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DISSE 0 Dr. JOSE EMIllO MOREIRA 
O Dr. José Emilio Moreira é o actual présidente da Camara de Monçâo. 
O ilustre visitante esteve nos estùdios da CIRV-FM onde com ele dialogamos. 
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Memdrias 
perpetuadas 
Numa so noite foram perpetuadas oito vidas, oito 
"monstros sagrados" da sociedade empresarial 
canadiana. A celebraçâo teve lugar no Royal York 
Hotel, em Toronto, numa realizaçâo da Canadian 
Professional Sales Association -125 anos de 
existência!-, que, simultaneamente, fez o 
lançamento da "CPSA Sales Hall of Fame", que 
recebeu e vai perpetuar o espolio de oito incriveis 
vidas, cheias de histôria, audâcia, criaçâo e de 
amor ao proximo e ao pais. 
No "CPSA Sales of Fame", podemos admirar e 
aprender corn os 8 magnificos canadianos, Frank 
Buckley, Jean-Marc Chaput, Jack Cooper, David A. 
Ganong, Pauline Hill, Ed Marvish, Jim Pattison e 
Fred Tilston. 
FRANK BUCKLEY, actual présidente da W.K. 
Buckley Limited, passou a sua vida em 
consultôrios Médicos e na Indüstria Farmacêutica. 
Em toda a América do Norte, os produtos Burckley 
sào afamados e acreditados, particularmente. 
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Sonhamos tanto corn as férias que, quando 
régressâmes, trazemos sempre a sensaçâo de que 
foram pequenas... 
Por outre lado, pensâmes que vamos "racarregar 
as baterias" mas, afinal, chegamos mais cansados 
e "vazios" do que quando parûmes. 
Pelo menos é assim que me sinto apés um mês de 
férias na Europa. 
Vivi, talvez, uma das férias mais incontrolâveis, 
emocionais e sentimentais de sempre. Fui 
"apanhado" num emaranhado de acontecimentos 

que me surpreenderam e, também, aos que me 
rodeavam... Em Maastricht, na Holanda, vivi o 
sempre esperançado memento do nascimento de 
um ser humane, no case présente, de uma bonita 
netinha. Em Portugal, de norte a sul, vivi as 
alegrias e tristezas, mescladas de emoçôes fortes, 
da morte de Amâlia, das eleiçôes Legislativas, do 
evoluir dos acontecimentos em Timor Loro Sae e 
da vitôria portuguesa no Euro-2004! Se 
juntarmos a tudo isto as coisas "mais pequenas" 
do dia-a-dia, tais como chuva em Maastricht e 

fresquinho em Portugal, temos que convir de que 
as minhas férias-99, foram, no minime, 
diferentes! 
Mas, tudo jâ passou e, agora, resta-me a certeza 
de que tenho de viver até às prôximas férias, corn 
a intensidade de sempre e corn respeito pelo meu 
trabalho e pela sociedade em que me empenho. 
Afinal, tudo nâo passa de uma rotina. Sô nâo sei 
-nunca ninguém sabe!- se chegarei às prôximas 
férias. 
Mas vamos fazer por isso... yAfC 

coin os Leitores 
Olâ, amigos. 
Depois das férias, regresso ao convivio saudâvel 
convosco. 
Muita coisa para contar... Façam o favor de escolher 
O que mais vos interessar. A vossa participaçâo é 
importante. 
Começo por recordar que as inscriçôes para o 
Festival da Cançâo da CIRV-fm/99 terminam em 
30 de Outubro, sâbado. Portante, autores e 
compositores, nâo percam a oportunidade de 
divulgarem as vossas obras. 

Portuguese-Canadian Youth Camp 

Os responsâveis do CAMÔES Recreation Park têm 
a concurso pùblico varias obras no Campo de 
Férias, a saber: 
-Vedaçâo do Campo; Corte da Relva; Limpeza da 
Neve e Reparaçôes dos Canos de Agua. 
Os interessados devem contactar pelo telefone: 
(416) 536-5961. 
Também os Clubes e Associaçôes que tenham 
interesse em usar o Campo de Férias para os sens 
picniques ou convivios ao ar livre, podem entrar em 
contacte pela mesma via. 

"BOLSAS DE ESTUDO" da FPCBP 

A Federàçâo Luso-Canadiana de Comerciantes e 
Professionais tem à disposiçâo dos jovens 
estudantes Universitârios de origem portuguesa 
varias Boisas de Estudo que serâo entregues a quem 

^ mais se destacar, no "19o. Jantar Anual da FPCBP", 
que terâ lugar sâbado, 20 de Novembre, no 
Mississauga Convention Centre. 
Para informaçôes e inscriçôes para os estudantes, 
contactem Palmira Almeida pelo telefone: (416) 

537-8874 ou, pelo Fax: (416) 537-9706. 

ROMEIROS de Toronto, em S.Miguel 

Mais uma vez, a Associaçâo Luso-Canadiana 
Romeiros de Sâo Miguel, vai a Sâo Miguel 
participar na tradicional remaria Quaresmal. A 
saida dos Romeiros de Toronto sera a 4 de Março 
de 2000, corn regresso a 25 de Março... As 
informaçôes poderâo ser obtidas através do Mestre 
Romeiro Antonio Tabico, pelo telefone: (416) 533- 
5485. 
Na Bermuda, informaçôes através de Joe 
Benevides, telefone: (441) 236-5047. 
A caminhada dos Romeiros de Toronto começa no 
dia 11 de Março na Igreja Matriz de Ponta Delgada. 

sob o nome de VIVA. 
A abertura oficial das noites portuguesas foi na 
passada quinta-feira, 14 de Outubro, e partir de 
agora, poderâ divertir-se ao som de mûsica 
moderna portuguesa, europeia e norte-americana, 
todas as quintas-feiras. 
A Debbie jâ contactou vârios grupos jovens, 
nomeadamente as associaçôes universitârias e 
vârios clubes, os quais jâ prometeram dar apoio. 
Para a Debbie, esta noite représenta uma 
oportunidade de mostrar que a juventude luso- 
descendente tem capacidade de mostrar que é forte 
e possui força de vontade para vencer na vida. 

CORO dos Antigos Orfeonistas 
da Universidade de Coimbra 

o magnifico CORO DOS ANTIGOS 
ORFEONISTAS da Universidade de Coimbra, 
actuam entre nos este fim-de-semana. 
Sexta-feira, dia 22, actuaçâo na Casa do Alentejo, 
às 21:00 horas, na abertura da Semana Cultural 
Alentejana. 
Sâbado, dia 23, às 15:30, na Igreja de Cristo Rei, 
em Mississauga e, depois, às 19:30 horas, na 
"Rotunda" da Câmara Municipal de Toronto. 
Domingo, dia 24, na St. Michael's Cathedral, às 
11:30 da manhâ. 
E, segunda-feira, dia 25, pelas 20:00 horas, na 
Queen's University, em Kingston, Ontario. 
Nâo percam a oportunidade ünica de apreciarem o 
CORO DOS ANTIGOS ALUNOS da 
Universidade de Toronto, um espectâculo que 
jamais esquecerâo. 

Bom, julgo que têm muito e bom por onde escolher. 
Cumpram a missâo. 

JMC 

Toronto volta 
a ter 
“discoteca” 
portuguesa 
Apôs alguns anos 
de projectos 
dedicados à 
juventude luso- 
descendente, as 
noites portuguesas 
em discotecas da baixa de Toronto voltaram a 
trazer alegria aos jovens luso-descendentes. Mais 
uma vez, estas noites têm a organizaçâo da Debbie 
Silveira, locutora de CIRV. A Debbie é uma das 
pessoas indicadas para este tipo de iniciativa, uma 
vez que jâ estava ligada directamente a outras 
noites que se realizaram no passado. As noites 
portuguesas, agora, realizam-se na discoteca LIFE 
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Entrevista de Luis Fernandes 

O Dr. Moreira começou por saudar 
todos os portugueses em gérai que 
trabalham ou residem no Canada. 
Depois, foi um abraço muito especial 
aos minhotos jâ que, a Associaçâo 
Cultural do Minho através do seu 
présidente, me convidou para 
participar nâo sô, nas festividades do 
Santoinho mas também, num 
conjunto de actividades culturais 
prôprias desta época. Por isso, estou 
trazendo a todos um grande abraço 
europeu. 
LF - Monçâo, desenvolvimento, 
perspectivas e aspiraçôes da 
edilidade? 
Dr. JM - Monçâo é um concelho de 
207 kilômetros quadrados corn 26 mil 
habitantes, 33 freguesias e faz 
fronteira corn a Galiza. Trata-se de 
um conselho que se tornou famoso 
pelo Alvarinho, local de produçâo 
exclusive. E como se fosse o nosso 
exlibris agricola mas, nâo temos 
intençôes de ficar sô pelo Alvarinho. 
Estâmes a apostar forte no turismo e 
aproveitaremos as termas de âgua 
quente. Para o ano vai entrar em 
funcionamento um novo balneârio 
que, concerteza, vai atrair nâo sô 
portugueses mas também 
estrangeiros. Por assim dizer, a nossa 
vida econômica esta num processo de 
arranque passando a uma actividade 
industrial mais organizada. 
Esperamos, também dentro em 
pouco, arrancar corn um parque 
industrial. Monçâo é uma terra de 
émigrantes e, contâmes corn as suas 
remessas de divisas para que possa ser 
igual a outras tantas terras. Sentimos 
falta das pessoas que deixaram 
Monçâo mas, temos de compreender 
que até hâ bem pouco tempo, nâo 
tinhamos capacidade de absorver o 
trabalho e a criatividade de tantas 
pessoas. Nâo havia estruturas! 
As nossas aldeias estâo a ficar sem 
gente porque o interior foi 
abandonado pelo poder central nos 
ùltimos anos. Nunca houve, nem no 
tempo das ditaduras nem agora, uma 
capacidade de descentralizaçâo e o 
resultado é o que esta à mostra. As 
nossas aldeias apenas têm 
praticamente pessoas de terceira 

idade e corn muitas dificuldades. 
Aproveito para convidar os naturais 
de Monçâo que desejem regressar ao 
nosso pais que o façam nesta altura jâ 
que, estamos a criar condiçôes de 
apoio, nâo sô a nivel camarârio, como 
também através de fundos europeus. 
LF - O que é que a edilidade de 
Monçâo oferece como elemento 
motivador às pessoas que 
eventualmente desejem regressar? 
Dr. JM - Eu nâo posso promoter aqui 
facilidades que nâo podemos 
satisfazer. O que vos posso afirmar é 
que, estâo em curso obras de 
acessibilidade entre Monçâo, Braga, 
Viana, Porto, Vigo e Lisboa de 
maneira a facilitar a vida comercial a 
todos quantos desejarem. Quebrar o 
isolamento foi uma aposta que 
conseguimos vencer. Temos um 
sector técnico da Câmara que apoia e 
orienta em termos de construçôes. 
Podem investir em unidades 
transformadoras e no turismo. 
LF - Sr. Présidente quai o tipo de 
turismo que intéressa a Monçâo? 
Existe alguma preferência pelo de 
massas ou pelo de qualidade? 
Dr. JM - Eu creio que o Alto Minho 
nâo pode ser um palco de turismo de 
massas. Tem forçosamente de ser um 
turismo seleccionado mas corn 
capacidade para todo o ano. Temos, 
no entanto, é de desenvolver bastante 
em infraestruturas nomeadamente no 
campo de hoteis e afins. Temos de 
criar circuitos de laser e de atracçâo. 
Em termos paisagisticos e 
gastronômicos somos um potencial. 
LF - E o turismo rural? 
Dr. JM - O turismo de habitaçâo tem 
desenvolvido imenso. Hoje hâ, nos 
vârios concelhos, uma série de 
arruamentos que permitem a 
construçâo e renovaçâo de habitaçôes 
que ajudarâo imenso o nosso 
desenvolvimento em termos de 
turismo de habitaçâo e rural. Penso 
que isto poderâ ser uma fonte de 
riqueza e, uma boa oportunidade 
para os imigrantes se estabelecerem 
na sua prôpria terra. 
LF - Para quando uma geminaçâo 
entre o seu concelho e esta cidade? 
Dr. JM - Nôs somos muito pequenos e 
temos, rigorosamente, que crescer 
ainda mais para embarcar num 

projecto dessa natureza. Toronto, por 
aquilo que jâ vi, é uma cidade grande 
e bonita. Levo daqui muitos 
ensinamentos em termos de 
urbanizaçâo e cuidados corn a 
natureza. Gosto da limpeza das vossas 
ruas, da disciplina existente e, do 
convivio salutar entre vârias culturas. 
Acho que é um modelo do que 
deveria ser o Mundo. Se houver aqui 
um grupo de trabalho continuo de 
ligaçâo afectiva a Monçâo, teremos 

imenso prazer em ajudar a essa 
geminaçâo. Para nôs séria um prazer. 
LF - Uma palavra final para os 
naturais de Monçâo. 
Dr. JM - Eu tenho estado corn quase 
todos e fui recebido de uma maneira 
entusiâstica. 
Deixo-lhes um abraço e uma garantia. 
Quando pensarem na sua terra 
procurem-nos pois, teremos imenso 
prazer em fazer da nossa terra um 
lugar ao sol. 

DISSE 0 Dr. JOSÉ EMfllO MOREIRA 

TOIONIO Ë UM MODEU 
DO QUE DEUERM 
SER 0 MUNDO 
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Continuaçào da pâgina 1 

Memorias perpetuadas 
aqueles que sâo 
dirigidos aos que 
sofrem de gripes 
e constipaçôes. 
Foi sempre com 
sucesso que 
Frank Buckley 
geriu a sua 
paixâo pela alla 
finança e pela 
i n d ü s t r i a 

farmacêutica. Frank Buckley, é um\ 
membro muito activo e dedicado do 
Council of Drug Abuse e da 
Addicttion Research Foundation e, 
ainda, da indûstria da Comunicaçâo 
Social do Canada. 

JEAN-MARC 
CHAPUT, 
présidente de 
J.M. Chaput 
Ltée., doutorado 
em Adminis- 
traçâo pela 
Harvard School 
of Business, é 
um dos mais 
conceituados 
formador de 

grupos de trabalho de grande sucesso 
para grandes corporaçôes, tais como 
GM of Canada, Radio Shack e 
Manufacturer's Life. As suas 
qualidades de formador 
proporcionaram-lhe a oportunidade 
de ser o centro dinamizador do Le 
Grand Theatre, em Quebec City e, 
também, do Place des Arts, em 
Montreal. O seu livro "Living is 
Selling", tornou-se em pouco tempo 
um fenômeno de vendas, quer em 
francês, quer em inglês. 

JACK 
COOPER, O.C. 
(1912-1995), 
começou a sua 
carreira de 
vendedor em 
1932, numa 
pequena compa- 
nhia de roupas de 
pele, em Toronto. 
Em 1946, ele e 
um seu compa- 

nheiro de trabalho, adquiriram a 
pequena companhia e prosseguiram a 
luta. Apôs 10 anos de trabalho e 
algum sucesso, Jack Cooper comprou 
a parte do seu companheiro e encetou 
sozinho a caminhada. Corn a subida 
da popularidade do Hoquei sobre o 
Gêlo, nos anos 60, Cooper Canada 
tornou-se lider em artigos para a 
prâtica do excitante jogo. Em pouco 
tempo Cooper Canada, transformou- 
se na maior companhia de 
equipamento para o Hoquei sobre o 
Gêlo e outros desportos e, 
naturalmente, de artigos em pele. A 

grande selecçâo de produtos Cooper 
mantém-se na liderança do ramo, 
mesmo apôs a morte do seu fundador. 

DAVID A. 
GANONG, 
présidente e 
C.E.O. de Ganong 
Bros. Ltd, é um 
empresârio de 
sucesso, sucesso 
doce, uma vez que 
o seu império é 
o...chocolate! 
Desde que David 
A. Ganong tomou conta da mais 
velha companhia de chocolates, jâ da 
sua familia, em 1977, o crescimento 
foi uma constante. Hoje, em todo o 
mundo, o chocolate da Ganong, é 
considerado um dos melhores. O 
senso de David A. Ganong em 
negôcios levou-o a ser convidado para 
o seio de grandes companhias, entre 
elas. Air Canada's Audit Committee, 
Business Council on National Issues e 
Mutual Life of Canada. 

PAULINE 
HILL, 
proprietâria 
principal de 
Welcome Wagon 
Ltd, transformou a 
chegada dos 
canadianos a 
qualquer lugar, 
corn o célébré 
"Cestinho de Boas-vindas", oferecido 
pelo comércio da area. Foi uma 
brilhante ideia de Pauline Hill. 
Publicidade "directa" através de um 
gesto de gentileza. Pauline Hill, 
pioneira do "Basket of Goodies", 
formou a sua companhia Welcome 
Wagon Ltd, sendo responsâvel 
maxima por 49 dessas simpâticas 
casas de promoçâo que depressa se 
tornaram populares nos bairros, nas 
escolas, negôcios, nascimentos, 
convençôes, etc... 
Pauline Hill, foi a primeira mulher 
nomeada présidente do Advertising 
and Sales Club of Toronto, e a 
segunda mulher présidente da 
Canadian Advertising and Sales 
Association. Mais recentemente foi a 
primeira mulher a ser honrada pelo 
Toronto Rotary Club corn a medalha 
Paul Harris Fellowship. 

ED MIRVISH, 
0>C>, C>B.E., 
O.Ont., LL.D, 
présidente e 
C.E.O. de Honest 
Ed's Ltd, Ed 
Mirvish Enter- 
prises, Old Vic 
Theatre, Royal 
Alexandra Theatre 

e do Princess of Wales Theatre, é o 
sucesso em pessoa. O seu iluminado 
estabelecimento "Honest Ed's" foi 
considerado em 1980 uma atracçâo 
turistica do Ontario. Em 50 anos de 
negôcios, Ed Mirvish, seguiu sempre 
très principes bâsicos. Preencher as 
necessidades, lutar contra o marasmo 
e fazer tudo com simplicidade. Esta 
"receita" fez com que Ed Mirvish 
pudesse através dos anos brilhar nos 
negôcios e na sua maior paixâo: o 
Teatro. Ed Mirvish, grangeou no 
Canada e na Inglaterra, os maiores 
reconhecimentos e honras, pelo seu 
inestimavel contribute ao Teatro. Das 
maos da Rainha de Inglaterra, 
recebeu o maior e mais desejado 
prémio: Commander of the British 
Empire. 

JIM 
PATTISON, 
O.C., O.B.C., 
présidente, C.E.O. 
e done de The Jim 
Pattison Group, 
adquiriu o seu 
sucesso através de 
um vasto leque de 
negôcios que vâo 
dos serviços alimenticios até à 
comunicaçâo e espectâculos, 
passando por transportes, indûstria e 
arrendamentos. Através do Canada, 
podem ver-se os cartazes 
promocionais, corn o seu legendârio 
nome. Num recente estudo da 
Financial Post, The Jim Pattison 
Group, é a terceira mais importante 
companhia privada do Canada. Jim 
Pattison, foi o présidente da EXPO- 
86, em Vancouver, uma feira 
internacional que impôs o nome do 
Canada no mundo. Além dos sens 
negôcios. Jim Pattison dâ a sua 
colaboraçâo como director no Bord of 
The Toronto Dominion Bank. 

FRED 
TILSTON, V.C. (1906-1992), 
présidente da Sterling Drugs Ltd., até 

à sua aposentaçâo 
em 1971, foi um 
vendedor no 
verdadeiro sentido 
do termo e um 
apaixonado do seu 
trabalho. Foi, 
ainda, um valente. 
Na Segunda 
Grande Guerra 
Mundial, Tilston, 
membro da Royal Canadian Army, 
foi condecorado corn a mais alta 
distinçâo militar da British 
Commonwealth, a Victoria Cross. 
Fred Tilston, ainda antes do seu 
serviço militar, iniciou a sua carreira 
como vendedor da Sterling Drugs 
Ltd., carreira interrompida pela 
guerra. Mas, logo que regressou dos 
campos de batalha, Tilston voltou à 
companhia e ao estudo dos produtos 
farmacêuticos e, em pouco tempo, 
atingiu a posiçâo de Vice-Presidente 
da Sterling. Uma década mais tarde, é 
apontado Présidente da companhia. 
A sua profunda convicçâo da 
necessidade de educaçâo gérai, levou- 
o a ser um dos grandes filantropos do 
pais, apoiando varias Universidades 
do Canada. 

Estes homens e mulheres que, corn 
saber e brilhantismo, souberam gerir 
as suas vidas e profissôes, estâo agora 
corn toda a justiça, no CPSA Sales 
Hall of Fame, esperando por outros 
que, como des, também fazem da sua 
vida profissional um sacerdôcio. 
A Canadian Professional Sales 
Association (CPSA), tem as suas 
instalaçôes no 145 Wellington St., W, 
Ste. #610, em Toronto. 
Entre os 8 notâveis agora 
homenageados apenas dois jâ 
deixaram o nosso convivio: Jack 
Cooper e Fred Tilston. Ainda bem 
que a maioria dos 8 celebrados pode 
saborear a consagraçâo da sociedade. 
De homenagens pôstumas esta o 
mundo cheio. 

JMC 

mog^üim 
Jà chegaram os novos 

Ir modelas de Outono e 

^ Inverno empronto-a-vestir 

)ê- e caiçado para toda a 

familia. ^ .. ^ Temos muitos 
if" atoalhados para a sua 
^ casa e enxovais para 
^ noivas e bébés. 

Qualidade, baixos preços 

763 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J-1T9 (416) 603-4293 
325 Central Parkway W., Mississauga, Ontario L5B-3X9 
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Vitôria e Joe Morgado na companhia dos fiUias Vicky e Crystal 

Péquenas Histôrias 
de GENTE grande 
A sensibilidade dos ilhéus é 
apuradissima. Basta ver a quantidade 
de jovens e adultos das ilhas que 
participam em conjuntos musicais, 
filarmônicas e grupos corais. 
José Jacinto Morgado é um desses 
ilhéus, cheio de sensibilidade e gosto 
musical. 
José Jacinto Morgado nasceu nos 
Arrifes, Ilha de Sâo Miguel, em 24 de 
Junho de 1954. 
Seus pais, Lidia e Miguel Moniz 
Morgado, chegaram ao Canadâ em 
1961. José Jacinto Morgado juntou-se 
aos pais mais tarde, tendo chegado ao 
Canadâ no dia 2 de Maio de 1965. 

Sempre em Mississauga, onde a familia 
fixou residência, Joe Morgado estudou 
na High School Gordon Gradon. 
Apaixonado pela müsica, estudou 
mùsica no Ontario Conservatory e 
especializou-se no instrumento que 
mais gostava: guitarra solo. 
Em 1971, Mario Sousa, Joâo Andrade, 
Manuel de Sousa e José Braga, 
formaram o Conjunto Musical Panteras 
e convidaram o Joe Morgado para o 
grupo. Como jâ havia um guitarra-solo, 
Joe Morgado viu-se obrigado a 
aprender viola-baixo. Na altura, 
recorda corn saudade, jâ existiam os 
conjuntos Boa Esperança, Rebeldes, 
Capas Negras e Copacabana... 

Os jovens "Panteras" ensaiavam no 
Leaver Mushrooms, local onde hoje se 
encontra a Igreja Sâo Salvador do 
Mundo. A primeira festa em que o 
grupo actuou, foi por contacte dos 
"Capas Negras", um baile de 
casamento. O nervoso era tanto que 
todos tomaram calmantes. 
-"A festa teve lugar em frente aos 
Nazarenos e, estes, depois de os 
ouvirem, contrataram-nos para as festas 
dos Nazarenos em Toronto e 
Leamington"- recordou Joe Morgado 
corn certo orgulho. E, até hoje, nunca 
mais pararam... 
José Jacinto Morgado adoeceu 

gravemente no Verâo 
de 1982. Fez um 
transplante ao rim, 
tendo recebido um 
rim cedido por seu 
irmâo Walter, 
também hoje 
componente de os 
Panteras. Nessa altura 
de crise, sô ficaram no 
conjunto Mârio Sousa 
e Joe Morgado. 
Assim, entraram para 
os Panteras em 1982, 
Baltazar Silva, Luis 
Rocha e o Gil 
Gouveia. Os Panteras, 
corn grande 
popularidade na 
comunidade, 
gravaram o seu 
primeiro disco em 
1984, intitulado 

"Minha Aldeia", no estûdio TNT, do 
Tony Silva, ainda na cave do prédio 
onde estâo as instalaçôes do V. Setübal 
of Toronto e do Arsenal do Minho de 
Toronto. No total e até hoje, os Panteras 
gravaram 1 disco, duas cassetes e 2 
CD's. Apos certo periodo de calmaria 
houve necessidade de novos elementos. 
Entraram Tony Gouveia e o Carlos 
Caetano. O grupo hoje é constituido 
por Joe Morgado e seu irmâo Walter 
Morgado, Bill Vaz, Carlos Caetano e 
Tony Silveira pois, o fundador Mârio 
Sousa, também saiu por éiltura dos 25 
anos de carreira. 
A festa dos 25 anos de carreira de os 
"Panteras", teve lugar a 23 de Abril de 

1996, dia em que foi abolido o "Visto" 
aos portugueses de entrada no Canadâ. 
Foi uma das grandes festas da 
comunidade. Os Panteras reuniram os 
Conjuntos jâ "aposentados" -Capas 
Negras, Rebeldes e Boa Esperança, que 
proporcionaram uma autêntica volta ao 
passado. Uma festa de "Bodas de Prata" 
inesquecivel! 
Voltando à primeira pessoa, José 
Jacinto Morgado, paralelamente à vida 
musical, trabalhou na Ruber Made e, 
em 1983, montou a sua loja de videos, 
Rent-a-Flick Videos, no Knob Hill 
Farms, na Dixie Mall. Em 1986, deixou 
o negocio e passou a trabalhar com 
Manuel de Paulos no Europa 
Catering/Toronto e, no Europa 
Convention Hall, em Mississauga. 
José Jacinto Morgado casou com 
Vitoria Morgado, também natural dos 
Arrifes, onde nasceu em 7 de Abril de 
1956. 

Do feliz enlace nasceram duas meninas: 
Vicky Morgado, que nasceu em 
Mississauga, em 13 de Agosto de 1977 
(3 dias depois da morte de Elvis 
Presley), estudante Universitâria e. 
Crystal Morgado, em 2 de Maio de 
1984, também em Mississauga. 
A vida de trabalho semanal e a 
ocupaçâo dos fins-de-semana com a 
müsica, provoca uma necessidade 
grande de evasâo no intimo de Joe 
Morgado. Assim, tern como 
passatempo favorito, passar horas de 
lazer com a familia, na sua casa de 
campo em Niagara Falls. 
Na opiniâo de Joe Morgado, hoje temos 
mais DJ's e menos Conjuntos, mas 
continua a haver trabalho para todos. 
E, como a sua paixâo é a mùsica, tal 
como a dos seus companheiros, os 
Pemteras vâo...continuar! 
Felicidades, Joe, continua com ganas 

Conjunto musical Os Panteras 

e...garras 
JMC 
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CÂ PARA NOS 
Por: Luis Fernandes 

• •• 
Fala-se tanto em 

Vârias gasoIineiraS nos Estados 
Unidos jâ proibiram a utilizaçâo de 
telemôveis dentro das suas âreas. 
Afirmam os responsâveis por essas 
companhias que, existe perigo de 
explosôes quando, alguém utUizar 
um desses aparelhos. Hâ tempos, 
falou-se que os telemôveis 
constituem um perigo para a saûde, 
na medida em que, aceleram os 
tumores no cérebro. Na mesma 
altura, as fabricantes de tais 
aparelhos vieram prontamente 
terreiro afirmar que, nâo era bem 
assim, talvez a emissâo da antena, 
que sim mas, que nâo! Afinal nunca 
se chegou a saber com exactidâo se 
constituem ou nâo um perigo para a 
saüde dos utilizadores! Tudo parece 
indicar haver grandes intéressés de 
bastidores e claro que hâ toda uma 
politica de satisfaçâo de todos 

segurança e 

continua-se a fazer 

vista grossa à 

utilizaçâo abusiva 

dos telefoms 

portâteis nas 

viaturas em 

movimento 

proibido utilizar o telemôvel e 
conduzir ao mesmo tempo. Penso 

fazer vârios kilômetros por dia. É ver 
os seus utilizadores corn uma 
descontraeçâo fora do normal na 
maioria dos casos a falarem corn 
alguém com quem acabaram de 
contactar pessoalmente sô pelo 
prazer de utilizar algo que constitui 
um perigo na via püblica. À tarde 
quando saera dos empregos e 
porque na maioria dos casos nâo 
tém de gastar dmheiro corn as 
chamadas é vê-los nas faixas de 
ultrapassagera de telefone na mâo 
talvez a perguntarem às mulheres o 
que é que cozinharam para o jantar 
ou que vâo chegar mais tarde devido 
a congestionamento de trâfego. Nâo 
acredito que todos estejam a 
efectuar chamadas de emergêneia. 
Causam atraso, podern provocar 
como jâ tem acontecido acidentes de 
vâria ordem e sobretudo poderâo 
estar a prejudicar a saüde. Corn 
tanta lei que se fabrica e, por vezes, 
sem qualquer lôgica, nâo serâ tempo 
das nossas iluminârias pensarem em 

decretar algo que venha a evitar que 
os telemôveis sejam utilizados 
indiscriminadamente dentro das 
viaturas em movimento? Existem 
sistemas no mercado chamados de 
hands free. O que serâ précise para 
que sô esses sejam permitidos 
utilizar corn viaturas em 
movimento? 
Por outro lado, estou plenamente 

convencido que, quando alguém vai 
a conduzir e se lembra de algo que 
poderâ eventualmente ser uma 
emergêneia, nâo custarâ muito 
encostar a viatura à berma e 
efectuar a chamada corn calma e, 
corn a descontraçâo que todas as 
situaçôes de emergêneia deveriam 
merecer. Trata-se de censo comum e, 
nâo constitui nada do outro mundo. 
Fala-se tanto em segurança e 
continua-se a fazer vista grossa à 
utilizaçâo abusiva dos telefones 
portâteis nas viaturas em 
movimento. Que hipocrisia! 
Ou nâo serâ? 

quantos myestiram em aççôes para 
que tudo possa andar para a frente 
em nome do progresse!!! 
Existem mesmo estados onde é 

que foi uma das medidas mais 
acertadas e inteligentes que foram 
tomadas na medida em que o uso e 
abuso desses aparelhos estâ a tornar- 
se um pesadelo para quem tem de 

Indonesia 
reconhece independência de 

Timor leste 
A Comissâo da Assembleia Nacional indonésia 
para Timor Leste reconheceu os resultados da 
votaçâo de 30 de Agosto, favorâvel independência 
do ex-territôrio português. A comissâo declarou 
nulo O decreto de anexaçâo do territôrio à 
Indonésia de 1978. 
Timor Leste foi invadido em 1975 e anexado o 
ano seguinte por Jacarta. A anexaçâo foi aprovada 
pelo Parlamento dois anos depois, mas jamais 
reconhecida pela comunidade internacional. 
A populaçâo de Timor Leste pronunciou-se de 
maneira esmagadora, em Agosto passado, a favor 

^ da independência (mais de 78%). Em Lisboa, o 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros classificou 
de "passo positivo" a decisâo da comissâo 
indonésia a favor da independência do territôrio. 
Embora reconhecendo que nâo é ainda uma 
decisâo final, o porta-voz do ministro dos 
Negôcios Estrangeiros, segundo a agêneia Lusa, 
considerou que se trata de um passo positivo "no 
sentido do reconhecimento interno daquilo que a 
Indonésia jâ se comprometeu formalmente a fazer 
perante a comunidade internacional, no dia 5 de 
Maio em Nova York". 
A proposta aprovada pela comissâo ressalta que, 
apesar da anulaçâo da integraçâo, o Estado 
indonésio continuarâ a "considerar como vâlidos 
todos os actos legitimos dos militares e membros 
da administraçâo indonésia praticados em Timor- 
Leste nos ùltimos 24 anos". 
A agêneia indonésia Antara disse que a resoluçào 
"nâo apagarâ" o orgulho e o respeito pelos 

militares e 
funcionârios que 
"se sacrificaram 
em favor do 
processo de 
integraçâo de 
Timor-Leste". 
A resoluçào "nâo 
diminui os 
direitos dos 
timorenses que se 
mantêm leais à 
Indonésia", diz a 
Antara, ressaltando que esses direitos "estâo 
garantidos pela lei internacional". 
A proposta, prossegue a agêneia, prevê que o 
Présidente da Repüblica da Indonésia promova 
"acçôes concretas" junto às instituiçôes 
internacionais para "protéger" os timorenses 
favorâveis à Indonésia". 
O chefe de Estado terâ igualmente de tratar, a 
nivel juridico, do "estatuto da cidadania dos 
timorenses" prô-Indonésia e de promover, em 
conjunto corn a Câmara dos Représentantes, 
iniciativas constitucionais para resolver outras 
questôes decorrentes da alteraçâo do estatuto de 
Timor-Leste. 

A anulaçâo do decreto de integraçâo de Timor- 
Leste permitirâ à ONU assumir, por completo, a 
administraçâo do territôrio e preparar a sua 
independência. 

Decorreu no Funchal, nos ùltimos dias, um 
encontre corn pompa e circunstâneia da 
grande familia do grupo do Conselho da EEA, 
durante a 7“ Conferêneia do Calendârio 
Mondial da lAAF. 
O Funchal, corn toda a sua beleza e clima 
ameno, continua a servir de palco privilegeado 
para grandes encontros internacionais. 
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CiMc» da Uffiiia ic n P»M 
O desenvolvimento dos négocies dos 
escravos pelos portugueses a partir 
de 1441 foi um assunto que ficou algo 
ofuscado pelas instâneias culturais e 
educativas do designado antigo 
regime, que nâo se queriam ver 
confrontados corn tal problema dada 
a sua inteira relaçâo de compromisse 
corn a Igreja Catôlica, esta corn 
responsabilidades histôricas pelo 
prolongamento deste négocié durante 
vârios séculos. 

Depois do 25 de Abril e corn a 
liberdade de expressâo e de 
investigaçâo o assunto teve um 
tratamento mais alargado, vindo a ser 
tratado a vârios niveis desde a 
televisâo corn séries, filmes e 
programas e incluido nos conteüdos 
programâticos escolares. 
Os dados continuam no entante ao 
dispor dos interessados neste tema. 
Nem a Igreja Catôlica, nem as vozes 
da discôrdia conseguiam pôr travâo 
tal infâme e cruel négocié, pois os 
resultados econômicos esperados 
ofuscavam os governos e os sens 
dirigentes. 
Hoje em dia, em alguns contextes 
juridicos a escravatura é ainda 
legitimada juridicamente e usada 
como forma de sancionar alguns 
delitos, prqcedimento usado por 
exemple na India. 

A perça da personalidade juridica é 
uma das consequêneias prâticas deste 
processo, ficando o sujeito 
completamente exposto às 
arbitrariedades dos poderes juridicos, 
policiais e mesmo das fürias sociais. 
Mas, eu ia tentar apresentar-lhes 
dados que ajudem a compreender o 
fenômeno numa perspectiva da 
anâlise sôcio - juridica, dos direitos 
humanos à data, e de hoje, e das 
liberdades e garantias da pessoa 
Humana, bem como posicionâ-lo em 
relaçâo aos interesses que o 
suportavam. 
Tentarei também mostrar o nivel das 
conivências e corresponsabilidades 
na proliferaçâo deste négocié. 
A conversâo dos derrotados de guerra 
em escravos é um procedimento que 
tem milhares de anos. 
No antigo Egipto, e mesmo 
anteriormente, jâ assim se procedia. 
Corn as civilizaçôes Cretenses, 
Romanas e outras que se lhe 
seguiram, esta prâtica continuou. 
As guerras corn os Islâmicos deram 
continuidade a este tipo de situaçôes. 
A escravatura prolongou-se em 
Portugal até ao século XIX em 1826 
tende sido o primeiro pais a decidir 
pela sua aboliçâo. 
Vamos à histôria. 
A condiçâo de escravo implicava a 
perça total da liberdade, a reduçâo da 

pessoa a coisa e a perça da referida 
personalidade juridica, podendo ser 
vendido, trocado, ou mesmo sofrer 
qualquer tipo de mutilaçâo ou a 
morte sem que fosse aceite qualquer 
apelo. 
Durante séculos, a mâo de obra 
escrava constituiu a força de trabalho 
e de produtividade em diversas 
civilizaçôes. 
No entante, a graduai reaeçâo à 
exploraçâo de que eram vitimas, fez 
corn que a produtividade e o 
rendimento do seu trabalho fosse 
baixando gradualmente e em certes 
cases a niveis economicamente pouco 
rentâveis. 
Sâo conhecidas varias révoltas de 
escravos de que Spartacus foi a mais 
expressiva, passada a cinema jâ nos 
nossos dias. 
Foi em Africa que pela mâo dos 
portugueses o négocié desta mâo de 
obra tomou maiores proporçôes 
fazendo chegar à Europa milhares de 
escravos. 
Da Guiné e das margens do Rio Zaire 
vieram os primeiros carregamentos 
tende sido nesta regiâo que se fez 
sentir mais a procura de escravos. 
Se apenas no século XV corn a 
chegada dos Portugueses a Africa 
se intensificou este negôcio. 
Hâ registos da existência de escravos 
na Peninsula Ibérica hâ muito tempo. 

verificando-se jâ a sua presença corn 
os Visigodos, como prisioneiros de 
guerra. 
Dos dados ao nosso dispor, pode 
verificar-se que na Europa, em 
Veneza, eram transaccionados por 
ano 10.000 escravos nos séculos XIV e 
XV a demonstrar a grande actividade 
dos Italianos nesta matéria, sendo de 
um lado os prisioneiros de guerra 
Mouros e do outro todos os que eram 
violentamente arrancados às terras de 
Africa. 
Os primeiros cativos feitos pelos 
portugueses foram feitos prisioneiros 
sob as ordens do Infante D. Henrique, 
sob o pretenso motivo de querer 
conhecer os aborigenas. 
Desculpem, mas sô acredita quem 
quiser. 
E criada, entretanto, a figura do 
contratador, uma espécie de agente 
exclusivo para escravos. 

Continuarei a apresentar-vos dados 
sobre este assunto na prôxima 
crônica. 

DOMINGOS MEAT PACKERS ETD 
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III Semana Cultural Açoriaua am Turouto 
A redescoberta das ILHAS DE 
BRUMA pode ser feita de 21 a 30 de 
Outubro, na Casa dos Açores, em 
Toronto. 
Pelo terceiro ano consecutivo, a 
CASA DOS AÇORES, em Toronto, 
realiza a sua Semana Cultural. 
Participamos na Conferência de 
Imprensa que divulgou o programa 
de 1999. 
A abertura oficial terâ lugar no 
Consulado-Geral de Portugal, quinta- 
feira, dia 21, as 17:30. 
No dia 22, às 20:00 boras, desfraldar 
das bandeiras e saudaçôes às diversas 
individualidades e abertura de 
exposiçôes. Depots, intervençâo do 
Dr. Antonio Pedro Costa, com o 
tema: "Ribeira Grande". Segue-se a 
actuaçâo do grupo "Alma Popular", 
vindo da Ilha Terceira. Pico de 
Honra. 
Sabado, dia 23, abertura às 19:30 e 
lançamento do disco "Alma Popular" 
às 20:00 boras. Depots, apresentaçâo 
do filme "Os ültimos Baleeiros" e 

actuaçâo do grupo "Alma Popular". 
Iguarias regionais. 
Domingo, 24, abertura às 17:00 boras. 
As 17:30, apresentaçâo do filme "Ilbas 
de Bruma". Seguem-se a apresentaçâo 
do livro "Folbas levadas pelo vento", 
de Fernando F. de Melo e actuacçào 
da "Luso-Can Tuna". 
Dia 25, às 20:15, gastronomia 
açoriana e, depots, intervençâo de 
Louis Louro com o tema: "Federaçâo 
de Empresâriqs e Profissionais Luso- 
Canadianos". As 21:15, demonstraçâo 

\do Jogo do Pau pelos alunos da 
Escola da Casa dos Açores e mùsica 
tradicional, corn os artistas KIT e 
Marta Inâcio, vindos da Ilba Terceira. 
Sexta-feira, 26, abertura às 20:00 
boras. "A Regiâo Sismovulcânica dos 
Açores, exploraçâo de Energia 
Geotérmica", tema a cargo do Prof. 
Dr. Mario Salgueiro, do 
Departamento de Geociências da 
Universidade dos Açores. 
As 21:15, "Poesia Popular - Velbas e 
Cantigas ao Desafio", pelo poeta e 

investigador terceirense José 
Henrique Borges Martins. Depots, 
mùsica tradicional e convivio. 
Dia 27, às 20:15, "A procura de uma 
Identidade", tema de Eugénio 
Medeiros, fotôgrafo artistico. As 
20:30, Paula Medeiros, fala sobre o 
tema: "A descoberta das raizes; o 
valor da pertença e a afirmaçâo da 
pluridade de identidades culturais". 
As 21:00 boras, "Os jovens descobrem 
as Ilbas de Bruma", corn a professora 
Fâtima Toste e alunos da Escola do 
Senbor Santo Cristo. 
As 21:30, "Tia Jarônima de Jasus - 
Gente da Terra", teatro e mùsica 
popular, com Eduarda Reis e Manuel 
Nunes, vindos da Ilba Terceira. 
Dia 28, às 20:15, "Sinfonia Açoriana", 
corn a artista de pintura a ôleo, 
Mercês dos Reis, vinda de Montreal. 
Às 20:30, "Jôias: Arte em Prata de 
uma Picoense", intervençâo de Maria 
Lucilia Goulart da Silva, vinda de 
Palo Alto, California. Às 21:00 boras, 
"O Antes e o Depois da Baleaçâo", 
corn Paulo Luis Àvila, da Ilba do Pico. 
Fecbo corn variedades e a presença de 

KIT e Marta Inâcio. 
Dia 29, apôs a abertura às 20:00 
boras, apresentaçâo do livro 
informativo "A Emigraçâo para o 
Canada" , por Henny Dias. 
Às 20:45, apresentaçâo do filme 
"Vidas de Lava" e, a seguir, 
variedades e convivio. 
Sâbado, dia 30, encerramento e 
comemoraçâo do 14o. Aniversârio da 
Casa dos Açores. 
Às 20:00 boras, Jantar de Gala no 
Dundas Banquet Place. Intervençôes: 
Prof. Dr. Vasco Garcia, Reitor da 
Universidade dos Açores; Dra. Fâtima 
Vargas, da Direcçâo Regional das 
Comunidades Açorianas e discursos 
de encerramento da III Semana 
Cultural Açoriana. Depois, 
variedades corn o Conjunto "Os 
Vadios", "Tia Jarônima de Jasus", 
"KIT e Marta Inâcio" e "Luso-Can 
Tuna". 
De 21 a 30 de Outubro de 1999, 
participem na "III Semana Cultural 
Açoriana-99", na Casa dos Açores, em 
Toronto. 
Informaçôes: (416) 603-2900. 

ANGRENSE ABRIU AS PORTAS A CARD UERDE 
^ Por Luis Fernandes 

Decorreu domingo, no salâo principal do 
Angrense, um almoço de angariaçâo de 
fundos corn o propôsito de socorrer 
monetariamente Virginia Evora, cidadâ 
cabo verdiana e que sofre de doença 
incurâvel. A iniciativa desta actividade 
caritativa esteve a cargo de Edite Evora, 
cara metade do Consul de Cabo Verde 
nesta cidade e, que também esteve 
présente. Foram varias as dezenas de 
pessoas das comunidades irmâs que 
disseram présente demonstrando, assim, 
um alto espirito de solidariedade e 
humanismo apanâgio que jâ por diversas 
vezes ficou provado entre nos. 

Durante o almoço convivio entre 
portugueses e cabo verdeanos 
aconteceram algumas arremataçôes que 
estiveram a cargo de Carlos Firmino e 
que renderam vârios milbares de 
dôlares. 
A nossa équipa de exteriores falou corn 
Edite Evora que demonstrou 
contentamento pela resposta atempada 
da comunidade. No total foram 
recolhidos $7.664.00 dôlares. 
Virginia Evora esta muito doente e tem 
très filhos menores. Se o leitor deste 
jornal ainda esta interessado em ajudar a 
inditosa senbora poderâ fazê-lo, 
contactando através do nùmero de 
telefone 252-1790. 
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entrega Boisas de Estndo 
No jantar participaram varias 
entidades do governo municipal, 
nomeadamente o vereador Mario 
Silva, do governo provincial, o lider 
do Partido Liberal e da Oposiçâo - 
Dalton McGuinty, o ministre federal 
da Defesa, Art Eggleton, o 
procurador gérai, James Flaherty, 
entre outras. Antes do inicio do vencer na vida. 
jantar. Antonio Dionisio dirigiu-se Gostariamos de lembrar que a 
aos présentes para agradecer todo o iniciativa deste jantar surgiu em 
apoio recebido ao longo dos 
anos, nâo sô dos membros 
do sindicato, mas de todas 
as comunidades que 
représenta. Corn voz 
emocionada. Antonio 
Dionisio mencionou o 
sacrificio que os pais fizem 
para que os filhos pudesse 
tenham sucesso na vida, ao 
mesmo tempo que 
mencionou o apoio e o 
orgulho que a familia 
(mulher, filha, genro e neta) 
lhe têm dado ao longo da 
vida. Antonio Dionisio 
finalizou corn a mensagem 
sobre a importância da 
educaçâo e de uma 
formaçâo para se poder James Flaherty entrega lembrança a Antonio Dionisio 

Dezembro do ano passado, quando 
Antonio Dionisio foi homenageado 
pelo sindicato de construçâo civil que 
preside, “local 183”, corn um jantar 
de reconhecimento e agradecimento 
pelo serviço prestado à mâo-de-obra e 
às comunidades. Antonio Dionisio, 
por sua vez, anunciou nesse mesmo 
jantar que o produto dessa 
homenagem séria destinado a boisas 
de estudo para os filhos dos membros 
do sindicato. 
Antonio Dionisio disse-nos, ainda, 
que esta é uma iniciativa que 
continuarâ a ajudar os alunos que tâo 
ârduamente trabalham para o sucesso 
académico e que, por serem filhos de 
membros do sindicato, muito 
orgulham nâo sô o sindicato, mas 
também todas as comunidades que 
ali estâo representadas. 
Bern haja ao Antonio Dionisio por tal 
iniciativa. 

No passado dia 15 de Outubro 
realizou-se o primeiro jantar anual de 
boisas de estudo de Antonio Dionisio, 
présidente do executivo do sindicato 
de construçâo civil “Local 183”. Estas 
boisas de estudo foram entregues a 
filhos de membros do sindicato cujo 

sucesso académico (da universidade 
ou colégio) se distingue. Dos doze 
premiados, destacam-se os 
portugueses Leonardo Inâcio, Rosa 
Maria Marino, Stephanie Pacheco, 
Carla Pinto, Jason dos Santos e 
Paulina Unçâo. 

Antônio Dionisio 

Semana Figueirense 
no Canada 

O Vereador da Câmara Municipal da 
Figueira da Foz, Eng. Daniel Santos, deu o 
"ponta-pé de saida" da Semana 
Figueirense no Canada no Clube 
Português de Mississauga, inaugurando 
uma exposiçâo "Figueira e seus artistas", 
no passado dia 19 de Outubro. O Grupo 
Cénico Vilaverdense apresentou a peça 
teatral "O Pais das Letras" e, a 
Coordenadora do Ensino de Português no 
Canada, Dra. Graça Assis Pacheco, fez a 

entrega de Certificados de Passagem aos 
alunos da Escola de Portugpiês. Também 
foi apresentado na altura o Programa 
Alfabetizaçâo Ano 2000, por Enir Bassani 
da Toronto Catholic School Board, que 
lançou este projecto em parceria corn a 
coligaçâo Pals e Filhos e corn o Consulado- 
Geral de Portugal. 
O Eng. Daniel Santos teve encontros corn 
o Vereador da Câmara Municipal de 
Toronto, Dr. Mario Silva e, corn o 
Deputado Provincial, Dr. Carlos de Faria. 
Durante os vàrios dias seg^intes houve 
representaçôes teatrais a cargo de 
estudantes das Escolas S.Louis, Sâo 
Sebastiâo, Igreja de Santa Helena, Sâo 
Francisco, St. Luke, Cristo Rei e St. 
Nicholaus. No domingo, dia 24, o 
encerramento da Semana Figueirense, no 
Cluhe Português de Mississauga, faz-se 
corn uma CALDEIRADA À PESCADOR, 
para convivio salutar entre Figueirenses e 
Amigos da Figueira da Foz. O Eng. Daniel 
Santos, farâ uma intervençâo de 
despedida e agradecimento. 
Parabéns a todos! 

JMC 

I Bug ZOOB: 
Os erros possiveis I 
poderâo sair caros 
em tribunal 

I Portugal sofre da falta de legislaçâo especifica | 
I para resolver litîgios que possam resultar do I 
I problema informâtico do ano 2000 (Y2K), | 
I afirmaram peritos durante um seminârio que | 
I decorreu em Lisboa subordinado ao tema ç, 
I "Implicaçôes Juridicas do Y2K". Segundo uma 
I comunicaçâo elaborada por especialistas da 

sociedade de advogados Abreu, Cardigos & - 
Associados, o problema informâtico do ano 
2000 é essencialmente técnico, mas levanta 
questôes e düvidas quanto à continuidade dos 
contratos e negôcios. Em Portugal, référé a 
Abreu, Cardigos & Associados, nâo foi 
emitida legislaçâo especifica quanto à 
responsabilizaçâo e aos termos, tempo e - 
condiçôes da inclusâo de clâusulas de exclusâo 

' ou limitaçâo de responsabilidade nos 
contratos, pelo que terâ de recorrer-se às 
disposiçôes gérais da lei portuguesa para 
soluçâo das eventuais düvidas e litigios. 

, Empresas especializadas em estudos de 
mercado prevêem que os custos directos e 

” indirectos das acçôes judiciais relacionadas 
corn o problema informâtico do ano 2000 
(Y2K) poderâo ascender a um milhâo de 

i milhôes de dôlares, sô nos Estados Unidos. à 
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Séniios decldem criar força 
de def esa propria ao Kosovo 

sérvios viviam na proviiieia. As 
estimativas apontara que este numéro 
desceu para os 20 a 100 mil. Qs sèrvios 
fogem dos ataques em reprèi^ja dos ; 
albano-kosovares, que querem vingari 
a violenta repressâo praticada pela 
forças fédérais até Junho, quando a 
missâo da Otan cqtneçou. Além disse, 
os sérvios dizem que o recentemente 
criado Corpo dé PrOteçâo de Kosovo 
nada mais é do que o grupo rebelde 
Exército de Libertaçâo de Kosovo 
(EEK). A decisâo dos sérvios 
représenta um rêvés para os esforços 
internacionais visando à recuperaçâo 
da confiança na provincia. Como 
parte desses esforços, uma équipa 
formada por 16 représentantes do 
Corpo de Proteçâo de Kosovo e da 
comunidade sérvia viajou para a 
França, em viagem de estudos 
organizada pela Otan e que se 
estenderâ por quase um mes. A 
aliança atlântica espera que o 
treinamento do grupo multMtnico 
acabe com a crença, entre os sérvios, 
de que o Corpo dé Pîtjteçâo é apenas 
um outro nome do ELK. 
O grupo que viajou participarâ de 
exercicios de combate a incêndios, 
resgates de emergêncla e outros 
treinamentos fornecidos pela Defesa 
Civil francesa. 

Maria Graciete 
“A modema Nostradamus” 

Estarâ em Toronto 
*Terapia da Cor * 

Astrologia *Tarot de Cartas 
*Mâos 

A mais famosa astràloga nos 
Estados Unidos, Mexico, 
America Latina e Europa 

Tê-la-d visto em 
Telemundo, Univision, Eurovision, SIC, RTF/ 

International, Telelatino, CITY-TV Canadà, TV 

Maria Graciete conhecida 
astrôloga mundial adivinhou a 
morte do Papa Joào XXIII, os 
assassinatos do présidente 
Kennedy, do seu irmâo Robert, de 
Sharon Tate, o escândalo de 
Watergate, o terramoto de Los 
Angeles, a libertaçâo de O J. 
Simpson e a vitôria do ‘NÀO’ no 
referendo do Quebeque, e preveniu 
sobre o perigo das “vacas loucas” e 
a reeleiçào do présidente dos 
E.UA., Bill Clinton. 

Para mais informaçôes, deixar mensasem no yavador 

Tel: 1 (818) 506-6506 

Americana e National Enquirer 

Toronto 17th. Annual 
ESP PSYCHIC EXPO 
INTERNATIONAL CENTRE 
Mississauga, Ontario 
Canada 
Outubro 29-30-31,1999 
Montreal 30th Annual 
ESP PSYCHIC EXPO 
BOX SECOURS MARKET 
Novembro 12-13-14,19fl» 
l<^14-931-»a 11 

Numa iniciativa que desafia as Naçôes 
Unidas e a Otan, os lideres sérvios do 
Kosovo decidiram formar a sua 
propria força de defesa e se esforçar 
para estabelecer administraçôes 
autônomas nas areas onde estâo 
concentrados. A decisâo, alcançada 
durante uma reuniâo em Gracanica, 
ao sul da capital de Kosovo, Pristina, e 
divulgada pela agêneia de noticias 
privada Beta, da Jugoslavia, révéla que 
os sérvios ainda se sentem ameaçados^ 
na provincia, apesar das promessas da 
Otan de protegê-los e preservar as suas 
propriedades. 
A Otan e a ONU ainda nâo 
responderam ao anüncio dos sérvios. 
Autoridades internacionais que 
administram o Kosovo jâ haviam 
rejeitado propostas anteriores dos 
sérvios para a criaçào de enclaves e de 
uma força separada. Segundo as 
autoridades, essa iniciativa viola as 
normas da ONU quanto à formaçâo 
de uma democracia multi-étnica. 
Os lideres sérvios alegam que o 
estabelecimento de enclaves sérvios e 
de uma força de defesa prôpria é a 
ünica maneira de protéger a 
populaçâo e impedir um novo fluxo de 
refugiados. Antes de a força 
internacional liderada pela Otan 
entrar no Kosovo, cerca de 200 mil 

Resultados 
dos ciïculos da eitiigraçâo 
o PS venceu nos 24 circulos eleitorais da Europa e em oito dos 18 de Fora da 
Europa, elegendo très dos quatre deputados em aberto. Segundo os resultados 
divulgados pela STAPE, os socialistas venceram corn 55,23 por cento dos 
votos no circulo da Europa, contra 23,82 dos sociais-democratas, que 
ganharam no de Fora da Europa com 48,08 por cento, contra 37,96 por cento 
do PS. A taxa de participaçào rondou os 25 por cento no circulo da Europa e 
ascendeu a 23,3 por cento no de Fora da Europa. Segundo os resultados, o PS, 
além de ter vencido em todas as mesas na Europa - França, Alemanha, Bélgica, 
Luxemburgo, Suiça, Espanha e Reste da Europa - venceu também em oito das 
18 mesas do circulo Fora da Europa - Brasil (seis das oito mesas), Venezuela e 
Asia e Oceania. O PSD, por seu lado, venceu em duas das oito mesas do Brasil, 
na Africa do Sul e Reste de Africa, Estados Unidos e Canada. Os resultados 
finais provisôrios e oficiais dos votos dos émigrantes nas eleiçôes legislativas 
realizadas em Portugal a 10 deste mês sâo os seguintes; 

Circulo da Europa 
Inscrites; 97.023 
Votantes: 25.568 (26,35 pc) 
Brancos: 86 (0,33 pc) 
Nulos: 2.255 (8,81 pc) 

PS 14.155 (55,36 pc) - 2 deputados 
PSD 6.276 (24,54 pc) - 
CDU 1.340 (5,24 pc) 
CDS/PP 822 (3,21 pc) 
MPT 273 (1,06 pc) 
PCTP/MRPP 213 (0,83 pc) 
BE 144 (0,56 pc) 
PPM 73 (0,28 pc) 
POUS 31 (0,12 pc) 
PSN 24 (0,09 pc) 
PH 19 (0,07 pc) 

Circulo de Fora da Europa 
Inscrites: 74.334 - Votantes; 17.329 (23,3 pc) 
Brancos: 85 (0,4 pc) 
Nulos: 2.174 (9,0 pc) 

PSD 8.332 (48,08 pc) - 1 mandate 
PS 6.578 (37,96 pc) - 1 mandate 
CDS/PP 574 (3,31 pc) 
CDU 281 (1,62 pc) 
PSN 76 (0,44 pc) 
MPT 67 (0,39 pc) 
BE 62 (0,36 pc) 
PCTP/MRPP 45 (0,26 pc) 
PPM 42 (0,24 pc) 

Deputados eleitos: 
Circulo da Europa 

Carlos Manuel Luis (PS) 
Paulo Carvalho Pisco (PS) 

Circulo Fora da Europa 
Manuela Aguiar (PSD) 
Vitor Caio Roque (PS) 

Eng.José Lelh - 

Estado das Comunidades 

Deputada PSD 

Dr. Caio Roque 

Deputado PS 

compléta de cafés em grâo ou moido 

Màquinas espresso 
comer dais e domésticas 

Assistência 
Garantlda 

St. Toronto, Ontario M6H-1B3 
/ Fax (416) 539-0630 
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COMO FAZER CRESCER 
A SUA PENSÀO 
DE REFORMA 
As estatisticas dizem que em média as pessoas estâo a viver mais e 
também a reformar-se mais cedo. Isto traduz-se em menos anos de 
salârio e mais anos a depender da sua pensâo de reforma. Portanto a 
hora de pensar em planear a sua reforma é agora. 
Planear o rendimento necessârio para um futuro incerto, mantendo o 
seu estilo de vida ira exigir um acto de muito balanço. O primeiro passo, 
sera determinar o seu rendimento corrente. Depois estabelecer os sens 
sonhos e objectivos financeiros para quando se reformar. Quanto mais 
cedo na sua vida começar este processo, mais fâcil serâ alcançar os seus 
objectivos. 
Aumentar a sua pensâo de reforma envolve nâo sô a acumulaçâo dos 
seus bens durante a sua vida, mas também assegurar que esses bens lhe 
dêem os valores de que nécessita para quando se reformar. Aumentar a 
sua pensâo de reforma, exigirâ fazer câlculos e minimizar o seu imposto 
de rendimento, através do uso eficiente de estratégias. 

Os pontos a considérât para a estratégia da pensâo de reforma sâo os 
seguintes: 

- O rendimento de que nécessita, considerando o seu estilo de 
vida e as obrigaçôes familiares; 
- Os efeitos da inflaçâo; 
- Os efeitos dos impostos sobre o rendimento; 
- A reduçâo de beneficios do governo devido a reduçôes nos 
seus gastos; 
- O proveito de pensâo de reforma dos pianos registados como 
RRSPs e RRIFs; 
- Os seus sonhos e objectivos para a sua reforma, e 
Imposto sucessôrio e preservaçào do seu patrimônio, para que 
se mantenha na familia. 

Um conselheiro experiente, perito em recursos técnicos, poderâ ajudâ- 
lo a desenvolver um piano financeiro e assim assegurar, a sua 
capacidade para aumentar os seus rendimentos a fim de poder usufruit 
melhor daqueles momentos que merece, pois afinal, luta-se uma vida 
inteira para tal objectivo...cultivam-se hoje as sementes, para amanhâ se 
colherem os frutos... 

PORQUE OIMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCADA! 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçào de heranças (24 HORAS) 

TEL: (416) 823-0665 

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

DANIEL FERNANDES 

Préitiio Nobel da Paz 
Um prémio contra o silêncio 

Médicos Sem Fronteiras 
têm feito valer o "direito de 

ingerência humanitâria'' 
nas muitas intervençôes 

realizadas desde 1971 

"O silêncio mata." E esta certeza que 
tem norteado a actividade dos 
Médicos Sem Fronteiras (MSF) desde 
a sua criaçâo, em 21 de Dezembro de 
1971. Vinte e oito anos depois, o 
Prémio Nobel da Paz foi atribuido a 
esta organizaçâo humanitâria. 
Precisamente no ano em que a sua 
acçâo foi decisiva em territories 
marcados por conflitos profundos, 
como Timor e o Kosovo. 
A organizaçâo foi fundada em França 
por um punhado de médicos que nâo 
conseguiram esquecer o que os seus 
olhos viram: o genocidio praticado no 
Biafra, onde, entre 1967 e 1970, um 
milhâo de pessoas morreram, vitimas 
da guerra e da fome, e o sofrimento 
dos habitantes do futuro Estado do 
Bangladesh, que, em 1970, se viram 
confrontados corn inundaçôes 
catastrôficas. Foi esta acçâo pioneira 
que abriu caminho ao que hoje se 
chama "direito de ingerência 
humanitâria". 
Naquela época, as organizaçôes da 
ONU vocacionadas para intervir em 
situaçôes de emergência sô partiam 
para o terreno depois da "luz verde" 
dos governos locais. Os fundadores 
dos MSF consideravam que tanta 
reverência pelas politicas oficiais sô 
contribuia para aumentar o 
sofrimento humano. Nascia, entâo, a 
utopia que tem guiado a organizaçâo: 
"Todas as vitimas de catâstrofes de 
origem humana ou natural têm 
direito a assistência profissional, 
fornecida tâo râpida e eficazmente 
quanto possivel." 
Independência é a palavra-chave da 
acçâo dos MSF. A comprovâ-lo, 
durante os bombardeamentos da 
NATO no Kosovo, a organizaçâo 
recusou o auxilio material dos paises 
membros da Aliança Atlântica para 
levar a bom termo a ajuda prestada às 
populaçôes deslocadas. 
O grosso do orçamento de 1998 dos 
MSF (66 milhôes de euros) proveio de 

AJUDA. Timorenses acorrem ao posta cltnico 

criado pela MSF no estddio de Dili, depois 

da violência p6s-referendo 

contribuiçôes particulares e apenas 
13 por cento de financiamentos 
institucionais, nomeadamente do 
gabinete humanitârio da UE (ECHO) 
e do Alto-Comissariado das Naçôes 
Unidas para os Refugiados. 
Os “french doctors”, como sâo 
conhecidos em todo o mundo, têm 
respeitado este imperative de 
consciência nas intervençôes 
humanitârias que jâ efectuaram em 
mais de 80 paises. Hoje, os MSF 
impôem-se como a primeira 
associaçâo internacional de ajuda 
médica, corn mais de dez mil 
voluntârios, nomeadamente médicos 
e paramédicos. 
Depois das tragédias do Biafra e do 
Bangladesh, que "precederam" a 
criaçâo dos MSF, as primeiras 
intervençôes registaram-se na 
Nicarâgua, em 1972, afectada por um 
violente tremor de terra; nas 
Honduras, em 1974, depois da 
passagem de um furacâo; nos campes 
de refugiados da Tailândia, em 1975; 
no Libano dilacerado pela guerra, um 
ano depois. 
Conscientes de que quem cala, 
consente, os MSF tem tido algumas 
atitudes claramente politicas, como 
em Setembro de 1998, quando se 
retiraram da Coreia do Norte, 
apelando para que os paises doadores 
revissem a sua politica de ajuda a este 
pais e acusando as autoridades de 
Pyongyang de desvio da ajuda 
humanitâria. 

Quer ganhar o maxima 
pagando o minima P 

Entâo contacte “O MILÉNIO” e anuncie os seusprodutos 
de compta e venda, napâgina dos CLASSIFICADOS. 

Paie corn o nosso departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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Noticias de Hull 
Em Hull, 
noite de Halloween 

A 30 de Outubro, pode passar o serao no salao da 
igreja da Missâo Catôlica do Espirito Santo, em 
Hull, Quebéque. 
Bifanas, coelho assado, chicharros, favas 
guisadas, galinha, arroz doce, malassadas, etc. 
sao algumas das delicias que o acompanham no 
serao. Prémios aos melhores mascarados e 
miisica com a discoteca "Solmar", com entradas 
de très dôlares. 

Matança de porco 

A mordomia da recente Associaçâo Portuguesa 
Império da Caridade de Aylmer, realiza esta 
matança no 6 de Novembre, corn jantar no salâo 

da igreja de S. Joâo de Bosco, em Hull 
(Quebéque) pelas 18h30. Marcam presença o 
Francisco e a Isabel Vultâo, de Toronto. Vêm 
para cantar e prometem êxito. Para dançar, la 
estarâ o "Solmar". 
Os bilhetes sâo de 12$ (adultes) e 6$ (crianças até 
12 anos). 

Orfeonistas da Universidade de 
Coimbra 

Um concerto pelo Coro dos Antigos Orfeonistas 
da Universidade de Coimbra, sob a direcçâo do 
Professor Auguste Mesquita, estarâ em Hull, no 
âtrio principal "Agora Gilles Rocheleau" da 
Câmara Municipal da cidade, na 4*. feira, 27 de 
Outubro pelas 19h00. 
Trata-se de um coro de cinquenta antigos 

estudantes da mais antiga universidade 
portuguesa. 
O répertorie mistura corn ecletismo a müsica 
sacra, a müsica clâssica e a müsica popular 
portuguesa e brasileira, nâo faltando igualmente 
o tradicional fado de Coimbra. Estes médicos, 
magistrados, engenheiros, professores 
universitârios, etc, ensaiam duas vezes por 
semana o canto a quatre vozes - baixo, baritone, 
primeiro e segundo tenor. 
Têm viajado por todo o mundo, ajudando a 
promover "... de geraçâo em geraçâo, os ideais de 
solidariedade, fraternidade e tolerância da 
Universidade de Coimbra, fundada em 1290, 
onde o humanisme passa também pela poesia, a 
müsica e o canto". 
Durante o serâo, serâ servido um Porto de honra. 
Este concerto tem a participaçâo conjunta da 
Embaixada de Portug^ e Câmara Municipal de 
Hull. 

C. e as suas 
^ailarinas 

no Ontario 
INovembro 26,27,28 

e ainda o conjunta STARUGHT 
Sexta-feira, dia 26, em Scarborough (Igreja N* do Rosàrio) 
às 8:00 pm 

SÀbado, dia 27, em London (Clube Portug^ês de London) 
às 8:30 pm 

Domingo, dia 28, em Mississauga (Oasis Convention Centre) 
Almoço: 1:00 pm. Emanuel no Festival da Cançâo C1RV> 99 

Quinto Forum 
Empresarlal das Américas 
O Canada serâ o centre empresarial e 
das politicas comerciais das Américas 
na sua qualidade de anfitriâo do "5o. 
Forum Empresarial das Américas" 
(ABF) nos dias 1, 2 e 3 de Novembre 
de 1999, e da Reuniâo Ministerial da 
Area de Livre Comércio das 
Américas (ALCA) nos dias 3 e 4 de 
Novembre. 
Tende como tema "Conectando as 
Américas", o ABF-Canadâ reunirâ 
mais de mil lideres empresariais e 
altos oficiais dos governos de 34 
paises das Américas do Norte, Centro 
e Sul, e das Caraibas, num ample 
intercâmbio de ideias sobre a 
evoluçâo do comércio hemisférico e 
do desenvolvimento da Area de Livre 
Comércio das Américas. 
O ABF-Canadâ é uma oportunidade 
para que lideres empresariais possam 
fazer négociés e conhecer fece-a-face 
os parceiros em potencial. E também 
um momento propicio para 
estabelecer ramificaçôes de négociés 

em todas as Américas e para 
apresentar o Canadâ como um 
destine importante de negôcios e 
investimentos. 
O esforço para unir as economias do 
hemisfério Ocidental num ünico 
acordo de comércio livre foi iniciado 
na "la. Cüpula das Américas", em 
Miami, no ano de 1994. Os Chefes de 
Estado e de Governo de 34 
democracias na Regiâo, concordaram 
em construir uma "Area de Comércio 
Livre nas Américas" ou ALCA, e em 
completar as negociaçôes para o 
acordo até 2005. 
O Canadâ preside à primeira etapa 
das negociaçôes, que foram lançadas 
formalmente no ano passade em 
Santiago durante a "Segunda Cüpula 
das Américas". O comércio livre 
hemisférico abrirâ um mercado de 
800 milhôes de pessoas, em 34 paises 
corn um produto interne (PIB) 
combinado de 10 triliôes de dôlares 
americanos. 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
&S0UR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESE! 
ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

InformaçBes: I4161537-1088 
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Emocionado 
adeus a 
Im's Sa 
Milhaxes de pessoas no funeral do deputado 
comunista que ficou sepultado em Esposende. 
Carvalhas classiHcou o camarada como "um dos mais 
empenhados construtores da democracia" 

Cravos vermelhos, 
comoçâo e milhares de 
pessoas no adeus a Luis 
Sa. Foi assim, no fim de 
semana passado, na aldeia 
minhota de Sâo Paio de 
Antas, Esposende, terra 
de origem do dirigente 
comunista, que faleceu 
inesperadamente na sexta- 
feira, dia 15, vitima de 
colapso cardiaco. 
Familiares e dirigentes do 
PC transportaram a urna, 
envolvida pela bandeira 
comunista e cravos 
vermelhos, desde a casa 
dos pais de Luis Sa até à 
igreja. A entrada do 
templo, foi retirada a 
bandeira, seguindo-se a cerimônia 
religiosa. 
O elogio fûnebre coube ao 
secretârio-geral do PCP, Carlos 
Carvalhas, que, durantes anos, 
"partilhou o gabinete de trabalho" 
corn o deputado comunista 
desaperecido. De Luis Sa, disse 
emocionado, "muito havia a 
esperar” enquanto cidadâo 
empenhado, enquanto intelectual 
prestigiado e respeitado. 
Guardaremos sempre do Luis a 
memôria e o exemplo de intensa 
militância comunista" pelas 
"grandes causas da dignidade 
humana". 
Do seu camarada, Carvalhas guarda 
a "îmagem de um destacado e 
exemplar représentante eleito do 
povo", um testemunho de que a 
"politica pode ser uma das mais 
elevadas e nobres expressôes da 
actividade humana, que pode ser 
exercida corn convicçôes, corn 
respeito pela pluralidade e 
diversidade de opiniôes". 
O PC, sublinhou Carvalhas, perde 
um dos seus "mais qualificados, 
promissores e destacados militantes, 
e a democracia portuguesa perde 
um dos seus empenhados 
construtores", em permanente 
"abertura ao questionamento da 
nossa época". Mas o seu exemplo, o 

seu testemunho terâ continuidade: 
"Vamos continuar o seu percurso, 
neste grande desafio colectivo de 
transformar a vida e o mundo." 
Muitas centenas de pessoas, entra as 
quais o Présidente da Repüblica, 
Jorge Sampaio, os ministros Jorge 
Coelho e Pina Moura e dirigentes 
dos quatro maiores partidos, 
estiveram présentes na capela 
mortuâria onde se encontrava o 
corpo do falecido dirigente 
comunista. 
Em Sâo Paio de Antas estiveram 
présenté dirigentes nacionais do PC, 
desde o muito emocinado 
Domingos Lopes a Jeronimo de 
Sousa, e quase todos os deputados 
eleitos pela Coligaçâo Democrâtica 
Unitâria em 10 de Outubro. 
No ultimo adeus a Luis Sâ, entre 
outros, encontravam-se ainda 
Alberto Martins, Mario Almeida, 
Narciso Miranda, Marques Mendes 
e Silvio Cervan. 
Luis Sâ, 47 anos, era licenciado em 
direito e doutorado em ciências 
sociais. 

Foi deputado ao Parlamento 
Europeu e à Assembleia da 
Repüblica, primeiro pelo circule do 
Porto e, no ultimo domingo, pelo de 
Lisboa - segundo nome da lista 
encabeçada por Carlos Carvalhas. 

DUFFERIN & ROGERS 
PREÇO-$ 173.900.00 
mPOTECA- $ 1.268.36 
TAXAS- $ 137.52 
TOTAL- $ 1.405.88 

DUNDAS & DUFFERIN 
HIPOTECA @ 6% 
Prédio Comercial corn loja e 2 
apartamentos, numa boa area 
comercial. 
Rendimento Mensal de 
$2M6.00JGMNDE OPORTUNIDADE. 

nesuMtndffs positivas como 
estes sA ne Centre de Intormaçâo 

(416) 536-4194 / 1-800-876-3102 
1603 Dundas St., W., Toronto 

entro Je Informaçao 
Imobiliario & Real Estate Inc 

CEL: (416) 567-3775 

John Silva Rui (Roy) da Silva Kathleen Henriques 
Corretor Représentante de Vendas Représentante de Vendus 

A NORTE DA ROGERS 
PREÇO- $ 209.900.00 
HIPOTECA- $ 1.531.00 
TAXES- $ 138.57 
TOTAL- $1.669.57 

ST.CLAIR & CALEDONIA 
PREÇO- $229.000.00 
HIPOTECA- $ 1.670.24 
TAXAS- $ 147.00 
TOTAL- $1.817.24 
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CIRV-FM e HAPPY TRAVEUERS 
apresentam 

WINTERFEST- 
iŸaoUUŸi 

t DE 17 À 31 DE JANEIRO 

HOTEL OCCIDENTAL FLAMENCO BÂVARO TEMPERATURAS ESCALDANTES 

UMA SEMANA $1048.00 + $96.00 TAXAS 
DUAS SEMANAS $1588.00 + $96.00 TAXAS 

PARTI 

TALENTO ARTISTICO: 
JORGE FERREIRA, 

DUO SANTOS, RILHAS. 

PARA RESERVAS CONTACTE 
HAPPY TRAVELLERS 

GALLERIA SHOPPING CENTRE 
NA DUFFERIN E DUPONT 

531-5000 
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entra de Informacâo 
 notniârlo A Rea! Bstata Inc. 

1603 Dundas St., W., Toronto 
(416) 536-4194 1-800-876-3102 

Wetifs 
VICTOR s FSPRESSO Ct)FKEE MACHINES INC. 

Tel(416) 539-0630/ Fax (416) 539-0630 
1090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 
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Noticias do Ontario 
Imigrantes ilegais oriundos 
da Coreia do Sul entram 
ilegalmente na fronteirados 
Estados Unidos 

As autoridades canadianas e 
americanas continuam sem respostas 
quanto à localizaçâo de très jovens 
oriundos da Coreia do Sul que 
tentaram passar a fronteira 
americana para Washington. As 
autoridades fronteiriças dos Estados 
Unidos da América informaram que 

os jovens foram vistos a atravessar 
um campo junto à fronteira do 
Canada, no dia 8 de Outubro, mas 
fugiram logo que foram vistos por 
caçadores. O trio faz parte dum 
grupo de Sul Coreanos que tinham 
chegado dias antes a Vancouver 
como turistas. Os jovens em questâo, 
na tentativa de fuga, deixaram cair o 
saco que possuia os passaportes, as 
fotografias de tamanho de 
passaporte e os bilhetes de aviâo que 
depuis de encontrados estâo na posse 
das autoridades. O Canada parou de 

dar vistos aos sul coreanos para que 
estes nào pudessem entrar no pais. 
No periodo de um ano, mais de 
setenta sul coreanos foram presos na 
fronteira corn os Estados Unidos. As 
autoridades informaram que este 
fenômeno continua e que até à data 
ainda sô apreenderam dez. A 
patrulha da fronteira corn os Estados 
Unidos disse que os imigrantes 
ilegais vindos da Coreia do Sul sâo 
levados por passadores, a quem 
pagam montantes exorbitantes, para 
casas clandestinas onde permanecem 
até à altura de poderem passar a 
fronteira. 

Ajuda méflica para 
melhorar acesso de idosos 
aos serviços de saude 

Os idosos das cidades de Toronto e 
Otava que sofrem de doenças mais 
graves, terâo em breve alguém para 
os assistir sem que tenham que 
enfrentar as longas horas de espera 
dos hospitais e centros de saüde. 
A nova fundaçâo Running to 
Daylight tern um projecto que aposta 
no melhoramento do sistema de 
atendimento a idosos, para além de 
darem assistência aos mesmos junto 
de médicos, ao mesmo tempo que 
tencionam educar as respectivas 
familias quanto à maneira de cuidar 
de idosos. Para iniciar este projecto, 
a fundaçâo vai organizar uma 
angariaçâo de fundos para que a 
ajuda tern inicio o mais râpido 
possivel. 

Guerra das pescas 
conta com a ajuda da 
confederaçâo de 
grupos natives 

A decisâo tomada recentemente pelo 
Tribunal Supremo reconhecendo o 
direito aos povos nativos de New 
Brunswick e Nova Scotia, mais 
precisamente o micmac, de pescar a 
qualquer altura do ano, desde que 
fosse feita para consume doméstico, 
adicionou uma nova dimensâo às 
relaçôes existentes entre o Canada e 
os Estados Unidos. Esta decisâo 
estabeleceu um precedente de 
provocaçâo para povos nativos em 
ambos os parses, o que levou os 
governos a pedirem uma voz que 
manifeste as preocupaçôes que 
afectam os recursos naturais dos dois 
parses. 
Esta voz poderâ manifestar-se mais 
cedo do que o previsto, uma vez que 
a aliança existente entre os nativos 
do Canada e dos Estados Unidos da 
América decidiu participar na 
chamada “Guerra da Lagosta”. A 
confederaçâo Wabanaki foi formada 
hâ cinco anos para renovar a aliança 

existente entre os povos indigenas 
que viviam ao longo da Costa 
atlântica da América antes dos 
descobrimentos e da chegada dos 
Europeus. Os nativos dos Estados 
Unidos consideram-se beneficiadores 
legais do julgamento dado aos 
micmac, o quai reconhece os direitos 
à pesca durante todo ano, direitos 
estes consedidos no Tratado de 1760 
corn a Grâ-Bretanha. Tratados 
semelhantes a este foram assinados 
corn a coroa britânica pelas tribos 
Maliseet and Passamaquoddy cujos 
descendentes vivem, actualmente em 
Maine. Estas tribos reclamam o 
mesmo direito a pescar em âguas 
canadianas tal como foi concedido â 
tribo micmac. 
As autoridades canadianas e 
americanas argumentam que o 
processo jâ esta feito para reconhecer 
os direitos nativos, mas precisam 
saber o que vai ser feito para manter 
a conservaçâo da pesca e que possa 
termina a guerra da pesca. 

Uniâo Europeia investiga 

possibilidade de unir 
companhias aéreas 

portuguesas 

Os reguladores da Uniâo Europeia 
iniciaram uma investigaçâo sobre a 
possibilidade da Onex Corporation 
obter as duas maiores companhias 
aéreas. Air Canada e Canadian 
Airlines, para analisar as 
consequências desta uniâo. Segundo 
alguns analistas, a uniâo poderâ 
afectar negativamente a competiçâo 
existente nas rotas atlânticas. 
A comissâo europeia disse estar a 
investigar as consequências que 
poderâo surgir da uniâo das 
companhias, sendo a mais directa 
uma posiçâo dominante e injusta 
entre Londres e o Canada, 
particularmente desde que a Onex 
tem intençôes de se associar à aliança 
“um mundo” que jâ inclui a British 
Airways e a Canadian. 
A Onex, corn sede em Toronto, 
ofereceu, em Agosto, $5.7 biliôes de 
dôlares para administrar as 
transportadoras canadianas. Embora 
as companhias aéreas canadianas 
tivessem recebido bem a proposta, a 
Air Canada adiantou que a uniâo 
representaria algum dominio da 
companhia americana AMR. A 
AMR possui vinte e cinco por cento 
das acçôes canadianas e passaria a 
administrar mais quinze por cento 
da nova companhia cujo nome séria 
New Air Canada. 
A uniâo europeia informou que os 
acordos do governo sô autorizam a 
British Airways e as duas 
companhias canadianas a fazerem 
voos directos entre o Canada e 
Londres. 

QÀR MOTORS 
Servtfo^fcAwpe 

Especialistas da VOLVO 

Geary Ave., Toronto, O 
(416) 535-5626 / 535-5235 
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Ansiedade e 'stress' reprovam 
estudantes portugueses 
O "stress" afecta actualmente 
cerca de 35 por cento dos alunos dos 12 aos 18 anos 

Apenas vinte e cinco por cento dos 
jovens estudantes portugueses sâo 
"emocionalmente competentes". Os 
restantes sofrem de ansiedade, stress ou 
depressào. 
Um quadro que contribui 
decisivamente para o insucesso escolar, 
révéla o Institute da Inteligência, um 
organismo de estudos e serviços de 
neuropsicologia, psicologia e educaçâo. 
Um em cada cinco alunos, entre os 6 e 
os 16 anos, sofre de ansiedade, 
apresentando sintomas de insegurança, 
medos, apatias, agressividade, 
dificuldades de concentraçào e de 
aprendizagem, entre outros, référé um 
documento daquela instituiçâo. No 
caso concreto da ansiedade exôgena, 
provocada, por exemplo, por conflitos 
familiares, "pode assumir, corn o passar 
do tempo, um papel decisivo no 
aparecimento de fobias, obsessôes, 
problemas de saüde e comportamentos 
desviantes e de alto risco, tais como o 
consumo de drogas, o tabagismo, 
experiências sexuais précoces e 
violência", afirma-se no mesmo 
documento. Este problema, se nâo for 
tratado, acaba por levar os alunos ao 
desinteresse, à desmotivaçào, ao medo 

e à rejeiçâo da aprendizagem. 
"Também o 'stress', originado 
sobretudo pela sobrecarga de 
actividades, exigência e responsa- 
bilidades na escola, estâ a aumentar de 
forma preocupante, afectando 
actualmente cerca de 35 por cento dos 
alunos dos 12 aos 18 anos", alerta 
aquele institute. Esta é igualmente a 
faixa etâria critica para o aparecimento 
de sintomas de depressào, grave ou 
ligeira, em cerca de um terço dos 
adolescentes, duplicando esta 
proporçâo no caso das raparigas, 
avança ainda o Institute da 
Inteligência. 
Quer o "stress", quer a ansiedade e as 
depressôes sâo responsâveis por 
perturbaçôes afectivas, emocionais, 
comportamentais e fisiolôgicas e estâo 
intimamente relacionadas corn o 
insucesso escolar. 
Um alto desempenho escolar dépende, 
segundo um estudo norte-americano 
citado pelo Institute da Inteligência, 
"de habilidades e competências que nâo 
têm nada a ver corn o factor 
inteligência", prendendo-se corn 
capacidades como a autoconfiança, a 
motivaçào e a curiosidade. 
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Dufferin & Dupont -mais perto de si 

Preços da electiicidade 
em Portugal val baixar 
Os preços da electricidade em 
Portugal deverâo descer 0,6 % a 
partir de 1 de Janeiro de 2000 para 
todos os segmentes de clientes, 
industriais ou particulares. É esta a 
proposta da Entidade Reguladora 
do Sector Eléctrico apresentada 
esta semana ao Conselho Tarifârio 
do mesmo organismo, que tem 
agora 30 dias para se pronunciar. 
Este valor descida nominal para 
2000 no tarifârio da energia 
eléctrica acaba por ser superior aos 
0,2 % previstos aquando da fixaçâo 
da tabela no ano passado e guarda 
em si uma inovaçâo: deixa de existir 
uma diferenciaçâo entre industriais 
e familias. Para este ano, a reduçâo 
média global do preço da 
electricidade foi de 6,4 % mas 
désignai - os industriais 
beneficiaram de descida de 10 %, e 
os domésticos de 4,7 %. 
A descida superior ao previsto 
relaciona-se corn a evoluçâo de 
parâmetros ponderados, designa- 
damente a ERSE estima um 
aumento de 4,9 % no consumo em 
2000, enquantos os custos variâveis 
de aquisiçâo deverâo subir 7,5 %. 

Jorge Vasconcelos, présidente da 
ERSE, explicou a nâo diferenciaçâo 
de reduçâo para os industrias por jâ 
nâo existir um "desvio tâo grande 
entre consumidores domésticos e 
industriais e face à média europeia" 
e por estarem "a decorrer estudos 
para a revisâo da actual estrutura 
tarifâria". 
A ERSE fixou ainda novos limites 
mâximos de proveitos para as 
empresas sujeitas a regulaçâo. Para 
2000 serào de 603 milhôes de 
contos, mais 5,4 % que os 572 
milhôes de 1999. Se estes valores 
forem ultrapassados, os ganhos 
serâo repercutidos nos 
consumidores dois anos depois. 

HESTAlIR/tIVT f ATKBllVf. 

O Calor do seu Inverno 
‘ Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: 
Seafood Fully 
Licensed - Live 
Entertainment, 

Weddings, Baptisms, 
Banquets, Communions 
and other events 

^anudtic ISatzos 

dasdziû IStds 
TEL:(426)654-9696 / 654-9058 
rAX:(416)654-9058 

OAKWOOD AVCNLC, TORONTO, ON M6C 2W4 
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0 berço asiàtico dos primai^ 
Escavaçôes na Birmânia puseram a descoberto a dentiçâo 
de um antropôide coin 40 milhôes de anos. 
Uma nova espécie de antropôide, com 
40 milhôes de anos, foi descoberta na 
Birmânia. Este achado vem dar uma 
nova força à teoria recente de que os 
primatas tiveram origem na Asia e 
nâo em Africa. "Talvez tenhamos, 
agora, que mudar todas as nossas 
teorias sobre as origens e evoluçâo 
dos antropôides", afirmou o francês 

Bahinia, publicada na ediçâo de hoje 
da revista Science, os investigadores 
escavaram ainda um maxilar inferior 
de um primata mais avançado 
chamado Anfipiteco. Segundo as 
conclusôes dos cientistas estas duas 
espécies fazem parte do grupo dos 
antropôides que inclui todos os simios 
e primatas, vivos e fossilizados. 

Jean-Jacques Jaeger, coordenador do \Até agora, muitos antropôides foram 
projecto de escavaçôes franco 
birmanês. 
O professor Jaeger, da universidade 
francesa de Montpellier-II, descobriu 
pedaços da dentiçâo e maxilares da 
nova espécie, a que deram o nome de 
Bahinia pondaungensis, numa 
camada sedimentar de argila 
vermelha. Corn base nas anâlises de 
antropôides da mesma época, os 
investigadores calculam que o 
Bahinia era um ser pequeno, que se 
alimentava de insectos. 
Juntamente corn a descoberta do 

descobertos em Africa. È justamente 
de la uma das nossas primeias 
antepassadas conhecidas, Lucy. 
Achados como o de Lucy 
alimentaram durante anos a teoria de 
que o continente africano foi o berço 
dos antropôides, bem como das 
origens humanas. Ultimamente, 
porém, os fôsseis de antropôides 
descobertos na Tailândia, na China e 
na Birmânia remontam a eras muito 
anteriores às dos fôsseis africanos. Os 
achados asiâticos recuam a uma 
época situada entre os 49 e os 33 

ACHADOS. Os 

restas fissilixados 

de "Lucy" 

sào uma peça forte 

a favor da teoria 

africana das 

origens do homem 

milhôes de anos. Lima 
espécie em particular, 
um pequeno primata 
chamado Eosimias, é 
tâo antigo que alguns 
cientistas duvidam se 
poderâ ser 
considerado antropôide. 
Depois de os cientistas analisarem em 
pormenor a dentiçâo do Bahinia, 
decidiram inclui-lo na mesma familia 
do Eosimias, apesar de o fôssil 
descoberto recentemente ser mais 
complete. Estas duas espécies em 
conjunto constituem os antropôides 
mais antigos alguma vez descobertos, 
e ambos foram descobertos na Asia. 
Jaeger e os sens colegas acreditam 
que esta descoberta poderâ significar 
que os antropôides tiveram origem 
asiâtica e que depois, em 
determinado ponto da sua existência, 
emigraram para Africa. Outre 
aspecto importante desta descoberta 

é o Bahinia, que se julga ter 40 
milhôes de anos, corn uma dentiçâo 
que, segundo os cientistas, remonta 
aos 75 milhôes de anos. A mistura do 
velho e do novo nesta espécie poderâ 
significar que o grupo de antropôides 
a que pertence o Bahinia tem uma 
ârvore genealôgica de ramagens mais 
altas do que o que se supunha. 
Remontarâ, possivelmente, aos 58 
milhôes de anos. Os cientistas vâo 
voltar ao terreno para identificar de 
forma segura a familia de antropôides 
à quai pertence esta nova espécie. 

Restes fossilizados de espécie 
antes desconhecida, 

corn 120 milhôes de anos, 
foram descobertos 

em Liaoning, na China 

Um animal de aspecto agressivo, corn garras 
afiadas e dentes no bico, do tamanho de um perû, 
poderâ ter sido o primeiro dinossauro voador corn 
penas e o elo que faltava entre os énormes répteis 
de hâ milhôes de anos e as elegantes avés actuals. 
Fôsseis do animal, descobertos na provincia 
chinesa de Liaoning, indicam que a espécie, 
designada Archaeoraptor liaoningensis, viveu hâ 
120 a 140 milhôes de anos, quando um ramo dos 
dinosauros estava a evoluir para a vasta familia das 
aves. 
"Este foi o primeiro dinossauro capaz de voar", 
disse Philip Currie, do Royal Tyrrell Museum, de 
Alberta, Canada, que fez parte do grupo de anâlise 
do fôssil. "Nâo sabemos se voava bem ou nâo, mas 
possui todas as estruturas de um animal voador." 
Segundo Currie, os ossos do animal parecem-se 
corn os das aves modernas. Os membres superiores 
modificaram-se para formarem a estrutura das 
asas. Além disse, o A. liaoningensis possuia penas e 
uma longa cauda. 
"A cauda longa e rigida sugere que servia de ajuda 
a manobras de voo, mas indica que o animal nâo 
dévia ser um voador perfeito", sublinhou Currie. 
Os fôsseis da nova espécie, que foram apresentados 

RECONSTITUJÇÀO. 

Antepassado das aves era do tamanho de um peru 

em Washington, fazem parte de um grupo de 
dinossauros corn penas achados na China. 
Outre animal, o Sinornithosaurus millenii, 
também encontrado recentemente, tinha 
caracteristicas semelhantes às aves e penas curtas. 
As suas dimensôes eram as de um perù, mas, 
provavelmente, nâo voava. 
Fôsseis de outre dinossauro do mesmo tipo, o 
Beipiaosaurus inexpectus, foram também 
apresentados. 
Este era maior que os outres, corn cerca de 1,20 
metros de comprimento, e, aparentemente, tinha 
penas rlgidas e estreitas que sô deveriam servir de 
protecçào. 

Os très animais sâo todos terôpodos, um grupo que 
incluia o grande predador Tyrannosaurus rex. 

Distincia entre 
Paris e Usboa 
corn mamem 
de erra minima 

I Os dois cientistas laureados corn o Prémio 
Nobel da Fisica conseguiram que uma teoria 
quântica de campo pudesse ser trabalhada 
matematicamente, afirmou o professor da 
Universidade de Coimbra Armando 
Policarpo. Para este professor catedrâtico do 
Departamento de Fisica e director do Polo de 
Coimbra do LIP (Laboratôrio de IInvestigaçào em Fisica Experimental de 
Particulas), Hofft e Veltman conseguiram 
chegar a resultados quantitativos rigorosos. 
Através dos seus trabalhos, no ambito da 
fisica teôrica das particulas, é possivel 
"calcular propriedades magnéticas do 
electrào corn erros minimos", afirma 
Armando Policarpo, exemplificando: "numa 

I distancia entre Lisboa e Paris o erro é inferior 
I à espessura do cabelo". Conseguiram calcular 
I a massa da particula "Ouark", e da particula 

"Higgs". 
Com o câleulo da massa da "Higgs" foi 
possivel avançar para a criaçâo do grande 
acelerador do Centro Europeu de Pesquisa 
Nuclear (CERN), que terâ 25 quilômetros, 
acrescentou Armando Policarpo. Gerardus 
Hooft esteve na Universidade de Coimbra em 
1996 e Martinus Veltman em Abril deste ano, 
no ambito de contactos corn investigadores 
do Departamento de Fisica. 
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CHEV-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 selccçâo de carros, camîôes e carrînhas de 
carga e passageiros, novos, de "99. Tudo lein que ser 
vendido para dar lugar aos HOVOS 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, Xcl 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 

lift 

A ideia de falta de segurança continua a ser o maior obstàculo 
ao desenvolvimento do comércio electrônico 
Cerca de 15 por cento das 
transacçôes comerciais na Europa jâ 
sâo realizadas através Internet, 
sendo responsâveis por um 
movimento financeiro de 300 
milhôes de contos. Em 2003, e de 
acordo corn a Europay 
Internacional, este ùltimo indicador 
deverâ registar qualquer coisa como 
3,7 mil milhôes de contos. O estudo 
desta entidade - lider na Europa em 
sistemas e serviços de pagamentos e 
responsâvel por marcas como a 
Eurocard/Mastercard, Maestro, 
Eurocheque e Cirrus - demonstra 
que a grande maioria das 
transacçôes europeias 'on-line' sâo 
pagas através de cartôes de crédito e 
efectuadas dentro do pais de origem 
do consumidor (80 por cento), 
representando um enorme 
potencial para entidades bancârias 
e comerciantes. Agentes estes que 
poderâo, assim, incrementar 
substancialmente as transacçôes 

corn cartôes e respectives volumes 
associados. Os cartôes de débite 
débite surgem numa segunda 
posiçâo, seguidos pelos vales postais 
e pagamentos contra entrega. 
Quando questionados sobre a razâo 
pela quai o crescimento do 
comércio electrônico na Europa era 
inferior ao que se regista na 
América do Norte, cerca de 64 por 
cento avança corn a ideia de que os 
produtos vendidos na Internet 
seriam mais caros do que as lojas 
tradicionais. Mais de metade 
consideram que era mais dificil 
devolver artigos e 56 por cento 
mostraram-se preocupados corn a 
segurança nas transacçôes. De facto, 
a questâo da segurança revela-se 
fundamental em qualquer sistema 
de pagamento. O protocole SET 
(transacçôes electrônicas em 
segurança) permite obter a garantia 
imediata dos pagamentos 
efectuados em terminais de PC corn 

cartôes de banda magnética através 
da utilizaçâo de certificados 
digitais. Até ao momento, foram jâ 
cerca de cinquenta os bancos 
europeus que implementaram este 
protocole. Os cartôes corn 'chip' 
continuam a ser considerados como 
o elemento essencial para efectuar 
pagamentos seguros e permitir o 
acesso a serviços bancârios através 
da rede mundial, pois, référé a 
Europay International, oferecem as 
mesmas garantias de um compra 
directa. Um factor essencial para o 
crescimento do comércio 
electrônico na Europa é o numéro 
de lares ligados à Internet. No final 
do ano passade, existiam 14 milhôes 
de lares europeus ligados à rede 
mundial, representando apenas 
uma penetraçâo de 9 por cento do 
total da populaçâo. Em 2003, 
espera-se que estes valores 
ultrapassem o triple, atingindo os 
47 milhôes, que corresponderâ a 

uma penetraçâo de 31 por cento. 
Actualmente, é na Suécia que se 
regista a maior percentagem de 
consumidores da Europa, corn 2,5 
por cento da populaçâo a afectuar 
compras em sistema on-line. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Um novo ciclo de vida esta em 
andamento. Voce £az algumas coisas 
antigas enquanto as novas entram 
no seu destino. E isso se aplica aos 
relacionamentos, assim como a 
outras areas da sua existência. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Leia a mensagem de Cameiro para 
obter utna informaçâo vital. 
Empreenda um recomeço tomando 
novo rumo. No amor,'^venture-se, 
assuma riscos. Nativos de Leâo e 
Aquàrio têm grande influência no 
dia de hoje.  

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Destaque para direcionamento, 
motivaçâo, meditaçâo. A questâo 
da situaçâo conjugal continua a 
ocupar os seus pensamentos. Nas 
finanças, esteja atento/a aos 
procedimentos contâveis. 

CAR/VNGUEJO 
21/6 a 21/7 

Diversifique, expérimente, faça 
consultas e pesquisas para mudar o I 
seu guarda-roupa. Actualize-se, 
procure nâo ficar no passado. Um 
native de Sagitàrio tem uma grande! 
Participaçâo nesse momento. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r- 
Surge a oportunidade de adquirir 
uma peça de vestuârio que vai fazer 
Voce parecer e sentir-se diferente. 
Isso tem a influência directa de uma 
pessoa do sexo oposto. Hâ um 
nativo de Escorpiâo no cenârio. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Destaque para o lugar onde mora, 
familia e rendimentos. Hà mûsica 
no cenârio, a harmonia doméstica é 
importante. Aprenda mais sobre 
coordenaçâo de cores antes de 
reformar a sua moradia. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Voeê poderâ transformar-se no 
assunto do momento. Acentue o 
incomum. Pessoas que antes o/a 
temiam agora vâo aproximar-se, 
buscando seus conselhos. Hâ um 
peixe envolvido nessa histôria. 

VIRGEM Talvez voeê esteja em dûvida: "Serâ 
23w8 a 22/9 * 

que estou fazendo a coisa certa?" A 
principio, poderâ parecer que nâo, 
mas se voeê seguir seu coraçâo farâ 
a coisa certa. Um Gémeo tem um 
papel importante nisso. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Faça de hoje um dia de exercicio de 
poder. Voeê estarâ no lugar certo - seu 
discemimento e sua intuiçâo estarâo 
aguçados. Um nativo de Capricômio 
desempenha papel importante no 
cenârio. Seu numéro de sorte hoje é 8. 

CAPRICÔRNIO Explore as vârias oportunidades 
22/12 a 20/1 antes de tomar uma decisâo 

definitiva. Uma viagem poderâ ser 
considerada uma opçâo importante. 
As pessoas consultam-no/a sobre 
seus problemas mais intimos. 

AQUARIO Seu desejo se realiza, talvez nâo 
21/1 a 19/2 ggjg P melhor para voeê, mas voeê 

nâo vai mudar de ideia. Acentue o 
novo, O original, imprima o seu 
estilo e nâo imite os outros. Hâ um 
nativo de Leâo no cenârio. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Sua atençâo gira em tomo de 
direcionamento, de motivaçâo. O 
relacionamento amoroso é sério, 
suficientemente sério para pensar 
em casamento. Um nativo de 
Caranguejo tem a ver corn tudo isso. 

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

miAVm CRUZADAS 
HORIZONTAIS: 
I- Desfazer; eriçado. 2-Espeto o 
arpéu em; numeral cardinal. 
3-Nado; batrâquio; terreiro a 
volta da igreja. 4-Sufixo; 
alvorada; dialecte românico 
falado no norte de França. 
5- Apelido; abaixa; letra grega. 
6- Governanta; mina de ouro 
(ant.). 7-Termina; lavra. 8-Brisa; 
género lirico; simb. quimico do 
americio. 9-Int. (designativa) de 
pancada; signe do Zodiaco; 
rigeza (fig.). 10-Periodos; simb. 
quim. do astato; levantar. 
II- Cont. da prep. Em corn o 
art. AS; isolado. 12-sacudir; 

  canto em coro. 

VERTICAIS: 
I- Nocivo; torna azedo. 2-Ala; lavrar. 3-Flanco; Antes de Cristo (Sigla); 
cura. 4-Enguia; condutor de palanquim na India; graça (fig.). 
5-Repùblica Portuguesa (sigla); amâvel; apelido. 6-Cercadura; superficie. 
7-Despacha; barco de recreio. 8-Sib. quimico do ruténio; contagio; rés-do- 
châo (bras.); o intimo. 10-Rio Português; adv. de lugar; ave de rapina. 
II- Sorrira; larva do queijo. 12-Esmola; que nâo reconhece a lei moral. 

■jBJOD ijninqy-^i 'B ïOUUO îSBU ÎQ-ff 

•OOB iOB3^ ;sB2-6'uiB ÎBOuq ÎJV8 i'Bmn iodju iy-j ’odsaiD iJipQ-j; 
îSIViNOZraOH 
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ÛRStnflL DO ninHO 
COM ESPIRITO JOVEM 

Esta semana decidi passar pelo 
Minho, melhor dizendo, pelo Arsenal 
do Minho de Toronto. Estive a falar 
com um jovem de 22 anos que, 
embora seja natural de Aveiro, tem 
fortes ligaçôes a este clube minhoto, o 
quai jâ fréquenta desde muito novo. 
O seu nome é Carlos Silva e é o actual 
présidente do Arsenal do Minho. 
Milénio - Sendo natural de Aveiro, o 
que é que te levou a envolver no 
Arsenal do Minho? 
Carlos Silva - Desde pequeno que vou 
ao Arsenal do Minho corn o meu pai 
e comecei desde logo a envolver-me 
em actividades do clube, inclusive 
mais a sério no rancho folclôrico 

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 soluçào dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

Rancho folclôrico do Arsenal do Minho 

onde, de momento, sou o mais velho 
do grupo. Talvez o facto de nâo 
existir um clube na comunidade a 
representar Aveiro, fizesse corn que 
eu procurasse outro, pois Portugal e 
as suas tradiçôes sempre foram, e 
serâo, uma grande parte da minha 
vida. Penso que nâo existe nada 
melhor na comunidade do que os 
clubes e associaçôes portuguesas para 
representar as nossas tradiçôes. 
M - Agora como présidente do clube, 
e diga-se de passagem - o présidente 
mais novo dum clube português(?), 
como te sentes? 
CS - Tenho muito orgulho em 
realmente ser o présidente 
mais novo dum clube 
português e gostava de ver 
mais jovens nas direcçôes dos 
outros clubes, nâo sô como 
présidentes, mas a ajudar as 
direcçôes naquilo que 
puderem. Penso que se a 
juventude nâo se juntar e nâo 
fizer nada em prol das nossas 
tradiçôes, estas vâo-se 
perdendo lentamente. 
M - Como apareceu a ideia 
de ires para a presidência do 
clube? E como é que tem sido 
o apoio por parte dos 
directores e, até mesmo, da 
comunidade? 
CS - A ideia de ir para a 
presidência partiu dos 
prôprios directores e tenho 
que admitir que ainda pensei 
duas vezes, pois sei que ser 
présidente envolve muita 
responsabilidade, dâ 
trabalho e rouba muito tempo das 
nossas vidas; mas pensei bem e aceitei 
a proposta e, de momento, estou 
orgulhoso da decisâo que tomei. 
Quanto ao apoio que tenho tido desde 
Fevereiro deste ano, que foi quando 
entrei para a presidência, tem sido na 
verdade espectacular, tanto por parte 
dos directores, dos sôcios e amigos do 
clube, como até da prôpria 
comunidade e aproveito desde jâ a 
oportunidade para agradecer esse 
apoio. 
M - Sei que este fim de semana o 
clube vai comemorar o 13° 
aniversârio. Fala-me um pouco do 
que vai acontecer. 
CS - Bem, vamos dar inicio na sexta- 

feira corn o Porto de Honra, a ter 
lugar na sede do clube. No Sâbado, 
vamos dedicar o dia ao fôlclore e 
vamos apresentar o espectâculo na 
Escola St. Luke. No Domingo, 
estaremos de novo no clube para o 
jantar de gala. Devo acrescentar, e 
corn muita honra, que ter'emos como 
convidado especial o Sr. Joâo Gomes 
de Oliveira, présidente do Sporting de 
Braga, esperando também pela 
confirmaçâo da vinda do Sr. 
Mesquita Machado, présidente da 
Câmara Municipal de Braga. Fica, 
desta forma, o convite para todas as 
pessoas passarem pelo Arsenal do 

Minho, pois teremos muito gosto em 
recebê-las. 
M - Agora, para finalizar, gostaria que 
deixasses uma mensagem para os 
jovens da comunidade. 
CS - A minha mensagem é muito 
simples: que os jovens entrem e 
estejam mais em contacto corn os 
clubes, que promovam mais 
actividades jovens e que nâo tenham 
vergonha de falar a nossa lingua. 

Para o Carlos Silva e para todos os 
jovens que tentam manter vivas as 
nossas tradiçôes sô quero dizer uma 
coisa: 

Continuem! 
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VfRUS; INFECÇilES; EPIDEMIAS. 
SUAS IMPUCAÇOES. 
Nâo sô as bactérias, ou os virus, 
podem causar infecçôes. Também 
outros micro-organismos 
considerados pertencer ao reino 
vegetal: os fungos; ou outros, 
considerados animais sô corn uma 
célula: os protozoârios podem causar 
doenças, embora estas infecçôes 
sejam raramente perigosas, excepto 
em pessoas muito débeis e doentes. 
Falâmos no ultimo artigo das 
bactérias, enumerando varias 
doenças causadas por estes micro- 
organismos. Os virus sâo as 
particulas vivas, capazes de se 
reproduzirem, mais pequenas que 
existem. Sâo tâo pequenas que nâo 
podem ser visiveis corn os 
microscôpios ôpticos necessitando de 
instrumentes electrônicos de alta 
amplificaçâo para se poderem 
observar. Ao contrario das bactérias 
que se podem mover e dividir fora de 
outras células como seres 
independentes, os virus sô se podem 
dividir e reproduzir dentro de outras 
células. As células invadidas pelos 
virus, para que eles se possam 
reproduzir, acabam por morrer para 
que os virus se propaguem. 
Muitas doenças como as rino- 
faringites, vulgarmente chamadas 
constipaçôes ou resfriados que todos 
os invernos atacam grande parte da 
populaçâo causando fluxo nasal, 
espirros, nariz entupido, dores de 
garganta e algumas vezes uma tosse 
seca, sâo causadas por muitas 
variedades de virus: os rinovirus. 
Esses rinovirus sâo tâo numerosos e 
modificam-se corn tanta rapidez que a 
produçâo duma vacina para 
constipaçôes se torna tarefa dificil, 
senâo impossivel, para além de ser 
pouco prâtica ou justificâvel. A vacina 
para a gripe ou influenza, uma 
doença que tem os mesmos sintomas 
das constipaçôes, mas para além 
disso é mais severa, corn febre e dores 
dos müsculos e que aparece em casos 
esporâdicos ou em epidemias, é mais 
fâcil de se produzir porque sâo 
poucas as variedades de virus 
causadores da influenza. 
Essa vacina é 
importante porque a 
doença é muitas vezes 
perigosa, ou pode ser 
fatal em pessoas idosas 
ou debilitadas por outras 
doenças. Para poderem 
escapar às defesas do 
corpo, estes virus 
modificam-se 
constantemente, e todos 

os anos aparecem variedades 
diferentes. E por isso que, para haver 
protecçâo adequada,. é necessârio 
repetir a vacina anualmente 
preparada corn as variedades mais 
provâveis de causar infecçâo nesse 
ano. Toda a pessoa que tenha mais de 
sessenta e cinco anos de idade, ou que 
sofra de doenças que a tome mais 
vulnerâvel aos efeitos dos virus da 
gripe, como a asma, diabetes, 
doenças crônicas dos pulmôes, do 
coraçâo, dos rins, do sangue, 
deficiências de imunidade como a 
SIDA, doenças malignas e outras 
doenças débilitantes, deve ser 
vacinada. Essas pessoas estâo mais 
sujeitas a terem complicaçôes sérias, 
ou mesmo a morrer, se forem 
afectadas pelo virus da influenza. 
Muitas outras doenças como a 
variola, o herpes da boca e dos lâbios 
(herpes simplex), o sarampo, a 
papeira, a varicela, o herpes zôster ou 
zona, a raiva proveniente da 
mordidela de câes ou animais 
selvagens, os cravos, as aftas da boca, 
ou algumas doenças raras e exôticas, 
sâo causadas por virus de maior ou 
menor virulência. A variola que 
muitas mortes e deformidades causou 
até aos meados do século vinte, esta 
hoje erradicada, graças ao uso duma 
vacina em que o virus atenuado era 
introduzido por raspagem na pele, e 
produzia apenas uma infecçâo local, 
mas capaz de formar anticorpos 
contra essa doença. Muitos de nôs 
corn mais de trinta anos ainda temos 
no braço a cicatriz da vacina contra a 
variola. Foi essa cicatriz que 
contribuiu para o desaparecimento 
dessa terrivel doença. 
O sarampo, papeira e rubéola que 
eram extramamente comuns 
afectando quase todas as crianças 
antes do meado do século, sâo hoje 
bastante raras graças às campanhas 
de vacinaçào de todas as crianças 
contra estas doenças. Infelizmente, 
hâ ainda pessoas que, por motivos 
religiosos, ma informaçâo, ou 
desleixo, nâo vacinam os filhos. 

contribuindo para a continuaçâo 
destas doenças que poderiam 
eventualmente ser erradicadas. 
Recentemente, nos ültimos quinze 
anos, apareceram os primeiros 
antibiôticos antivirais, contra o virus 
do herpes e da varicela. Uma 
variedade de herpes, o herpes 
genital, pode causar lesôes dolorosas 
em forma de vesiculas corn liquide 
que mais tarde se transforma em 
crostas. 
O virus causador da doença pode ser 
transmitido nas relaçôes sexuais. As 
lesôes aparecem e desaparecem em 
ciclos e estes antibiôticos antiviricos 
podem ser bastante ùteis para evitar 
os périodes de recurrência. Como a 
varicela em adultes é muito mais 
perigosa do que em crianças, o uso de 
um desses antibiôticos pode ser 
bastante bénéfice para encurtar o 
tempo de doença e evitar 
complicaçôes. Contudo para o 
medicamento ser efectivo tem de ser 
iniciado o mais cedo possivel. Se for 
usado depois de setenta e duas horas 
desde o inicio da doença é 
completamente ineficaz. 
Alguns virus podem causar doenças 
fatais. A raiva pode ser prevenida por 
uma vacina, mas depois do 
aparecimento da doença nâo existe 
tratamento curative e o enferme nâo 
consegue escapar à morte. 
A ùnica maneira de se prévenir esta 
doença fatal é a vacina de todos os 
câes. 
Todo aquele que for mordido por um 
cào deve exigir do dono desse animal 
uma prova de que este foi vacinado. 
Se o animal nâo foi vacinado, ele 
deve ficar debaixo de observaçâo 
veterinâria para que, se a doença da 
raiva se vier a manifestar no animal, a 
pessoa mordida possa ser vacinada 
imediatamente. 

Se o dono do animal nâo cooperar 
corn estas medidas preventivas ficarâ 
sujeito a sançôes de negligência 
criminal. 
Felizmente, a raiva é hoje uma 
doença rara. Contudo, existem 
animais selvagens, como as raposas, 
infectados corn o virus da raiva. Todo 
aquele que for mordido por um 
animal selvagem deve procurar 
auxilio médico imediatamente. 
As doenças infecciosas foram de 
longe a maior causa de morte até à 
descoberta dos desinfectantes e 
antibiôticos. Nesses tempos ser 
médico, ou enfermeiro, era um acto 
de coragem, abnegaçâo e 
responsabilidade social. Nas grandes 
epidemias dos séculos passados, as 
pessoas, ao fugir das zonas infectadas, 
espalhavam a doença. Eram os 
médicos e outros profissionais de 
saùde que, ao tentarem travar a 
infecçâo e curar os enfermos, eram 
muitas vezes vitimados pelos 
micrôbios e doenças que tentavam 
combater. 
Foi corn grande satisfaçâo que ouvi 
anunciar a atribuiçâo do prémio 
Nobel para a paz à organizaçâo 
Médicos sem Fronteiras. Estes 
médicos corajosos, nâo sô corn 
coragem para enfrentar os perigos 
inerentes à sua profissâo, mas 
também corn a coragem para criticar 
e apontar sem medo os poderes 
estabelecidos, viram finalmente 
reconhecidos os seus méritos em prol 
da paz e responsabilidade social. 
Na minha opiniâo, este 
reconhecimento é também uma 
homenagem a todos aqueles médicos 
anônimos que nâo hesitaram em ir 
para as zonas infestadas de micrôbios 
para exercer o seu mister, e corn 
coragem morreram a honrar a sua 
profissâo. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais compléta e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

ùAci'üam-sc todos os tipos de sc>^uros i-rAbcrlos à mite (Terças e Quintas) 
■UParque de estacionamento nar, tra-iciras x'^Fula-se Portuj^uês 

Para uma consulta telefone: 787“8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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E A TRILOGIA 
CUMPRIU-SE 
Todos os da minha geraçâo, 
independentemente da ideologia que 
hoje possam professar, têm présente 
que os ültimos anos do Estado Novo 
foram conotados coin os très “f’, a 
saber: Fado, Futebol e Fâtima. 
Acusava-se o regime da época de os 
utilizar como forma de alienaçâo do 
povo a fim de que este, anestesiado, 
nâo tivesse consciência da ditadura 
opressiva em que vivia. 
Previno antecipadamente que nâo 
pretendo fazer qualquer anâlise 
politica, mas, tâo sô, reflectir sobre a 
sucessâo de acontecimentos que, nos 
ültimos dias, provocaram uma onda 
de emoçôes todas elas ligadas a esta 
trilogia. 
Primeiro “P, Fado, esconjurado logo 
apôs a revoluçâo de 1974 e 
posteriormente reabilitado, nunca foi 
tâo ouvido como hoje, apôs se ter 
tornado conhecimento da morte da 
grade diva. Nas primeiras horas, em 
alguns locais, esgotaram-se discos 

compactos e cassetes, numa corrida 
vertiginosa “à cata” do que ainda 
houvesse. Eu prôpria confesso que, 
nâo tendo nenhum em casa, me 
apressei a comprar imediatamente très 
CD. De repente, todos recordaram 
letras hâ muito esquecidas e entoaram- 
nas na hora da despedida. 
Ainda o povo nâo tinha sequer tido 
tempo de secar as lâgrimas, umas 
pûblicas outras choradas na 
intimidade de cada lar, quando, 
sâbado, no jogo contra a Hungria, 
Portugal conseguiu os très golos que 
lhe permitiram o apuramento para o 
Europeu-2000. Para além do peso do 
resultado, hâ a destacar que o mesmo 
se iniciou corn um estâdio repleto a 
entoar o “Mouraria” de Amâlia. Fado 
e Futebol unidos numa simbiose que a 
todos tocou profundamente. 
Pausa para o povo votar em 
consciência, discutir e analisar os 
resultados eleitorais, quando uma 
nova noticia se abate sobre todos: 

Pedido de 
A entrevista que me foi solicitada, na 
passada semana, nâo foi gravada. 
Ana Fernandes tomou nota das 
respostas por mim proferidas e, 
posteriormente, elaborou o texto 
escrito. Depois de a 1er, jâ o jornal 
circulava, tive oportunidade de a 
contactar telefonicamente e 
apresentar-lhe os meus reparos sobre 
algumas imprecisôes contidas no 
texto. Foi-me dada a liberdade de, 
nesta resposta, esclarecer os leitores a 
fim de que nâo ficassem na posse de 
alguma informaçâo errada. 
“Mas ainda tenho 32 alunos que 
fazem um esforço enorme para 
acompanhar a aula” (colunaS). De 
facto, tenho uma turma de 32 alunos 

de entre estes, alguns sentem 
dificuldades em estar ao nivel dos 
conteûdos programàticos exigidos. 
O Instituto Camôes nâo foi fundado 
em 1929, mas sim em 1992, como 
mais abaixo référé Ana Fernandes. 
Estâmes assim perante uma 
çontradiçào. O que se pretendeu 
dizer é que a politica de difusâo da 
Lingua e Cultura Portuguesas, no 
Mundo, se iniciou em 1929, sob a 
égide da Junta de Educaçâo Nacional, 
corn a criaçâo da primeira rede de 
Leitorados. Este organisme passou 
por posteriores remodelaçôes e 
atribuiçôes, ad longo dos anos. O 
ùltimo chamou-se ICALP que, a 
partit de 1992, toma a designaçâo de 
Instituto Camôes, corn fuiiçôes ’ e 
competêneias alargadas. 

O periodo designado por 
“orgulhosamente sôs” nâo se reporta 
a 1976, mas sim ao regime anterior à 
revoluçâo de 1974, em que Portugal, 
isolado do mundo, perfilhava esta 
maxima defendida por Salazar para 
justificar a ausência de relaçôes 
diplomâticas corn alguns paises, por 
razôes que todos conhecemos. É, 
pois, importante que fique claro que 
esta expressâo foi utilizada no 
contexto do alargamento da rede de 
leitorados ao leste europeuv Africa e 
Asia. 
Ainda nesta resposta, adverte-se que a 
forma verbal “tinham” deveria estar 
no plural, porque se référé ao pais e 
nâo aos leitores, como é demasiado 
évidente. 
No texto por mim escrito, coluna 4, 
encontra-se a palavra “salgado”, 
quando no original estâ “saglado”. 
Pretendo realçar a dificuldade 
fonética que estes povos têm em 
pronunciar a consoante “r”, 
transformando-a em “1”, como tive 
ocasiâo de constatai, por duas vezes, 
ao ouvir uma japonesa cantar “Povo 
que lavar no rio”. Reconheço que, ao 
entregar o texto a Ana Fernandes, nâo 
referi este pormenor, o que talvez a 
tivesse levado a pensar que se tratava 
de uma gralha, como tantas vezes 
acontece a quem trilha estes 
caminhos. 
Obrigada, Ana, por me ter permitido 
este esclarecimento. 

Portugal escolhido como pais anfitriâo 
para acolher o Euro-2004. Verteram- 
se lâgrimas, desta vez, de alegria! 
Parabéns a Carlos Cruz, o rosto da 
candidatura, e a toda a équipa que, 
nâo se poupando a esforços, permitiu 
que Portugal triunfasse sobre outros 
que, à partida, congregavam maior 
numéro de votos. O segundo “P, 
Futebol, acabava de dar duas grandes 
alegrias aos portugueses. 
Sem dùvida, Portugal estâ a viver um 
periodo em que, um conjunto de 
factures: o sucesso da Expo-98, a 
atribuiçâo do Nobel da Literatura a 
Saramago, a luta diplomâtica travada 
no adverso xadrez politico 
internacional a favor da causa de 
Timor, lhe deram visibilidade e o 
colocaram na ribalta da cena mundial. 
Subitamente, o rectângulo à beira mar 
plantado, fadado para um destino que 
nada mais tinha a oferecer que nâo 
fosse o turismo, acordou da letargia 
para, de repente, começar a ser 
notado, a “estar na moda” e a fazer 
valer a credibilidade que, durante 
muito tempo, permanecera 
adormecida. 
Falta, entâo, para me nâo desviar do 
tema, falar do terceiro “P, Fâtima. O 
dia em que se soube da escolha de 
Portugal para o palco do Euro-2004, 
12 de Outubro, coincidiu corn a 
ritualizada procissâo do adeus à 
Virgem, em Fâtima, véspera de 13 de 
Outubro, data da ultima apariçào. 
Gilberto Madail apressou-se a ir a 
Fâtima cumprir a sua promessa, como 
havia dito, caso a candidatura de 
Portugal vingasse. 
E caso, entâo, para dizermos que se 
cumpriu a trilogia: Fado, Futebol e 
Fâtima! 
No entanto e, quase por ironia, entre o 
primeiro e os dois ültimos, realizaram- 
se as eleiçôes legislativas, passados que 
sâo 25 anos sobre a instauraçâo da 
democracia, que deram uma maioria 
confortâvel à esquerda protuguesa se, 
aos votos obtidos pelo Partido 
Socialista, juntarmos os do Partido 
Comunista e do Bloco de Esquerda. 
A congregaçâo deste conjunto de 
eventos, pela sua 
proximidade e projecçâo, 
levam-nos entâo 
reflectir se esta trilogia 
teria sido apenas 
apanâgio do Estado Novo, 
como muitos pretendem 
ou se, afinal, ela estâ de 
tal maneira enraizada na 
nossa matriz cultural, que 
continua a servir de polo 
aglutinador de multidôes, 
irmanadas num mesmo 

sentimento, que nada tem a ver corn a 
ideologia dominante. Parece, 
portante, concluir-se que talvez seja jâ 
tempo de exorcizarmos os fantasmas 
do passade e assumi-los, sem 
complexes, como parte intégrante da 
nossa cultura, enquanto emanaçâo de 
um povo. 
O povo português continua a gostar de 
fado. 
O povo português continua a vibrar e 
a sofrer corn as vitôrias e derrotas dos 
seus clubes favorites. 
Ano apôs ano, os peregrines 
continuarâo a deslocar-se a Fâtima em 
remarias de agradecimento à 
intercessâo da Virgem Mâe e o culte 
mariano hâ-de perdurar “enquanto 
houver portugueses”. 
Resta-nos, assim, aceitar de uma vez 
por todas a tradiçào, sem que ela 
tenha de estar sempre associada a 
atraso cultural ou a uma determinada 
ideologia. 
Citando Girardin “Da inutilidade das 
perseguiçôes e das torturas nasceu a 
tolerância religiosa”. 
Apesasr de algumas assimetrias ainda 
existentes, Portual estâ hoje mais 
moderne e afirmativo do que nunca. 
Pela primeira vez, soube falar alto e 
abandonar a tradicional posiçâo “de 
côcoras” para o mundo. Provou-o 
durante a crise de Timor, corn uma 
diplomacia que nâo dormiu, ao 
contrârio, reclamou e exigiu. As 
provas dadas durante a programaçâo e 
realizado da Expo-98, permitiram-lhe 
garantir a sua capacidade de 
organizaçào de eventos desta 
envergadura. Como prémio da sua 
tenacidade e voluntarismo, foi agora 
contemplado corn a responsabilidade 
do Euro-2004. 
Para a maioria dos jovens luso- 
canadianos este é mais um exemple 
de que o Portugal de hoje nâo é, de 
facto, o mesmo de que falam os seus 
pais. 
E porque jâ nâo se revêem nele é 
altura para, como canadianos, 
continuarem a ter orgulho nas suas 
raizes, por muito longinquas que elas 
se encontrem. 

LOCKSMITHS 
Q Oorne ©QPtyfleo 

Prompt 24 HouisMobMi L«ck 8«rv)c« 



24 CLASSIFICADOS 
Quinta-feira, 21 Outubro, 1999 

O MILÉN10 

Gozinhi 
Pnrtuiiesa 

Bites à 
Bortugàiia 

Frite os bifes (jà temperados de 
alho e sal) em bastante 
margarina, para fazer o molho, 
depois de fritos q.b., retire e 
reserve, tendo o cuidado d^ os 
tapar corn uma folha de aluminio 
para nâo arrefecerem. Em lume 
brando acrescente ao molho dois 
calices de leite (mexa e deixe 
ferver um pouco), um calice de 
café de cevada (mexer), uma 
colher de sobremesa de mostarda, 
uma colher de sobremesa mal 
cheia de farinha (mexer muito 
bem), uma pitada de pimenta q.b. 
Deixar engrossar durante alg^uns 
minutes tendo o cuidado de 
mexer sempre. RectiJHque os 
temperos. Quando o molho estiver 
pronto, coloque os bifes que 
preservou dentro da frigideira 
alg^ns minutes e esta pronto a ser 
consumido. 

Curau 
de wnitha ^erde 

Ingredientes: 

300 gr. de milho verde (natural ou 
congelado) 
1 litro de leite 
8 colheres (sopa) de açûcar 
1 pitada (cabo de colher) de sal 
50 gr. de maisena (amido de milho) 
canela em pô 

Modo de fazer: 

Reserve 2dl do leite. Bata no liquidificador o 
milho corn o restante do leite. Coe o liquido 
para uma panela. Misture ao leite preservado 
O açücar, o sal e a maisena e bata no 
liquidificador. Despeje na panela e leve ao 
fogo brando, mexendo sempre até cozinhar. 
Despeje em tacinhas de sobremesa e polvilhe 
corn canela. Leve ao refrigerador. Sirva 
gelado. 

Bon Apetit 

OChefe /(Asdrûbal) 

Agenda 
comunllâria 

- Sàbado, dia 23, o Clube Académico de 
Viseu de Toronto, realiza um janiar de 
confraternizaçâo ao seu Rancho 
Folclbrico. Esta testa terâ animaçâo do I|J 
Naaaré Praia. 

- O Sport Angrense de Toronto esta em 
testa, sàbado, dia 23, com balle semanal e, 
no prôximo hm-de-semana, dia 30, 
comemorando o Halloeen, corn animaçâo 
do Conjunto Tabu. 

. P Graciosa Community Centre ot 
Toronto, realiza este tim-de-semana, 
sà.bado 23, o Balle das Castanhas e, sàbado, 
dia 30, o Halloween, com a presença de 
Dinis Cruz e dos Two Amigos. 

- O Vigésimo Festival Internacional de 
Autores do Canada realiza-se de 20 a 30 de 
Outubro, no Harbourtront Centre, em 
Toronto. Into: (416) 973-4000. Neste Festival 
Internacional de Autores, participam 50 
escritores convidados. 

- A Associaçâo dos Capelenses do Ontàrio 
comemora o seu 3°. aniversàrio com um 
jantar de confraternizaçâo no dia 13 de 
Novembre, no salâo da Local 183, pelas 
19:00 boras. 
Deslocam-se a Toronto, vindo de Portugal, 
O convidado Padre Manuel Galvâo e, dos 
EUA, O Prot. Dr. José Francisco Costa, da 
Universidade de Massachusetts e 
responsâvel da Associaçâo Capelense dos 
EUA. As variedades estarâo a cargo de um 
I^, Otilia de Jesus e, vindo de Lisboa, o 
solista do grupo Bandalusa, Paulo Ribeiro. 
Mais surpresas... 
Para intormaçôes, contactem 
Manuel Sousa: (905) 607'3623 ou, 
Tabico: (416) 533-5485 

- A Banda do Senhor Santo Cristo de 
Toronto realiza na Igreja de Santa Maria, 
em Toronto, as Pestas de Santa Cecilia, 
Padroeira dos müsicos, nos dias 27 e 28 de 
Outubro. Haverâ mùsica para dançar corn 
I>J, arremataçôes e bazar. Haverâ 
concertos corn as Bandas do Senhor Santo 
Cristo e Lira do Divino Espirito Santo de 
London. 

- O F.C> do Porto ot Toronto, realiza a sua 
testa de aniversârio -12 anos de villa!- no dia 
14 de Novembro. 
Para anunciar o programa çomemorativo 
da eteméride, os responsâveis do F.C. Porto 
ot Toronto realizam uma Conterência de 
Imprensa no Farol Churrasqueira, pelas 
19:00 horas, hqje, quinta-teira, dia 21. 
Entretanto, sàbado, 23 de Outubro, o 
F.C.Porto ot Toronto, realiza um convivio 
na sede para encerramento da época 
desportiva e entrega de Trotéus aos seus 
représentantes da secçâo de Pescas e de 
futebol.Tntormaçôes: (416) 534-0127 

Companhia de construçâo précisa de 
operàrio corn interesse em aprender a 
trabalhar corn equipamentos pesados. 
Bom salârio e beneticios. 
TEL: (905) 738-6655 

Precisa-se de empregada doméstica para 
tomar conta de 2 crianças e limpar a casa. 
Dâ-se alojamento. 
TEL: 656-8817 

Precisa-se de pessoal para trabalhar em 
cotragens. 
TEL: 566-0020 

Padaria nécessita de empregada de balcâo 
corn alguma experiência. 
TEL: 537-2993 

Fâbrica de costura em Mississauga nécessita 
de costureiras corn experiência. 
TEL: (905) 502-5804 

Otlcina précisa de electricista e de 
condutor corn experiência. 
TEL: 232-2925 e taie corn Fernando Botelho. 

Companhia de construçâo précisa de 
condutores corn carta de pesados e de 
operadores corn ou sem experiência para 
màquinas escavadoras. 
TEL: 520-3639 

Fâbrica de divisôrias para escritôrios e lojas 
précisa de carpinteiros de acabamento. 
TEL: 755-0001 

Precisa-se de pessoal corn ou sem 
experiência para instalar alarmes. 
TEL: 255-8888 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
em regime de tempo-inteiro. 
TEL: 767-3438 

Precisa-se de pedreiros corn experiência. 
TEL: 831-2369 

Fâbrica de armârios de cozinha précisa de 
pessoal. 
TEL: 763-7177 

4r 
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Boavista conquista segundo 
ponto na liga milionâria 
O Boavista conquistou o seu segundo ponto na 
Liga dos Campeôes de futebol, no terreno do 
Feyenoord, apôs um empâte (1-1) que soube a 
pouco para as aspiraçôes da équipa, embora fosse 
um resultado justo e "muito" suado. Corn este 
resultado, os vice-campeoes mantêm-se na corrida 
ao segundo lugar, embora estejam a dois pontos do 
Feyenoord e a très do Borussia de Dortmund, 
équipa que se desloca ao Estâdio do Bessa na 
ultima jornada do grupo C. A revelar uma crise 
interna - quatro jogos sem vencer no campeonato e 
très empâtes na Liga dos Campeôes -, os holandeses 
montaram uma estratégia ofensiva que visava 
marcar cedo, pelo que colocaram dois homens 
colados às alas, Kalou e van Vossen, numa tentativa 
de abrir mais espaços para a entrada dos médios 
pela zona central do terreno. Por sua vez, o 
Boavista tentou "amarrar" os jogadores mais 
influentes do Feyenoord, nâo lhes concedendo 
liberdade de movimentaçâo, para depois partir 
para râpidos contra-ataques. Apoiados pelo 
numéro e ruidoso publico holandês, o Feyenoord 
entrou muito bem na partida, exercendo grande 
pressào sobre o ultimo reduto boavisteiro, que nos 
minutos iniciais vacilou um pouco. A substituir 
William, castigado, na baliza portuguesa, Ricardo 
desentendeu-se corn os sens companheiros logo nos 
minutos inciais, tendo saido em falso. No entanto, 
o cabeceamento de Kalou, sem marcaçâo, saiu ao 
lado, quanto a baliza estava deserta. Pouco depois 
foi Cruz a beneficiar de muito espaço na area, 
porém o seu remate à meia-volta saiu para canto. 
Ao marcar "em cima" as "peças-chave" do 
Feyenoord, nâo lhes concedendo um centimetro de 
liberdade, o Boavista foi equilibrando a partida e 
ganhando confiança na sua capacidade, pelo que, 
depois dos 20 iniciais, sacudiu a pressào e passou a 
ser um pouco mais atrevido nas acçôes ofensivas. 
Augustine, muito desamparado no inicio do jogo, 
foi ganhando companheiros na tentativa de 
"assalto" a baliza contraria, corn o avancado ganes 
(23 minutos) a efectuar o primeiro remate da sua 
équipa. Esta era a melhor fase dos vice-campeoes 
nacionais, que se tornaram mesmo a formaçâo 
mais perigosa em campo, e Jorge Couto voltou a 
"ameaçar" Dudek, que esteve quase a ser batido aos 
28 minutos, num livre directe de Timofte que errou 
o alvo por muito pouco. Os adeptos holandeses 
manifestavam-se insatisfeitos corn a sua équipa, 
enquanto o Boavista, a actuar de forma muito 
segura e personalizada, ia tentando o golo, mas 
sem resultados prâticos. O regresso do Feyenoord 

ao jogo foi um autentico "sufoco" para os 
"axadrezados", jâ que os campeôes holandeses 
passaram a utilizar a rapidez e criatividade como 
armas, criando um conjunto de oportunidades 
flagrantes que puseram os 35 mil adeptos em 
verdadeiro delirio, mostrando ao Boavista por que 
é a "banheira" de Roterdào um estâdio mitico. O 
argentine Cruz abriu as hostilidades corn dois 
remates de cabeça, seguindo-se um lance individual 
de Samardzic culminado corn um forte remate, 
mas ao lado. O tempo ia passando e o Boavista 
tardava em "acalmar" o seu opositor e cometia 
também o "pecado" de nâo conseguir contra-atacar, 
como o fez, e bem, na etapa inicial. Assim, e 
traduzindo a sua superioridade em campo, o 
Feyenoord chegou ao golo, num lance de 
insistência na area contraria finalizado pela cabeça 
de Tosamos (76), tento que castigou a intolerância 
da defesa "axadrezada" que nâo foi expedita a 
tentar aliviar o perigo. Este lance motivou uma 
natural reacçào dos portugueses, que podiam ter 
empatado logo no minuto seguinte, nâo fosse 
Emanuel, na pequena area, falhar por pouco a 
emenda a um cruzamento de Jorge Couto. O lance 
decisive do encontre surgiu aos 82 minutos, num 
lance individual de Jorge Couto, travado em falta 
na ârea por Kontema, corn o arbitre italiano a 
assinalar de imediato a respectiva grande 
penalidade, convertida por Timofte, regressado 
esta noite à competiçâo. O atleta romeno teve nos 
pés o segundo tento portugues, porem Dudek, corn 
uma defesa vistosa, desviou o seu livre para canto, 
seguindo-se, nos minutos finais, uma grande 
pressào dos locais que também nâo resultou, uma 
vez que Ricardo, com uma defesa instintiva, negou 
o golo a Kalou. O arbitre italiano Alfredo 
Trentalange esteve bem. 

Desqualificados... 
Por um centimetro 
Shumacher "deu" o triunfo a 
Irvine, mas très horas depois da 
meta os comissârios "atribuiram" o 
titulo mundial a Hakkinen 

Mika Hakkinen e a McLaren-Mercedes sâo, 
respectivamente, virtuais campeôes do mundo de 
pilotes e marcas. No entanto, no Grande Prémio da 
Malâsia, os primeiros a cortar a meta foram os 
Ferrari de Eddie Irvine e Michael Schumacher, 
resultado de um extraordinârio trabalho do pilote 
alemào, regressado em pleno, e uma tâctica perfeita ^ 
que devolveria ao irlandês a liderança do Mundial a 
uma prova do fim. 
Mas tudo isto ficou no condicional, porque très 
horas depois do pôdio, très horas depois de ter 
deixado tudo em aberto para os titulos de pilotes e 
marcas, que persegue desde 1979 e 1983, a Scuderia 
registou a desqualificaçào dos seus carres. O 
problema? Um centimetro a mais do que o 
permitido pelos regulamentos nos deflectores 
laterais dos Ferrari, que fez desaparecer os sorrisos 
de Irvine e Schumacher, devolvendo a boa 
disposiçâo a Hakkinen. 

Maratona de 
Toronto 
o ïttleta araador 
lüsocanadiano 
ARNALDO 
GOMES, 
paiticipou na 
tradicional 
Maratona de 
Toroûtt>-99, corn 
gcajftde êxito. 
O ï^eta, actualmente com 42 anos de idade, 

6.000 atletas participantes, classificou-se na 
|i7a. posiçâo, corn o bom tempo de 3 horas, 2 
m^tos e 51 segundos. 
The Canadian International Marathon, Toronto- 

que decorreu entre a Mel Eastman Square e 
Queens park, foi ganha pelo atleta Manuel 
Saivati, de Oshawa, em 2 h. 28 mi. e 24.4 sec., e, 
no sector feminino, Allison McKenzie, de 
Toronto, em 2 h. 59 mi. e 49.7 sec., 
curiosamente, todos da Provincia do Ontario. 
Todo o produto da corrida, reverteu a favor do 
Hospital "The Princess Margaret", em Toronto. 

Imobiltàrlo & Beat Estate Inc, 

A escolha ceria para a 
ompra e venda da sua casa 
(416) 536-4194 /1-800-876-3102 

Dundas St, W.,Toronto 

' DRIVE ME 
CAR RENTAL 

AulaütâueU e CatiluMui (7 e 8 Ittptea) 

Bcsrouta» a agêaei»» 
de wiagenft e jagernde» Mriùgtieofi - Carro« navi0fn 

Servici» 24 horas 
IL5«&CK&S<3 a(*iA®(jû)<§v®6e<> SoDsOcoîcix^® efijoiîotpSo <3 giaç&Bt? <0© 

^ 25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: &Ù41*“4&S>5 
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Ovchinnikov 
envoivido om 
despiste mortai 
Serg^ei Ovchinnikov, o 
guardiâo russo do Alverc; 
despistou-se na CKEL 
cerca da uma hora da 
manhâ de segunda-feira, 
causando, corn o embate 
do seu jipe em duas 
viaturas que se 
encontravam paradas na 
berma, a morte de um 
homem de 31 anos e 
ferimentos em mais très 
pessoas, duas delas 
mulheres 

FC Porto 2 
Roal Madrid 1 

o Guardiâo russo do Alverca 
nâo teve tempo para "saborear" corn 
tranquilidade a vitôria alcançada pela 
sua équipa no domingo à noite ante o 
Sporting, e para a quai contribuiu, 
rezam as crônicas, de forma quase 
decisiva, corn uma excelente exibiçâo. 
Cerca de très horas e meia depuis do 
apito final do jogo, depuis de ter 
jantado corn o seu empresârio, Paulo 
Barbosa, Serguei Ovchinnikov, 
conduzindo o seu enorme jipe Range 
Rover, despistou-se ao quilômetro 4,9 
da CREL, no sentido Alverca-Queluz, 
acabando por embater em duas 
viaturas que estavam paradas na 
berma daquela circular - uma 
pertencente à Brisa ("que ficou 
destruida") e um carro particular -, 
causando uma vitima mortal e quatro 
feridos. 
Entre os feridos, segundo nos 
informou o capitâo Lourenço da 
Silva, oficial das Relaçôes Püblicas do 
Comando da Brigada de Trânsito de 
Lisboa, constava o prôprio jogador, o 
quai nâo chegou a necessitar de 
receber tratamento hospitalar, tendu 
sido ali mesmo submetido ao 
obrigatôrio teste de alcoolemia. A 
mesma fonte nâo nos conseguiu 
elucidar em relaçâo à identidade de 
cada uma das restantes vitimas 
causadas pelo despiste de 
Ovchinnikov, mas tudo leva a crer 
que se tratam de ocupantes do veiculo 
conduzido pelo "individuo do sexo 
masculino, de 31 anos de idade", que 
meia hora antes também se havia 
despistado no local. Isto porque o 
jogador garante que viajava sozinho, 
enquanto o assessor para as Relaçôes 
Püblicas da Brisa, Hélder Guerra, 
frisou que nenhum dos funcionârios 
que se encontrava no local sofreu 
algum ferimento. O mesmo foi-nos 
informado pela BT que, na sequência 

do primeiro despiste, tinha uma 
patrulha no local. 
Ambas as entidades garantem que o 
primeiro acidente estava 
"devidamente sinalizado e todos os 
veiculos encostados à berma". O 
capitâo Lourenço da Silva informou 
que desse primeiro despiste "de um 
ligeiro de passageiros ao km 4,9 da 
CREL, no sentido Alverca-Queluz, 
resultaram apenas danos materials na 
viatura". O despiste de Ovchinnikov 
deu-se, como jâ referimos, meia hora 
depuis, "numa altura em que 
decorriam as operaçôes de limpeza 
de desobstruçâo da via". Da Brisa 
acrescentam que, "como é norma 
neste tipo de acidentes, o carro 
daquela empresa encontrava-se a 
servir de tampâo, parado atrâs do 
carro sinistrado, enquanto a viatura 
da BT deveria estar à frente". 
Desta explicaçâo se extrai a tese que a 
vitima mortal, bem como os outros 
très feridos, deveriam encontrar-se no 
exterior do carro e situados entre a 
süa traseira e a frente da carrinha da 
Brisa, tendo sido atropelados 
indirectamente pelo jipe de 
Ovchinnikov, que foi embater 
violentamente na viatura da Brisa. A 
BT sô "respondeu" afirmativamente a 
esta teoria, esclarecendo que "o 
individuo que faleceu foi atropelado e 
estava no exterior". 
Nem a Brisa nem a propria BT sabem 
- ou podem, sobretudo no caso da BT 
- informar de que forma ocorreu o 
acidente de Ovchinnikov, o que levou 
o seu jipe a embater de forma tâo 
violenta na carrinha da Brisa, mal- 
grado fontes prôximas do jogador 
garantirem que ele circulava na faixa 
de rodagem da esquerda e foi bâter 
no outro veiculo corn a parte do lado 
esquerdo da sua viatura, dai os 
ferimentos por Ovchinnikov. 

Um FC Porto muito rigido ein rermos 
tâcticos, eficiente no contra-ataque e 
feliz nos momentos cruciais do jogo 
venceu hoje nm Real Madrid sem 
sorte, dando um passo declsivo em 
direcçâo ao apuramento na Liga dos 
Campeôes. O FC Porto refinou 
processus, surglu muito mais 
concentrado em termes defensives e 
revelou-se quase implacâvel no contra- 
ataque, deixando os madrilenos 
sempre longe da sua baliza, numa 
primeira parte sô a espaços emotiva e 
corn alguma polémica à mistura. 
Depuis de dez minutos de estudo 
mûtuo - o jogo era désintéressante e 
pouco mexido - surgiu uma jogada nas 
imediaçôes da ârea madrilena, corn 
Rubens Junior a fazer chegar a bola a 
JardeL Sem marcador proximo 
rematou, embatendo a bola em Ivan 
Campo antes de "sobrevoar" Illgner, 
entrando na baliza pelo angulo 
superior esquerdo. Quase sem saber, o 
FC Porto apanhou-se a vencer um Real 
Madrid incrédulo e incapaz de criar 
perigo. Apesar da reaeçâo madrilena 
ter sido imediata, foi de novo o FC 
Porto aos 17 minutos a criar perigo, 
apôs um canto de Déco que Hlgner nâo 
deteve, surgindo no segundo poste 
Chainho a cabecear para a baliza. 
Roberto Carlos, corn o corpo, deteve o 
esférico, adiando o segundo golo dos 
"dragôes", embora os locals o tenham 
reclamado como seu. Na sequência de 
um livre - no momento mais vivo do 
jogo - Anelka serviu Morientes na 
direita que de pronto rematou cruzado, 
saindo a bola junto ao poste contrario, 
num lance que foi um aviso, mas 
também o "grito" de desespero de uma 
équipa sem soluçôes atacantes. Oito 
minutos volvidos e Geremi lançou 
Anelka, que ganhou posiçâo a Jorge 
Costa, mas permitiu a antecipaçâo a 
Vitor Baia, para na resposta, em jogada 
quase idêntica, Peixe isolar Rubens 
Junior, valendo a saida de Illgner a 

deter a bola e o... avançado portista, 
saindo ambos lesionados do lance. O 
pouco acerto defensivo do Real 
Madrid ficou a descoberto aos 34 
minutos, na sequência de um canto de 
Déco que Jardel, na pequena ârea, 
cabeceou à vontade. A bola, no seu 
trajecto para a baliza, foi cortadaf por 
Roberto Carlos, mas o arbitre 
entendeu sancionar o lance como golo. 
Fica a duvida. A coesâo defensiva dos 
"dragôes" quase sofreu rude golpe aos 
38 minutos, quando Hierro, na 
cobrança de um livre indirecte, serviu 
Raul na ârea, que, sozinho, virou-se e 
rematou, valendo a valentia de Baia a 
sair e a desviar a bola para canto, na 
ultima situaçâo de perigo da primeira 
metade. Na segunda parte a partîda 
teve um cariz quase complemente 
diferente, corn o Real Madrid a 
pressionar até ao ultimo minuto, mas 
apenas conseguindo um golo, 
curiosamente marcado por Peixe na 
prôpria baliza. Corn Seedorf em campo 
substituindo Anekla o Real Madrid 
criou um vasto numéro de ocasiôes de 
golo, suficientes para dar a volta ap 
resultado. Mas, à semelhança do 
primeiro jogo em Madrid, Baia voltou 
a brilhar, negando o golo do empâte 
aos 78 minutos corn uma grande defesa 
apôs cabeçada de Hierro, O FC Porto, 
embora a partir dos 66 minutos nâo 
mais se ter aproximado da baliza de 
Illgner, teve aos 55 minutos uma 
grande ocasiâo de golo, corn Michela 
Salgado a desviar sobre o risco da 
baliza uma bola ressaltada no corpo de 
Déco apôs defesa do guarda redes 
alemâo. Argel aos 61 minutos evitou de 
igual modo o golo do Real Madrid, 
numa jogada em que Baia defendeu o 
primeiro remate de Raul e Morientes 
recargou para corte do defesa 
brasileiro. O arbitre alemâo Bernd 
Heynemann manteve viva a tradiçâo: 
sempre que apita jogos do Real Madrid 
os "merengues" perdem. 

NHL 
Qs ResuUados 

e CMficacâo 
CoBferéncia Orientai 
Divisât Nordeste 

Team 

TORONTO 
OTTKWA 
MONTREAL 
ROSTON 
RUFFAIO 

J 

S 
I 
0 
0 
0 

10 
9 
0 
3 
2 

Anaheim 7 Washington 1 
Vancouver 6 Tampa Bay 5 
San Jose 2 NY Rangers 1 
GaigarylStLouis? 

Conferèneia Ocidental 
DivisieNoreeste 

Team 

VANCOUVER 
COLORADO 
EDMONTON 
CALGARY 

J 

7 
1 
0 
0 

10 
0 
1 
4 
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L^a 
Classificaçôes 
EQUIPAS V E 

2 FC PORTO 

4SP0RTIN6 
ilHilIllIlO 
6B0AVISTR 
mmasà 
8SUGUEIR0S 

ismmmRA 
10 RIO AVE 

ilflElBiENSES 
12GI1VICEHTE 
nESlAMABOBA 
14UNÜ101EIRIA 
ÜSEnflUll 
lOHUIENSE 

ïillIAGA 
lOCAMPOMAIOREM 

1 
T 

1 
1 
I 
7 

1 
7 

7 
7 
7 
7 
I'. 
7 
7 
7 

I 
7 

ft 

4 
4 
3 

3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 

2 
3 

2 
2 
2 
1 
■ 

3 

3 
2 

1 
3 
2 
2 

1 
1 

ft 

0 

1 

1 

lii 
2 

2 
3 

2 
2 

2 

3 

2 

3 
« 

4 

ft 

5 

M 

«I 
12 
12 
12 
ft 

5 
ft 

6 

It 
0 
ft 

7 
i 
7 
ft 

4 

i 
5 

1 
4 
I 
7 

I 

5 
ft 

7 

1ft 

13 

ft 

0 

1ft 
0 
» 

13 

14 
13 

19 
15 
14 
12 
H 
n 
n 

10 
9 
0 

8 
8 

7 
6 
S 
5 

4 
4 

iResultedos 
(7® jomada) 

Boavista - Maritimo, 0-2 
FC Porta - Uniio leiria, 4-2 
Gil Vicente - Benlica 0-2 
Camoomalor - Belenenses, 2-1 
EstJImadora - Salgueira& 1-0 
Farense-Santa Clara 2-2 
RioAve-Vlt^tùlial.1-1 
Alverca-Sporting. 2-1 
SiUiraga - ViLGuimariea 24 

(8“jornada) 

Vit.Setülial - Farense 
VILGuimarâes - FC Porto 

Sporting - SaBraga 

Uniio leiria - Campomalor 
Maritime - Alverca 

Salgueiras - Gil Vicente 

Santa Clara - EstJImadora 
Benfica - Boavista 

Belenenses - RioAve 

7WÊÈÊÈÎ 
Mario JARDEL - FC Porto 

ilMtf 
Mariano TOEDTLI - Marftimo 

$lM9t 
HUGO HENRIQUE - Rio Ave 
CLAYTON Cruz - Santa Clara 

Celso Neves "CAJU" - Alverca 
RICARDO NASCIMENTO - Gil Vicente 
EDMILSON Lucena - Guimarâes 
NUNO GOMES - Benfica 

Delfim Teixeira - Sporting 
Vanderley Silva - U. Leiria 
Nuno Ribeiro "MANICHE" - Benfica 
Idelbrando Dalsoto "BRANDÂO" - Guimarâes 
GEORGE Paladin - Santa Clara 

sma&ii 

Classificaçôes 
Cl E(vin 

10NIÂSUIUS 

rvaiDM 
3C0AVES 

4IEIM-MM 

SPEMFIEl 

6P.FUIEIU 

ISMOEMIH 

8FIEAMVN0E 

9 IVES 

10FEU0EIIIS 

HESPINII 

12UCI 

13 NIVM 

HMIU 
iseeviuu 
16 ESPISENDE 

nMOIEIIENSE 

18IM081M 

ElVlei 

IMieiElENSE 

2VIUFMUCA 
SVIUUIOVEPSE 

4Fim 

5PMIENSE 
6HIU1EIU 

lUIEHSE 
eSTJUTOWO 
SIEIM 

tOASOU 

U 
14 

13 

12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 

1 
8 

5 

4 

3 

ReSUltadOS jomada> 
So. Ellllkl - EtMMIIt 2 -1 

Sv.ewillki-l.LiBHl-1 

l•lrlll»-lMnll1-1 

Mkriiriktt - kciliHlci 1 - 2 

l«■l-Pl$•lF•rr•lrte-1 

FkliMlrit-CkiiitiO-S 

FIMMIII-Mill 0-8 

U(l-Ninl3-2 

(8’ jomada) 

kMitil - PMIIM 

Vania - laça' 
icaMaica - oainMar 

PataaFairaira - SnEaviika 
Ckavaa - «aaa 

l.laaaa - Fakaalraa 
Mala - Sp.Canlki 

StRIE AÇORES 

Resultsdos da 3* lomada 

MmMena32ABida3-2 
llRcaelenso 31 UiORse 3-1 
SCVnanoveaselOBeiral-O 
VRahancalOSmtoAMiiiial- 
Praionso20F»al2-0 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Cla$$ificaçôc$ (ZoRa Node) ClasfDica^ (Zooa f euiro) 

CL EQUIPA 

1 Lourosa 
2 FC Porto B 
3 Marco 
4 Infesta 
5 Canelas 
6 Famalicâo 
7 Sandinenses 
8 Leixoes 
9 Vilanovense 
10 Vizela 
11 Trofense 
12 Ermesinde 
13 Vianense 
14 Caç. Taipas 
15 Braga B 
16 Joane 
17 Fafe 
ISLixa 

10 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
0 

Resultados 
Sp. Braga "B" - Sandinenses. 2-2 
Vizela - Lourosa, 0-0 
Ermesinde - Lixa, 2-1 
Famalicâo - Infesta, 2-2 
FC Porto "B" • Vianense, 2-0 
Vilanovense - Joane, 1-0 
Caçadores Taipas - Canelas, 3-2 
Marco - Trofense, 4-0 
Leixoes - Fafe, 3-0 

5* jornada 
Sp. Braga "B" - Vizela 
Lourosa • Ermesinde 
Lixa - Famalicâo 
Infesta - FC Porto "B" 
Vianense • Vilanovense 
Joane - Caçadores Taipas 
Canelas • Marco 
Trofense • Leixoes 
Sandinenses - Fafe 

  Retultadoft 
CX EQUIPA p J Benecfitense - Sanjoanense. 1-0 

*... ..... Aguias Camarat© • Marinhense. 3-0 
lOvarena® IS 5 Vflafranqaens© - Guarda. 0-1 

i it SisTJ ' W? “ 
! j ;j ;V., , 5. i: Loutinhân©p.se • torreens©.     

‘ ' K®ftîi bvarerëa 
6 U,D. Qivaaanae 9 5 Sp. Pombaf-Cucujaes. 1-1 
7 PoTOoal 8 5 Oliveira do Bairro - Olivsirense. 2-t 
8Ban©<iitense 8 5 Feirens© - Caldas, S-1 
9 Oliv, Bairro 8 5 
10 Marlnhense 8 S O' jornada 

iliiiwïèaNbVaàiiilgfe Benodftensa 
13 Uxtrinhansnss 6 5 Quaroa/-Agoias Camarale 
MCstfdae s 5 Arrifattanaa-VilalrarKjuenae 

-.«vvisssisi?; 
ITTorreense 3 S Torres Novas - AgueOa 
18 Qaarda 3 5 Cuoujâaa - Ovarens© 
19 CucajSes 2 5 Olivelrens© - Sp. Pombal 
SO Wlalratlquenae 2 5 Caldas - Ofivaira do Bairro 

Cla§$illcaçôe$ (Zona Sul) 
CL EQUIPA P J 

1 Olhanense 
2 Nacional 
3 Portimonense 
4 Maritimo B 
5 Estoril 
6 Camara de Lobos 
7 U.Madeira 
8 Barreirense 
9 Louletano 
10 Operério 
11 Machico 
12 Lusitania 
13 Amora 
14 Ribeira Brava 
15 Camacha 
16 Sesimbra 
17 Oriental 
18 Benfica B 
19 Alcochetense 
20 Juv. Évora 

12 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
1 

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

5* jornada 
Amora - Portimonense 
Lusitânia - Estoril-Praia 
Alcochetense - Barreirense 
Ribeira Brava - Camacha 
Uniâo da Madeira - Maritimo “B" 
Oriental • Sesimbra 
Câmara de Lobos - N. da Madeira 
Benfica "B" - Olhanense 
Operério Desportivo - Machico 
Juventude - Louletano 

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

1 LIMIANOS 
2 AMARE§ 
3 RIBEIRAO 
4 PEVIDEM 
5 BRAGANÇA 
6 MERELINENSE 
7 MONTALEGRE 
8 MACEDO CAV. 
9 VIEIRA 
10ÂGUIAS GRACA 
11 VALENCIANO 
12SER2EDELO 
13 VILAVERDENSE 
14CABECEIRENSE 
15 MARIA FONTE 
16SAO MARTINHO 
17 JUV.RONFE 
18 MONÇÂO 

11 
10 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
2 

Cabeceirense - Monçâo 2 - 0 
Amares • Merelinense 0 -1 
Vieira - S. Martinho 3 - 0 
Pevidém • Bragança 3 - 2 
Macedo Cavaleiros - Serzedelo 0 -1 
Ribeirào • Ronfe 3-0 
Âguias da Graça • Maria da Fonte 1 -1 
Limianos - Vilaverdense 1 • 1 
Montalegre - Valenciano 3 - 0 

Série K 
CL l'QlJlPA 

1 PAREDES 
2 DRAGOES SAN, * : 
%LOUSADA 
4PPUPRAS 
5 F'EI3HOUÇOS 
6 GONDOMAR 
7 RIO ÎINTO 
8IAMLGO 
9 LSMORIZ 
10 VILA REAL 
11 riALS 
12AVINTrS 
13 AMARANTE 
14 lüBAO 
1ÔREGUA 
16 VALONQUENSE 
17CASTMAIA 
18TMONCORVO 

Î5 
12 
10 
9 
9 

9 
8 
8 
A 
7 
7 
7 
5 
5 
4 
1 
1 
0 

Lamego - Vila Real O > 1 
Lobâo * Casteto da Maia 1*0 
Pedrouços - Oragôes Sandmansas 1 * Z 
Rie Ttnio - MoncofVô 5 - a 
Paradas » Oondornar 3*0 
Avimas * £smoriz 3 > Z 
Pedraa Rübras - LôuisadaA - 0 
Fiâsa *vator»ou9ii$s 1 * ù 
Arnaranfd'E^ua1-1 

Sériée 
CL EQUIPA 

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

12 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
2 

01. Frades - Estarreja 1 • 2 
Cesarense - Meaihada 1 -1 
Anadia • F. Algodres 1 - 3 
Oliv. Hospital - Avança 2 • 1 
Valecambrense - Tourizense 3 - 3 
U. Coimbra * Mirandense 0 • 0 
Mileu - S. Roque 0 -1 
S. Joâo Ver - Os Vouzelenses 1 - 0 
Sourense - Mangualde 1 • 0 

Série D 
C:L EQITIPA 

1 ALCAINS 
2 FATIMA 
3 PORTOMOSF.NSÊ 
4 FAZbNDbNSC 
5CARANGUEJEI 
6 U SANTARFM 
ZVtT.SERNACHE 
8 BENFICA CB 
9 CORUCHbNSb 
lObPOHlALfGRE 
11 UTOMAR 
12AICANENENSE 
13AVISENSES 
14 rLPnoVIARIOS 
ISiDANHENSE 
l6RIACHfcNSF 
17PONTLHROL 
18BIDOEIRFNSE 

12 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
6 
6 
b 
5 
4 

2 
2 

mm 
1 

Caranguejelra 1 1 Avîsenses 1*1 
Idanhense 1 2 U- Santarém 1*2 
Alcams 0 1 Portomosense 0-1 
Ponterrolense 1 1 Ak»nenenae 1*1 
Est. Portdlegre 1 1 U do Tomar 1 * 1 
Bidoeirerrse 1 2 Ferroviàno 1 - 2 
V Samache 1 1 Benf C Branco 1 -1 
Coruchonse 1 2 Fétima 1 - 2 
Riachense 1 2 Fazendense 1 - 2 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLETICO 
3 PORTOSANTEN. 
4 FUT.BENFICA 
5 CACÉM 
6 SAM.CORREIA 
7 ELVAS 
8 SINTRENSE 
9 SACAVENENSE 
10 FANHOES 
11 VIALONGA 
12 I/O MAIO 
13 MAFRA 
14 OL.MOSCAVIDE 
15 PONTASSOLEN. 
16SÂO VICENTE 
17 REAL 
18LOURES 

13 
10 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 

Fut. Benfica - Real 3 • 3 
Sacavenense -1^ Maio 3 -1 
At. Cacém - 01. Moscavide 1 -1 
Sintrense - Samora Correia 1 • 2 
Vialonga - Pontassolense 0 - 0 
Portosantense - S. Vicente 1 - 0 
Mafra • Fanhôes 1 - 3 
Atlético - Loures 2 - 0 
Casa Pia - Elvas 1 • 0 

Sérier 
Cl. EQUIPA 

1 PES CAPARICA 
2 SEIXAL 
3 LUS EVORA 
4DFSPBEJA 
SESTRELAVN 
6 PINHALNOVENS 
7 PALMELËNSE 
8 QUARTEIRENSE 
9 PORTEL 
IOALMANSILENSE 
11 OURIQUE 
laVASCOGAMA 
13ALMAOA 
MCSPLAÛOS 
15 U.MONTEMOR 
1b LAGOA 
17LUSITVRSA 
18AUUSTREL. 

13 
12 
12 
11 
« 
10 
10 
B 
9 
7 
5 
5 
3 
3 

Luskano Évora - Palmelanse 2-0 
V da Game ije Saies - Almada 3-1 
Ounqu© - Almensilense 2-1 
Lusitano V R - U Mont«nor 1-2 
V Novaa - Espenm de Lagos 1-0 
Ouadeirense - Lagoe 2-3 
Pescadores - Aliustralense 1-0 
Seoat-Psihainovense 3-2 
Ossp Beja - Pottel 3 - 0 
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O Sporting caiu em Alverca, sem apelo 
nem agravo, frente a uma équipa que, para 
bâter os leôes, nem teve de realizar uma 
exibiçâo de grande nivel. Num estâdio que 
jâ começa a ser local de culto para os anti- 
sportinguistas (os de Alvalade têm, em 
Alverca, uma taxa de insucesso de cem por 
cento e este ano nem podem queixar-se da 
inspiraçâo de Nandinho...), o conjunto de 
Augusto Inâcio realizou uma exibiçâo 
desigual, de mais para menos, que obriga o 
técnico leonino a olhar para dentro à 
procura das explicaçôes para a derrota. 
Sintetizando a histôria do encontro, poder- 
se-â dizer que o Sporting teve meia hora de 
qualidade, outra meia de desmembramento 
e trinta minutos finais de afliçào. 
Na melhor fase fez o golo e mandou 
no jogo; a seguir desbaratou o 
comando da partida e alinhou na 
vulgaridade; finalmente perdeu a 
cabeça e a expulsâo de Pedro Barbosa 
fica como emblema da desgraça 
leonina, em Alverca. 
De facto, poucas atenuantes podem ser 
encontradas para deitar alguma “âgua 
benta” na atitude do capitâo do 
Sporting. Jâ tinha um cartâo amarelo 
(escapara ao segundo devido à atitude 
contemporizadora adoptada por Vitor 
Pereira aos 53 minutos) e foi protestar 
corn o ârbitro num lance inofensivo. 

aos 68 minutos, deixando a sua équipa 
numa dramâtica inferioridade numérica 
que, muito provavelmente, lhe custou a 
derrota. 
E ainda nâo chegou o Natal... 
Este fim-de-semana, na televisào podem 
ver: sexta-feira, a jornada abre corn o 
Setübal-Farense (SporTV); Sâbado, 
Guimarâes-Porto, 2pm (RTPi) e Sporting- 
Braga, 4pm (SporTV). No domingo, na 
SporTV, pode ver ainda o Belenenses-Rio 
Ave e, o jogo da jornada, às 2pm, Benfica- 
Boavista, corn transmissâo directa na SIC. 
Uma jornada dificil para os favoritos. 
Se falharem na I Liga, que nâo “metam 
âgua” na jornada europeia, UEFA e Liga 
dos Milionârios...! 
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O mundo em sua casa. 


