovens para a necessidade de os 
abrigarmos no sâo convivio da riqueza histôria dum 
povo de seculares tradiçôes. 

15^ Semana Cultural Alentejana 

Mais uma organizaçâo, à 
semelhança da anterior, 
que deve contar corn o 
apoio do nosso 
15® Semana 
Alentejana, terâ 
entre 22 e 30 
Outubro e, este ano 
podem anunciar corn 
orgulho a compra da sua 
sede, o que 
recentemente, tendo ainda procedido a obras de 
ampliaçâo. A Semana Cultural Alentejana vai 
contar corn a participaçâo de vârios convidados que 
se deslocam de PortugaJ e outros do Canadâ, poetas, 
historiadores e artistas de Portugal e do Canadâ. 15 
anos de cultura representam um trabalho que deve 
ser admirado e, colaborando, estamos a reafirmar a 
nossa vontade de o vermos continuar. 

46° Aniversàrio do First 
Portugfuese 

É mais um ano desta primeira colectividade 
portuguesa e a que viu nascer a comunidade 
portuguesa. Corn uma vida nervosa e atribulada 
pela sua situaçâo econômica dificil, o First 
Portuguese continua a sua caminhada e ainda bem, 
pois séria uma perda de vulto para todos. O 
programa das festas do aniversàrio entende-se entre 
23 de Setembro e 2 de Outubro e convidamo-lo a 
participar. 

Domingos Melo 
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Chegada tropas saudada 
corn gritos de alegria nas 

montanhas 

A chegada dos primeiros aviôes corn 
tropas da força multinacional foi 
recebida nas montanhas de Timor- 
Leste corn gritos de alegria e "até os 
doentes saudaram a libertaçâo total". 
As palavras sâo de Leandro Isaac, que 
nas montanhas perto de Dili, de onde 
alias vê a cidade, descreveu à Agência 
Lusa O momento de euforia que se 
vive no local. "Estou nas montanhas, 
câ no alto, a 1.200 metros de altitude, 
cheio de frio, mas estou a pé desde as 
duas da manhâ, corn todo o pessoal, à 
espera das forças da libertaçâo", disse 
Leandro Isaac, dirigente do CNRT. 
Eram 08:00 em Dili, 20:00 em 
Toronto de Domingo, quando 
Leandro Isaac dizia jâ ter visto aterrar 
quatro aviôes C 130, que levantavam 
voo pouco depois. “Quatro nâo, cinco. 
Esta um quinto aviâo a aterrar", dizia 
Leandro Isaac à Agência Lusa, nâo 
conseguindo disfarçar a emoçâo que 
sentia. De Dili vêm-se também rolos 
de fumo a subir, o que indica que a 
cidade continua a arder, disse 
Leandro Isaac. "Esperamos que corn a 
evoluçâo da situaçâo, corn as forças 
internacionais, isto vâ melhorar 
dentro de horas ou dias", afirmou, 
enquanto se ouviam gritos e "vivas" 
em som de fundo. "Sâo gritos de 
alegria, pela libertaçâo", justificou. 
Corn Leandro Isaac estâo milhares de 
refugiados, numa situaçâo "bastante 
lamentâvel". "Nâo 
temos nada para 
corner nem 
medicamentos hâ 
vârios dias", disse, 
acrescentando que 
dos lançamentos de 
ajuda humanitâria 
nos ùltimos dias 
nada chegou ao 
local onde se 
encontra. "Mas 
corn os aviôes a 
chegar até os 
doentes se 
levantaram para 
ver a chegada da libertaçâo. O povo 
esta contente por essa libertaçâo 
total". 

INTERFET désarma dois 

milicianos no porto de 
Dm 
Militares da INTERFET procederam 
hoje ao desarmamento de dois 
elementos de milicias prô- 
integracionistas, no que constituiu o 

primeiro incidente do género no dia 
em que chegaram a Dili os primeiros 
efectivos da força multinacional. Os 
milicianos haviam entrado no porto 
de Dili numa motorizada e nâo 
ofereceram resistência ao 
desarmamento, tendo depois deixado 
rapidamente o porto. No porto da 
capital timorense, onde os soldados 
da INTERFET tomavam posiçôes - 
aguardando a chegada dos navios de 
guerra que transportam o grosso da 
tropa internacional -encontravam-se 
centenas de pessoas, entre as quais 
homens envergando as cores branca e 
vermelha da bandeira indonésia. Em 
Dili foi possivel observar colunas de 
fumo provenientes de edificios recém- 
queimados. O primeiro contingente 
da INTERFET, constituido por 
militares de eliteustralianos, 
desembarcou no aeroporto de Dili às 
18:45 (hora de Toronto) de domingo. 

Entradada INTERFET 

"como planeado", tropas 
usarâo "força necessaria" - 
diz PM àustraliano 

As normas de actuaçào da 
INTERFET "permitem que seja 
usada a força necessâria para cumprir 
o mandato da força internacional em 
Timor-Leste", disse hoje o primeiro- 
ministro australiano, John Howard. 
John Howard, que falava em 
conferência de imprensa, depois de 
visitar o aquartelamento da primeira 

brigada do exército australiano, nos 
arredores de Darwin, afirmou que a 
entrada da INTERFET em Timor- 
Leste, que começou na manhâ de 
hoje, "correu como planeado e como 
se esperava que acontecesse". "O 
moral das tropas que estâo a seguir 
para Timor-Leste é elevado, estâo 
motivadas para o cumprimento da 
missâo e os que ainda nâo seguiram 
estâo ansiosos por chegar a Timor", 
afirmou o chefe do governo 
australiano. John Howard referiu 

ainda que a entrada das 
tropas internacionais marca 
igualmente o inicio do 
restabelecimento da 
presença da UNAMET em 
Timor-Leste, assinalado 
também corn a partida, 
ainda hoje, de lan Martin, chefé da 
Missâo das Naçôes Unidas para 
Timor-Leste, para o territôrio 
Manifestando a satisfaçâo do seu 
governo pela participaçâo de uma 
grande numéro de paises na força 
multinacional, John Howard disse 
que o mandato da INTERFET é 
reforçado pela "vasta base de apoio da 
operaçâo das Naçôes Unidas", no quai 
salientou a participaçâo de paises da 
regiâo Asia-Pacifico, como a 
Tailândia e Singapura. Estes paises 
sâo, em conjunto corn a Indonésia, 
membres fundadores da Associaçâo 
das Naçôes Asia-Pacifico (ASEAN). 
Nas declaraçôes aos jornalistas, John 
Howard fez questâo de salientar que, 
apesar do facto de estar a liderar a 
força internacional, a Austrâlia "nâo 
tem qualquer conflito corn o povo 
indonésio". "O apoio ao povo 
timorense, que a força internacional 

représenta, nâo pode ser visto como 
uma atitude de agressâo em relaçâo 
ao povo indonésio", sublinhou. O 
chefe do executivo australiano 
elogiou ainda os esforços do 
présidente indonésio Habibie para 
conduzir a Indonésia no caminho da 
democracia, incluindo a decisâo de 
"permitir que os timorenses votassem 
para escolher o seu futuro". O 
primeiro-ministro australiano visitou 
hoje as instalaçôes da primeira 
brigada do exército australiano, 
acompanhado pelo ministro da 
Defesa, John Moore, e pelo lider da 
oposiçâo Kim Beazley. Durante a 
visita, Kim Beazley comentou que 
nâo é muito vulgar aparecer a apoiar 
o actual governo australiano, mas que 
nâo quis deixar de manifestar a 
unanimidade corn que a Austrâlia 
assume o seu envolvimento na 

Continua na pdgina 4 
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questâo de Timor-Leste. Uma 
unanimidade notôria nas opiniôes 
manifestadas pelos cidadâos de 
Darwin, desde motoristas de taxi a 
empregados de restaurante, tanto no 
apoio à força internacional, como 
relativamente à necessidade de uma 
intervençâo em Timor-Leste para 
acabar corn a violência. Durante a 
visita às instalaçôes militares, John 
Howard despediu-se de 560 soldados 

australianos que irâo integrar a 
INTERFET Na primeira vaga 
da INTERFET, a Australia 
conta corn cerca de 2.500 
efectivos, de um total de 4.500 
militares previstos para o 
contigente australiano. Antes 
da visita à primeira brigada, o 
primeiro-ministro australiano 
esteve também na base da força 
aérea em Darwin a despedir-se 
de militares que se preparavam 
para embarcar em aviôes corn 
destino a Timor. John Howard 
deverâ ainda ir a bordo do 

catamaran de transporte râpido de 
tropas, HMAS Jervis Bay, igualmente 
para se despedir de militares 
australianos. O HMAS Jervis Bay 
tern a partida do porto de Darwin, 
corn destino a Timor-Leste, prevista 
para as 12:30 (hora local). A bordo 
deverâo estar 500 militares 
australianos, devendo a travessia 
entre Darwin e Timor demorar cerca 
de 10 horas. 

Continuaçào da pagina 1 

Coinunidade 
em vigflia per Timor 

Apôs os resultados do referendo do 
passado dia 30 de Agosto, o povo 
timorense viu, embora por breves 
instantes, a possibilidade de voltar a 
ver o “nascer do Sol”, a esperança de 
pôr fim a anos de violência, genocidio 
e massacres. Porém, a resposta ao 
referendo que lhes foi proposto, a 
quai apontou para uma naçâo livre e 
independente, tornou-se, mais uma 
vez, num pretexto para massacres e 
genocidios sem medida. Esperava-se 
uma participaçâo mais activa por 
parte dos grandes lideres 
internacionais, mas por qualquer 
motivo, a realidade apontou para 
outra direcçâo. Falta de interesse 
econômico? Falta de compaixâo? 
Desconhece-se o motivo que terâ 
levado grande parte dos governos a 
ficar quase indiferente à situaçâo de 
Timor. O governo de Portugal, 
através das suas mensagens, foi 
excepçào à regra. Juntamente ao 
governo português juntou-se o povo 
de todo o pais e das comunidades 
espalhadas pelo mundo. 
Assim, no passado sâbado, dia 18, 
cerca de 150 portugueses marcaram 
presença frente à Câmara Municipal 
de Toronto, nos Jardins da Paz, para 
uma vigilia pelo povo de Timor Leste. 
Entre os présentes, contou-se corn a 
presença do Consul Gérai de 
Portugal, Dr. Joào Perestrello, o vice- 

consul, Dr. Crescêncio Ferreira, o 
vereador da Câmara, Mario Silva, o 
membro do parlamento provincial, 
Dr. Cari de Faria, o candidate a 
deputado do Partido PS pelo ciclo 
fora da Europa, Gonçalo Martins, a 
professera de português da 
Universidade de Toronto, Dra. 
Manuela Marujo, entre outres. Em 
conversa corn Victor Fonseca, um dos 
organizadores desta vigilia, soubemos 
que o objective é enviar uma 
mensagem nâo sô às diferentes 
comunidades de Toronto, mas 
especialmente aos governos federal e 
provincial para alertar sobre a 
situaçâo de Timor e sobre a 
necessidade urgente de enviar ajuda 
humanitâria para aquela naçâo. Esta 
vigilia foi uma espécie de prelùdio 
para a prôxima que se realizarâ 
amanhâ, dia 24, frente à Câmara 
Municipal de Toronto, apôs a noite 
de fado realizada pelas Tunas 
Académicas que se encontram em 
Toronto para o primeiro festival de 
Tunas. Pede-se a presença de todos os 
portugueses nesta vigilia, para que 
termine, o quanto antes, a dor e o 
sofrimento do povo timorense. 
Espera-se que Timor seja, de uma vez 
por todas, a naçâo do Sol Nascente: 
Timor Lorosae. 

Ana Fernandes 

Wiranto decide 
actuaçâo das milicias. 

O jornalista norte- 
americano Allan 
Nairn, expulso da 
Indonésia, sustentou 
que sera o general 
indonésio Wiranto a 
decidir se as milicias 
prô-integracionistas 
devem ou nâo atacar a 
força de paz em 
Timor-Leste. 
"Quando o general 
Wiranto dâ a ordem 
às milicias para parar 
o terror, as milicias 
param", considerou o 
jornalista free-lancer, 
para quem tem havido 
um apertado "controlo do exército 
e das milicias" no territôrio. Nairn 
lembrou que os militares 
indonésios estiveram por detrâs 
da violência perpetrada pelas 
milicias prô-integracionistas apôs 
o anüncio da vitôria dos 
independentistas na consulta 
popular de 30 de Agosto. Tendo 
sido um dos poucos jornalistas a 

permanecer em Dili 
nas ultimas semanas, 
Nairn foi detido em 
Dili, no passado dia 
14, interrogado pelos 
militares e expulso da 
Indonésia. 
Quando foi detido e 
levado para 
instalaçôes locais do 
exército, Nairn afirma 
ter visto diversos 
grupos de milicias, 
que, de acordo corn 
um dos oficiais que o 
interrogou, eram 

controlados pelo 
exército indonésio. 

O jornalista, de 43 anos, natural 
de Nova Jersey, afirma estar 
disposto a voltar a Timor-Leste 
logo que isso seja possivel. Nairn 
foi um dos jornalistas que em 
1991 testemunhou os massacres 
no cemitério de Santa Cruz, em 
Dili, estando alegadamente na 
lista negra das autoridades 
indonésias. 

General Wiranto 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Pequenas Histérias 
de GENTE grande 

É um homem de palavra e de acçâo. 
Manuel Dalberto Jorge, nasceu na 
Ilha do Pico, em 24 de Julho de 1927. 
Homem incapaz de sentir-se 
"amarrado" a pequenos espaços, 
emigrou para o Canadâ em 1965, à 

Dalberto Jorge, tem uma filha, a 
simpâtica Maria Humberta Jorge, 
também nascida na Ilha Montanha, a 
Ilha do Pico, pessoa que sempre 
trabalhou na sua companhia. 
Actualmente Manuel Jorge é casado 

Manuel Jorge junto de amigos, apôs ojogo Santa Clara-Benjîca 

procura de outras dimensôes e 
oportunidades. 
Um ano apôs a sua chegada ao 
Canadâ, em 1966, Manuel Jorge, 
deitou mâos ao sonho e tornou-o 
realidade. Ergueu uma pequena 
fâbrica de queijo, embora sabendo 
que as dificuldades iriam ser muitas. 
Nâo desistiu. Porfiou... 
A "Portuguese Cheese Co. Ltd.", 
nasceu e cresceu de forma 
surpreendente para muita gente mas, 
com toda a naturalidade, para o 
conhecedor Manuel Jorge. 
Do primeiro casamento, Manuel 

com Maria José Jorge, natural de Sâo 
Miguel-Açores, de quern tem um 
filho, nascido em Toronto, de 16 anos 
de idade, o Jason Jorge, estudante. 
Na sua vida activa de comerciante e 
industrial. Manuel Jorge criou o 
Newfish Import & Export, corn 
dependências em Montreal e em New 
York. O crescimento continuo da 
fâbrica "Portuguese Cheese" nâo 
permitiu a continuaçâo dos dois 
negôcios. Assim, em 1983, Manuel 
Jorge encerrou o Newfish Import & 
Export. 
Os anos passaram e o cansaço de uma 

Manuel Jorge e Gilberto Alves, dois industriais, dois amigos. 

vida de trabalho e responsabilidades 
chegou. 
Corn o desgosto natural por os seus 
nâo quererem prosseguir corn a 
companhia dos queijos. Manuel 
Dalberto Jorge vendeu o negôcio a 
um conterrâneo de Sâo Miguel, o 
Antonio Melo que, por sua vez, doou 
o Portuguese Cheese Co. Ltd, aos très 
filhos que possui. A passagem de uns 
para outros teve lugar a 20 de Agosto 
e, o Manuel Jorge mantém-se à frente 
do negôcio por um par de meses, para 
que os novos proprietearios nâo 
sintam dificuldades na manutençâo 

da fâbrica e para que os clientes 
habituais nâo sejam surpreendidos 
com alguma falta. Muda a gerência 
da fâbrica mas nâo muda a qualidade 
do produto e o bom serviço aos 
clientes. 
Manuel Dalberto Jorge, tal como 
qualquer guerreiro, vai ter o repouso 
merecido. Férias, passeios mais 
frequentes à Regiâo Autônoma dos 
Açores e ao Continente, conhecer 
melhor o Canadâ e, manter a 
educaçâo escolar do jovem filho. 
No fundo mais uma meta a atingir. 
Felicidades, Manuel Jorge. 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, incluindo o 

GST, para EUA $75. e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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{ajjo abraçaram. Foi necessârio reunir bastantes 

meios humanos, técnicos e 
financeiros tendo todo o pais 
sido mobilizado corn a 

coordenaçâo a norte pelo Infante D. 
Henrique e no Centro e Sul pelo 
Infante D. Pedro. 
No Porto e Lisboa foram 
centralizados os trabalhos de 
preparaçâo das embarcaçôes. 
Diz-nos Mateus Pizarro, cronista, que 
teriam sido preparados 242 navios, 
Zurita falou em 212 e para um 
Aragonez teriam sido feitos 73 navios 
em Lisboa, 26 no Porto, ainda 2 em 
Faro e teriam chagado da Flandres 
mais uns 16. Estes ùltimos numéros 
poderâo ficar aquém dos outros, pois 
na data da sua publicaçâo nâo tinham 
sido reunidas todas as embarcaçôes. 
Mas, continuemos a nossa visita até 
ao norte de Africa. 
A cabeça da expediçâo ia o prôprio 
Rei D. Joâo, os sens filhos Duarte, 
Pedro e Henrique, Clérigos, 
membros da alta nobreza, destacados 
chefes militares, Nuno Alvares 
Pereira e muitos anônimos. 
Largaram no dia 25-7-1415 em 
direcçâo a Ceuta e a chegada 
aconteceu a 20-8-1415 à noitinha, 
tendo-se iniciado a abordagem pela 
madrugada. 
Ao fim da manhâ jâ quase todos os 
seus habitantes estavam a fugir tendo 
sido, de imediato, ocupado o Castelo 
e a Mesquita esta transformada em 
Tçmplo Cristâo. 
Mas, recorrendo a textos sobre o 
saque de Ceuta in Azurara - crônica 
da conquista de Ceuta- vejamos- 
"... jâ passavam das sete haras e meia 
depois do meio dia quando a cidade 
foi de todo livre dos Mouros. Nos treze 
dias que o Rei ali esteve, apesar de 
serem as noites curtas, nâo havia 
ninguém tào preguiçoso que dormisse 
durante toda eUi. Uns, ocupavam-se 
em fazer trouxas do que apanhavam, 
outros estavam a fazer partilhas corn 
os que primeiramente traziam 
conserva, outros andavam a escavar 
casas onde a terra era movediça e 
faziam nelas grandes buracos 
pensando achar algumas riquezas 

soterradas, outros introduziam-se nos 
poços e apalpavam corn os pés o fundo; 
e para dizer a verdade, muitos destes 
trabalhos nâo eram feitos em vào. 
Muitos que neste reino nào tinham 
choça, arranjavam par pousada 
grandes casas ladrilhadas corn tijolos 
vidrados e tetos forrados de madeira, 
corn formosas açoteias cercadas de 
mârmore branco e polido e camas 
brancas e fofas e corn roupas 
variadas... " 
Sem querer criar especulaçôes ou 
falsas relaçôes histôricas, recordemos 
O modo de vida do povo Lusitano 
antes da romanizaçâo e que por 
simples analogia também viviam do 
saque, nâo querendo trabalhar, e 
eram verdadeiros artistas na arte de 
roubar, espoliar, e outros instintos 
maléficos, sempre em busca do lucro 
imediato, recorrendo a meios que se 
conhecem bem. 
Seriam "primos" destes que, agora, jâ 
bem mais preparados militarmente, 
também se aventuraram, Jâ nâo pelas 
florestas e montanhas portuguesas, 
mas por mar até ao norte de Africa? 
Perdoem-me algum alvoroço que tal 
pensamento possa causar. 
A verdade é que de facto, mais uma 
vez, aquilo que era designado como 
objectivo estratégico para o 
desenvolvimento do pais e dos 
mercados, foi executado segundo os 
mais altos padrôes de selvajaria, por 
invasâo militar e ainda por cima, 
requintado corn a "bençâo" papal, 
tendo à mistura uma vertente poética 
e herôica, a par corn a gélida lucidez 
dos negôcios, mas... 
manchada pela espada e desrespeito 
pelos povos que la viviam e eram os 
legitimos habitantes dessas terras. 
Afinal, era sô inibir uns tantos 
Mouros, tomar-lhes conta das terras, 
dos bens, das aimas e das ideias. 
Traduzindo isto em linguagem mais 
prâtica era sô executar umas 
pequenas barbaridades, de que jâ nos 
haviamos queixado quando fomos os 

alvos desse tratamento “tâo 
especial”. Lembro apenas a 
invasâo romana que tanto 
arrepio nos causa e aversâo 
pelos métodos usados. 
Mas, eram os designios de 
Deus e a vontade dos homens 
a par corn a cega ambiçâo de 
possuir pela força aquilo que 
corn um pouco mais de tempo 
e esforço se poderia ter 
procurado por meios 
pacificos mais vantajosos por 
certo. Quem sou eu agora, 
que tudo passou para 
questionar isto? No entanto, 
aqui fica esta hipôtese de 
ponderaçâo. 
Houve sem dùvida a mâo da 
nobreza e da igreja a 
transmitir esse carâcter 
subversivo militar que 
conduziu à invasâo dos paises 

legitimamente instalados nos seus 
territôrios. 
Mais tarde para legitimar e atenuar o 
impacto violento causado por estas 
abordagens chamadas conquistas 
expansionistas deu-se um ar de 
caridade, beneficência, de boa 
intençâo missionaria e cultural. 

Foi-se conquistando a fio de espada 
territôrios, poderes, riquezas que 
nunca nos pertenceriam por direito 
mas apenas por negociaçâo, quando 
muito a obrigar que ambas as partes 
saissem a ganhar. 
Bom, mas eu iniciei esta crônica corn 
O objectivo de apresentar elementos 
sobre a expansâo e a conquista de 
Ceuta. 
Nâo esperem que, entretanto, 
aplauda acçôes revestidas deste 
carâcter sanguinârio mesmo que para 
muitos seja tido como herôico. 
A objectividade histôrica nâo ficarâ 
por certo afectada por este meu 
simples exercicio de pensamento. 

Continuarei na prôxima crônica a 
apresentar dados que ajudem a 
construir o puzzle dos descobri- 
mentos portugueses para que melhor 
se possa compreendê-los. 

AlCOOl PROIBIDO 
A MENORES RE 17 ANOS 

Existem em Portugal 1,8 milhôes de bebedores excessives, 

dos quais cerca de 800 mil sâo depeudentes 

Proibir a venda de bebidas alcoôlicas 
a menores de 17 anos e a 
obrigatoriedade de incluir no 
vasilhame uma advertência sobre os 
riscos do consumo, tal como acontece 
corn O tabaco, sâo algumas das 
medidas avançadas pela comissâo 
interministerial criada por resoluçâo 
de Conselho de Ministros para pôr 
fim aos problemas ligados ao âlcool. 
Propostas para discutir era porraenor 
durante o Sirapôsio Europeu sobre 
Prevençâo Comunitâria dos 
Problemas Ligados ao Âlcool, que 
terâ lugar entre os dias 18 e 20 do 
prôximo mês, no Porto. Lider 
mundial no que respeita ao consumo 
de bebidas alcoôlicas, Portugal tem 
assistido nos ùltimos anos ao 
"aumento acentuadîssimo da procura 
por parte dos jovens e das mulheres", 
como alertou o director de Saüde 
Mental da Direcçâo Gérai de Saüde, 
Alvaro Carvalho. Dados novos que 
"obrigam a uma actuaçâo mais 
agressiva", nomeadamente com o 
recurso a uma nova legislaçâo. À 
semelhança do que jâ acontece com o 
tabaco, a proposta do Ministério da 
Saüde prevê "assegurar que nenhuma 
forma de publicidade a bebidas 
alcoôlicas surja ligada aos jovens, à 
actividade fisica e a simbolos 

nacionais . 
Uma medida que permitirâ pôr cobro 
a uma situaçâo que José Barrias, 
présidente da comissâo de 
programaçâo do congresso, 
considéra de "exemplo mais 
clamoroso do estado da nossa naçâo": 
O facto da selecçâo nacional de 
futebol ser patroemada por uma 
marca de cerveja Amda a pensar nos 
jovens, a proposta da comissâo 
interministerial, presidida pelo 
Ministério da Saüde, prevê impedir a 
localizaçâo de lojas de venda de 
bebidas na vizinhança de 
estabelecimentos de ensino. De 
acordo com Alves Pinto, do Centro 
Regional de Alcoologia de Coimbra, 
quase 60 por cento dos jovens têm o 
primelro contacte com o âlcool aos 
13/14 anos, normalmente através dos 
chamados 'shots' (mistura de vârias 
bebidas que deve beber-se de um sô 
trago) ou das 'alcopops', as bebidas 
desenhadas, cujo sabor é adocicado 
por sumos de fruta ou leite. Um 
fenômeno que, conforme explicou 
Àlvaro Carvalho, "nâo implica 
consumos diârios, mas facilita um 
consumo agudo, que conduz a 
hepatites e cirroses, para além de 
problemas cardiovasculares e do 
sistema nervoso". 
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EDDIE SHACK 
LANÇOU ALERTA 

Por Luts Fernandes 

Depois de 17 anos na liga nacional de 
hôquei sobre o gelo e de ter deliciado 
milhares de adeptos, eis que um dos 
grandes continua a pontuar. Para 
sobreviver esta longa carreira na 
melhor liga do mundo, nâo foi tarefa 
fâcil. Muita gente ainda hoje se 
questiona como é que foi possivel a 
este atleta manter-se sempre em 
forma e conseguir uma das melhores 
capacidades fisicas requeridas para 
tâo desgastante modalidade 
desportiva. Muitos se devem ainda 
lembrar de Eddie Shack um dos 
atletas mais râpidos dos Toronto 
Maple Leafs. Fast Eddies Time. 

tônica foi transparência e 
verticalidade da parte de todos os 
participantes. 
Uma autêntica sessâo de estudo que 
deveria abranger um maior numéro 
de participaçôes. 

Um grupo de boas 
vontades convocou uma 
conferência de imprensa 
que, teve lugar no Air 
Canada Centre e na 
quai Eddie foi frontal no 
seu apelo para que 
efectuem testes 
regularmente e,   
sobretudo, que comuniquem 
abertamente o assunto corn a familia. 
Para este atleta, nada mais 
importante do que dizer às caras- 
metade o que se esta a passar. Nâo é 
tarefa fâcil na medida em que o 
cancro da prostata tem muito a ver 
corn a vida sexual, mas aliviar a dor 
emocional é tarefa que ajuda a 
sobreviver. Eddie Shack insiste na 
ideia de consultar o médico corn 
regularidade, pois se o crescimento 

anormal da glândula for descoberto 
atempadamente, existem grandes 
hipôteses de prolongar-se a vida que 
é, ao fim e ao cabo, o que mais 
importa perante uma situaçâo desta 
natureza. 
Os estudos e investigaçôes nâo 
param, mas muito hâ ainda a fazer 
para que este flagelo do final de 
século possa vir a diminuir em 
numéro de casos no novo milénio. 
Uma conferência de imprensa onde a 

THE TUBE THAT CARRIES URINE FROM 
THE BLADDER. THE PROSTATE MAKES 

FLUID THAT CARRIES SPERM. 

\ tUfJMM 

10»* 

Hoje Eddie Shack é um 
dos sobreviventes de 
cancro da prostata. Uma 
doença que, 
diariamente, mata 11 
canadianos e que 
aterroriza a maior parte 
dos homens a partir dos 
50 anos. 

WHAT A DIFFERENCE 
A YEAR MAKES! 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça it«L tomecedm 
kaldluai od (uvuieô de 

aUa quaSidade de 
D&miiigGtA Weal Packer 

Horacio Domingos 

unico mci OU'PO 

moi 
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POT: LUIS Fernandes 

Estâmes a breves dias das eleiçôes 
era Portugal. Trata-se de um 
sufrâgio corn a finalidade dos 
partidos concorrentes pedirem aos 
eleitores um voto que lhes garante 
defenderera os sens interesses no 
parlamento. Um acto eleitoral é 
sempre um exercicio digno do nosso 
maior respeito, jâ que éstâ em jogo 
uma série de assuntos de que nâo 
abdicamos, Incluindo a 
possibilidade de, livremente, se 
escolherem aqueles que nos irâo 
représentât. E, em boa verdade, a 
mais digna expressâo do exercicio 
da democracia. Os partidos 
divulgam os seus programas, os 
çandidatos apresentam-se pelos 
diferentes circulos eleitorais numa 
tentative de explicarem em 
pormenor o programa do partido 
que representam e aguardam que a 
maioria lhes passe a procuraçâo de 
mandate. 
Como Portugal tem uma 
democracia moderna e como 
existera no estrangeiro milhares de 
cidadâos houve, também, a 
necessidade de criar cargos de 
deputados que defendem os 
intéresses nacionais desses 
imigrantes. Trata-se de uma prâtica 
que teremos de aplaudir jâ que o 

pais nos reconhece. O Canadâ nâo 
foge à regra e, pela primeira vez, 
desde que se levam a cabo as 
legislativas, temos concorrentes por 
esta parte dq Mundo com 
experiência de imigraçâo. Pessoas 
que conhecem os verdadeiros 
problèmes com que nos debatemos e 
que, estou certo, irâo contribuir para 
que venham a ser resolvidos no 
futuro. Hâ meses escrevemos nesta 
mesma rübrica que o ideal séria 
termes candidates que vivessem ou 
tivessem vivido nesta comunidade. 
Até parece que tudo se conjugou 
para que assim acontecesse. O nosso 

Pess^ que 
conhecem os 
verdadeiros 

problemas corn 
que nos debatemos 
e que, estou certo, 

irâo contribuir 
para que venham 

a ser resolvidos 
no futuro. 

voto é para que, quem quer que 
venha a ser eleito, 
independentemente do partido que 
représenta, nâo embarque em 
guerras tribais de eultos partidârios 
e defenda, isso sim, os verdadeiros 
interesses daqueles que lhe 
depositam confiança. Todos os 
candidates conhecem, como nés, os 
anseios desta comunidade. Ouviram 
tantas vezes falar deles que 
queremos continuât convencidos de 
que, em plena Assembleia da 
Repiiblica, vâo levantar-se muitas 
vezes, mais que nâo seja, para que se 
venha a melhorar o que ainda pode 
ficar muito melhor. Os portugueses 
residentes no Canadâ e com 
interesses em Portugal quetem 
orgulhar-se dos seus représentantes 
nos quais depositam o voto no 
proximo dia 10. 

Os Portugeses 
residentes no Canadâ 

e com intéressés em 
Portugal querem 

orgulhar-se dos seus 
représentantes nos 

quais depositam o voto 
noprôximo dia 10. 

o que os portugueses do Canadâ 
nâo desejam é ver alguém aceitar 
um mandate sô porque o ordenado 
lhes vai faciliter economicamente a 
vida e, depuis, e$quecem-se de que 
continuamos com problemas 
adiados. 
Para isso nâo precisamos de 
deputados. 
Ou nâo serâ? 

Droga: Gonsumo na 
Grande lisboa 
tem estabilizade 

ÏTORONfO 
SXBADO 

25 »I<: SETEMBRO 

OOMINOO 
20 

7.00PM 

ÎÂINIAI 
iCHRISTIE/BLOOR 

I OASIS 
I CONVENTION CENTRE 

TNFORMAÇÔES 

O haxixe e o "ecstasy" surgem no topo da lista das 
drogas mais consumidas pelos estudantes da 

Grande Lisboa, mas o consumo de substâneias 
ilicitas tem estabilizado desde 1992. 

0 estudo sobre o consumo de 
substâneias licitas e ilicitas na 
populaçâo escolar da Grande Lisboa 
é da responsabilidade do Gabinete de 
Planeamento e de Coordenaçâo do 
Combate à Droga e incidiu sobre très 
grupos de escolaridade. Ao primeiro 
grupo correspondem 4.075 alunos do 
3/o ciclo diurno (7/o, 8/o e 9/o anos 
de escolaridade), ao segundo 2.674 
estudantes do secundârio diurno 
(lO/o, ll/o e 12/o anos) e ao terceiro 
grupo 962 alunos do ensino nocturno 
(7/o aos 12/o anos de escolaridade). O 
inquérito révéla que 5,2 por cento dos 
alunos do grupo I, 15,5 por cento do 
grupo II e 20,1 por cento do grupo III 
jâ consumiram drogas. Relativamente 
ao consumo nos ültimos 30 dias, as 
taxas foram de 2,1 por cento no grupo 
1 e de 7 por cento nos grupos II e III. 
O "ecstasy", apesar de investigado 
pela primeira vez, surge com taxas de 
consumo superiores as da heroina e 
cocaina. Ao nivel do consumo de 
substâneias licitas, o âlcool continua a 
ser a substâneia preferencialmente 
consumida (particularmente a cerveja 
e as bebidas espirituosas), seguido do 
tabaco e dos medicamentos. A 
comparaçào destes resultados corn os 

do estudo realizado em 1992 (mesma 
metodologia, regiâo e grupos alvo) 
permite concluir a estabilizaçâo das 
taxas de consumo de droga nos très 
grupos de escolaridade, sendo de 
registar os decréscimos verificados no 
consumo de heroina, e a diminuiçâo 
das taxas de tabaco e âlcool 
particularmente ao nivel dos alunos 
mais jovens. O estudo foi elaborado 
em colaboraçâo corn o Programa de 
Promoçâo e Educaçâo para a Saüde 
do Ministério da Educaçâo e insere- 
se num projecto que vem a ser 
desenvolvido desde 1986. 
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RAISA 
GORBACHEV 
MORRE CRM LERCEMIA 

Gorbatchev escreveu : "Raisa Maksimovna esteve 
presents praticamente o tempo todo, a ouvir as 
nossas discussôes e a participai A sua experiência 
na pesquisa social, o seu trabalho corn os jovens 
universitârios, e o seu conhecimento da vida 
quotidiana e intuiçâo feminina, provou ser ütil". 
Quando Gorbatchev ficou corn "movimentos 
condicionados" durante a tentativa de golpe de 
Estado em 1991, Raisa sofreu o que mais tarde 
descreveu como "crise aguda de hipertensâo", que 
se assemelhou a um ligeiro enfarte. Mais tarde, 
depois de Gorbatchev ter perdido a sua posiçâo 
durante o colapso da Uniâo Soviética, Raisa 
afirmou que as suas vidas se haviam tornado um 
pouco mais sombrias. Em 1996, disse a um jornal 
russo que começara a vender os seus vestidos de 
noite, porque jâ nâo precisava deles. Raisa 
Gorbatchev morreu terça-feira de manhà, no 
hospital de Muenster, Alemanha, depois de uma 
luta contra uma leucemia. A ex-primeira dama 
soviética encontrava-se hospitalizada desde 25 de 
Julho. Começou por ser submetida a quimioterapia 
e aparentemente conseguira melhorar um pouco, 
mas nos ùltimos dias estava em estado critico. 

Raisa Gorbatchev, mulher do ultimo chefe do 
Estado soviético, morreu segunda-feira por crise 
cardiaca, anunciou o seu médico, Thomas 
Buechner. Raisa Gorbatchev, 67 anos, encontrava- 
se internada na clinica de Muenster (oeste da 
Alemanha, onde estava a ser tratada de uma 
leucemia grave. A mulher de Mikhail Gorbatchev 
encontrava-se hospitalizada desde 26 de Julho em 
Muenster, onde inicialmente foi tratada por 
quimioterapia. Os médicos desaconselharam uma 
transplantaçâo de medula ôssea devido ao acidente 
cardiaco, que haveria de precipitar a sua morte. 
Desde 12 de Setembro que Raisa Gorbatchev 
estava em perigo de vida devido a um 
disfuncionamento complexo do sistema 
circulatôrio. 
Mikhail Gorbatchev, présidente da ex-Uniâo 
Soviética de 1985 a 1991, permaneceu na 
Alemanha durante o tempo em que Raisa esteve 
internada. Elegante, franca e participativa, Raisa 
era a verdadeira antitese da tipica mulher de um 
lider soviético. A excepçâo da mulher de Vladimir 
Lenin, Nadezhda Krupskaya, Raisa foi a ùnica 
mulher do Kremlin a traçar para si propria um 
papel püblico - algo que poucos russos aceitaram. 
Antiga professora de filosofia, encantou o ocidente 
corn a sua inteligência, postura e vestuârio de alta 
costura. Mas muitos russos nâo gostavam delà e 
mesmo Gorbatchev reconheceu nas suas memôrias 
que até a sua mâe nunca gostara de Raisa. Mas ele 

nunca deixou pairar a minima dùvida de que - 
Raisa - era o amor da sua vida, a sua aima gémea e 
parceira na vida familiar e na politica. "Estâvamos 
ligados, em primeiro lugar, pelo casamento, mas 
também pelos pontos de vista comuns sobre a 
vida", escreveu Gorbatchev. "Ambos pregâvamos o 
principio da igualdade. Partilhâvamos as nossas 
preocupaçôes comuns e ajudâvamo-nos um ao 
outro em tudo". Raisa Maksimovna Titorenko, 
nasceu a 05 de Janeiro de 1932, no sul da Sibéria, e 
conheceu Gorbatchev na altura em que ambos 
eram estudantes na Universidade Estatal de 
Moscovo. Ela estudou sociologia e ele direito. 
Casaram-se em Setembro de 1953 e instalaram-se 
na regiâo de onde Gorbatchev era oriundo, no sul 
da Russia, altura em que ele se licenciou, em 1955. 
Raisa Gorbatchev leccionava filosofia Marxista- 
Leninista em Stavropol e, posteriormente, foi 
professora na Universidade de Moscovo, quando o 
marido regressou à capital como dirigente 
ascendente do Partido Comunista. Demitiu-se das 
suas funçôes de professora quando Gorbatchev se 
tornou lider do Partido Comunista, em 1985. Raisa 
Gorbatchev nunca se ajustou completamente à vida 
de um lider soviético. "Nunca estava muito à 
vontade entre as "mulheres do Kremlin", escreveu o 
marido. Mas nunca deixou que isso a impedisse de 
exercer o seu papel como conselheira numéro um 
do marido. Descrevendo as preparaçôes intensas 
para o Congresso do Partido Comunista em 1986, 

I AçRres 
Embaixador da China inaugura 
exposiçâo em Ponta Delgada 

Um total de 32 reproduçôes de pecas de bronze 
chinesas do século XI a.C. constitui a principal 
atracçâo duma exposiçâo que abriu em Ponta 
Delgada. Inaugurada pelo Embaixador da China 
em Portugal, a exposiçâo, que também visitarâ 
Angra do Heroismo no final de Outubro, inclui 
ainda fotografias de trajes de vârias regiôes do pais. 
Segundo o secretârio regional da Educaçâo e 
Cultura, Alamo Menezes, a iniciativa constitui uma 
oportunidade ùnica, devido ao isolamento das ilhas, 
para os açorianos tomarem contacto corn a cultura 
chinesa. 

SATA Internacional transporta 
40 mil pessoas em Agosto 

A Sata Internacional, empresa açoriana que 
assegura as ligaçôes aéreas entre Ponta Delgada, o 
Continente e a Madeira, transportou em Agosto 

cerca de 40 mil passageiros nessas rotas. Segundo 
fonte da empresa, esse total représenta um 
acréscimo de 7.900 passageiros em relaçâo ao 
movimento nas mesmas rotas gerado em Agosto de 
1998 pela TAP. Nas rotas agora a cargo da SATA e 
no mês de Agosto realizaram-se 343 voos. Nas 
ligaçôes entre as nove ilhas, a transportadora aérea 
regional registou, também em Agosto e em termos 
homôlogos, um aumento de 29,4 por cento no 
nùmero de passageiros transportados. A SATA 
Internacional iniciou a operaçâo em Janeiro, depois 
de vencer o concurso püblico para a atribuiçào das 
referidas ligaçôes. 

Reivindicada utilizaçâo 
de blocos operatorios 

pelos privados 

o director dos serviços de oftalmologia do hospital 
de Santo Espirito, ilha Terceira, lamentou a 
impossibilidade da utilizaçâo dos blocos 
operatorios hospitalares dos Açores para a cirûrgia 

privada. Se essa possibilidade "jâ estivesse em 
execuçâo, muitos dos 330 doentes, que se 
encontram numa lista de espera de dois anos e 
meio, jâ teriam resolvido o seu problema", referiu 
Jorge Correia. O responsâvel disse à Agência Lusa 
que a autorizaçâo necessâria continua por 
desbloquear nas ilhas, quando se sabe que, por 
exemplo, no hospital de Angra do Heroismo, o 
bloco operatôrio esta subaproveitado porque nâo 
sâo efectuadas cirùrgias da parte da tarde. Jorge 
Correia falava a propôsito da realizaçâo das I 
Jornadas Internacionais de Cirûrgia Oftalmolôgica, 
que decorrem a 01 de Outubro, corn a participaçâo 
de especialistas nacionais e estrangeiros. A 
iniciativa inclui a operaçâo de seis doentes corn 
cataratas, corn transmissâo ao vivo para o auditôrio 
da unidade hospitalar, corn recurso a som e 
imagem. Durante a sessâo, serâo utilizadas quatro 
técnicas diferentes que sâo praticadas por 
especialistas americanos, suecos e portugueses, uma 
delas em curso no hospital da ilha Terceira hâ mais 
de dois anos. 
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EM TA WAN 
TOUTE SISMO 

1.863 mortos 
balanço provisôrio 

O sismo que abalou na madrugada de terça-feira a 
ilha de Taiwan provocou 1.863 mortos, segundo o 
ultimo balanço provisôrio. De acordo corn dados 
divulgados ontem pelo Ministério do Interior, 2.615 
pessoas continuam sob os escombros dos edificios 

desmoronados. O total de feridos assistidos em 
centres de saûde eleva-se a 4.486, enquanto 184 
pessoas estâo dadas como desaparecidas na 
sequência do sismo de magnitude de 7,6 pontos na 
escala de Richter. Dois fortes sismos, de magnitude 
6,8 e 6,3 na escala de Richter registaram-se ontem 
novamente em Taiwan, o que dificultou as 
operaçôes de salvamento e voltou a semear o 
pânico entre a populaçâo. Os tremores de terra 
provocaram novos desmoronamentos de edificios 
destruidos pelo primeiro sismo na madrugada de 
terça-feira. Os prejuizos materiais provocados pelo 
sismo em Taiwan, ascendem a 3.200 milhôes de 
dôlares 

Seis sismos durante 

Sismologia de Zhejiang, pelo menos seis 
sismos foram registados, o maior corn a 
intensidade de 5 graus na escala de Richter, 
afectando sobretudo as cidades de Wenzhou, 
Taihou e Lishui, na costa sul, nâo havendo ainda 
noticia de vitimas ou prejuizos. Os sismos 
provocaram o pânico entre a populaçâo, levando 
milhares de pessoas a dormir nas ruas. 

Sismo de 4,3 
pontos na escala 

de Richter ao largo 

de Acapulco 

Um sismo corn a magnitude de 4,3 pontos 
na escala de Richter foi registado ontem ao 
largo da costa de Acapulco, no sul do 
México, nâo havendo registo de vitimas ou 
danos materiais, informou o Serviço 
Meteorolôgico Nacional. O sismo foi sentido 
às 03:35 horas locais (04:35 de Toronto) e o 

epicentro localizou-se frente ao litoral de Acapulco, 
sem que as autoridades tivessem necessidade de 
accionar o alarme sismico (que dâ sinal quando se 
registam abalos superiores a seis pontos). Na terça- 
feira as autoridades deram conta de um sismo de 
4,7 pontos na escala de Richter, ao largo da costa de 

Duos mulheres esperam ser sawas 

do topo dum edifîcio emperigo de desmoronamento. 

Chiapas, sudeste do México, corn epicentro a 70 
quilômetros da fronteira corn a Guatemala. Em 
Junho passado, dois sismos - um de 6,7 e outro de 
5,8 pontos na escala de Richter - provocaram graves 
danos materiais na cidade de Puebla, no centro do 
pais, instalando o pânico na cidade do México. 

Sismo sentido em 
Alcobaça e Porto de Môs 

As estaçôes sismogrâficas em Portugal Continental 
registaram ontem, às 11:12 horas, (06:12 horas de 
Toronto) um sismo de magnitude de 3,3 na escala 
de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de 10 
Km a Sudoeste de Porto de Môs. De acordo corn o 
Instituto de Meteorologia, o sismo, que nâo causou 
danos pessoais ou materiais, foi sentido na regiâo 
de Alcobaça e Porto de Môs corn a intensidade 
IlI/rV na escala de Mercalli modificada. Na ultima 
segunda-feira, um abalo sismico foi sentido na ârea 
da Grande Lisboa e teve uma magnitude de grau 4 
na escala de Richter e epicentro a 15 quilômetros a 
sudoeste de Cascais. De acordo corn o Serviço 
Nacional de Protecçâo Civil, este sismo foi sentido 
corn menor intensidade em Torres Vedras, Lisboa, 
Almada, Seixal e Sesimbra e nâo fora registados 
quaisquer danos fisicos ou materiais na sequência 
do abalo. 

lei sobre repatriados 
vai ser melhorada 

a noite na China 
A provincia chinesa de Zhejiang, no leste do pais, 
registou seis fortes tremores de terra desde terça- 
feira à noite, considerados como réplicas do sismo 
que sacudiu a Ilha de Taiwan. Segundo o Centro de 

^EX LOCKSMITHS 

HAL-TÔl 

251-8830 

ÏM. M6J3P4 
To!frrÆll800-«35-«057 

Ottawa - Depois de énormes pressées 
por parte de vàrios grupos e paises, no 
sentido de se humanizarem as leis no 
que concerne aos repatriamentos que 
tantos dos nossos concidadâos têm sido 
vitimas, este jornal obteve informaçôes 
em primeira mâo de que o Canadà se 
prépara para alterar a situaçâo numa 
proposta de Lei que serâ submetida ao 
Parlamento em Ottawa no proximo mês 
de Dezembro. 
Segundo ainda as informaçôes obtidas 
pelo Bureau do « Milénio a em 
Ottawa, trata-se de uma revisâo 
conjunta da Lei sobre a Imigraçâo e é 
de esperar grandes alteraçôes em todo 
o processo e politica imigratôria 
canadiana. 
No que diz respeito aos repatriamentos, 
uma das propostas da lei é a de que 

«todos os novos recebidos no Canadà, 
corn idades até aos 13 anos, nâo podem 
eventualmente ser repatriados..,». 
Isto quer dizer que, nq futuro, todos os 
individuos chegados ao Canadà até à 
idade de 13 anos e que nâo tenham 
optado pela cidadania canadiana, nâo 
poderâo ser retornados ao pais de 
origem por crimes cometidos no 
Canadà. 
No que diz respeito à comunidade de 
expressâo portuguesa no Canadà, hà 
muito que se vinha esperando por leis 
mais condignas corn a sociedade 
canadiana, neste contexto de 
repatriamentos. Neste momento, 
existem cerca de 450 repatriados nas 
diferentes ilhas dos Açores, 
provenientes sobretudo dos EUA 
e do Canadà. 

José Soares 
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Nâo é mandatâria para proprietârios ünicos, sociedades e membros 
superiores de corporaçôes? 
O benefîcio pago é limitado por um rendimento mâximo. 
E paga somente em caso de acidente relacionado com o trabalho. 
O FACTO É QUE ... 
Se você tem o seu prôprio negôcio, tem sociedade ou é funcionârio superior 
de uma empresa, o seguro de invalidez pode lhe oferecer vantagens e 
caracteristicas ûnicas que nâo terâ através da Worker’s Compensation. 

COMPANHIA PRIVADA 
24 boras por dia 
7 dias por semana 
365 dias por ano 
Em qualquer parte do mundo quer 
Seja acidente ou doença; e 
O contracto e prémio Sâo garantidos e 
A sua protecçâo nâo é 
cancelâvel até à idade de 
65 anos. 
REMUNERAÇÀO MENSAL 
E baseada no seu salârio mensal 
Incluindo: 
Salârio do conjuge 
Bonus 
Lucres 
CARACTERISTICAS DISPONIVEIS 
Protecçâo para a reforma 
Protecçâo contra a inflaçâo 
Protecçâo contra doenças graves 
Aumento do benefîcio futuro garantido 
Morte acidental e desmembramento 
Beneficios no caso de invalidez parcial 
(acidentes e doenças) 
Beneficios pagos se hospitalizado. 
Reembolso db prémio ao fim de 10 anos 
Se nâo houver 
NOTAS 
Pano de invalidez a longo prazo 
Prémios no contrato sâo 
garantidos até aos 65 anos. 
Prémios deduzieis nos impostos 
para empresas incorporadas. 

WORKERS’ COMPENSATION 
Protege em caso de acidente de 
trabalho; e 
O prémio e sua protecçâo 
Nâo sâo garantidos. 
Sômente vâlido no ano corrente. 

REMUNERAÇÀO MENSAL 
90% do salârio depois dos impostos 1 
no mâximo de $2,755 mensais. 
Salârio mâximo assegurado para 
1997 e de $56,600 

CARACTERISTICAS 
Benefîcio pago em bruto, no caso 
de morte. 
$54,000, aumentando todos os 
anos se tem menos de 40 anos; 
diminuindo se tiver mais de 40 
anos no mâximo de $80,000. 

NOTAS 
Worker’s Compensation 
Prémios aumentam todos os anos 
de acordo corn as taxas da industria 
Apôs 2 anos, beneficios s6 serâo 
pagos no caso da invalidez ser 
permanente e irreversivel... 

PORQUE OIMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCAD. 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 

■ü % Seguros de hipoteca 
Pianos de reforma (RRSP) 
Preseroaçâo de heranças (24 HORAS) 

mPERNANDES TEL: (416) 823-0665 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

Morreu cantor 
luis Piçarra 

O cantor Luis Piçarra morreu ontem no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 
vitima de doença prolongada, disse à Agência Lusa um familiar do artista. 
Devido ao agravamento do estado de saùde de Luis Piçarra, o cantor de 82 
anos, que vivia na Casa do Artista, foi internado no Hospital de Santa Maria. 
O corpo de Luis Piçarra estâ a partir de hoje na Basilica da Estrela, realizando- 
se o funeral às 16:00 de amanhâ para o talhâo dos artistas do cemitério dos 
Prazeres, depois de rezada missa de corpo présente. Entre outras cançôes a que 
Luis Piçarra emprestou a voz conta-se o Hino do Benfica. 

Carlos César garante fim de 
desemprego para iovens 

o chefe do Executivo açoriano, Carlos César, garantiu em Ponta Delgada que, até 
ao final de 2002, nenhum jovem nas ilhas ficarâ mais de seis meses no 
desemprego. Ao inaugurar o primeiro de très Centres de Informaçâo Juvenil a 
instalar nos Açores, Carlos César afirmou que para alcançar esse objective o 
Governo vai prosseguir a modificaçâo do sistema educative regional, 
introduzindo alternativas qualificantes, como o programa de formaçâo 
profissional PROFIJ. O PROFIJ, que actualmente envolve cerca de 600 jovens 
açorianos, vai ser alargado, nos prôximos très anos, a todas as escolas do ensino 
regular da regiâo, adiantou. No dominio da qualificaçâo para o emprego juvenil 
nos Açores, Carlos César adiantou ainda que existem jâ 3.500 jovens em formaçâo 
profissional, contra 500 hâ très anos atrâs. O segundo Centro de Informaçâo 
Juvenil começa a funcionar em Outubro, estando prevista a entrada em 
funcionamento da terceira estrutura do género nos primeiros meses do proximo 
ano, em Angra do Heroismo. Corn a abertura dos très centres entra em aeçâo a 
Rede Regional de Informaçâo Juvenil, corn um poste de informaçâo em cada 
concelho açoriano. Cada uma destas estruturas, destinadas a apoiar os jovens a 
nivel profissional e pessoal, vai dispor de um conselheiro em orientaçâo 
profissional e de um psicôlogo. 

late desaparecido: 
encontrados destroços 

Destroços que se julga pertencerem ao veleiro de um navegador solitârio 
norte-americano que naufragou no domingo foram avistados ao largo dos 
Açores, anunciou o comando maritimo da zona. O corpo do navegador, que 
tinha largado de Lisboa no passado dia 7 corn destino a Newport; nos Estados 
Unidos, nâo foi ainda avistado mas prosseguem as buscas feîtas pela corveta 
"Pereira d’Eça" da Marinha portuguesa e por um aviâo de patrulha maritima 
"P3P Orion", da Força Aérea. O alarme de que algo de anormal se passava 
corn o iate "Kandjar III" foi dado no domingo por um sinal automâtico de 
râdio. Esse râdio équipa uma bôia que, ao cair ao mar, começa a transmitir 
um pedido de socorro, indicando a identidade do barco em perigo e a sua 
posiçào. Neste caso o "Kandjar III" estava a 300 milhas da ilha Terceira 
quando o SOS foi captado, seguindo imediatamente ao seu encontro a corveta 
portuguesa e um aviâo da Força Aérea. Outros quatro navios que passavam na 
zona também informaram ter captado o sinal de radio e desviaram o rumo 
para participar na operaçâo de resgate do navegador solitârio, até agora sem 
resultados. 

Rui (Roy) da Silva 

imotmârlo S Rea! Estato tac. 

A escolha certa para a 
compta e venda da sua casa 

(416) 536-4194 / l-SOfl-876-3102 
1603 Dundas St, W.,Toronto Ont 
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SEMANA BEIRÂ OU BEIRAITINA 
A chegada do Outono représenta, praticamente, a chegada das semanas 

culturais que cada clube organiza para homenagear as tradiçôes 
e cultura da regiâo (ou regiôes) que représenta. 

O MILENIO 

Os conflitos também nào sâo alheios 
a este tipo de organizaçâo, uma vez 
que hâ opiniôes diversas sobre um 
evento, assim como pontos de vista 
diferentes sobre uma determinada 
maneira de se organizar uma semana 
cultural em si. Hâ dois, a 
comunidade presenciou o 
nascimento de mais uma semana 
cultural, desta feita organizada pelo 
clube Académico de Viseu e sob o 
nome de Semana Cultural Beirâ. 
Dois anos passados e duas semanas 
culturais de sucesso, surgiu, agora, o 
anüncio da terceira semana cultural 
deste clube, mas sob o nome de 
Beiraltina. A surpresa foi grande 
para muitas pessoas, uma vez que as 
duas primeiras semanas culturais 
representavam as Beiras; agora, 
parece que a semana cultural 
beiraltina, représenta, pura e 
simplesmente, a Beira Alta. Como 
consequência deste facto, 
contactamos o antigo Présidente do 
Académico de Viseu, Bernardino 
Nascimento, para sabermos como 
começou esta semana cultural. 
Milénio - O Académico de Viseu tem 
conseguido muito prestigio ao longo 
da sua existência e uma das 
iniciativas que lhe deu valor foi a 
organizaçâo da Semana Cultural. 
Uma vez que a primeira Semana 
Cultural surgiu enquanto o 
Bernardino era présidente, 
gostavamos de saber como surgiu a 
ideia e porquê a escolha do nome 
Beirâ para a mesma? 
Bernardino - Em 1997, a direcçâo de 
entâo do Académico de Viseu achou 
que o clube necessitava de realizar 
uma semana cultural, uma vez que jâ 
tinha conseguido organizar outras 
iniciativas das quais surgiu o sucesso 
e sentimos que havia ainda uma 
pequena lacuna. As Beiras, como 
qualquer outra regiâo de Portugal, 
sâo riquissimas em costumes, 
tradiçôes, gastronomia, enfim toda 
uma cultura que as représenta. Foi 
entâo que numa reuniâo da direcçâo 
a ideia foi apresentada e logo foi 
recebida da melhor maneira. 
Tivemos vârias propostas para um 
nome, tais como Semana das Beiras, 
Beira Alta, Beira Litoral, Beira 
Baixa, entre muitos outros. Apôs 
termos discutido os pros e os contras 
de cada um dos nomes, chegamos â 
conclusâo que o nome mais 
apropriado para a Semana Cultural 
séria Semana Cultural Beirâ, uma 
vez que representaria as très Beiras. 
Para além de incluir as très Beiras, 
estariamos a contribuir para uma 

maior participaçâo de pessoas e 
artistas que, alias, foi o que 
aconteceu. Gostaria de mencionar, 
também, que o enorme sucesso da 
segunda semana cultural, deveu-se 
muito especialmente à vinda da 
Infantuna Cidade de Viseu, um 
sonho que concretizamos. 
M - Apôs duas semanas de sucesso, 
surge agora o anüncio da terceira sob 
o nome de Beiraltina. Porquê a 
mudança do nome da Semana 
Cultural que nos ültimos dois anos 
trouxe tanto valor e prestigio ao 
Académico de Viseu? E, acima de 
tudo, porquê a III Semana Cultura 
Beiraltina, quando nunca se realizou 
nenhuma Semana Beiraltina e para 
ser a terceira, teria que continuar 
corn o nome de Beirâ, nâo é assim? 
B - (entre sorrisos) Acho que essa 
pergunta é a que todos os que 
conheceram as duas ultimas semanas 
culturais têm em mente. Na minha 
opiniâo, esta mudança de nome nâo 
esta correcta; depois do êxito obtido 
corn a primeira e segunda semanas 
culturais Beirâs, nâo tem lôgica 
nenhuma trocar um nome que 
représenta as très Beiras para um 
nome que représenta, simplesmente, 
a Beira Alta. Por exemple, nos 
ültimos dois anos tivemos a 
participaçâo de artistas oriundos das 
Beiras que se sentiram “em casa” 
como se costuma dizer. Foi o caso do 
Duo SâoLindas, da Melissa André, 
do Joâo de Brito e do Tony Gouveia 
(Tabu), entre outros que se sentiram 
representados e, principalmente, 
sentiram que estavam a contribuir 
para o enriquecimento da cultura 
Beirâ nesta cidade. Muito menos 
sentido faz chamar a Semana 
Cultural Beiraltina de terceira 
quando nunca aconteceu nenhuma. 
No meu modo de ver, ou é terceira 
Beirâ ou é primeira Beiraltina. Para 
nâo mencionar que no cartaz deste 
ano, a gastronomia continua a ser 
Beirâ. 
M - Quando teve conhecimento da 
mudança de nome e quai foi a sua 
reacçâo? 
B - Eu costumo ir ao clube, como 
bom sôcio que sou, todas as sextas- 
feiras depois de jantar. Uma sexta- 
feira, cheguei ao clube e vi panfletos 
que me despertaram a atençâo. Foi, 
entâo, que me apercebi que o nome 
da semana cultural tinha sido 
alterado. Como fui um dos 
iniciadores da semana cultural do 
clube, até um certo ponto senti-me 
traido e imagino que todas as pessoas 
que trabalharam ao meu lado e 

fizeram parte da direcçâo que 
presidi, se tenham sentido da mesma 
maneira. Bern, na terça-feira a seguir, 
fiz uma reclamaçâo na reuniâo em 
nome de todos os ex-directores. 
Nesse mesmo dia, quando cheguei a 
casa, recebi um telefonema de um 
dos directores actuais, o quai disse 
querer falar comigo sobre o assunto 
da semana cultural. Nessa conversa, 
confirme! que a mudança do nome 
nâo foi decidida em reuniâo, mas que 
tinha sido a inicitiva de um sô 
individuo, o quai nem sequer 
consultou a direcçâo, nem deu 
quaisquer esclarecimentos que 
pudessem justificar a mudança do 
nome. 
M - Quai lhe parece ser o aspecto 
mais grave desta mudança de nome? 
Foi este o ünico caso ou jâ se refletiu 
noutros eventos? 
B - Bern, temos que partir do 
principio e esclarecer que todos os 
eventos que tiveram inicio no 
Académico de Viseu trouxeram ao 
clube sucesso, prestigio e valor 
perante a comunidade portuguesa. 
Perante uma mudança de tal ordem, 
existe um grande risco de tudo o que 
até aqui foi conquistado se vir a 
perder, dai o nâo aceitar a mudança 
de nome de uma semana cultural. No 
entanto, este nâo é um caso isolado; 
outros eventos de sucesso deixaram 
de ser feitos nesta actual direcçâo. 
Posso mencionar a organizaçâo da 
Miss Académico de Viseu, evento 
que realizamos nos ültimos dois anos 
e que este ano nâo aconteceu. 
M - Na sua opiniâo, quai serâ a razâo 
que levou a direcçâo a nâo continuar 
esse evento? Dâ muita despesa para o 
clube? 
B - É um evento de muito trabalho e 
despesa, mas também é um evento 
que dâ muito lucro para o clube. 
Vejamos, em 1997 quando 
realizamos o primeiro concurso de 
misses, conseguimos cerca de $4.200 
de lucro e o segundo ano, foi mais ou 
menos o mesmo montante, isto 
devido à angariaçâo de muitos 
fundos através dos patrocinadores. 

M - 

Bernardino Nascimento 

Quantos anos têm o clube? E 
quantos anos foi présidente? 
B - O Académico de Viseu tem nove 
anos de existência. Eu fui présidente 
de seis direcçôes, embora nâo 
seguidas. 
M - Tenciona voltar à presidência? 
B - Nâo. Como sôcio fundador do 
clube, apoio todas as iniciativas, 
quero ter 80 anos e continuar a ir ao 
clube de Viseu desde que tenha o 
mesmo nome (entre risos), mas nâo 
tenciono voltar à presidência por 
acreditar que temos de dar a 
oportunidade a outras pessoas. E por 
isso é que digo que este individuo 
faltou ao respeito para corn as 
pessoas que tiveram a iniciativa de 
organizar uma semana cultural, 
faltou ao respeito ao clube e à 
prôpria direcçâo. Mais ainda, apelo 
aos sôcios que continuem a 
frequentar o clube e a apoiâ-lo da 
mesma maneira, pois se algo estâ 
errado, é através de dedicaçâo que se 
muda. 
M - Que atitude é que, na sua 
opiniâo, deverâ tomar esse individuo 
que tomou a iniciativa de mudar um 
nome? 
B - Juntando os erros todos que 
cometeu, acho que dévia demitir-se 
ou deixar de ser director - o que vai 
dar ao mesmo. Jâ que nâo cumpre 
corn o seu dever, nem sabe respeitar 
o lugar que ocupa, deve retirar-se 
para bem do clube e da comunidade. 
M - Para finalizar, quai serâ o nome 
da prôxima semana cultural do 
clube? 
B - (Entre risos) Nâo faço a minima 
ideia. Acho que esta pergunta deve 
ser feita à actual direcçâo do clube. 
O Milénio tentou falar corn o 
individuo em causa, Alberto Benfeito 
da Costa, sem resultados até ao 
momento. 
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Mandatârio da CDU 
em Toronto 

Legislativas^^ 

Para meffior 
defender 
os emigrante 

O mandatârio da CDU e 
editor do nôbel da 
literatura José Saramago 
em Sâo Paulo, no Brasil, 
Dr. Alexandre Pereira, de 
visita a Toronto, passou 
pela Associaçâo 
Democrâtica para uma 
sessào de contacte e de 
esclarecimento sobre a 
Coligaçâo Democrâtica 
Unitâria (CDU), 
agrupamento que reùne 
O Partido Comunista 
Português, O Partido 
Verde e os 
Independentes. O tema 
da palestra que se 
realizou neste centre 
comunitârio foi a 
“Integraçâo de Portugal 
na Europa - a CEE e os 
termes econômicos e 
ainda a Integraçâo da 
moeda ünica na América 
Latina. O Dr. Alexandre 
Pereira iniciou a palestra 
referindo-se, em primeiro 
lugar, a Portugal e à 
integraçâo do mesmo na CEE. 
Segundo o mandatârio, a CDU 
sempre foi contra a integraçâo de 
Portugal na CEE por representar um 
caminho errado que daria graves 
problemas para a pâtria. A realidade, 
segundo disse, é que Portugal, hoje 
em dia, estâ um pais fracassado, uma 
vez que importa 80% daquilo que 
consome. A soluçâo séria uma nova 
orientaçâo para Portugal, uma vez 
que O PS nâo trouxe nada para o pais, 
apenas o colocou na dependência ao 
integrâ-lo na comunidade europeia. 
Mais ainda, adiantou que o Euro nâo 
représenta nenhuma vitôria, antes 
pelo contrârio trarâ mais uma crise e 
dificuldade para o pais, ou seja, 
Portugal se nâo puder participar terâ 
que pagar por isso. Para o Dr. 
Alexandre Pereira, a agricultura e a 
indüstria estâo bastante fracas, a 
capacidade de produçâo e exportaçâo 
foi diminuida e, como consequência, 
a naçâo ficou mais frâgil e 
dependente em todos os termos. 

Quanto ao Brasil, o Dr. Alexandre 
Pereira disse estar ligado ao sector de 
importaçâo. Segundo a sua opiniâo, 
no Brasil o fosso entre pobres e ricos 
é cada vez mais notâvel. 
Estes foram os pontos essenciais da 
palestra do Dr. Alexandre Pereira. 
Apenas gostariamos de mencionar 
que num dos panfletos que nos foi 
entregue estâ a declaraçâo que a CDU 
concorre a estas eleiçôes corn 
determinaçâo e confiança. Os seus 
candidates sâo trabalhadores, vivem 
na emigraçâo, conhecem 
profundamente os problemas dos 
compatriotas e estâo dispostos a lutar 
contra o marasme crônico que tem 
caracterizaçâo a actuaçâo de politicos 
que, tâo logo eleitos, viram as costas 
àqueles que os elegeram e cujos 
interesses tinham a obrigaçâo de 
defender. Para mais esclarecimentos, 
poderâ obter o panfleto oficial da 
CDU na Associaçâo Democrâtica de 
Toronto. 

Reportagem de Ana Fernandes e Jamie Iria 

Dr. Alexandre Pereira, terceiro a contar da esquerda, entre os participantes da palestra sobre o 

CDU na Associaçâo Democrâtica de Toronto. ^ 
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Esta a arrancar nos 
cinemas americanos a 
temporada de Outono, 
visando um publico mais 
cinénio e mais adulto do 
que a temporada de 
Verâo; a partir delà, 
deverâo sair os candidatos 
à disputa dos prôximos 
prémios de Hollywood. 
Nicolas Cage, Harrison 
Ford, Al Pacino, Michelle 
Pfeiffer, Susan Sarandon, 
Meryl Streep, Denzel 
Washington e Robin 
Williams sâo algpuns dos 
nomes que vâo desfîlar 
nos grandes ecrâs durante 
as prôximas semanas. 

Tradicionalmente, a temporada 
outonal visa um pùblico mais cinéfilo 
e mais adulto do que a de Verâo. 
"Enquanto espectador, dou um 

/ 

Acabam as férias, começam os fîlmes 
suspiro de alivio à ideia de que haverâ 
novamente bons filmes" corn a vinda 
do Outono, declarou recentemente, 
ao Los Angeles Times, Mark Gill, um 
responsâvel da Miramax. Esta 
diferença de programaçâo é "em parte 
dévida ao facto de que, se as pessoas 
vâo de férias durante o Verâo, no 

Robin Williams 
Outono vâo ver os 
amigos e nâo querem 
ter um ar idiota. 
Querem ver o ultimo 
filme chique", 
acrescentou Mark Gill. 
Com crianças e 
adolescentes de volta à 
escola, a estaçào foi 
inaugurada corn 
American Beauty, 
retrato duma familia 
dos subürbios, corn 
Kevin Spacey e 
Annette Bening. 
Acolhido pelos elogios 
da critica, este drama 
salpicado pelo humor negro é levado 
ao cinema por um cineasta 
debutante, o britânico Sam Mendes, 
que tinha surpreendido a Broadway, 
dirigindo Nicole Kidman numa peça 
de teatro, The Blue Room. 
Mas esse nâo é o ùnico filme 
consagrado às familias corn 
problemas: em Outubro, Bruce Willis 
e Michelle Pfeiffer, dirigidos por Rob 
Reiner, interpretam, em The Story of 
Us, um casai a reflectir, apôs 15 anos 
de casamento, sobre o que o uniu e o 
que ameaça agora separâ-lo. Depois 
vira Susan Sarandon, interpretando 
uma mâe que inicia vida nova corn a 
sua filha (Natalie Portman), em 
Anywhere but Here. Antes disso. 

Kevin Costner terâ vestido pela 
terceira vez o uniforme do jogador de 
basebol, em For the Love of the 
Game, de Sam Raimi. Apôs Bull 
Durham e Field of Dreams, Costner 
encarna desta vez um jogador em fim 
de carreira e em busca da perfeiçâo. 
Um ano depois de Sete Dias, Sete 
Noites, reencontramos Harrison Ford 
num romance suscitado por uma 
catastrofe aérea. Em Random Hearts, 
realizado por Sydney Pollack, o actor 
interpréta um policia que se apaixona 
por uma congressista (Kristin Scott 
Thomas), pouco antes de 
descobrirem que os esposos 
respectivos, desaparecidos num 
acidente, afinal eram amantes. 
Com ajuda de Al Pacino, a Disney 
espera ter finalmente candidate aos 
oscares. Baseado num conflito entre a 
indüstria do tabaco e a prestigiosa 

emissâo de televisâo "60 
Minutos", The Insider 
foi comparado por 
certes criticos a Os 
Homens do Présidente, 
de Pakula, sobre o case 
Watergate. Al Pacino 
terâ por rivais Nicolas 
Cage, que aceitou uma 
reduçâo de salarie para 
rodar com Martin 
Scorsese Bringing out 
the Dead, e Denzel 
Washington, intérprete 
dum detective 
paraplégico em busca 
dum assassine em série, 
em The Bone Collector. 

Robin Williams inventa, em Jakob the 
Liar, falsas noticias para encorajar a 
populaçâo judia da Polonia ocupada 
pelos nazis. Mas o actor podera ser 
prejudicado pelo sucesso ainda 
recente de Roberto Benigni em A 
Vida É Bela. 
Enfim, uma das actrizes mais 
respeitadas de Hollywood, Meryl 
Streep, volta ao ecrâ no papel 
(inicialmente destinado a Madonna) 

de uma professera de violino que dâ 
curses a crianças desfavorecidas de 
Nova lorque, em Müsica do Coraçâo, 
de Wes Craven. Um primeiro balanço 
dos vencedores da temporada podera 
ser feito no inicio de Dezembro, com 
o amlncio dos candidatos aos Globes 
de Ouro, prémios atribuidos pela 
Associaçâo da Imprensa Estrangeira 
de Hollywood e tradicionalmente 
considerados como prenunciadores 
dos Oscares. 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

47^ por minuto para Portugal. 

Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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Noticias do Ontario 
Sears quer comprar 

Eaton's 
A companhia Sears anunciou que tem 
uma proposta de compra de todas as 
acçôes da companhia T. Eaton Co. 
Ltd. Se esta proposta for aceite, a 
Sears comprarâ o nome e a marca da 
indûstria Eaton's, para além da 
aquisiçâo de oito lojas Eaton ' s e a 
escolha de mais cinco 
estabelecimentos. Todas essas lojas 
passarâo a funcionar sob o nome 

Sears. 
A Sears pagarâ 30 milhôes de dôlares 
como entrada minima, mais 20 
milhôes logo que as contas e os 
impostos da Eaton's estejam 
resolvidas. O présidente da Sears 
anunciou numa conferência de 
imprensa que se o contrato for aceite, 
a transaçâo da Eaton ' s para a Sears, 
evitarâ a ida para o fundo de 
desemprego de cerca de mil 
empregados que actualmente 
trabalham para a corporaçâo 
Eaton's. Ao mesmo tempo que vai 

evitar o desemprego, vai criar novos 
departamentos de moda na 
companhia Sears e darâ a 
oportunidade de explorar novas 
ideias do mercado de compras para 
preservar e expandir o histôrico nome 
da Eaton ' s no Canada. 
As oito lojas que a Sears prometeu 
adquirir sâo a St. Vitale Centre em 
Winnipeg, Galeries La Capitale na 
Cidade de Quebec, Centro Comercial 
Halifax em Halifax, Sherway 
Gardens em Toronto, Centro 
Comercial Yorkdale em Toronto, 
Scarborough Town Centre em 
Scarborough, Centro Comercial 
Westmount em London e Centro 
Comercial Brentwood em Burnaby, 
Columbia Britânica. Segundo o 
présidente da Sears Canada, Paul 
Walters, a proposta de compra 
benificiarâ todos os accionistas e darâ 
mais valor à companhia, uma vez que 
nâo terminarâ a existência da 
Eaton ' s, apenas funcionarâ sobre um 
outro nome. 
A nova proposta nécessita de 
aprovaçâo de tribunal, accionistas e 
credores, mas a Sears disse ter 
esperança de assinar o contracte até 
ao final do ano. A reuniâo anual da 
Eaton's, marcada para o dia 29 do 
corrente, sera adiada para meados do 
mês de Novembre para que haja uma 
reuniâo especial de todos os 
accionistas para debaterem a questào. 

Homem acusado 
de acidente e fuga 

vai a tribunal 

LFm homem do Ontario acusado de 
ter causado morte de um cidadâo 
devido a conduçâo perigosa e de ter 
fugido ao acidente foi detido e ira 
comparecer em tribunal. Gordon 
Robert Moore, 40 anos, de Rockland 
foi o responsâvel pelo acidente que 
vitimou um refugiado Kosovar cuja 
identidade nâo foi revelada e que 
seguia de bicicleta quando o acidente 
ocorreu. 
O refugiado, de 47 anos, tinha saido 
de bicicleta corn a sua mulher e o 
filho numa sexta-feira à noite, para o 
passeio diârio que a familia fazia na 
zona de Red Deer quando o acidente 
ocorreu. O responsâvel pelo casai 
Kosovar, Torn Cameron, disse que o 
casai e os quatro filhos foram forçados 
a fugir do Kosovo quando os soldados 
sérvios iniciaram os conflitos que 
deram origem à guerra do Kosovo. O 
casai para além de ser vltima da 
guerra do Kosovo, nâo possuia 
quaisquer bens ou riquezas e tinham 
que lutar ârduamente para dar 
alimentaçâo aos quatro filhos. 
Gordon Moore terâ que responder 
por todos os crimes directa e 
indirectamente cometidos: conduçâo 

perigosa causadora de morte e fuga 
ao acidente. 

Companhia de 
Cerveja oferece 

$16.662 para luta 
contra Leucemia 

A companhia de Cerveja, The*^ Beer 
Store, juntamente corn o Sindicato 
United Food and Commercial 
Workers, ofereceu $16.662 para 
ajudar na luta contra a Leucemia, 
conhecido entre muitas pessoas como 
“Cancro dos vasos sanguineos”. 
O dinheiro angariado pelo 
Estabelecimento da Cerveja foi 
conseguido através das “caixas de 
trocos” colocadas nos balcôes de cada 
loja durante o mês de Junho. Esta 
iniciativa fez parte da campanha “ 
Mês de Junho, mês de consciência”. 
A Beer Store jâ faz esta campanha hâ 
alguns anos e sempre tem conseguido 
resultados positivos para a descoberta 
de uma possivel cura para a leucemia. 
O présidente da équipa de pesquisa. 
Dallas Petroff, disse que hâ vinte 
anos, um diagnôstico de leucemia 
significava morte certa para a criança. 
Hoje em dia, e graças a iniciativas 
como esta, a imagem é jâ bem 
diferente; cerca de 90% dos casos de 
leucemia têm jâ cura. Os diverses 
estabelecimentos de cerveja lançam o 
apelo para que outras corporaçôes 
possam fazer parte destes projectos e 
possam, desta maneira, contribuir 
para uma causa justa. 

Iluminar a noite 
A polica de Toronto, divisâo 42, levou 
a cabo uma secçâo de esclarecimento 
e precauçôes para os residentes, mais 
particularmente as residentes, da 
cidade de Scarborough sobre um 
individuo que nos ültimos très meses 
tem efectuado uma série de ataques 
sexuais na ârea de Scarborough. Este 
individuo, do quai ainda sô se 
conhece uma simples caricatura feita 
a partir das descriçôes dadas pelas 
vitimas, tem atacado mulheres corn 
idades compreendidas entre os 9 e 75 
anos de idade. Para evitar a 
continuaçâo destes ataques, a grande 
maioria efectuada durante a noite, a 
policia lançou a campanha “Iluminar 
a noite” corn o apoio de politicos, a 
companhia de electricidade Hydro, 
encarregados de educaçâo e o 
departamento de cultura e turismo da 
cidade. A policia tem esperança de 
deter, em breve, o individuo 
responsâvel por todos estes crimes, 
mas enquanto tal nâo acontece vai 
tentar evitar, através desta campanha, 
que outros aconteçam. 

iQÀR MOTORS 
Setvlçoden 
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Cônego Antonio Pereira Rego, 
Director do Secretariado Nacional 
das Comunicaçôes Sociais, Dr. 
Carlos Melo Bento, Membro do 
Conselho Superior da Ordem dos 
Advogados e Escritor, entre outros. 
O Ciclo tem ainda a colaboraçâo 
local do Prof. Doutor José Carlos 
Teixeira, da Universidade de 
Toronto e Francisco Andrade, 
Pintor, entre outros. A abertura 
oficial do 13° Ciclo de Cultura 
Açoriana sera realizada no dia 28 
deste mês, pelas 19,00 horas corn 
exposiçôes e artesanato, procedendo- 
se, pelas 19,45 horas, à apresentaçâo 
dos convidados oficiais e 
participantes. 

Oscildo do Couto, Oliveira Neto e Deodato Garcia 

Sob O tema, Açores, 500 anos de 
histôria, o Ciclo de Cultura 
Açoriana, que conta coin o apoio do 
Governo Regional dos Açores e a ser 
realizado nas instalaçôes do Sport 
Club Lusitânia de Toronto, terâ, 
segundo as explicaçôes do 
responsâvel Oliveira Neto, a 
participaçâo de varias 
individualidades oficiais dos 
campos escolâstico, politico, literârio 
e artistico, como sâo exemplos a Dr.“ 
Alzira Maria Serpa da Silva, 
Directora Regional das 
Comunidades, Prof. Doutor Mario 
José Amaral For tuna. Présidente do 
Departamento de Economia e 
Gestâo da Universidade dos Açores, 

Cultura Açoriaua 
Em conferência de imprensa, realizada ontem, no 

restaurante Tabico em Toronto, foi apresentado o programa 

do 13" Ciclo de Cultura Açoriana, que este ano sera 

realizado entre os dias 28 de Setembro e 5 de Outubro. 

13" Ciclo de 

PP quer nova reduçâo do 1RS 
na rogiâo autdnoma dos Açoros 

ter sido atingido o mâximo de 
abatimentos previsto pela Lei das 
Finanças Regionais. Em seu 
enteiider, o aumento dos 
rendimentos dâs pessoas singulares 
resültantes da reduçâo agora 
proposta benefiçiaria o consumo 
priyado e a economia local. Alvâriho 
Pinheirô disse ainda ter pedido à 
Assembleia Regional que a proposta 
do PP séja anàlisada com urgência 
pbr forma a poder sèr debatida jâ na 
sessâo plenâria do prôximo mês. 

Promiadotrabalho sobre 
loptospiroso om S. Miguol 

Um trabalho sobre a leptospirose na jùri do concurso promovido no 
dha de S. Miguel foi premiado pelas âmbito do encontro cientifico 
Jornadas Medicas das Ilhas distinguiu um outro trabalho 
Atlânticas, um encontro cientifico realizado por açorianos 
que reûïie anualmente especialistas "Garacteristicas da ingestâo 
do Açores, Madeira, Canârias e nutricional numa comunidade rural 
Cabo Verde. A leptospirose é uma do Pico“ï da autoria de Fâtima Porto, 
doënça transmissivel pelo contacto Sandra Azevedo, Rosa Pinto e Rita 
com a urina dos ratos e atinge nos Carvalho. As Canârias obtiverem os 
Açores sobretudo os agricultores e o outros dois prémios das jornadas, 
trabalho premiado foi executado por cuja prôxima ediçâo se inicia a 11 de 
uma équipa do hospital de Ponta Outubro na ilha do Sal, Cabo Verde. 
Delgada integrada pelos médicos £m agenda, os médicos das ilhas vâo 
Mariano Pacheco, Clara Paiva, ter temas ligados a pediatria e 
Margarida Pereira e Melo Mota. O ginecologia. 

O PP-Açores propos uma nova 
reduçâo de 5 por cento do Imposto 
de Rendimento Singular (1RS) para 
os contribuintes açorianos. Os 
contribuintes das ilhas beneficiam 
desde Janeiro de taxa de 1RS 
inferiores às tabelas nacionais, 
pretendendo os populares que novo 
abaixamento entre em vigor em 
2000. Numa conferência de imprensa 
em Angra do Heroismo, o lider do 
PP, Alvarino Pinheirô, justificou a 
iniciativa com o facto de ainda nâo 
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Fungos causam sinusite 
Cientistas dizem que o mal poderà ser atacado 

na origem em vez de se tratar apenas os sintomas, 
como se faz na generalidade dos casos 

Investigadores da Clinica Mayo, nos 
Estados Unidos, disseram ter 
descoberto que a causa da maioria 
das sinusites crônicas é uma reacçâo 
do sistema imunitârio a fungos, o que 
abre a porta, segundo afirmaram, ao 
primeiro tratamento eficaz contra 
esta inflamaçâo. 
"Até agora, desconhecia-se a causa da 
sinusite crônica", disseram os 
investigadores David Sherris, Eugene 
Kern e Jens Ponikau, do 
departamento de 
otorrinolaringologia da Mayo, 
citados num comunicado desta 
instituiçâo. Os resultados do seu 
estudo sào publicados no numéro de 
Setembro do jornal Mayo Clinic 
Proceedings. 
"Julgava-se que a alergia a fungos 
estivesse relacionada corn menos de 
dez por cento dos casos, mas os 
nossos estudos indicam que, de facto, 
os fungos sâo provavelmente a causa 
de quase todos esses problemas. E 
nâo é uma reacçâo alérgica, mas sim 
uma reacçâo imunitâria", 
acrescentaram. 
Os très investigadores estudaram 210 
pacientes corn sinusite crônica. 
Usando novos métodos de recolha e 
anâlise do muco nasal, os cientistas 
descobriram fungos em 96 por cento 
das amostras, tendo identificado um 
total de 40 espécies de fungos nesses 
pacientes, numa média de 2,7 
espécies por paciente. 
Num outro conjunto de pessoas, que 
tinham sido submetidas a cirùrgia 
para a remoçâo de pôlipos nasais, os 
investigadores encontraram 
eosinôfilos (um tipo de glôbulo 
branco activado pelo sistema 

IRRITAÇAO. A sinusiteprovoca 

congestâo nasal e dores de cabeça 

imunitârio do corpo) no tecido nasal 
e mucos de 96 por cento dos 
pacientes. Estes resultados mostram 
claramente um processo de doença 
através do quai, em individuos 
sensiveis, o sistema imunitârio envia 
eosinôfilos para atacar os fungos, mas 
essas células acabam por irritar as 
membranas nasais. Enquanto os 
fungos permanecerem nas cavidades 
nasais e no seio da face, a irritaçâo 
continua. 
"A descoberta poderâ constituir 
motivo de esperança para os milhôes 
de pessoas que têm este problema", 
disseram os cientistas. "Podemos 
agora começar a tratar a causa do 
problema em vez dos sintomas." 
Neste momento estâo em curso 
estudos complementares, pensando- 
se que um novo medicamento para 
tratar a sinusite crônica possa 
demorar ainda dois anos a 
desenvolver. 

Dois quimicos no cérebro 
explicam vicio da cocaina 

Substâncias ligam "interruptor" especiHco da droga 

Cientistas americanos 
identificaram duas substâncias 
quimicas no cérebro de ratinhos 
que parecem desempenhar um 
papel fulcral no processo de 
dependência da cocaina. A 
descoberta, segundo os 
investigadores, permite 
compreender melhor o 
funcionamento da dependência e 
poderâ ajudar ao desenvolvimento 
de medicamentos que a 
combatam. 
O processo pelo quai um 
consumidor se torna dependente 
da cocaina tem intrigado os 
cientistas, porquanto hâ pessoas 

que consomem a droga, durante 
anos, sem que o hâbito se tome 
compulsive, enquanto outras se 
viciam muito mais rapidamente. 
Os resultados do novo estudo 
levaram a concluir que o uso 
prolongado da droga faz corn que, 
em determinada altura, um 
"interruptor" funcione no cérebro, 
desencadeando a dependência. 
O "interruptor" é activado pela 
conjugaçâo de uma proteina 
chamada delta-FosB e do 
glutamato, uma particula que 
transporta mensagens entre as 
células cerebrals, potenciando os 
efeitos de satisfaçâo da cocaina. 

Os segredos 
da peste negra 

Cientistas clarificam 
estmtégia da 

"Yersinia pestis”» 
Bactéria utiliza 

proteina para 
aniquilar sistema 
de comunicaçôes 

celulares 

EPIDEMIA, A ilustraçào do século XV mostra o 

doente apontando ao "fisico" o seu bubào axilar 

O poder létal da Yersinia pestis, a 
bactéria responsâvel pela peste 
bubônica, a epidemia que deixou 
uma das marcas mais negras de 
sempre no imaginârio europeu, esta 
afinal numa pequena proteina que 
tem a capacidade de cortar a 
comunicaçâo entre as células dos 
tecidos e as do sistema imunitârio. 
Estas ficam assim arredadas do 
combate necessârio contra as 
bactérias invasoras e a doença que 
elas provocam. 
A descoberta resultou de um estudo 
realizado por um grupo de 
investigadores da Universidade de 
Michigan, nos Estados Unidos da 
América. 
"A Yersinia é um microorganismo 
esperto", diz Kim Orth, da Medical 
School da Universidade de Michigan, 
um dos investigadores responsâveis 
pela pesquisa, sublinhando que a 
bactéria "descobriu o nosso calcanhar 
de Aquiles numa familia de 
moléculas utilizadas por todos as 
células dos mamiferos para 
transmitir os sinais envolvidos na 
resposta imunitâria e na morte das 
células". 
A compreensâo dos mecanismos que 
esta bactéria létal utiliza para 
controlar os sinais celulares e destruir 
a rede de comunicaçôes do sistema 
imunitârio pode, além disso, ser 
extremamente importante para 
outras âreas da medicina, defendem 
os autores do artigo, notando que 
doenças como o cancro e todas as que 
estâo relacionadas corn o sistema 
imunitârio poderâo vir a beneficiar 
deste avanço. 
"YopJ, a proteina que a Yersinia pestis 
utiliza para bloquear o processo de 
comunicaçâo em causa, é uma das 
seis proteinas injectadas pela bactéria 
nas células do sistema imunitârio 
chamadas macrôfagos", explica Jack 
E. Dixon, professor de quimica 
blolôgica na Universidade de 

Michigan e o coodenador do trabalho 
de investigaçâo. 
Cada uma daquelas proteinas Yop 
tem uma funçào especifica, mas todas 
trabalham em conjunto para a 
entrada da bactéria nas células e 
destruiçâo do sistema de defesa do 
organisme infectado. 
"Descobrimos que a Yopj se liga a 
moléculas semelhantes que estâo 
localizadas num ünico ponto critico 
para a comunicaçâo celular, que pode 
seguir depois dois caminhos 
diferentes", disse Dixon. 
Até agora, os cientistas pensavam que 
estes dois caminhos destinados à 
comunicaçâo celular corn o sistema 
imunitârio nâo estavam relacionados 
entre si. Mas a identificaçâo da 
proteina YopJ, présenté em ambos, 
mostra duas coisas: que as duas vias 
de comunicaçâo estâo quimicamente 
relacionadas e que a eficâcia da 
Yersisnia pestis no bloqueio da aeçâo 
do sistema imunitârio é total. 
Os especialistas pretendem a partir 
daqui clarificar completamente todos 
os mecanismos moleeulares 
envolvidos no processo. Algo que 
consideram extremamente 
importante para a concepçâo de 
futures medicamentos. 
A proteina YopJ nâo é, aliâs, 
exclusiva da Yersinia. Esta présente 
também na Salmonella, um 
microrganismo patogénico intestinal. 
Durante este milénio, a peste 
bubônica assolou por diversas vezes 
as populaçôes europeias, asiâticas e 
africanas. Mas o surto mais funesto 
ocorreu no século XIV, na Europa, jâ 
na fase final da Idade Média, quando 
a doença ficou conhecida por Peste 
Negra. Ao longo de 60 anos, a doença 
alastrou por todo o continente e 
morreram cerca de 30 milhôes de 
pessoas. 
Ou seja, quase um terço da populaçâo 
europeia que, na época, rondava os 
cem milhôes. 
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Jà estâo em Toronto, as quatro tunas participantes do I 
Festival de Tunas do Canada. Sâo elas a Infantuna 
Cidade de Viseu (pela segunda vez nesta cidade), a 
Estudantina Universitària de Lisboa, a Tunavàs Tunavês 
de Loulé e a Tuna Universitària da Madeira. Na sexta- 
feira, dia 24, as tunas actuarâo em frente à Câmara 
Municipal de Toronto. Esta noite sera dedicada ao Fado 
Académico, seguido de uma vigilia por Timor Leste. 
Toda a comunidade esta convidada a participar nesta 
vigilia e a trazer vêlas para lembrar o sofrimento do povo 
timorense. No sàbado, dia 25, sera o dia do Grande 
Festival de Tunas que terà lugar no Convocation Hall. 
A anfîtriâ deste espectaculo é a 
Luso Can l\ma da cidade de Toronto. 

Luso<an Tuna 

Infantuna Cidade 

(estival de tsnas 

Estudantina Universitària de Lishoa Tuna Universitària da Madeira Tunavàs Tunavês - Loulé 

C HEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

West York CHEV-OLDS continua os grandes saldos. 
Gigantesca selecçâo de carros, camiôes e carrinhas de 
carga e passageiros, novos, de "99. Tudo tein que ser 
vendido para dar lugar aos novos modelos do ano 
2000. Financiamento desde 1.9%. 
Para que pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automovel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail; westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, Tel: (416) 656-1200 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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I 
CARNEIRO A sua popularidade esta em via de 

aumentar. Procure ser receptive as 
propostas de cooperaçâo em 
actividades politico-beneficientes. 
Um native de Escorpiâo mostra-se 
muito persuasive. 

TOURO Leia a mensagem para Carneiro 
para obter uma dica - a sua popu- 
laridade também esta em ascensâo. 
Leia, escreva e aprenda ensinando 
os outres. Um envolvi-mento 

romântico anima o seu astral. 

GÉMEOS A sua atençâo vai voltar-se para a 
||nH|||||H|jjjk beleza, as flores e a müsica. A 

B' '1 protecçâo da familia também estarâ 
r* ^ entre as suas preocupaçôes. Um acerto 
4 I doméstico poderâ incluir mudança de 
|| IP casa e de situaçâo conjugal. 

CARANGÜEJO Uefina os termes, estabeleça os 
limites, concorde corn um pedido 
feito por um native de Capricôrnio. 
Solte as rédeas da curiosidade 

^ intelectual. Natives de Peixes e 
Virgem ajudam a equilibrar os pratos 
da balança. 

LEÀO Exerça o seu poder. Destaque para 
^ --CSJ^^investimentos, produçâo, promoçâo. 

^|As pessoas prestam atençâo ao seu 
itrabalho e afirmam que voeê esta a 
Icaminho do topo. Voeê terâ mais 
f responsabilidade e mais dinheiro. 

VIRGEM Termine o que começou. Tenha uma 
conversa séria corn um native de 
Capricôrnio sobre um 
relacionamento ardente. O segredo é 
saber quando dizer "chega". Tente 
manter o equilibrio emocional. 

BALANÇA Aprofunde a busca de informaçôes: 
I hâ um novo amor no Horizonte. 
Mostre-se ousado, evidencie a 

independência de pensamento e de 
aeçào. Um native de Leâo terâ um 

I papel de respaldo inestimâvel. 

ESCORPIÂO A questâo do casamento adquire 
I grande importâneia. A resposta vira 
1 Clara como um cristal. Faça pianos 
; para solidificar o seu cargo. Um 
native de Caranguejo tem um papel 

j arriscado esta semana. 

SAGITARIO AS actividades politico-beneficientes 
I estâo a dominar o cenârio. Uma 
viagem faz parte da movimentaçâo e 
isso traz-lhe uma sensaçâo de 
realizaçâo. Uma onda de sorte pode 

lestar a caminho. 

AQUÀRIO pessoas comentam: "Voeê esta 
. sempre na mesma" Leitura, escrita e 
lempreendimentos criativos sâo 
ibeneficiados. O seu magnétisme 
Isexual evidencia-se, 
lindependentemente da sua idade 
^cronolôgica. 

CAPRICÔRNIO Verique os detalhes, especialmente 
relacionados corn os métodos 

KjPli NIH contâveis. A Lua esta a deixar o seu 
W signe. Faça os ajustes necessàrios na 
J vida afectiva. Natives de Touro e 

jàjJÊÊjÊ Leâo entram em cena. 

PEIXES A sua atençâo gira em tomo da sua 
|voz e dos sons. Hâ mudanças à vista, 
lincluindo a situaçâo conjugal. O que 
Ivocê procura estâ cada vez mais pertol 

■ esteja preparado para a aventura. 
iHâ um native de Balança no cenârio. 

■^1 

Émbora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

0 

0 

PALAVRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1Ë 

HORIZONTAIS: 
1-Casa de campo; 
espreitar. 2-Pernada; 
mentira (pop.). 3-Aprovado 
(abrev.); desbastar; basta!. 
4- Instituto Português de 
Cinema (sigla); apelido 
nome de homem. 
5- Desejos; adv. de lugar; 
sufixo, consola. 
9- Governanta; antes de 
Cristo (sigla); rente. 
10- Ruim; tomar nota de; 
reis (abrev.). Cruel; terra 
do pâo-de-lô. 
12-Temperamente; ave 
palmipede alcidea. 

VERTICAIS: 
1-Disfarçar; catre. 2-Partido Politico Português (sigla); cabeleira. 
3-Seguir; indolmente ; simb. quim. do cromio. 4-Familia; poeira; altar 
cristâo. 5-Estimas; simb. quim. do cobre; carga. 6-Profecia. 7-Pompa. 
8-Remoinhos de âgua; vogal pl; décote. 9-Coraçâo; Partido Português 
(sigla); sigla da Televisâo Italiana. 10-Igualdade em farmacia; encaracolar; 
consoante dupla. 11-0 m.q. trâs; perscrutar. 12-Trigueiro; frouxo. 

•ojm iasej^-^i o !njo iy-H 'SJ îJBJOUB ‘soa iov îo îBUiy-g 
•Bjed îjo iojOQ-g I îj îsBjndpQ-^ -zapidno ‘.q -OBUB !BO Isauiy-Ç 
•pv s ÎBg ÎOdl-L ÎJBaJEJ îdvg q !BO| iouiBi ‘.Q-^ UB5OO iBpA'l 

:SIVXMOZIHÔH 
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Jaime Gama - Temos jâ planeado o quadro da 
nossa ajuda ao territôrio quando este passar para 
a alçada das Naçôes Unidas. Iremos fazer parte 
desse esforço internacional contribuindo, quer 
corn quadros técnicos quer até financeiramente. 
Tudo faremos para o desenvolvimento do 
territôrio, ao mesmo tempo que, integraremos a 
força de manutençâo de paz para que seja 
garantida a segurança dos timorenses. 
M. - Em sua opiniâo a que se deve a demora do 
Conselho de Segurança das Naçôes Unidas no 
despoletar de uma decisâo relativamente à ajuda ao 
povo maubere massacrado? 
J.G. - Houve que organizar uma força de 
manutençâo de paz embora essa força, nâo tivesse 
sido constituida corn a velocidade corn que 
desejariamos. Entretanto, hâ que salientar-se que 
esta força de paz levou menos tempo a ser criada, 
do que aquela que actuou na Bosnia. Por 
conseguinte, tudo foi feito de acordo corn as 
disponibilidades dos paises e estâ a funcionar, 
esperemos é que os resultados sejam os mais 
positivos possiveis. 
M. - Como decorreu a Cimeira de Toronto? 
J.G. - Debatemos vârios temas passando pelas liçôes 
aprendidas na Bosnia e no Kosovo bem como a 
missâo da Nato. O alargamento, parceria para a 
paz e relaçôes corn a Rüssia foram temas quentes. 
Claro que também se falou sobre os orçamentos e 
disponibilidades financeiras dos paises que a 
formam. Devo salientar que, o ministro da defesa 
do Canada teve grande empenho em que a reuniâo 
fosse levada a cabo nesta cidade. Préparâmes ainda 
uma série de opçôes que, depois terâo de ser 
concretizadas em momentos futures 
designadamente, capacidades de defesa que é 
ponto de mais valia para a Aliança e tem a ver corn 
a utilizaçâo das forças militares. Portugal, insere-se 
perfeitamente nesta modernizaçâo porque, estamos 
a passar de forças armadas baseadas no serviço 
militar obrigatôrio para, forças armadas 
profissionais pelo que hâ que criar os sistemas 
adequados e que venham a ser projectâveis nas 
varias crises. Fazemos assim, corn que o nosso pais 
esteja na primeira linha dos paises que intervêm em 
situaçôes de tensâo, para que a paz e segurança 

sejam recuperadas. i 
M. - Gostaria que o Senhor Ministro deixas^ uma 
palavra para os portugueses do Ontârib que 
acompanham as ediçôes do O Milénio. 
J.G. - Espero que continuem corn o grande orgulho 
na sua inserçâo neste grande pais que é o Canada 
que, apesar de situado na América do Norte, tem 
imensas afinidades corn a Europa. Um pais 
pioneiro em diversos dominios designadamente, 
nos direitos sociais e, para o quai, podemos agora 
viajar sem ter que ter visto. Espero, também, que 
continuem sempre atentos ao seu pais de origem e 
àquilo que é a nossa acçâo no Mundo e que sejam, 
no Canada, fiéis as suas origens inseridos no 
contexto de estimulo e desenvolvimento desta 
grande naçâo. 

O Ministro dos Negôcios Estrangeiros 
de Portugal Dr. Jaime Gama, chegou à 
cidade de Toronto a Dm de, participar 
na Cimeira dos 19 que decorreu no 
Metro Toronto Convention Centre, 
desde Segunda-feira e terminou ontem. 

Apôs a conferência de imprensa, dada no Royal 
York Hotel em Toronto, Frank Alvarez, Présidente 
da Cirv Radio e editor do Jornal O Milénio, teve a 
oportunidade de dirigir algumas perguntas, para O 
Milénio, ao Ministro Jaime Gama; 
Milénio - Quai vai ser a posiçâo de Portugal quanto 
a Timor-Leste? 

Jaime Gama em Ter 
na cimeira da NATO 

mom 
. Jà chegaram os novos 
^ modelas de Outono e 

Inverno em pronto-a vestir 
e caiçado para toda a 

4^ familia. ^ 
i'' Temos multos 
Ir atoalhados para a sua 
4^ casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

Qualidade, baixos preços lUUK r/iniLI TLUiniNU 9IUKt 
763 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J-1T9 (416) 603-4293 
325 Central Parkway W., Mississauga, Ontario L5B-3X9 

Mâquinas espresso 
comerctals e doméstlcas 

Assistència 
Qarantîfla 

Il090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 
{Linha compléta de cafés em grâo ou moido| 

l 
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SAUDE EM SUA CASA 
A OBESIDADE . 

OS MALEEICIOS DA FARTURA 
A fartura, uma das grandes 
aspiraçôes do homem, que em 
prindpio deveria contribuir para o 
progresse da humanidade, quando 
ultrapassa certes limites e se torna 
desenfreada e egoista, vai originar 
muitos males à sociedade e 
contribuir para o retrocesso social. 
Também a fartura na alimentaçào, 
associada ao excesso de lazer e falta 
de exercicio, vai contribuir para 
muitos males do corpo, sobretudo os 
do coraçâo, e contribuir para a 
doença e morte prematura. Quando 
olhamos para o passade, ou 
admiramos os quadros dos pintores 
renascentistas, vimos que o ideal de 
beleza era o corpo redondo e nutrido. 
Os anjos, os senhores e as madonas 
de Taciano ou Rafael eram todos 
gordinhos, enquanto que os 
sofredores, os humildes, ou os 
marginals da sociedade eram todos 
magros e ossudos. A gordura era o 
reflexo da fartura e portante a 
aspiraçâo da sociedade de antanho a 
nivel social e estético. Corn o 
romantisme do século passade, os 
escritores e os pintores deram 
primazia ao sofrimento e à palidez da 
pele. A magreza e a doença 
débilitante eram consideradas bêlas. 
Talvez isso conseguisse diminuir um 
pouco o sofrimento dos milhôes de 
vitimas da tuberculose. No prindpio 
do século vinte voltou-se a encarar a 
gordura como sinal de formosura. 
Era o começo da sociedade industrial 
e as suas aspiraçôes de fartura a 
reflectirem-se na estética. Corn a 
estabilidade relativa do pôs-grande 
guerra, e o progresse das ciências da 
saùde, a sociedade tornou-se mais 
consciente dos efeitos nocives do 
excesso de peso. A gordura deixou de 
ser formosura. Quando o excesso de 
peso de uma pessoa lhe diminui 
significativamente o estado de saùde. 

esse peso excessive passa a ser uma 
doença e a essa doença chama-se 
obesidade. A obesidade é um dos 
flagelos das sociedades afluentes 
deste fim de milénio. A alimentaçào 
rica em gorduras, os “bons” petiscos, 
as “boas” bebidas os “bons” carres, os 
“bons” elevadores, contribuem nâo 
sô para o exagero da ingestâo de 
calorias desnecessârias ao corpo, mas 
também para a falta de exercicio. Isto 
nâo quer dizer que as boas comidas 
ou as comodidades dos meios de 
transporte modernes nâo devam ser 
utilizados corn vantagem e prazer, 
mas sim que se devem procurar 
alternativas, ou fazer modificaçôes 
quando necessârio, para que o corpo 
nâo perça a saùde e bem estar. Essas 
alternativas podem ser feitas 
seleccionando ou modificando as 
ementas, controlando as quantidades, 
ou praticando os desportos e 
exercicios para manter o corpo no 
peso e condicionamento fisico 
necessaries para uma boa saùde. O 
peso de um individuo é condicionado 
por factures internes, como as 
caracteristicas herdadas dos pais ou a 
eficiência no aproveitamento dos 
alimentes e a sua transformaçâo em 
gordura (métabolisme); ou por 
factures exteriores ao individuo, 
como o excesso de calorias 
provenientes dos alimentes; ou por 
deficiência na utilizaçâo da energia 
acumulada, como acontece no 
excesso de sedentarismo e falta de 
exercicio. A obesidade é medida pelo 
peso em relaçâo à altura: o index de 
massa corporal. Quando este index 
estâ acima de 30 a pessoa é 
considerada obesa. Os efeitos nocives 
da gordura dependem das areas onde 
a gordura se vai acumular. A gordura 
nos braços, nâdegas e pernas, 
geralmente o que acontece na mulher, 
embora lhe possa trazer problemas de 

natureza estética, nâo é prejudicial ao 
coraçâo. Jâ a gordura que se acumula 
na barriga e peito, à volta das 
visceras, estâ altamente implicada no 
aparecimento précoce de ataques do 
coraçâo, outras doenças 
cardiovasculares, trombuses, doenças 
do figado, vesicula biliar ou do 
pânereas. O que se deve fazer para 
evitar a obesidade? A prevençâo 
começa logo depuis do nascimento. 
A ideia do bébé “gordo e perfeito”, 
dos tempos dos concursos da farinha 
Amparo estâ completamente 
ultrapassada. Hoje sabe-se que um 
bébé excessivamente gordo é um 
bébé doente, embora nâo o pareça. O 
excesso de gordura em bébés e 
crianças vai aumentar a incidência de 
doenças cardiacas e vasculares na 
idade adulta, ou até mesmo na 
adolescência. Também a pessoa 
obesa, que queira fazer dieta e perder 
peso quando adulta, tem muitissimo 
mais dificuldade em perder peso se jâ 
era gorda em criança ou na 
juventude. A obesidade nâo se pode 
tratar sem dieta. Os alimentes devem 
ser seleccionados, modificados nos 
ingredientes, forma de preparaçâo e 
nas quantidades. As boras das 
refeiçôes devem ser respeitadas e nâo 
se deve corner nada, ou beber 
bebidas doces, nos intervales das 
refeiçôes. As gorduras devem ser 
limitadas o mais possivel por 
conterem cerca de très vezes mais 
calorias por grama do que as farinhas 
ou os açùcares. As hortaliças, 
legumes, frutas pouco doces, saladas 
sem tempero gorduroso, cereais sem 
açùcar e ricos em fibra, leites magros, 
lacticinios e queijos magros, e carne 
ou peixe magros, devem formar a 
base da dieta. As quantidades devem 
ser de acordo corn as calorias 
adequadas ao objective da dieta: 
perder ou nâo aumentar o peso. 

Quando hâ grandes dificuldades para 
se atingir esse objective, o auxilio ou 
conselho de um nutricionista é 
recomendado. As drogas para ajudar 
a perder peso sâo de dois tipos. Até hâ 
muito pouco tempo sô existiam os 
anorexiantes que diminuem o apetite. 
Estas drogas tendem a ser abusadas 
por algumas pessoas e devem ser 
evitadas o mais possivel. Outras 
drogas foram retiradas do mercado 
por poderem, raramente, causar 
efeitos secundârios perigosos. 
Recentemente foi posta no mercado 
uma droga, o xenical, que diminui a 
absorçâo das gorduras no intestine, e 
que pode ser bastante ùtil em pessoas 
corn alto index de obesidade. Diz o 
povo que a fartura pode dar em 
miséria e esta observaçâo popular 
nunca foi mais flagrante do que neste 
final do milénio. Veja-se o que se 
passa em Timor, terra mârtir onde a 
cobiça de uns tantes tiranos 
banhados em fartura, tenta chacinar 
uma populaçâo quase inteira, corn a 
complacência de uns outres 
poderosos da terra corn medo de 
perderem a sua parte do négocié. A 
fartura do poder também pode 
causar miséria moral. Os paises mais 
ricos sâo os que têm o maior indice de 
obesidade, tanto em nùmero como 
em severidade, e na mesma 
proporçâo sâo estes paises os que têm 
o maior nùmero de doenças 
cardiovasculares. Os paises pobres 
têm menos doenças cardiovasculares 
mas os seus habitantes morrem mais 
cedo por causa das suas carêneias. 
Corn o avanço da civilizaçâo, do 
saber, e da tecnologia no final deste 
milénio, é incompreensivel como a 
riqueza e a saùde, assim como a 
gordura, se encontram tâo mal 
distribuidas. 

Açores: 134 mil contos 
para melhorar estradas 
em Aogra do Héroïsme 

A Câmara Municipal de Angra do Heroismo lançon esta semana a 
concurso püblico a empreitada para melhorar e asfaltar seis arruamentos 
do concelho por cerca de 134 mil contos, anunciou a autarquia. A 
empreitada abrange o Caminho Velho de Santo Amarâo (Ribeirinha), 
Canadâ das Cales (Altares), Canadâ da Gruz Dourada (S. Mateus), Canada 
do Negro a Canadâ do Tio Bento (Terra Châ), Canada da Bagacina (Santa 
Bârbarà) e Canadâ da Ponta Corda (Porto Judeu). Estas obras de melhoria 
da rede viâria do concelho de Angra do Heroismo têm um prazo de 
execuçâo de 148 dias. 
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A pohtica do PS para as 
Comunidades Portuguesas 
continuarâ a privilegiar a integraçâo 
social, civica e politica dos cidadâos 
nacionais residentes no estrangeiro, 
no seio das respectivas sociedades de 
acolhimento revelando a crescente 
importância do papel dos luso- 
decendentes na afirmaçâo e 
visibilidade de Portugal nesses 
paises; salvaguardando o patrimônio 
das raizes culturais e preservando 
uma identidade enriquecida pela 
cultura de induçào; fomentando a 
necessidade da sua valorizaçâo 
cultural, académica e profissional; 
estimulando uma acrescida 
intervençâo no âmbito pûblico e 
politico nos diversos escalôes da vida 
democrâtica dessas sociedades; 
promovendo a apetência para uma 
intervençâo mais intensa no âmbito 
da democracia participativa. 
O PS apoiarâ o reforço da ligaçâo 
das Comunidades Portuguesas à 
realidade nacional, apoiando a 
difusâo dos valores culturais e da 
lusofonia, através dos meios de 
comunicaçâo social acessiveis, bem 
como, criando um quadro 
institucional de apoio a programas 
dirigidos à cultura emergente no seio 
das Comunidades Portuguesas. 
O PS valorizarâ o prindpio da 
igualdade de tratamento e de 
oportunidade entre todos os 
portugueses, quer residam ou nâo no 
territôrio de Portugal, revelando 
principios de solidariedade nacional 
e o apoio ao respaldo humanitârio a 
que todos os cidadâos portugueses 
têm direito. 
O PS defenderâ no quadro da Uniâo 
Europeia, a importância da 
cidadania europeia, em ordem à 
defesa dos interesses e da afirmaçâo 
dos cidadâos portugueses que 
residem no espaço comunitârio. 
Assim, o PS propôe-se: 
A. No campo social: 
1. Aplicar o despacho conjunto 
entre a SECP e SEIS, no apoio a 
casos extremos de exclusâo social 
que atinjam cidadâos nacionais no 
estrangeiro, o quai estarâ jâ em vigor 
este ano corn uma dotaçâo 
orçamental de meio milhâo de 
contos. 
2. Continuar o programa 
“Portugal no Coraçâo” que jâ 
permitiu a visita ao nosso pais de 
cerca de 200 idosos, sem recursos e 
residentes em paises distantes e 
transoceânicos. 
3. Criar um novo programa, 
designado “Portugal Sempre”, 
direccionado a idosos, desta vez a 
cidadâos nacionais sem recursos 
residentes na Europa. 
4. Prosseguir a aplicaçâo do 
protocolo celebrado corn a Uniâo das 
Misericôrdias Portuguesas, em 

ordem ao apoio social de 
portugueses carenciados. 
5. Na decorrência de acordo 
internacional em tramitaçâo, criar 
uma estrutura de acolhimento e 
reintegraçâo de cidadâos portugueses 
objecto de deportaçâo. 
6. Aplicaçâo e aprofundamento 
dos actuais mecanismos de protecçâo 
consular e apoio humanitârio aos 
portugueses em situaçào de risco, em 
regiôes sob conflito. 
7. Criar, no âmbito da 
protecçâo consular um E-Mail 
especifico e uma linha verde para o 
registo de casos de emergência corn 
os quais portugueses se vejam 
confrontados no estrangeiro. 
8. Continuar corn o apoio e 
promoçâo de programas conjuntos 
de Formaçâo Profissional corn a 
SEFP. 
B. No âmbito dos serviços 
1. Continuar a melhorar a qualidade 
do atendimento e celeridade na 
prestaçâo dos serviços da 
administraçâo püblica nos postos 
consulares. 
1.1. Prosseguir o processo de 
modernizaçâo consular, através da 
conclusâo global de todas as fases 
previstas no programa de 
informatizaçâo dos postos e da 
intervençâo nas chancelarias ainda 
nâo abrangidas pela introduçâo da 
nova imagem consular. 
1.2 Alargar o sistema de tratamento 
electrônico de vistos a todos os 
postos. 
1.3 Continuar a promover processus 
tendentes à simplificaçâo, 
desburocratizaçâo e a celeridade do 
tratamento administrativo dos actos 
consulares. 
1.4. Continuar o programa de 
formaçâo do pessoal consular. 
2. Reorganizar os serviços 
2.1 Reorganizando o actual modelo 
da DGACCP à luz da criaçâo de 
uma agência para a dinamizaçâo de 
programas de apoio à cultura 
emergente nas Comunidades 
Portuguesas. 
2.2 Modernizar os Serviços Centrais 
da DGACCP. 
2.3 Criando serviços de coodenaçâo 
regional, a par da modernizaçâo e 
dinamizaçâo das Delegaçôes 
Regionais da DGACCP. 
2.4 Melhor apoio ao regresso 
Depuis da reestruturaçâo e 
reformulaçâo jâ verificadas na 
DGACCP e suas Delegaçôes, criar 
nestas dependências os meios 
necessârios para apoiar os cidadâos 
que regressam definitivamente a 
Portugal. 
3. Melhorar o Regulamento 
Consular à luz da experiência 
recolhida durante a sua vigência de 
dois anos e apôs consulta ao CCP: 
C. Nas areas da participaçâo civica e 

das iniciativas socioculturais 
1. Iniciativa legislativa em ordem a 
melhorar a funcionalidade do 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas, criando um mecanismo 
que permita uma interactividade em 
tempo real entre os conselheiros e 
estruturas do CCP e o respectivo 
Gabinete de Ligaçâo. 
2. “A Mesma Juventude Noutra 
Latitude” - institucionalizaçâo de 
encontros de jovens luso- 
descendentes civicamente 
intervenientes, criando 
regulamentaçâo prôpria, à luz das 
reflexôes decorrentes do ultimo 
encontro realizado em Maio de 1999. 
3. Criaçâo de um programa 
“Portugal Jovem - Portugal Maior”, 
agregando iniciativas dirigidas aos 
jovens luso-descendentes, bem como 
as actuais “Classes Transplantadas, 
Cursos de Verâo, Colônias de 
Férias”... 
4. Criaçâo de um “Forum 2000 dos 
Luso-eleitos”, reunindo portugueses e 
luso-descendentes eleitos no Mundo 
para cargos püblicos e politicos. 
5. Criaçâo dum “Conselho 
Consultivo dos Luso-descendentes” 
corn a participaçâo da SECP-SEJ- 
SEEI-SEFP para a consulta de temas 
relacionados corn as areas da 
juventude, luso-descendentes, do 
ensino e formaçâo profissional. 
6. “Artes de Outras Partes” 
institucionalizaçâo duma exposiçâo 
Bienal de artistas portugueses 
residentes no estrangeiro. 
7. “Encontros de Maio” - iniciativas 
direccionadas aos mûsicos, aos 
cientistas, escritores, empresârios, 
jornalistas e outros grupos relevantes 
das Comunidades Portuguesas. 
8. “CP's Ponto Net”, criaçâo dum 
servidor para disponibilizar espaço 
virtual à disposiçâo do 
associativismo das CP ' s para 
intercomunicaçâo na “web”. 
9. Reformulaçâo do ensino de 
português no estrangeiro, 
designadamentef através da C.N.E.D. 
- Comissâo Nacional para Ensino à 
Distância. 
10. Realizaçâo de uma Conferência 

Nacional sobre o estado do ensino 
no estrageiro. 
11. Criaçâo de mecanismos juridicos 
e funcionais para que o acto eleitoral 
seja mais participativo, rigoroso e 
personalizado. 
12. Realizaçâo de cursos de formaçâo 
de dirigentes associativos e 
animadores culturais. 
13. Apoiar o Festival Mundial de 
Mùsica Jovem na RTP-Internacional. 
14. Cartâo Jovem - Extensivo aos 

Jovens Luso-descendentes das 
Comunidades articulando a sua 
difusâo através dos Consulados. 
15. Governo junto das Comunidades 
Apôs levantamento exaustivo dos 
problemas corn que se confrontam as 
Comunidades, através das vias 
diplomâticas, secçôes locais do 
Conselho das Comunidades, 
movimento associative e deputados 
na Assembleia da Repüblica, o 
Governo do PS realizarâ encontros 
de trabalho de carâcter 
interdepartamental junto das 
Comunidades, corn o intuito de 
ultrapassar e resolver, entre outras, 
questôes detectadas nas areas da 
Educaçâo, Economia, Solidariedade 
e Comunicaçâo Social. 
D. Comunicaçâo Social 
1. Continuar os cursos de formaçâo 
profissional. 
2. Incentivar a ida de jornalistas 
profissionais a ôrgâos de 
comunicaçâo social das 
Comunidades onde poderâo 
ministrar a sua experiência junto dos 
mesmos. 
3. Prémio de Jornalismo 
Feita a primeira experiência em 1998 
e face ao êxito alcançado, instituir - 
anualmente - esse prémio. 
4. Instituir, em colaboraçâo corn a 
Secretaria de Estado da 
Comunicaçâo Social, Cenjor e 
Sindicato de Jornalistas, um 
“Encontro de OCS (Orgâos da 
Comunicaçâo Social) das 
Comunidades Portuguesas”. 

Este anùncio foi pago pela Secçâo do 
PS em Toronto 
Telefone: (416) 892-5294. 
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Ciziili 
Portigutsa 
Medalhoes 

de Tamboril 
com Camarao 

Ingredientes: 

200 gr de camarao 
500 gr de lombo de tamboril 
Farinha q.b. 
Oleo para fritar 
100 gr de margarina 
1 dl de vinho branco 
Sal epimenta q.b. 
1 dl de natas 

Receita: 

Coza, descasque e reserve a agua de cozedura 
do camarao. Corte o tamboril em medalhoes, 
passe-os por farinha, frite em oleo e ponha 
num prato. A parte, numa frigideira, misture 
a margarina com o camarao e polvilhe 
ligeiramente com farinha; refresque com o 
vinho, adicione um pouco do caldo onde 
cozeu o camarao e deixe reduzir um pouco. 
Ligue com as natas, rectifique o sal e a 
pimenta e deite sobre o tamboril. Sirva com 
arroz branco. 

Bavaroise 
de Morango 

Ingredientes: 

5 dl de polme de morangos 
(cerca de 600 gr de morangos) 
300 gr de açûcar 
4 folhas de gelatina branca 
3 folhas de gelatina vermelha 
4 dl de natas 

Receita: 

Ferva o açücar com 2 dl de agua. Tritiire os 
morangos jâ bem lavados e sem pé para obter 
a polme. Quando a calda começar a ganhar 
ponto, junte a gelatina, previamente 
demolhada em agua fria e escorrida. Assim 
que a gelatina estiver bem dissolvida, 
acrescente a polme dos morangos e retire do 
lume. Logo que o preparado jâ so esteja 
morno, adicione as natas batidas, para 
incorporar. Deite a mistura numa forma de 
pudim passada por agua fria e leve ao 
frigorifico. Passadas umas horas, desenforme 
num prato de serviço. Pode enfeitar com 
chantilly e morangos. 

Bon Apetit A^/kjL/ 

OChefe /(Asdrûbâl) 

Agenda 
comuniiMa 

Jantar e Festa dos Compadres no 
Graciosa Community Centre de 
Toronto, Sabado 25. 
Info.: (416) 533-8367 

Excursâo as Mil Ilhas no dia 25. 
$60.00/pessoa, incluindo barco. 
Info.: (416) 603-1717 ou 1715. 

Lançamento do trabalho discografico 
de Miguel Cordeiro pela organizaçâo 
Venus Creations, no dia 25, no Clube 
Asas do Atlantico, com Tânya 
Florência, Lubée Bettencourt, Paula 
Claudino, Fatima Ferreira e Daniel 
Carvalho. 
Info.: (416) 538-6788. 

Festas de Sâo Miguel Arcanjo na 
Paroquia de Sâo José, Oakville, dia 25. 
Missa solene, cortejo de oferendas, 
leiloes, feira livre, musica para dançar. 
Info.; Manuel Machado, (905) 844-9442. 

Jantar de homenagem ao Secretario de 
Estado das Comunidades, José Lello, 
hoje, no Sindicato dos Trabalhadores 
da Construçâo Civil, Local 183, 

Semana Cultural Beiraltina entre 25 
deste mês é 2 de Outubro. Participa a 
Infantuna de Viseu e gastronomia a 
cargo do chefe José Almeida, vindo de 
Mangualde, para além de muitos 
artistas comunitârios. 

I Festival de Tunas Portuguesas no 
Canada no dia 25, no Convocation 
Hall, Universidade de Toronto, corn 
Estudantina Universitâria de Lisboa, 
Infantuna de Viseu, Tuna da 
Universidade da Madeira e Tunavâs 
Tunavês do Algarve. Actuaçâo das 
tunas no dia 24 à noite na Nathan 
Phillips Square, City Hall, por Timor 
Leste. 

Actividades para idosos no Clube 
Português de Mississauga, às terças e 
quartas-feiras. Info.: (905) 275-6844. 

46° Aniversârio do First Portuguese, 
entre 23 deste mês e 2 de Outubro. No 
ultimo dia jantar de gala corn a 
actuaçâo de Catarina Cardeal. 

13° Ciclo de Cultura Açoriana, entre 28 
deste mês e 5 de Outubro. 

Consulado-Geral de Portugal em Toronto 
divuiga que tem em aberto 

concurso para provimento de vaga 
de Secretârio de 3® classe. 

Tel.: (416) 217-0966 

Ama competente loma conta de crianças, 
contactar Ivone pelo telefone (416) 6146283 

Precisa-se de cabeleireira corn 
experiência. TEL.: 537-0368 

Precisa-se de serralheiros corn 
experiencia. Contacte Rui ou Mario pelo 
tel.: 604-8711 

Companhia de limpeza précisa de 
pessoal. Tel.: (905) 455-5414 

Padaria em Mississauga précisa de 
padeiro. Tel.: (905) 279-7557 

Restaurante português précisa de 
empregada de mesa e baicâo corn 
experiência. Contacte Emilia entre as 3:00 
e as 6:00 da tarde pelo tel.:534-7354 

Precisa-se de carpinteiro de acabamento 
corn experiência. Tel.: 654-9575 

Companhia de limpeza précisa de 
pessoal. TEL.: (905) 761-9411 

Restaurante précisa de pessoal para 
limpeza. Tel.: 236-4453 

Precisa-se de cabeleireira corn 
experiência. TEL.: 532-3433 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
para a àrea de Mississauga. 
TEL: (905 455-5414 

VENDE-SE 
• Mercury Topaz‘90, corn caixa 

automâtica, 73.000 Km, corn todos os 
extras e em ôptimas condiçôes. 

• Mobflia de quarto de cama e ôrgâo 
corn 2 teclados. 

TEL.; (416) 656-5320 

Restaurante de luxo précisa de 
empregada de mesa que fale 

português e inglês. 
Contacte o André, entre as 14h e 16h 

pelo telefone: (416) 516-4211 
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Manuel Fernandes descentente corn plantel Aderrota sofrida pelo Santa 
Clara frente ao Salgueiros 
custou muito a Manuel 

Fernandes, atendendo a que “fomos 
muito melhores que o Salgueiros. 
Tivemos o dominio total do jogo, 
inclusive, o adversârio, mesmo jogando 
em casa, sô jogou em contra-ataque, 
deixou-nos atacar mas faltou-nos a arte 
necessâria para resolver os problemas 
na finalizaçâo. Tivemos muitas 
hipôteses de chegar ao golo e na hora 
do ultimo passe precipitâmo-nos. Nâo 
fomos aquela équipa consciente na 
ultima parte do campo”. Manuel 
Fernandes considéra mesmo que a sua 
équipa tinha tudo para vencer o 
encontro, nâo fosse a falta de pontaria 
dos sens jogadores. “Nâo podemos 
continuar a falhar tantas oportunidades 
de golo. Temos que melhorar neste 
aspecto e sô estou insatisfeito corn os 
meus jogadores porque era um jogo que 
tinhamos todas as possibilidades de 
ganhar e desperdiçâmos très pontos”. O 
treinador da équipa, para além de 
apontar o dedo à falta de eficâcia 
atacante dos seus jogadores, voltou a 
referir que os erros defensivos da sua 
équipa tornaram a dar nova vitôria ao 

0 jogador do Santa Clara, LuisCarlos, ganha 

0 lance ao Salgueirista, Renato, durante o 
encontro no campo Vidal Pinheiro 

adversârio, o que nâo pode continuar a 
suceder. “Tive que chamar a atençâo de 

Porto dénota Olympiakos 
O FC Porto derrotou nas Antas o 
Olympiakos por 2-0. O FC Porto 
alcançou um triunfo indiscutivel, corn 
Esquerdinha a inaugurar bem cedo o 
marcador (05 minutos), na 
transformaçâo exemplar de um livre 
directo, e o inevitâvel Jardel a ampliar 
no inicio do segundo tempo (46). Por 
marcar ficaram muitos outros golos, na 
partida que marcou o regresso 
(desinspirado) de Zahovic âs Antas. 
Declaraçôes dos principais 
intervenientes do FC Porto- 
Olympiakos, do grupo E da Liga dos 
Campeôes: Fernando Santos (treinador 
do FC Porto): "Esperava que o 
Olympiakos jogasse da forma como 
jogou. Nâo se revelou menos forte, mas 
foi o FC Porto que conseguiu corn 
empenho e uma interpretaçâo fiel do 
que lhe foi pedido controlar o 
adversârio. O FC Porto entrou forte no 
jogo e conseguiu controlar o meio- 
campo, sendo muito objectivo a atacar. 
Na segunda parte marcâmos cedo, a 
équipa tranquilizou-se e podia ter 
acabado por vencer por mais golos. 
Esta vitoria nâo nos garante nada, pois 
sô a regularidade, a concentraçâo e o 
rigor nos permitirâo alcançar os pontos 
necessârios para a qualificaçâo. 
Defrontâmos uma équipa fortissima no 
ataque, mas que sô nâo acabou goleada 
porque a finalizaçâo foi o ùnico aspecto 
em que nâo estivemos bem". Pinto da 
Costa (présidente do FC Porto): 
"Vitôria justa e importante, que peca 
por escassa. Nâo fosse a forte ventania 
que se fez sentir e o FC Porto teria 
conseguido mais golos. O importante 
foi ter conseguido os très pontos". 

Dusan Bajevic (treinador do 
Olympiakos): "Comemos mal a partida, 
cometemos muitos erros seguidos e 
permitimos o primeiro golo portista. 
Depois criâmos duas ou très 
oportunidades para marcar, assim 
como o FC Porto. Corn a chuva que 
caiu o FC Porto jogou melhor. O 
segundo golo fez-nos ver que o jogo 
tinha acabado e podiamos ter saido 
corn cinco ou seis golos de diferença. O 
Zahovic nâo foi o ùnico culpado da 
derrota. A qualificaçâo nâo dépende sô 
de nôs, por isso nâo vamos parar, 
vamos continuar a tentar". 
Esquerdinha (marcador do primeiro 
golo): "A exibiçâo foi boa, cumprimos 
aquilo qne o técnico pediu e graças a 
deus correu tudo bem, nâo sô a mim 
como a todos os colegas. Estamos no 
bom caminho e estes très pontos sâo 
importantes, mas ainda nâo ganhamos 
nada. 
E importante irmos a Madrid em 
vantagem, porque vamos defrontar 
uma équipa que também luta pelo 
primeiro lugar e lâ é importante 
conquistar mais pontos para conseguir 
o objectivo". 

DRIVE ME 
CAR RENTAL 

/[iilmmm t (7 e S £a$nte«} 
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Servieo 24 liar»» 
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25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: 0Ù4l"4lSS5 

alguns jogadores e do plantel porque 
uma équipa que demonstrou a 
capacidade que demonstrou no jogo 
corn o Salgueiros, também tem de 
demonstrar classe nos momentos 
decisivos, e os momentos decisivos sâo 
aqueles lances onde, ou se marca ou se 
sofre. A nôs, faltou-nos essa pontinha 
de classe, e gosto que os jogadores da 
minha équipa tenham classe, que nâo 
tenham medo de falhar, medo de jogar. 
Nâo ganhâmos porque nâo tivemos 
aquela pontinha de classe na 
finalizaçâo e em dois erros que 

cometemos, que demos mais dois golos 
ao adversârio”. Na prôxima jornada, 
acerca do valor do Rio Ave, Manuel 
Fernandes diz jâ estar bem 
identificado, um conjunto melhor que o 
Salgueiros, segundo o treinador. “Agora 
vamos jogar contra uma équipa muito 
melhor que a do Salgueiros. O Rio Ave 
é mais forte, é uma équipa mais 
experiente, diferente da équipa do 
Salgueiros. 
O campo também é diferente, um 
pouco maior, corn outra^ 
caracteristicas”. 

Associaçôes açorianas 
querem 3 équipas na ll-B 

As très associaçôes açorianas vâo 
propor à Federaçâo Portuguesa de 
Futebol (FPF) alteraçôes aos 
regulamentos para que uma terceira 
équipa do arquipélago possa 
disputar, a partir da prôxima época, 
o Campeonato Nacional da Segunda 
Divisâo B. As regras da FPF em 
vigor limitam a presença açoriana 
na competiçâo a duas équipas, 
embora a legislaçâo regional 
estabeleça apoios püblicos à 
participaçâo de très équipas das 
ilhas no escalâo. Abilio Baptista, 
présidente da Associaçâo de Futebol 
de Ponta Delgada, garantiu o 
consenso corn as associaçôes de 
Angra do Heroismo e Horta em 
torno de uma proposta de alteraçâo 

do regulamento da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol sobre a 
matéria. Segundo adiantou, a 
iniciativa açoriana vai ser 
apresentada à Assembleia Gérai da 
FPF prevista para Janeiro. Duas 
équipas representam os Açores na 
época 99/2000 na Segunda Divisâo 
B, Operârio e Lusitânia. A manter- 
se o regulamento em vigor, uma 
dessas équipa poderâ descer de 
escalâo, mesmo que os resultados 
obtidos na competiçâo assim nâo o 
determinem. E que, explicou Abilio 
Baptista, o onze açoriano pior 
classificado ver-se-â confrontado 
corn necessidade de disputar a 
permanência corn ô campeâo 
açoriano de futebol 



26 DESPORTO 
Quinta-feira, 23 Setembro, 1999 

O MILÉNIO 

O anûncio da demissâo em bloco do Conselho Directive 
e ôrgâos socials do Sporting surge horas depois de a contestaçâo dos 

adeptes ter atingido, na noite de seg^nda-feira, o seu ponto mais alto. 

No final do jogo entre Sporting e 
Estrela da Amadora (1-1), da 
quarta jornada da Liga 
Portuguesa de futebol, muitas 
dezenas de adeptos 
concentraram-se no exterior do 
estâdio, manifestando o seu 
desagrado corn o trabalho da 
équipa e nomeadamente do 
treinador, Giuseppe Materazzi, mas visando 
também alguns dirigentes "leoninos". As 
manifestaçôes de descontentamento cedo 
surgiram esta época em Alvalade. No intervalo do 
encontro frente ao Vitôria de Setübal, da segunda 
jornada, e numa altura em que os visitantes 
venciam por 1-0 (o Sporting acabaria por vencer 
por 2-1), os milhares de adeptos présentes no 
estâdio acenavam corn lenços brancos, uma 
atitude que mereceu o primeiro reparo de 

Roquette, desagradado corn o gesto. Contudo, o 
ambiente agravou-se na sequêneia da partida de 
Faro (12 de Setembro), que levou à ruptura entre a 
direcçâo do clube e a claque mais representativa 
do mesmo, a Juventude Leonina, seriamente 
censurada por comportamentos incorrectes ao 
longo da partida e nomeadamente durante o 
minuto de silêncio guardado pelo povo de Timor. 
A vitôria em Faro (3-0) nâo ajudou a desanuviar o 
ambiente, até porque quatro dias volvidos a équipa 
"verde-e-branca" sofria uma derrota "impensâvel" 
na Noruega, frente ao Viking (3-0), em jogo da 
primeira "mâo" da primeira eliminatôria da Taça 
UEFA. A chegada ao aeroporto, a altas horas da 
madrugada, adeptos - alguns deles com camisolas 
da "Juve Léo" - esperavam a comitiva para 
manifestar, de forma inequivoca e bem audivel, o 
seu desagrado. Finalmente, segunda-feira, o 
empâte cedido pelos "leôes" em casa frente ao 

Estrela da Amadora provocou nova "onda" de 
protestes, corn Materazzi a ser o mais visado. 
Elementos da Juventude Leonina, que entraram 
"incognitos" no estâdio - a claque deixou de ser 
apoiada ou mesmo reconhecida oficicilmente pela 
direcçâo -, e que se mantiveram em silêncio 
durante praticamente toda a partida, eram no 
final dos mais ruidosos, e o ambiente gerado perto 
da sala da direcçâo do Sporting levou mesmo à 
presença das forças de ordem, incluindo um corpo 
de intervençâo. 

Uma reuniâo realizada apôs o jogo e interrompida 
jâ perto da 01:00 prosseguiu Terça-feira durante 
todo o dia, mas em vez de estar a ser discutido o 
futuro do treinador, como se supunha, era afinal 
decidida a demissâo do Conselho Directivo e a 
marcaçâo de eleiçôes para 05 de Novembro. 

Borussia Dortmund 3 
Boavista 1 
O Boavista foi impotente para 
contrariât o favoritisme do 
Borussia de Dortmund (3-1), 
numa partida em que os vice- 
campeôes nacionais vestiram 
"fato-macaco", deixando o 
futebol vistoso para segundo 
piano. 
Do outre lado, porém, a 
formaçào de Jaime Pacheco 
encontrou, como de reste jâ se 
esperava, uma équipa poderosa, 
que demonstrou ter categoria 
para fazer carreira na Liga dos 
Campeôes 1999/2000. Quanto 
aos "axadrezados", averbaram a 
segunda derrota em dois jogos. 
Corn uma postera muito 
"reservada", o Boavista 
apresentou-se no 
Westfalenstadion corn um sector 
recuado super-reforçado, com 
oitb unidades corn caracteristicas 
defensivas, e, quando nâo tinha o 
esférico, colocava sempre 10 
elementos atras daJinha da bola, 
corn Augustine a ser o atleta 

sacrificado, sozinho na frente de 
ataque. Os vice-campeôes 
nacionais apostavam no contra- 
ataque para surpreender os 
alemàes e a primeira grande 
oportunidade de golo foi mesmo 
criada pelos pupilos de Jaime 
Pacheco quando, aos dois 
minutos. 
César Atienza cruzou na direita 
para a pequena ârea onde 
apareceu Augustine a cabecear, 
mas ao lado, quando a defesa 
germânica tinha falhado na 
marcaçâo ao avançado brasileiro. 
Inicialmente, os pupilos de 
Michael Skibbe denotaram 
alguma falta de imaginaçâo para 
penetrar no povoado e bem 
organizado ultimo reduto 
"axadrezado", mas, aos poucos, 
ao empregarem maior velocidade 
ao jogo, começaram a complicar 
a tarefa aos defesas portugueses e 
a abrir algumas brechas, 
demonstrando a superioridade 
da sua équipa. 

Continuaçào da pagina 28 

Benfica perde 
em casa 

corn o Dinamo 
espectâculo até ai nâo 
especialmente rico. O meio-tempo 
chegou, nâo sem que antes Enke 
voltasse a passar por calafrios, corn 
uma perdida de Mihalcea (41 
minutos). Sem soluçôes, o técnico 
alemâo Jupp Heinckes ficou ainda 
mais limitado quando teve de trocar 
Tahar (lesâo na face posterior da 
côxa) por Sérgio Nunes, aos 45 
minutos. O marroquino vai ficar 
parado très semanas. Corn o terreno 
escorregadio, jogou-se corn menos 
acerto na segunda parte, mas os 
esquemas tâcticos permaneceram 
inalterados, corn "nota mais" para o 
dominio no meio-campo dos 
romenos. Sérgio Nunes "safou" novo 
golo romeno (de Mihalcea) aos 56 
minutos, e pouco depois, na outra 
ârea, foi Ciobotariu que pôs cobro a 
mais um rasgo do checo Poborsky. 
Aos 65 o Benfica jogou a sua 
cartada, tornando a équipa mais 

ofensiva, corn a entrada de Tote e 
Maniche para os lugares de Chano 
e Bruno Basto. Nada mudou para 
melhor, no entante, e os que 
entraram (Sérgio Nunes incluido) 
provaram que nâo têm lugar no 
banco de uma équipa que se quer de 
nivel europeu. 
O Dinamo também "jogou" com as 
substituiçôes, mas para reforçar a 
sua zona defensiva. O Benfica 
atacava, é certo, mas sem 
esclarecimento, e cada vez mais 
corn os nervos à flor da pele. 
Destaque para a grande perdida dos 
ültimos 45 minutos, quando Tote, a 
passe de Poborsky, falhou de cabeça 
o que séria a igualdade (77 
minutos). Para desespero dos 
adeptos benfiquistas... o jogo 
acabou com o Dinamo instalado no 
ultimo reduto da équipa da casa. 
Péssimo augûrio para o jogo da 
segunda mâo. 
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Classificaçôes 
EQUIPAS J V E D M S P 

iiamii 

2 rc PORTO 

iilâunHSil 

«SPORTING 

6REUNENSES 
liKmaoinE 
R RIO AVE 

10SA1GUEIR0S 
iiiSETOAt 
12MARITIM0 

14EST.AIIIAD0RA 

iÜiUEIISE 
16UNIA01EIRIA 

g^iSANIA OyUlA 

ISOAMPOMAiOREN 

«SIR 

4 2 2 0 
4 2 2 0 
4 2 2 0 
4 2 2 0 
4 2 11 
«211 

4 2 11 

«211 

4 2 0 2 
«112 

4 112 

4 10 3 
4 0 3 1 

«10 8 

4 0 2 2 
4 0 2 2 
4 0 0 4 

8 1 10 
0 2 0 

1 1 8 

0 4 0 
1 3 R 
0 4 I 
8 2 1 

1 6 1 

8 8 T 
4 5 6 
6 » « 

5 5 4 

« T 3 
4 I 3 

2 « 3 
2 5 2 
2 I 2 

2 9 0 

ResulMos 
(4* jomada) 

Oampsmaiar. - S. Rraoa. 24 
Uniâo lelila - Raavista. 0-0 
FO Nna-Ris Ave, 4-1 
Relenenses - Alverca, 4-2 
V. Guimaries - Gil Vicente 1-0 
Mantime - Farense, 3-0 
Saloueires - Santa Oiara, 2-0 
Oennca - Vltiria Setûlial. 3-0 
Sosrting - Estrela Amadsra 1-1 

(5“jornada) 
Gamnsmaier. - FGPena 

Renfica - Farense 
SperUng - Gil Vicente 

Relenenses - SpertingRraga 
Oniieleiria - Alverca 

MaiiUma - LAmadera 
Saloueires - Vitéria Setübal 

Santa Oiara - Ris Ave 
V. Guimaries - Reavista 

Melhores Maroadoies 
Stiitt: 
Mario JARDEL - FC Porto 

4l8ii$ 
Celso Neves "CAJU" - Alverca 
RICARDO NASCIMENTO - Gil Vicente 
EDMILSON Lucena - Guimarâes 
HUGO HENRIQUE - Rio Ave 

NUNO GOMES - Benfica 

liiliR 
Nikola MILINKOVIC - Alverca 
Paulo CABRAL - Belenenses 
JOSÉ CARLOS - Belenenses 
Serguei KANDAUROV - Benfica 
Nuno Ribeiro "MANICHE" - Benfica 
Eric Gomes "GAÛCHO I" - Estrela da Amadora 
Mariano TOEDTLI - Maritime 

Classificaçôes 
Cl KHira I P 

IPENVIEl 4 10 

2IEIM-MU 4 9 

3SNIA0UIUS 4 9 

4rUCVUUS 4 I 

SCMVIS 4 ? 

OVAOnM 4 I 

IFSUMVNBE 4 6 

8MMA 4 6 

94VES 4 8 

108MDEMIM 4 5 

np.raiEiu 4 s 

i2Mmi 

iSESpestasE 

14C0VIUU 

15 ESPINI9 

16 LEU 

niMOini 

18 M08EI8ENSE 

C éT 

ReSUltadOS Jomada> 
VinlB - SMrttii Eulihi, 2-1 
Piiiliil - Mirilrani. 4-0 
l■l■rtil - Buiirtht 4iwt. 1-1 
aciViHilci - Filiitirit. 0-1 
ESHIHOI - SnrtiRi Cwllbi. 2-8 
l•ll•nlw Cbimt - Niwl. 2-1 
ViliiUMt-FCMaia.1-0 
Paçat Farraira - Fraaaiaaia. 1-1 
Baita-Mar-Laça, 3-0 

Prôxima iarnada 
(5" jomada) 

PaaaRal - Baira-Mar 
Varnai • Marairaaaa 
haattal - SaaitiaaEqrialM 

EaaasaaVa - Falaaairaa 
Paçaifairaira - SaaïUaaCarilbi 
DawCtoMS - FMaaataVa 
lalialaans - Naval 

Maia - Laça 
BtaVéaNca - DaaaanlvaBvai 

SÉRIE AÇORES 
Jorge GAMBOA - Santa Clara 
SÉRGIO JOÀO - Setübal 
AYEW Kwame - Sporting 
Valderlei Sib*aaiDERLEr - 

CL EteiPB I 

1MIUELEISE 1 

2VIUNeVENSE 1 

3MIBL 1 

4WUFMBU 1 

5PUIENSE 1 

BSlBUnVIB 1 

3 TB68U 1 

8BEIM 1 

9UUENSE 1 

10MUIBUM 1 

' rioraada 

3 
3 incaalNat-lladalaBa,2-B 
3 SeVIIIBWMM-illlB.2-1 
3 VllaFr»ca-liiHM,l-B 
I Filai-naln.1-e 
ç PnlMM-SaBtiABtiBla,2-2 

8 

0 

8 

8 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$§iilcaçôe$ (Zona Noric) 
CL EQUIPA J 

1 CANELAS 2 
2 LOUROSA 2 
3 INFESTA 2 
4 VIANENSE 2 
5 SANDINENSES 2 
6 FAMALICAO 2 
7 MARCO 2 
8 FC PORTO B 2 
9 BRAGA B 2 
10LEIXOES 2 
11 JOANE 2 
12 FAFE 2 
13 VILANOVENSE 2 
14 ERMESINDE 2 
15VIZELA 2 
16CAC.TAIPAS 2 
17TROFENSE 2 
18LIXA 2 

P 

6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 

Resultadoa 
Lourosa • Sandinenses, 1-0 
Sp. Braga "B" - üxa, 1-0 
Vizela ■ Infesta. 1-1 
Ermesinde - Vianense, 0-0 
Famaiicâo - Joane, 1-0 
FC Porto "B" - Canelas, 0-1 
Vitanovense - Trofense. 1-1 
Caçadores Taipas • Fafe. 2-2 
Marco - Leixôes, 2-1 

3* jomada 
Lourosa • Sp. Braga "B" 
üxa - Vizela 
Infesta - Ermesinde 
Vianense - Famaiicâo 
Joane - FC Porto "B" 
Canelas • Vilanovense 
Trofense - Caçadores Taipas 
Fafe - Marco 
Sandinenses - Leixôes 

Closiilicaçôci (Zona Centro) 
<X EQUIPA J P 

1 FEIRENSF 2 6 
Z SANJOANENSE 2 6 
3 OLIVEIRENSE 2 6 
4 MARINHENSê 2 4 

5AOUEOA 2 4 
6SRPOM8AL 2 4 
7 eENEDITÊNSÊ 2 4 
8 PENICHE 2 4 
9 TORRES NOVAS 2 3 
10ARRIFANENSE 2 3 
11TORREENSE 2 2 
12 CAMARATE 2 1 
13 VILAFRANÛUEN 2 1 
14 CALDAS 2 1 
15ACAD.VISEU 2 1 
16 OÜVSAIRRO 2 1 
17 0VARENSE 1 O 
18 GUARDA 1 0 
19 CUCUJAES 2 O 
20 LOÜRINMANENS 2 O 

BasuHiidos 
Aguias Camarats - Feirense, 0-2 
BenaditenBe - Vilafranquensa. 4-0 
Sanjoanen$e - Acad. Vfeeu, 1 -0 
Marinhense - t-oudrthanense, 3-1 
Guarda - Âgueda. 0-1 
Arnfanense - Ovaranse, 2-1 
TorreenBe - Sp Pombat. 1-1 
sfeéiifcha- OiNeira do Bairio, 1-0 
Toires Novas - ûaldas, 1-0 

3* jomada 
ii^iaà Camaiate - BeneditenBe 
iMIranquenBe - Sanjoanense 
ÀçadS'daeu i- 
Lourinhanense - Guarda/Atcacheiansa 
Agueda - Ardlanense 
Ovarertae - Torreense 

PwiiqhasiijsÿiÉŒ 
Oilveffa do Bairro - Terras Novas 
Caldas - Cucujfies 
Feiraasë:sbli¥èiiertBeïl;:i V 

Cla$$iiicaçôcs (Zona Sul) 
CL EQUIPA J 

1 MARITIMO B 2 
2 CAMARALOBOS 2 
3 OPERARIO DES 2 
4 NACIONAL 2 
5 PORTIMONENSE 2 
6 ORIENTAL 2 
7 MACHICO 2 
8 OLHANENSE 1 
9 RIB.BRAVA 2 
10 ESTORIL 2 
11 AMORA 2 
12 LUSITANIA 2 
13U.MADEIRA 2 
14CAMACHA 2 
15BARREIRENSE 2 
16ALCOCHETENSE 1 
17 BENFICA B 2 
18JUV.EVORA 2 
19 LOULETANO 2 
20 SESIMBRA 2 

P 

6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

Resultados 
Barreirense - Portimonense, 0-2 
Estoril-Praia - Camacha, 3-1 
Amora - Maritime "B", 0-2 
Lusitânia • Sesimbra, 2-1 
Alcochetense - Nacional da Madeira, 0- 
0 
Ribetra Brava - Olhanense, 1-2 
Uniâo da Madeira - Machico, 2-4 
Oriental - Louletano. 1-0 
Câmara de Lobos • Juventude, 3-0 
Benfica "B“ • Operàrio Desportivo, 2-3 

3* jomada 
Barreirense - Estoril-Praia 
Camacha - Amora 
Maritime "B" - Lusitânia 
Sesimbra - Aicochetense/Atlético 
Nacional da Madeira - Ribeira Brava 
Olhanense • Uniâo da Madeira 
Machico - Oriental 
Louletano - Câmara de Lobos 
Juventude • Benfica “B" 
Portimonense • Operàrio Desportivo 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classificaçôes e resultados 
Série A 
CL EQUIPA 

1 AMARES 
2 MARIA FONTE 
3 VILAVERDENSE 
4 PEVIDEM 
5 BRAGANCA 
6 RIBEIRAO 
7 MACEDO CAV. 
8 VALENCIANO 
9 AGUIAS GRACA 
10CABECEIRENSE 
11 VIEIRA 
12 LIMIANOS 
13 MONCAO 
14 SAO MARTINHO 
15MERELINENSE 
16SERZ/TIRS 
17 JUV.RONFE 
18 MONTALEGRE 

Amares - Montalegre, 2-0 
Cabeceirense - Vieira, 1-1 

Monçâo - Pevidém, 1-1 
Merelinense - Macedo Cavaleiros, 0-0 

Sâo Martinho - Ribeirâo, 0-0 
Bragança - Âguias Graça, 2-0 

Serzedeîo/Tirsense - Limianos (adiado) 
Juv. Ronfe - Valenciano, 1-2 

Maria da Fonte - Vilaverdense. 1-1 

Séries 
CL EQUIPA 

    
2GONDCMVIAR 
3DRAGCCSSAN. ; 
4 10USAL1A 
5 ESMORIZ 
6 LAMEGO 
7 PEOROUCOS 
8 FIAES 
9 P.RUBRAS 

■ïl&RIOTINTO " ' îi; 
11 AMARANTE 
12 AVINTES 
13CAST.MAIA 
14 LOB AO 
15 REGNA 
16 VILA REAL 
17 VALONGUENSE 
18TMONCORVO 

■ Ldbââîg Alaffifïts j;2-2 : a 
Sp^ Lamegoa iPqdrouQos, 1-0 

■ Vila Real - Rid TïhiNMSB .ïV 
■ casteib dajMafa::#jPaidaê6i:iJ^: " S 

: : Dragôes: SatKünonses • AviRîes, 1-0 
T. de Monooivo - Pqdras Rubms. 0-2 ■ 

Esmoriz- Rêgua, 1+1 
    • ValongueiBe, i-O 

Série C 
CL EQUIPA 

1 VOUZELENSES 
2 VALECAMBRENS 
3 CESARENSE 
4 MANGUALDE 
5U.COIMBRA 
6 AVANÇA 
7 SAO JOAO VER 
8 MEALHADA 
9ANADIA 
10 MILEU 
11 SOUREMSE 
12 OLIV.FRADES 
13 F.ALGODRES 
14 ESTARREJA 
15 MIRANDENSE 
16 0L.HOSPITAL 
17TOURIZENSE 
18 SAO ROQUE 

Tourizense ■ S. Joào Ver. 0-2 
01. Frades - Sourense, 1-1 
Cesarense - Anadia, 2-1 

Mealhada - Oliv. Hospital, 2-0 
Estarreja - Valecambrense. 0-1 

F. Algodres - U. Coimbra, 2-3 
Avança - Mileu, 0-0 

Mirandense - Mangualde. 0-1 
S. Roque ♦ Os Vouzelenses, 0-3 

Série D 
CL EQUIPA 

I ALCAINS ; ^ 
; 2 E.PORTALÉGRE 
3 Ü+SANTAREM 

: 4 PORTOMOSENSÊ 
xS VIT.SÉRNACHE j: i : : 

7 BENFICA 
■■■■■■■■ 

9CARANGUEJEL 
iOÂVISÉNSES 
II RIACHENSE 
12Ü4TOMAR 
13CORUCHENSE 
14IDAÎ«4ENSE 
15ALCANENENSE 

:;16 8iOOEIRENSr^::;; 
s:1,7 PONTERROÜ 
P18FERROVIAR1ÛS : • 

pipJdanhense - Rîadiense, 1-1 
-- Alcains. 1:*3-v.pp 

;. Avisaïses - Ponterfolense. 2^ 1 . 
::Üp:Samafém - Est. Portafegre, 1-1 

: PôrtôrtlosérTse^^ Bfdoijirori.so, ? -1 
Aicanenebèé: * V. Semac^e. i i 

Uniâo dëTpmài - Coruchense, 0 pO 
FcrroyiàftoÿFazendaTse, 0 ♦ 3 

Benf. Castet&HBmnco; êi?;; 1 i : 

ScrieE 
CL EQUIPA 

CL EQUIPA 
1 CASA PIA 
2 FUT.BENFICA 
3 ELVAS 
4 SAO VICENTE 
5 PORTOSANTEN. 
6 SINTRENSE 
7 CACEM 
8 SAM.CORREIA 
9 FANHOES 
10OLMOSCAVIDE 
11 PONTASSOLEN. 
12 REAL 
13 I/O MAIO 
14 VIALONGA 
15ATLETICO 
16 LOUPES 
17SACAVENENSE 
18MAFRA 

Sacavenense - Casa Pia, 1- 2 
Fut. Benfica - At. Cacém, 1 - 0 

Real - Sintrense, 0 • 2 
1® Maio • Vialonga, 0 - 0 

01. Moscavide - Portosantense, 2 - 
Samora Correia - Mafra. 1 - 0 
Pontassolense - Atlético, 1 - 0 

S. Vicente - Elvas, 0 - 0 
Fanhôes - Loures, 3 -1 

Sérief 
CL EQUIPA 

I PINHALNOVENS 
2PORTEL 
3 LUS.EVORA 
4 PES,CAPARICA 
5 ALMANSILENSE 
6 DESRBEJA 
/ PALMELENSE 
8 ESRLAQOS 
9 QUARTEIPENSE 
IOSEIXAL 
II ESTRELA VN 
12 VASCO GAMA 
130URIQUE 
14ALMADA 
15 LUSITVRSA 
16 LAGOA 
17AUUSTREL. 
18 U.MONTEMQR 

y, da Gama ^ Sines - Oesp, Beja, CM3 
Lu$itâr>o ÉvQra - Ounque, 2 -1 

Paimeiôfïae' Lugano v R*2 -1 
Aimada - Vendas Novas, 1 -1 

AlmansNense >> Quarteirense, 1*0 
U Montemof - Pescadores, 0 - 5 

Esperança de Lagos - Seixal, 3 -1 
Lagoa * Portel, 3*4 
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28 DESPORTOS O MILENIO 

As grandes noites europeias ainda 
nao voltaram ao Estadio da Luz, 
e o Benfica actual é mesmo 

presa mais ou menos fâcil para uma 
équipa de segunda linha do futebol 
internacional, como é o Dinamo de 
Bucareste. Na ultima quinta-feira à 
noite, o Benfica nunca foi superior, 
nesta primeira mâo da primeira 
eliminatôria da Taça UEFA e, além do 
mais, tem de queixar-se do 
monumental deslize do guarda-redes 
Enke, de que resultou o ùnico golo do 
encontro, aos 34 minutos. Depois de 
um "frango à argentina" (Bossio corn o 
Bayern, no jogo de apresentaçâo), eis 
que a Luz foi "brindada" corn um "peru 
à alemâ", a deixar os adeptos à beira de 
umà ataque de nervos, corn saudades 
de um bom guarda-redes para a équipa. 
Ainda hâ 90 minutos para jogar, dentro 
de 15 dias em Bucareste, mas pelo que 
se viu o Benfica dificilmente 

continuarâ na prova, e corre 
mesmo o risco de vir a somar 
mais uma derrota. O Benfica 
até nem começou mal a 
partida, e aos seis minutos jâ 
Poborsky e Nuno Gomes 
criavam perigo, apôs bom 
entendimento. O checo, 
sempre batalhador, foi uma 
das figuras do jogo, voltando 
ao onze inicial juntamente corn Joâo 
Pinto - ambos foram poupados no jogo 
contra o Santa Clara, no fim-de- 
semana. O Dinamo, muito adiantado 
no terreno, parecia vulnerâvel, mas o 
Benfica em nada aproveitava esse 
dispositivo, corn todas as tentativas a 
esbarrarem na defesa ou a criarem em 
fora-de-jogo. Corn uma boa 
esquematizaçâo tâctica e trocando bem 
a bola, os romenos demonstravam que 
vinham à Luz para discutir a 
eliminatôria, nào enjeitando nem os 

Tahar passa por Adrian Mutu do Dinamo Bucarest, no jogo de Quinta-feira no Estâdio da Luz 

remates nem as boas triangulaçôes. Aos 
21 minutos Poborsky teve uma ocasiâo 
soberana, tabelando corn Joâo Vieira 
Pinto e rematando um pouco ao lado, 
jâ sem bom ângulo, depois de fazer a 
paradinha. Nuno Gomes, aos 29 
minutos, também podia ter marcado, 
mas chegou atrasado ao centro de 
Bruno Basto, lançado por Joâo Vieira 
Pinto para o lado esquerdo. O Dinamo 
também ia criando algumas ocasiôes, 
por Mihalcea, Mutu e Iftodi, 
decididamente um dos cérebros da 

équipa, mas apenas -chegaria ao golo 
num lance de bola parada. Uma falta de 
Chano sobre Vladoiu, ainda longe da 
grande area, originou um livre na zona 
frontal. Nastase rematou para a baliza... 
e Enke deixou escapar a bola 
(perfeitamente controlâvel) para dentro 
da sua baliza. Estavam decorridos 34 
minutos de jogo. A sete minutos do 
intervalo começou a chover na Luz, 
estragando completamente um 

Continua na pagina 26 


