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O MILÉNIO 

I 
I Uma viagem às raizes, de férias ou em serviço, é 
i sempre, quer queiramos quer nâo, uma jornada 

de saudade. 
Hâ sempre um desabrochar de velhas 
recordaçôes que nos consolam e iluminam os 
dias por um determinado periodo de tempo, e 
que, depois, voltam a desvanecer-se no roteiro 
dos nossos passos por este mundo de Cristo. E, 
ano apôs ano, acontece, renova-se... 
Devido à necessidade de obter um simples 
Certificado de Abilitaçôes, dirigi-me à minha 
velha Escola Industrial Marqués de Pombal, em 
Alcantara, Lisboa, e, para minha surpresa, a 
velha Escola de gratas recordaçôes, "esta" 
transformada num feio e gigantesco pilar da 
Ponte sobre o Tejo...! Deveria tê-lo adivinhado 
dado que jâ hâ muito que a ponte foi construida 
para ligaçâo entre as duas margens e facilitar a 
vida dos portugueses residentes em ambos os 
lados mas, a nossa ausência do pais provoca 
estes "esquecimentos" naturais. Mas, claro, 
redescobri no velho campo das Salésias, de "Os 
Relenenses" dos bons-velhos-tempos, a minha 
velha-nova Escola. Esta situaçâo provocou em 
mim uma necessidade estranha, a de saber se a 
minha ainda mais velha Escola Primaria, 
existia! 
E la fui, a pé pela eterna Lisboa, até a Rua Poiais 
de Sâo Bento e, para alegria pessoal, la estava 
ela, em péssimo estado de conservaçâo mas em 

funcionamento. Nos meus tempos da primaria - 
a pirata assada, como a malta chamava- jâ o 
prédio da Escola Primâria Numéro 8, do 
numéro 7 da rua acima mencionada, 
apresentava sinais dos tempos por isso nâo é de 
estranhar o aspecto de agora... 
Fiquei contente, "perdi" uma Escola, mas 
encontre! a principal, a primeira de sempre! 
Junto ao pilar da ponte, em Alcântara, lembrei 
corn saudade a rapaziada desses tempos, os 
jogos dos bonecos na Taberna do espanhol, 
treinos na Tapadinha para conseguir um lugar 
nas équipas do Atlético -tempos do 
internacional Germano, do Joaquim Meirim, 
etc...- (das matérias escolares, nunca nos 
lembramos!) e, na Primâria #8, embora 
embrenhada de penumbra, nâo me lembrei em 
particular dos jovens companheiros mas, sim, da 
velha professera, sempre de régua ou ponteiro 
na mâo, resmungando e ensinando. Sim, 
ensinando, porque nesses tempos idos, corn 
todos os defeitos pedagôgicos que queiram 
apontar, as "resmungonas" ensinavam e bem! Jâ 
nem me lembro do seu nome ou idade. Lembro- 
me que saia da Escola, todos os dias, corn umas 
reguadas de disciplina e alguns conhecimentos 
absolutamente necessârios para o future. 
Viajar até ao passade faz bem. 
Recordar é viver, nâo é? 

JMC 

W w 

TU CA TU LA coin os Leitores 
Olà, bons amigos de todos os dias. 

Apôs algumas ausências impostas pelas obrigaçôes, 
câ estâmes de novo na espectativa de uma 
continuidade sempre desejâvel. 
O ano 2000 estâ a pôr a cabeça à roda a muita 
gente. Desde o famigerado Bug nos computadores 
até ao fim do mundo, passando pela loucura de 
arranjar um lugar de diversâo, tudo contribui para 
uma vivência de ânsia desmedida, estilo "salto na 
escuridâo". 
Até os responsâveis entraram numa de (e aqui corn 
toda a lôgica!) incitar as pessoas a se tornarem 
cidadâos do Canadâ, o chamado CITIZENSHIP 
2000! 

J Desta forma, o Vereador Mârio Silva, jâ liderando 
um Comité de Apoio a esta iniciativa, procura que 
a Comunidade portuguesa aceite a idéia e 
participe. Pretende-se que, pelo menos 2000 
portugueses, se inscrevam nos cursos de Cidadania 
Canadiana até ao proximo Milénio. Mârio Silva 
apela aos cidadâos que acolham a iniciativa e se 
envolvam, tal como os Clubes, Associaçôes e 

Parôquias. É natural que os portugueses (e outras 
etnias) se tornem cidadâos do Canadâ -dupla 
nacionalidade, no nosso caso- por razôes de 
interesses pessoais e nacionais e, em particular, 
para que possamos evitar a deportaçâo de jovens 
que, por esta ou aquela razâo, se transformam em 
pequenos marginais, provocando inevitâveis 
ruturas familiares. Sô para evitar este ultimo 
problema, vale a pena a Cidadania Canadiana. 
Informe-se corn Mârio Silva; (416) 392-7012 

Mârio Silva, recebendo do Conselheiro 
Permanente das Comunidades Madeirenses, 

uma carta de agradecimento do Govemo 
Regional da Madeira, pela simpatia da 

Câmara Municipal de Toronto em ter 
homenageado a comunidade madeirense de 

Toronto, corn o nome RUA da MADEIRA, na 
plaça toponimica da Dupont Street, junto da 

sede-social do Canadian Madeira Club. 
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Olympic Bid apresentou as linhas 
gérais do seu grande plano-programa 
para a conquista dos Jogos Ollmpicos 
2008, na megacidade de Toronto. 

O grande plano-programa serâ usado 
para o diâlogo entre a Direcçâo 2008 
Olympic Games e os Conselheiros da 
cidade de Toronto que, segundo os 
responsâveis, deverâ estar aprovado 
em 1 de Fevereiro do ano 2000. A 
Direcçâo aos Jogos Olimpicos de 
2008, espera também o acordo dos 
Governos Federal e Provincial ao 

grande piano agora apresentado. 
O grande piano baseia-se nos 
principios dos Conceitos Olimpicos 
aprovado pelo Conselho da Cidade 
em Março de 1998. 
O piano assenta em 5 objectivos: 
-Desenvolvimento ambiental 
-Novas casas 
-Prosperidade econômica 
-Melhoramento de estruturas e mais e 
melhores acessibilidades. 
O grande piano consiste em 
desenvolver a comunidade em todas 
as suas vertentes, as mais de 50 

actividades desportivas inscritas e 
abertura a todo o tipo de sugestôes e 
questôes que a comunidade possa pôr. 
A apresentaçâo do Grande Piano foi 
feita pelo présidente da Direcçâo 
2008 Olympic Games, David 
Crombie. 
Segundo o Grande Piano, vai ser 
erguido um Centro de Aclimatizaçâo 
para que os atletas se adaptem às 
condiçôes climatéricas locais; a 
Cidade Olimpica serâ organizada de 
modo a que todos os jogos sejam 
realizados dentro de um espaço de 
100 kilômetros ou 1 hora de viagem; 
27 das modalidades olimpicas serâo 
jogadas na Zona Harbour Front; vâo 
ser criados très Centros Olimpicos, 
distanciados entre si por 10 
kilômeros, Centro, Este e Oeste, onde 
decorrerâo a grande parte dos jogos e, 
o monumental Estâdio Olimpico, terâ 
cem mil cadeiras disponiveis. 
Présentes na apresentaçâo do piano 
os dois membros da comunidade 
luso-canadiana. Tony Dionisio e 
Frank Alvarez, que fazem parte da 
Direcçâo Jogos Olimpicos 2008. 
Em diâlogo corn alguns membros da 
Direcçâo Jogos Olimpicos 2008, 

soubemos que a cidade de Toronto é 
aquela que mais capacidades técnicas 
possui, mais espaço e segurança mas, 
hâ um receio latente de que, o Comité 
Olimpico Internacional, privilégié 
cidades de paises em vias de 
desenvolvimento (tal como aconteceu 
corn o EURO-2004, em favor de 
Portugal). E, se assim for, as 
probalidades de Toronto conseguir os 
Jogos Olimpicos 2008 sâo mais 
escassas. 
Como devem recordar, em escolhas 
anteriores, houve "lobies" que 
disvirtuaram a verdade das propostas 
e, a COI, agora, deixou de enviar os 
seus Delegados às cidades candidatas 
para avaliar no local, as capacidades 
de cada candidate, o que também se 
torna negative para a candidatura de 
Toronto/Canadâ. O Comité Olimpico 
Internacional, reùne em Dezembro 
de 1999, para discutir reformas 
internas, de modo a que situaçôes de 
"fraude" nâo voltem a ter lugar. 

A esperança mora entre nos. 
Capacidades natas para a realizaçâo 
dos Jogos Olimpicos em Toronto, nâo 
nos faltam. 

Rui Marx 
lança CD 
O conhecido interprète Rui Marx, 
da Paradise Records and Novell, 
faz a apresentaçâo püblica do seu 
ultimo trabalho gravado, dia 5 de 
Dezembro, no Ambience Hall, era 
Toronto. 
O almoço terâ inicio às 13:00 horas. 
Os convidados de Rui Marx para 
as variedades sâo os conhecidos 
artistas, Isabel Sinde, Valdemar 
Mejdoubi, Rilhas, Belmonte, Otilia 
de Jesus e Shawn Fernandes 
(Desman). 
O >artista madeirenses Rui Marx, 
farâ a apresentaçâo do seu trabalho 

corn mtisica ao vivo, ou seja, corn a 
sua Banda musical. 
Info: 1-800-891-7021. 
Rui Marx, tem bilhetes à venda no 
Portugal Mix, Papelaria Portügal e 
em Fernando’s Video. 
Desejamos os maiores êxitos ao 
Rui Marx e agradecemos o convite 
enviado. 

Festa de Natal da Criança 
A Casa do Alentejo, em Toronto, e CIRV-fm, 
relembram as familias portuguesas de que a 
tradicional FESTA DE NATAL DA, CRIANÇA 
terâ lugar na sede-social da Casa do Alentejo no 
dia 18 de Dezembro de 1999, entre as 17:00 e as 
19:00 horas. 
Os pais que desejem que se filhos participem na 
festa e venham a receber prendas de Natal, devem 
inscrevê-los na Casa do Alentejo, 1130 Dupont 
Street. Para informaçôes contactem pelo telefone: 
(416) 537-7766. 

y » Mm dînheiro para o ( j 
Braslî^ toda Atnérlca Latina. 

æW excelle cotaçâonav^da «! 
^^S$.Prestaçâode |s 

-ï Genuino%^ngela 

TeL;'(416)588«074#;i 
-iMilûx: (416)588*8295 

«Mtruiii brare@interl09X0ni/*brare 
1462 DundosSt.W. (proximo a DuHerîn) Toronto, Ont. M6J-IY6 t! 
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CA PARA m 
Por: Luis Fernandes 

••• 

Por vezes dou comigo a pensar em 
coisas que nao deveriam ser 
objecto de perda de tempo. Coisas 
que nâo fazem o mfnimo de 
sentido e que nos obrigam a um 
raciocinio redobrado, na medida 
em que, por serem tao absurdas, 
nos dao um desgaste fora do 
normal. 
Falo hoje de Karla Homolka que, 
segundo as ültimas notidas, estarâ 
jâ a preparar as bagagens para 
abandonar a cadeia por onde 
passou os ultimos anos. Como 
sabem, Karla Homolka foi uma 
das protagonistas nos casos de 
Kristen French e Leslie Mahaffi, 
jovens que cairam na ratoeira de 
Paulo Bernardo e companheira. 
Depois, também se lembram do 
acordo levado a cabo pelos 
tribunals para que Karla viesse a 
depor contra Bernardo. O mesmo 
sera dizer que os tribunals, 
efectuaram um pacto estratégico 
com esta maquiavélica mulher!?? 
Muito em breve vai deixar a cadeia 
e, segundo declarou, pretende 
viver na area de Montreal, 
dedicando-se a tratar de filhos de 
presidiârios. Coitadinhas das 
crianças que, sem qualquer culpa, 
vao ficar à mercê desta mulher. 
Aperta-me o coraçâo, pensar na 
dor dos pais e familiares das 
vitimas que perderam parte do seu 
sangue, para que o casai de 
criminosos desse azo às suas 
tresloucadas atitudes animalescas. 
Karla Homolka vai voltar ao seio 
da sociedade. Andar no meio de 
nos. Passar pelos nossos filhos. 
Quiçâ, conversar com eles sem que 
a reconheçam. 
Mas o sistema juridico vai afirmar 
que Karla cumpriu a sua pena e 
que poderâ ser devolvida à 
liberdade. Um sistema capaz de 
castrar qualquer pensamento que 
afirme discordar da decisao 
tomada. Do pseudo-acordo 
estabelecido afirmarâ, a pés juntos, 

**uma decisao que 
tinha de ser 

tomada e 
finalmente calam- 

nos a boca, 
dizendo que os 
trihunais sào 
soberanos e 

independentesH! 

que foi uma decisao que tinha de 
ser tomada e finalmente calam-nos 
a boca, dizendo que os tribunals 
sao soberanos e independentes!!! 
Nôs continuaremos a dizer que 
nunca os tribunals deveriam ter 
estabelecido um pacto com uma 
criminosa e que as cassetes de 
video é que deveriam ter 
constituido a prova virtual, para 
colocar Bernardo e companheira 
atrâs das grades para o resto da 
vida. 
Isto a meu ver, séria a verdadeira 
justiça. Discordo, em absolute, que 
esta mulher venha novamente 
usufruir das regalias, direitos e 
privilégies da sociedade civilizada. 
Nâo se tratou apenas de rapto nem 
somente de agressôes sexuais de 
toda a estirpe. Mais do que isso, 
tratou-se de um dos piores crimes 
de morte perpetrados a nivel 
mundial. 
E essa mulher que, passados agora 
apenas meia düzia de anos, e com 
curses tirados a expensas de todos 
nos, vem novamente para a ribalta 
da vida, talvez para viver paredes 
meias com algum leitor deste 
jornal. 
Na minha opiniâo, a que tenho 
pleno direito, penso que à 
Homolka deveria ter sido aplicado 
a mesma pena que a Bernardo. 

Ou, nâo sera? 

Màquinas espresso 
c^nierdats e c(ofné$tlc^ 

Asslstêncla 
Qarantiila 

|l090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 
el: (416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 

Megacidade da Toronte 
2 anos do historia 
Terça-feira, dia 9 de Novembro, Mel 
Lastman e sens Conselheiros 
Municipals comemoraram, na 
companhia de muitos amigos, os dois 
anos de liderança à trente da 
Megacidade de Toronto. As 
imponentes instalaçôes do Restaurante 
Court House tornaram-se pequenas 
para acomodar tanta gente que, em 
momento tâo significativo, quiseram 
testemunhar a Mel Lastman, a sua 
simpatia pelo trabalho desenvolvido na 
cidade mais bonita e moderna do 
Canadâ (e da América do NortèP). 
Entre abraços e elogios, Mel Lastman 
dirigiu-se aos muitos amigos, feliz e 
emocionado, recordando corn 
satisfaçâo a caminhada encetada hâ 
dois anos e, especialmente, as grandes 
promessas: o nâo aumento de impostos 
e a abertura de novos postos de 
trabalho. Na realidade os impostos 
ficaram "congelados no passado" e, até 
aos dias de hoje, foram abertos cerca de 
100 mil novos postos de trabalho na 
cidade. Agora, segimdo Mel Lastman, 
entre muitos projectos, um 
destaca-se em particular. Os 
Jogos Olimpicos de 2008! Mel 
Lastman e seus Conselheiros 
vào dar todo o apoio possivel 
à Direcçâo Olympic Bid 2008, 
para que os famosos jogos 
sejam uma risonha realidade 
em Toronto e arredores. 
Todos nâo seremos demais 
para lutar por esta iniciativa 

Mayor Mel Lastman 

tâo importante para os residentes, 
provincia e pais. 
O Milénio félicita Mel Lastman e todos 
quantos servem a Mega-Câmara 
Municipal de Toronto. 

JMC 

Na fotografla do lado 
superior, Mario SUva e Frank 
Alvarez ladeiam e 
cumprimentam o Uder do 
Partido Liberal e da Oposiçâo 
da Provincia do Ontario, 
Dalton McGuinty, que 
também participouna/esta 
comemorativa do 2*. ano da 
Megacidade ^ na foto à 
esquerda, Frank Alvarez, 
mostra a medalha 
comemorativa do Milénio que 
se aproxima, ediçào limitada. 

Informaçâo da Federaçâo dès 
Empresàrios Luso- Canadianos 
A Federaçâo de Empresàrios Luso-Canadianos anuncia que o Jantar de 
Gala deste ano terâ como tema “Os Pioneiros PortUgueses no Canadâ”. 
Durante a cerimônia serâo distinguidos um profissional e um empresârio 
da nossa comunidade e serâo atribuidas Boisas de Estudo da Federaçâo a 
jovens estudantes Luso-Canadianos. 
O acontecimento terâ lugar, no dia 20 de Novembro de 1999 no 
Mississauga Convention Center pelas 17,45 h. A compra de bilhete dâ 
direito ao sorteio dum colar de ouro e brilhantes no valor aproximado de 
$15,000.00. (excepto convites). Para reservar e adquirir bilhetes, contacte 
Palmira Almeida, pelo telefone n° (416) 537-8874, 
Louis Louro (416) 961-4653 e Rui Gomes (416) 254-7060. 
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Embora jâ com muitos 
anos de Canada, 
Paulo da Silva Cabral, 
é jovem e sabe bem os 
terrenos que pisa. 
Paulo da Silva Cabral, 
nasceu em Rabo de Peixe, 
Sao Miguel, Açores, 
em 9 de Abril de 1953. 

Seus pais, Cândida e 
Manuel Cabral, 
emigraram para o 
Canadâ em Abril de 
1996, trazendo os filhos 
Paulo, José, Dora e 
Conceiçâo (esta liltima, 
casou e regressou a Sao 
Miguel). 
Em Toronto, Paulo da 
Silva Cabral, estudou nas 
Escolas Sao Francisco, St. 
Lucy's e na Central High 
Tech., na Bathurst e 
Harbord. 
Enquanto fazia o Curso 
de Cozinha, trabalhava 
em part-time no Silver 
Real Restaurant e, mais 
tarde, no Celebrity Club. 
Depois, jâ com o curso de 
cozinheiro -The Chefe, 
foi trabalhar para a Casa 
Loma onde esteve 
durante 26 anos. 
Em Toronto, conheceu a 
sua conterrânea Adelaide 
Ventura, natural dos 

Arrifes, Sao Miguel, onde nasceu em 
26 de Abril de 1955. Paulo e Adelaide 
Cabral, casaram na Igreja de Santa 
Inès, em 4 de Setembro de 1976. 
Adelaide Cabral é funcionâria 
bancâria, em Toronto. 
O casai Cabral foi bafejado com o 
nascimento de um filho, o Randy 
Cabral, que nasceu em 28 de 
Fevereiro de 1979. Randy, 
especializou-se em antenas 
parabolicas e trabalha na Orbit 
Satellite Systms. 

O "Chrfe"Faut» Cabral, depois de ter sido cumprimerUado 

pela vedeta canadiana Bryan Adams, aum jantar que 

the foi oferecUUt na Casa Loma, em Toronto, em 1985. 

Paulo Cabral, abriu a sua propria 
companhia de serviço de banquetes 
em 1996. A Cabral Catering, tern a 
sua sede em Mississauga. 
Paulo da Silva Cabral, é desde 
criança um simpatizante do futebol. 
Abilidoso por natureza, jogou futebol 
varios anos.De 1968 a 1970, jogou no 
Benfica Açoriano. Depois, passou-se 
com "armas e bagagens" para o 
Ungarian Club onde contribuiu para 
a conquista da Metro Cup, do 
Campeonato e da Ontario Cup. 
Jogou também na equipa sub-21 
(1971) do First Portuguese Canadian 
Club e, finalizou a carreira 
futebolistica, no Micaelense Soccer 
Club, em 1983. 
Paralelamente com a companhia de 
casamentos e baptizados, Paulo 
Cabral funciona como empresario de 

Paulo Cabral, em 1972, 

quando participou nas Pestas do 

Espirito Santo, em Rabo de Peixe. 

Paulo e Adelaide Cabral, numa visita a Sao Miguel 

vârios artistas, fazendo-os actuar 
nos seus proprios espectaculos. 
Fernando Correia Marques e seu 
filho Axel (Portugal), Cipriano 
(Montreal) e Nélia (USA), 
costumam fazer parte dos seus 
elencos. Também, nas festas de 
fim-de-ano, tern reagrupado 
antigos conjuntos musicals. Ja 
aconteceu com os Capas Negras e, 
para dobrar o 1999/2000, jâ 
ensaiam os "velhos companheiros" 
do Boa Esperança. Boa ideia! 
Paulo Cabral, um jovem Chefe- 
empresârio com talento e 
iniciativa. 
Sabe o que quer e para onde vai. 

JMC 

ERVANÂRIA VnORIA inc. 
PRObUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPAHCA 

Marque uma entrevista com o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jd com muitos anos de experiêcia, 
que o poderd ajudar na .soiiiçûo dos .seus problemas. 

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



6 PORTUGAL 
Quinta-feira, 4 Novembro, 1999 

O MILÉNIO 

SÏSTEMA CADA VEZ 
MAIS PERFEITO 

Marcaçôes por computador 

MRANQUE SÛ A MEIO 
DO AND LECTIVO 
Obras atrasam escolas a tempo inteiro 

Das 19 escolas primàrias 
que deveriam arrancar 
este ano lectivo, jà em 
regime de tempo inteiro, 
apenas sete o Âzeram. 
Das restantes, 10 sô começam 
no segundo semestre. 
Um atraso que, segundo 
a Secretaria Regional da 
Educaçâo nâo é prejudicial 
aos alunos. O Sindicato dos 
Professores, porém, contesta 
mais esta falha no sistema. 
Faz-se primeiro, 
estuda-se depois, acusa. 

Neste ano lectivo, o sistema de 
escolas a tempo inteiro deveria estar 
a funcionar em pleno em 19 escolas 
primàrias. Em Outubro, o projecto 
arrancou apenas em sete. Das 
restantes, 10 ainda nâo estâo 
preparadas. Nas outras duas foi 
anulado. Acabamento de obras de 
melhoria nos refeitôrios ou em salas 
de estudo e falta de equipamentos 
sào as razôes apontadas para estes 
atrasos. 
A Secretaria Regional da Educaçâo 
garante que, na prôxima semana, 
algumas escolas jâ estarâo a 
funcionar a regime de tempo inteiro. 
Outras sô no proximo semestre. Hâ 
quem considéré que estes atrasos 
verificados sào apenas a ponta do 
icebergue do sistema no seu todo que 
reüne vantagens e desvantagens. A 
Escola Bâsica de Machico (sede) é 
apenas um dos exemplos. Era 
suposto arrancar no sistema a tempo 
inteiro no inicio do ano lectivo. 
Porém, atrasos na construçâo do 
refeitôrio e a falta de alguns 
equipamentos de informâtica 
fizeram corn que a escola nâo ficasse 
pronta em Outubro. Nuno Araujo, 
director do Gabinete de Estudos e 
Planeamento da Secretaria Regional 
da Educaçâo garante que, na 

prôxima semana, èstarâ tudo a 
postos. Alguns pais mostram 
descontentamento pelo facto de as 
aulas nâo se terem iniciado mais 
cedo. Dizem-se, no entanto, 
satisfeitos corn a ideia. Mas ha outres 
que nâo tencionam colocar os filhos 
neste sistema. Receiam pela 
qualidade das refeiçôes e de as 
crianças estarem demasiado tempo 
dentro da escola. 
Para Nuno Araüjo. os atrasos 
verificados nâo passam de meros 
«problemas pontuais» e que nâo 
trazem quaisquer inconvenientes 
para as crianças porque, diz, as aulas 
continuam a ser dadas da mesma 
forma. 
Assegurando que o prazo da 
Secretaria sera cumprido na integra, 
Nuno Araüjo justifica a razâo de nâo 
entrarem em funcionamento todas 
as escolas na mesma altmra corn os 
custos que uma generalizaçâo 
implicaria: «Isto é uma mudança 
substancial em relaçâo ao que 
existia. Nâo é um processo a conta- 
gotas, é uma meta a alcançar em oito 
anos». 
A iniciativa da escola de Machico é o 
modelo daquilo que a Secretaria 
Regional da Educaçâo pretende 
desenvolver no ensino püblico 
primârio até ao ano 2004: ocupar as 
crianças no periodo escolar para 
além do horârio normal dé aulas 
com actividades extra-curriculares 
(desporto, educaçâo musical, teatrof 
informâtica, inglês, etc). 
A ideia é dar à escola uma 
componente sôcio-familiar, 
facilitando a vida aos pais corn 
horârios prolongados e que nâo têm 
disponibilidade para estar corn os 
filhos depois do horârio escolar 
destes. 
E para dar resposta a este problema 
que se criaram as denominadas 
Escolas a Tempo Inteiro. 

Existe um projecto que vai ligar em 
rede informâtica os centros de saüde 
ao Centro Hospitalar do Funchal. O 
sistema vai permitir marcar consultas 
à distância, sem que o utente se 
desloque ao Funchal. 

Muito em breve, as pessoas que 
tenham necessidade de uma consulta 
de especialidade no Centro 
Hospitalar do Funchal nâo vâo 
precisar de se dirigir àquele local para 
fazer a marcaçâo. E isto porque estâ jâ 
em andamento um projecto que vai 
ligar em rede os diversos centros de 
saüde à base de dados do Hospital, 
permitindo assim que as consultas 
sejam marcadas por computador. 
A noticia foi avançada ao DIARIO 
pelo director do Centro Hospitalar do 
Funchal. 
Contactado a propôsito da 
reportagem feita junto das consultas 
externas, Mârio Rodrigues mostrou- 
se algo estupefacto corn a 
circunstância das pessoas ainda 
optarem por chegar ao hospital bem 
cedo para uma marcaçâo. Segundo o 
prôprio, hâ cerca de dois anos que o 
sistema nâo exige esse esforço dos 
utentes. Melhor dizendo, realça que 
tal comportamento talvez ainda se 
justifique corn algumas das 
especialidades, como a oftalmologia e 
a psiquiatria, mas nada mais. A 
verdade, référé, é que a maior parte 
das consultas nâo se esgota no dia em 
que sâo abertas as marcaçôes. «Antes 
é que todas as especialidades tinham 
marcaçâo num mesmo dia, e as 
pessoas tinham que chegar cedo para 
marcar consulta. Era um inferno, e 
havia sempre um grupo de pessoas 
que ficavam de fora», recorda. Vai 
dai, salienta que as pessoas, 
provavelmente, continuam corn 
receios antigos, mas que o esforço dos 
responsâveis pela saüde regional têm 
vindo a minimizar. Référé mesmo 
que, de momento, as consultas 

externas estâo a dar uma excelente 
resposta aos utentes. Enquanto antes 
as consultas eram marcadas de mês a 
mês, agora ficam abertas durante très 
meses, e em muitas das 
especialidades as vagas nâo chegam a 
esgotar. 
«A maioria das consultas nâo 
esgotam e continuam abertas, muitas 
vezes pelo periodo de onze semanas», 
vincou. Neste contexto, salienta que 
as especialidades onde o panorama é 
mais dificil sâo ainda algumas. E este 
o caso da oftalmologia, onde a 
marcaçâo de consultas ainda nâo é 
referenciada. Ou seja, qualquer 
pessoa pode marcar, mesmo que seja 
apenas para verificar o grau da vista. 
Isto brevemente vai mudar, o mesmo 
acontecendo corn a psiquiatria, a 
ortopedia de adultos, alergologia e 
cirurgia vascular. Perante este 
panorama, Mârio Rodrigues référé 
que a consulta externa dâ uma 
resposta eficaz à grande maioria da 
procura. 
E alargando um pouco o leque, e para 
demonstrar que o sistema estâ muito 
melhor, référé que ao nivel do 
Hospital dos Marmeleiros sô esgotam 
as consultas para as especialidades de 
dermatologia gérai e mais uma outra 
especialidade. Jâ que as restantes, 
onde constam as medicinas, a 
pneumologia, as doenças infecciosas, 
estâo sempre em aberto e corn vagas 
disponiveis. 
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Dando continuidade ao assunto iniciado 
na ultima crônica, procurarei, hoje, 
apresentar-lhes mais alguns elementos 
ideolôgicos, juridicos, econômicos, socio- 
culturais e religiosos, do contexto dos 
diferentes tipos de colonialismo péU"a que 
os possamos enquadrar no carâcter de 
que se revestiu a Expansâo e o 
Colonialismo Português e as 
consequêneias prâticas das suas politicas. 
Como vimos , a ambiçâo colonialista 
prendeu-se à grande possibilidade de 
aproveitar circunstancias favorâveis ao 
desenvolvimentos de novos recursos, 
negôcios, territôrios, bem como 
aumentar a ârea geogrâfica da influência 
do poder, entre outras, tirando partido da 
fraqueza militar das vârias populaçôes, 
espalhadas pelo mundo. 
Nâo podemos, no entanto, fazer uma 
leitura apenas parcial da histôria, somos 
obrigados a ver os problemas de todos os 
ângulos. 
Vejamos que os aliciantes criados pelos 
estados Europeus para motivar os 
potenciais colaboradores neste processo, 
foram desde sempre, bastante 
animadores para os que viviam nos paises 
originârios. 
Desta forma, era mais fâcil levar as 
pessoas a deixar as suas terras, as suas 
familias e os seus modos de vida, para 
irem ajudar a fazer crescer negôcios, e 
intéressés prôprios e de outros noutras 
paragens. 
As coroas Europeias criaram vârios tipos 
de apoios aos investidores que quisessem 

participât neste desafio. 
No caso Português, para além de ajuda 
financeira prôpria ou recorrendo a 
Banqueiros Europeus, disponibilizaram 
mesmo madeira das matas e pinhais 
Portugueses para o fabrico de 
embarcaçôes. 
O apoio técnico foi também fornecido 
para apoio às viagens maritimas. 
Ofereceram-se concessôes de terras 
conquistadas. 
Por outro lado, garantiam-se também 
boas remuneraçôes aos que partiam, bem 
como uma percentagem sobre os lucros 
das expediçôes e o direito aos saques feito 
às populaçôes onde fossem chegando. 
Isentavam-se de impostos determinados 
produtos ou zonas. 
Um sem fim de beneficios para motivar 
os que quisessem partir. 
A procura de espaço por um lado e a 
busca de matérias e de outros 
abastecimentos por outro, podem ter 
estado nas motivaçôes da Colonizaçào 
Portuguesa. 
A prôpria possibilidade de expansâo dos 
negôcios, esteve na origem deste 
fenômeno. 
Poderâ considerar-se que a necessidade 
de povoar alguns territôrios de baixa 
densidade populacional a fim de evitar a 
sua desertificaçâo se constituiu como um 
objectivo. 
A ocupaçào de territôrios 
geograficamente estratégicos para a 
prossecuçào da actividade comercial e 
para segurança de cargas podem ser 

incluidas no seu âmbito. 
Mas hâ que perguntar- 
- Afinal em que é que se destinguem as 
vârias formas de colonialismo? 
-O que poderemos conduit da sua 
utilidade e dos resultados reais aos vârios 
niveis que foi produzindo ao longo da 
histôria? 
Procurarei enquadrar esta questâo nos 
vârios pontos em que tenho vindo a 
basear a minha exposiçào. 
Se ao nivel dos direitos e liberdades nâo 
se respeitou como vimos a posiçâo dos 
povos que jâ habitavam as terras 
colonizadas as reduzidas possibilidàdes 
de integraçâo social, corn os 
condicionalismos legais discriminatôrios, 
favoreceu o isolamento dos nativos, 
empurrando-os para guetos e provocando 
um enorme distanciamento em relaçâo 
ao acesso aos bens indispensâveis às 
varias raças corn constrangimentos 
profundos. 
Estava proibido o casamento corn 
nativos, impedindo assim o contacto e a 
fusâo natural de raças, normas baseadas 
em preconceitos, falsas moralidades, 
medos e complexos de toda a ordem. 
No piano econômico é possivel observât 
que o colonialismo desenvolveu sistemas 
de produçào bastante fortes para a época 
que catapultaram os lucros da coroa e dos 
vârios investidores e demais agentes. 
Poderemos dizer que a colonizaçào 
provocou grandes afectaçôes nas 
sociedades que receberam estas invasôes. 
No caso africano perturbaram o 

equilibrio da organizaçâo social e politica 
das tribos existentes desfalcando-os de 
recursos humanos de forma irreparâvel. 

Veja-se o caso da Africa do Sul que sô hâ 
pouco tempo se libertou do colonialismo 
num regime racista imposto por uma 
minoria branca. 
As situaçôes de colonialismo sâo de facto 
variadas algumas delas prolongam-se até 
hoje em consequêneia das adaptaçôes a 
nova ordem mundial e as democracias. 
Nâo podemos esquecer o que hâ poucos 
anos se passou nas Malvinas submetidas 
militarmente. 
Por analogia histôrica recuemos alguns 
séculos e vejamos no que redundou a 
intervençâo colonial na América do Sul 
onde vârias civilizaçôes Incas, Asteca e 
Maia entre outras foram destruidas bem 
como o ouro, e a arte quase desapare- 
ceram. 

Ponderando as diversas acçôes 
desenvolvidas pelos colonizadores e os 
efeitos nas estruturas que as receberam 
poder-se-â entender que cada um terâ um 
balanço final e a sua prôpria resposta à 
Histôria. 
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Tema do Bispo do Funchal na sua homilia aos 
Membros do Conselho Permanente das Comunidades Madeirenses 

Na habituai missa dedicada aos 
Membros do Conselho Permanente 
das Comunidades Madeirenses, na 
pequenina Capela situada nas 
intalaçôes do Centro das 
Comunidades Madeirenses, no 
Funchal, o Bispo do Funchal, Dom 
Teodoro de Faria, dedicou a sua 
homilia aos idosos. Apôs uma curta 
introduçâo e recordando Nossa 
Senhora do Monte, Padroeira da 
Madeira, Dom Teodoro, acrescentou: 
... As Nacôes Unidas declararam este 
ano de 1999 - Ano Internacional do 
Ançiâo, sob o tema "A caminho de 
uma sociedade para todas as idades". 
Como declarou o Secretârio Gérai 
Kofi Annam: 

"Uma sociedade para todas as 
idades, é uma sociedade que, 

longe de ridicularizar os 
anciàos como doentes e 

aposentados, os considéra, pelo 
contrario, agentes e 

beneficiârios do 
desenvolvimento"» 

Esta visâo, aberta e justa, considéra a 
sociedade constituida por mùltiplas 
geraçôes, empenhadas na criaçâo de 
condiçôes de vida aptas a favorecer a 
realizaçâo das grandes 
potencialidades da chamada terceira 
idade. 
A Igreja, por seu lado, apoiou todas 
as iniciativas inspiradas na 
solidariedade, onde cada geraçào dâ 
o seu prôprio contributo, sempre em 
comunhào corn as outras, apelando 
sempre para o respeito da dignidade e 
dos direitos fundamentais da pessoa 
idosa, convencida que estas pessoas 
ainda podem dar muito à sociedade. 
O nosso objective, ao pôr em relevo 
este tema, é tentar garantir ao anciào 
condiçôes de vida cada vez mais 
humanas e dar o valor que lhes 
compete numa sociedade em râpida 
/nudança econômica e cultural. 
...Quando em missâo pastoral de 
bispo tive de deslocar-me aos cinco 
Continentes, desde hâ cerca de vinte 
anos, para me encontrar corn as 
comunidades madeirenses ou do 
continente, a imagem gérai, que os 
responsâveis desses paises me 
referiam corn orgulho, era que 
constituiamos uma comunidade 
Jovem, dinâmica, trabalhadora, 
saudâvel, onde rareavam as pessoas 
idosas. Era de facto a época das 
comunidades portadoras de um 
futuro promissor. Esta imagem era 
mais évidente nos paises europeus do 
que no hemisfério sul. Hoje a 

realidade nâo é a mesma. A expressâo 
"terceira idade" abarca uma longa 
faixa da populaçâo emigrante 
portuguesa. 
Os que partiram para o estrangeiro hâ 
30 ou 40 anos, estâo a entrar no grupo 
"young old" jovens anciàos, e alguns 
mesmo nos "oldest old" (anciàos mais 
velhos). Este aspecto da terceira idade 
nota-se mais na emigraçào situada na 
Europa, enquanto a que se dirigiu 
para o hemisfério sul conhece este 
fenômeno hâ mais tempo. 
Certamente que as comunidades 
portuguesas sào formadas por um 
grande contingente de jovens, mas o 
problema dos anciàos começa a 
afligir as familias, tanto as que vivem 
no estrangeiro como as que ficaram 
na Madeira. Como atender os pais e 
familiares? que serviços podem 
realizar? e quando se tornam 
dependentes onde colocâ-los? 
As organizaçôes sôcio-caritativas de 
madeirenses, no estrangeiro, 
atendiam principalmente familias 
pobres e jovens carenciados; a 
preocupaçâo dominante nào era 
ainda as idosas. Hoje esta realidade 
impôe-se cada vez mais. 
Na Madeira os pais dos que 
emigraram para o estrangeiro batem 
à porta das instituiçôes oficiais e da 
Igreja, nào sô para internamento, o 
que deve ser feito sô em casos 
extremes, mas para afastar o espectro 
da solidào, abandono, medo, e perigo 
de violência. 
No campo de atendimento às pessoas 
idosas a Madeira tem progredido 
imenso, embora tenha de continuar a 
interessar-se por elas, mas esta 
urgência deve ser também uma 
preocupaçâo das comunidades 
madeirenses nos paises de 
acolhimento. O importante neste 
momento, é modificar a visâo do 
passade, de identificar as pessoas 
idosas corn os doentes e 
marginalizados. 
Os reformados, os idosos, mesmo 
separados da sua familia e do seu 

meio, mesmo na miséria e no 
abandono, têm necessidade de mais 
qualquer coisa para além do 
alojamento e alimentaçâo. As pessoas 
idosas, mesmo sem problemas 
materiais nem falta de habitaçâo, 
também têm necessidade de dar um 
sentido e um gosto novo à sua vida. 
Trata-se de criar condiçôes e preparar 
a pessoa para encarar corn esperança 
as novas provaçôes e sofrimentos, e 
pôr em proveito de todos a riqueza 
humana e espiritual, as réservas de 
experiência e de conselho, 
acumuladas ao longo de toda a vida. 
A presença de tantos anciàos no 
mundo contemporâneo, nào pode ser 
vista como uma desgraça - desgraça é 
as mulheres nào darem à luz- o 
numéro de anciàos pode ser uma 
nova riqueza humana e espiritual, 
que certamente ultrapassa os 
significados contingentes que lhe sào 
atribuidos pelo mercado e pela 
mentalidade dominante. 

A experiência e sabedoria de 
um anciào, podem dar 

contributo precioso e necessârio 
à humanizaçào da nossa 
sociedade M na gratitude, 

experiência, interdependência, 
visâo mais compléta da vidaM 

Um dos anciàos mais dinâmicos do 
nosso século, apesar da sua doença e 
fragilidade, é o Papa Joào Paulo II, 
que alertou os outros anciàos: "... vos 
nâo estais nem vos deveis sentir à 
margem da vida da Igreja como 
elementos passivos de um mundo em 
movimento excessive, mas sujeitos 
actives de um période humane e 
espiritualmente fecundo.. Tendes 
uma missâo a cumprir e um 
contributo a dar". 
... o Papa enviou uma carta aos 
anciàos afirmando que eles sào "a 
memôria histôrica" que liga passade, 
présente e futuro; a velhice é o 
"outono da vida", mas também é o 
tempo da "sabedoria do coraçâo". 
A velhice é vivida de formas muito 
diversas. 
Hâ pessoas que sào capazes de 
viverem este période da sua vida de 
maneira serena e digna, como época 
que oferece pportunidades de 
crescimento e empenhamento. Para 
um outro grupo, a velhice constitui 
um trauma, uma desgraça e perante o 
seu envelhecimento toma atitudes 
que vào da resignaçâo passiva à 
rebeliào e récusa desesperada. 
Quem se coloca, ou é colocado à 
margem da vida, aumenta o processo 

da sua degradaçâo fisica e mental. 
Sob este aspecto a terceira idade tem 
muitos restes, muitas rugas e também 
muitos sorrisos simpâticos. 
Hâ quem afirme que a velhice cresce 
connosco! 
Neste caso a velhice para os que 
tiveram o privilégie de lâ chegar, 
dependerâ da capacidade de 
apreender o sentido e valor da vida, 
quer no piano puramente humane 
quer espiritual. 
Quem cultiva o segredo da juventude 
de espirito, nào sentirâ tanto passar 
os anos, esse apreendeu que a velhice 
também faz parte do amor de Deus 
por nôs. 
Como dizia a senhora centenâria: "Eu 
nâo vivo a velhice, porque nâo escuto 
a velhice; ela vai avançando sozinha, 
mas eu nào lhe dou importância. A 
ünica forma de vivê-la bem, é vivê-la 
em Deus". 
E urgente a representaçâo negativa da 
terceira idade, é uma obrigaçâo 
cultural e educativa que deve atingir 
todas as geraçôes. 
Caros Membros do Conselho das 
Comunidades Madeirenses, a velhice 
chegarâ também para vôs, mas 
enquanto ela nâo chega, pensai nos 
vossos pais, parentes e amigos. 
Tendes a responsabilidade de ajudâ- 
los a apreender o sentido da sua 
idade, levando-os a apreciar os seus 
recursos e a vencer a tentaçâo da 
récusa do isolamento, da imobilidade 
e do desespero. 
Pensai também em vôs e nos vossos 
filhos! 
E necessârio preparar um contexto 
humano, social e espiritual, em que 
cada um de vôs, quando lâ chegar, 
possa viver corn dignidade e 
plenitude esta etapa da vida. 
A Igreja, por seu lado, para além de 
todas as estruturas que, felizmente, 
coloca ao serviço dos anciàos, tem o 
dever de anunciar-lhes a boa noticia 
de Jesus, dizendo-lhes que o Senhor 
se lhes révéla, como se revelou aos 
velhos Simeâo e Ana no Templo de 
Jerusalém, e os alegra interiormente 
pelo cumprimento de esperanças e 
promessas que eles souberam manter 
vivas no seu coraçâo durante toda a 
sua vida. 

Gostamos de ouvir esta homilia do 
Bispo do Funchal. 
Se todos aqueles que neste mundo sô 
se preocupam corn o poder e o 
dinheiro pudesem compreender o que 
atrâs ficou expresso, era tâo bom, nào 
era? 

Como o mundo séria melhor! 

JMC 
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terceira via, porque nunca fui nem 
comunista, nem capitalista. Sempre 
fui socialista». Corn uma mensagem 
virada para a necessidade de se dar 
uma resposta eficaz às graves crises 
(financeiras ou sociais) que 
ciclicamente abalam o mundo - e que 
cavam ainda mais o fosso das 
desigualdades entre naçôes ricas e 
pobres -, Guterres, no congresso da IS 
em Paris, tem também como missâo 
aproximar perspectivas socialistas e 
libérais. Para responder a estas 
divergências no interior da familia da 
IS, o secretârio-geral da IS tem usado 
uma linguagem de relatividade; 
«Todos os partidos da IS comungam 
dos mesmos principios, mas os 
problemas de cada pais sâo diferentes, 
pelo que as respostas a esses 
problemas também sâo 
necessariamente diferentes». 
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‘‘Rosas” portugueses longe da terceira via 
(IS) na reuniao da chamada "Terceira 
Via". A noticia da realizaçào desta 
conferência até parece ter 
surpreendido varios dirigentes 
socialistas. Durante a reuniao do 
grupo parlamentar do PS com o 
primeiro-ministro, na Sala do Senado, 
na Assembleia da Republica, o 
assunto nem sequer mereceu 
referências da parte de algum dos 
deputados ou do proprio Antonio 
Guterres. Nem existe alguma nota 
oficial de que esta conferência tenha 
sido objecta de discussâo em reuniôes 
do Secretariado 
Guterres foi a primeira escolha da IS. 
Na conferência de imprensa que se 
seguiu à indigitaçâo de Guterres como 
candidato ûnico à liderança da IS, o 
ex-primeiro-ministro de Miterrand 
garantiu que ele foi a sua primeira 
escolha - «Desde o inicio todos os 
caminhos foram sempre dar a Antonio 
Guterres» - e disse acreditar nas suas 
capacidades para fazer «a necessâria 
sintese» das teses socialistas para o 
proximo século. Mas o mesmo 
Mauroy (tal como outros dirigentes do 
PSF) referiu-se sempre de forma 
particularmente dura à corrente de 
Tony Blair, usando, por vezes, até, 
uma certa carga de provocaçâo: «Em 
toda a minha vida fui sempre da 

Antonio Guterres vai liderar a 
Internacional Socialista durante 
os prôximos très anos. 0 primeiro- 
ministro portugais garante que 
manterâ o empenho na chefîa do 
govemo. Certo, também, é o 
afastamento dos socialistas 
portugueses da "Terceira Via" 
proposta por Blair e Schroeder que 
estarâ em debate, em Florença, 
nos dias 20 e 21. 

O PS dâ sinais de distância em relaçâo 
à conferência do novo centro 
internacional, mais conhecido por 
"Congresso da Terceira Via", que 
juntarâ em Florença (dias 20 e 21 de 
Novembro) vârios chefes de Estado e 
de Governo. 
Na cidade italiana, entre outros, 
deverâo estar o présidente norte- 
americano, Bill Clinton, o primeiro- 

ministro britânico. Tony Blair, o 
chanceler germânico, Gerard 
Schroeder, o présidente da Comissâo 
Europeia, Romano Prodi, o primeiro- 
ministro italiano, Massimo DAIema e 
Fernando Henrique Cardoso, 
présidente do Brasil. 
Antonio Guterres nâo participa. 
Da parte do gabinete de Antonio 
Guterres, porém, foi adiantado à 
agência Lusa que a reuniâo de 
Florença «ainda nâo foi considerada» 
em termos de agenda pelo primeiro- 
ministro. 
«O primeiro-ministro tem uma agenda 
muito carregada nos prôximos dias (a 
cimeira Ibero-Americana, em Havana, 
a 15 e 16, a conferência da OSCE, em 
Istambul, a 18 e 19), e nâo pode estar 
sempre lâ fora», respondeu o mesmo 
colaborador de Antonio Guterres. Ou 
seja, tudo indica ser improvâvel a 
participaçâo do entâo jâ eleito 
présidente da Internacional Socialista 

Berlim comemora 
10 anos sem 0 Muro 

Os alemâes comemoraram uma 
década de abertura entre o leste e 
o oeste do pais corn a maior festa 
jâ realizada desde que o Muro de 
Berlim foi derrubado, 
transformando a divisâo imposta 
pela Guerra Fria no simbolô da 
queda do comunismo. Embora o 9 
de Novembro nâo seja feriado 
nacional, o que quer dizer que os 
alemâes ainda têm que trabalhar, 
inümeros eventos na capital 
promqveram a mesma uniâo vista 
em 1989, na noîte desse mesmo 
dia, quando os berlinenses cruzaram incessantemente os pontos 
demoliram o paredâo de cimenta, de fronteira com seus antiquados 
pedaço por pedaço. carros Trabant e eram saudados por 
"Corn a queda do Muro de Berlim, uma multidâo ansiosa em dar as 
nos foi garantida a chance de superar boas-vindas. Os alemâes-ocidentais 
a divisâo", declarou o ex-chanceler atiravam dinheiro para que os irmâos 
alemâo Helmut Kohl. do leste comprassem de tudo o que 
Nessa ùltima década, os alemâes nâo estava disponivel na antiga 
também puderam constatar as Repüblica Democrâtica Alemâ. As 
persisténtes diferenças entre o leste e bananas eram um dos produtos mais 
o oeste. A festa tentou reaproximâ-los populares. 
- se nâo uni-los-por pelo menos uma O présidente do Parlamento, 
noite. Wolfgang Thierse, que era do lado 
Mas também houve momentos de oriental, foi convocado entâo a falar, 
reflexâo. A data coincide corn o mas os orgamzadores da festa deram- 
sexagésimo primeiro aniversârio da lhe apenas cinco minutas, contra 20 
Kristallnacht, a Noite do Vidro do chanceler Gerhard Schroeder e do 
Quebrado, quando os nazistas seu antecessor, Kohl. Diante do mal- 
destruiram 250 sinagogas em toda a estar, o tempo de Thierse foi 
Alemanha. • aumentado, enquanto Schroeder e 
E foi porque o mês de Novembro é Kohl voluntariamente reduziram os 
repleto de datas que lembram o seus discursos para 15 minutas, 
passado sombrio da Alemanha que Também estiveram no Reichstag 
Kohl escolheu 3 de Outubro como a duas personalidades mundiais que 
data oficial da reunificaçâo alemâ, 11 contribuiram para a queda do Muro, 
meses apôs a queda do Muro. o ex-presidente norte-americano 
De volta a 1989, parecia que a Testa George Bush e o ex-lider soviético 
jamais acabaria. Os alemàes-orientais Mikhail Gorbachev. 

liiiiiiiiii 
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Gente Modesta em testa 
Tal como anteriormente, a revista 
mensal Gente Modesta, 
propriedade de Severiano da 
Silva, realizou a festa anual de 
aniversârio e de entrega dos 
prémios "Precom", a 
personalidades comunitarias que 
se destacaram em 1998/99. 
A festa teve lugar no Oasis 
Convention Centre com a 
presença de vârios artistas, tais 
como Antonio Amaro e seu trio 
de guitarras, os Starlight, Liz 
Rodrigues, Luso-Can Tuna, 
Catarina Cardeal, Isabel Sinde, 
Fernanda Diniz, Tanya Florência, 
Miguel, José Lima e Avelino Teixeira. 
Em relaçâo aos prémios 
"Comunidade em Destaque 1998/99", 
foram distinguidos: 
Alberto Benfeito Costa, do Clube 
Académico de Viseu, com o Destaque 
"Trabalho Voluntârio Comunitârio"; 

na Arte, foi premiado Hildebrando 
Silva; o Agrupamento Musical 
distinguido foi o Starlight, agora a 
comemorar 15 anos de actividade; na 
Cançào foi vencedora Liz Rodrigues; 
Armando Costa (Rilhas) recebeu o 
prémio Consagraçào de Carreira; o 
Desportista eleito foi o jovem 
Emanuel Cugliari; o Rancho 

Folclorico distinguido foi o da 
Associaçâo Cultural do Minho; a 
Banda Filarmonica do ano foi a 
Banda Lira do Divino Espirito 
Santo de London; o Destaque 
Revelaçâo coube a Catarina Cardeal 
e, a Miss Luso-Ontario, Silvia 
Ferreira, a Miss Benfica 1999. 
As nossas felicitaçôes a Severiano da 
Silva e a todos 
colaboradores. 

sens 

JMC 
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[^Shopping Centre 
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Papa pede tolerancia 
religiosa, enquanto Hindus 
comemoram festival da luz 

Freiras indianas acompatiham 
a entrada do papa no estddio 

O papa Joao Paulo II celebrou, no 
passado domingo, uma missa para a 
minoria crista da India, enquanto os 
Indianos comemoravam um dos seus 
festivais mais populares do calendario 
hindu: o dia da luz. 
A segunda visita do papa à India em 
13 anos foi precedida por varias 
manifestaçôes de hindus radicais, que 
acusam a Igreja Catolica de induzir 
os seguidores da religiâo asiâtica a se 
converterem ao cristianismo. 
Na missa, o papa clamou por um 
novo século em que a convivência 
entre as religiôes da Asia seja pacifica. 
Em respeito as antigas culturas 
indianas e asiaticas, o pontifice 
revelou o seu desejo de que o proximo 
milénio torne-se num tempo de 
diâlogos frutiferos, conduzindo as 
religiôes a um novo relacionamento 
de solidariedade e tolerancia. 
Ele também ressaltou que estava 
disposto a transformar o mundo, 
levando a palavra do Cristo para 
todas as sociedades. 
Joao Paulo II celebrou a missa para os 
devotos cristâos num estâdio de Nova 
Deli. 
O pontifice entrou no estâdio, 
acenando aos fiéis que cantavam 
hinos religiosos. "Ele é a pessoa mais 
importante para nos", disse Mércia 
Roach. 
A visita do papa coincidiu corn o 
Diwali, o festival da luz, que, segundo 
a mitologia hindu, marca a vitôria do 
Deus Rama sobre o rei demônio 

Papa abençoa mulher 
durante missa em NoPa Dell 

Ravana. 
Neste feriado, as familias reünem-se e 
festejam corn fogos de artificios e 
vêlas especiais. 
"Muitos estâo a celebrar neste 
momento o festival da luz", ressaltou 
o papa na missa. "Nos alegramo-nos 
corn eles". 
O Conselho Mundial Hindu disse 
que o apelo de Joâo Paulo II a 
intensificaçào da actividade 
missionâria no pais era um abuso 
contra a hospitalidade. 
"O papa veio à India especialmente 
para difundir a ideia de conversâo ao 

cristianismo", ressaltou 
Lokesh Pratap Singh, 
porta-voz do conselho. 
"Isso nos nâo 
permitiremos". 

No entanto, a missa 
transcorreu sem inciden- 
tes, corn o papa sendo 
protegido de protestes por 
um cordâo de segurança. 

tsTi) nn Aiiumi'DE niiün no.IttlIlO 
Entào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os seusprodutos 

de compta e venda, na pagina dos CLASSIFICADOS. 

Paie com o nosso departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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EMPREGADOSEEXECUTIVOS... 
O elemento mais importante do seu negôcio é constituido pelas 
pessoas, mais especificamente, as pessoas chave. O empresârio 
Andrew Carnegie comentou uma vez.... 
“Tirem-me as fâbricas, minhas plantas, meus caminhos de ferro, a 
minha transportaçâo tirem-me o meu dinheiro todo limpem-me de 
todos os bens materiais, mas deixem-me ficar os meus empregados e 
dentro de 2 ou 3 anos, eu voltarei a ter todos os bens de novo” 
Empresârios sabem o valor de suas pessoas chave nas suas 
organizaçôes; executives que tem visâo para aumentar as produçôes, 
para um nivel superior; técnicos que como mâgica criam e inventam 
produtos de alta gama; vendedores que dia apôs dia continuam a 
tentar melhorar suas vendas; e de escritôrios que transformam o 
pessoal em autênticos gerentes, peças detalhadas de administraçâo, 
isto sâo individuos corn uma coisa em comum, eles podem fazer uma 
contribuiçâo significante de lucres para as suas companhias. 
Mantendo e motivando pessoas chave, nâo dépende sô de um salarie 
porque estes personagens estâo geralmente em altas margens de 
impostos a pagarem quanto aos sens ordenados, sens altos salaries nâo 
sâo por vezes visiveis. 
Manter pessoas chave na empresa dépende de uma remuneraçâo a 
nivel executive e de pacotes de bénéficiés, corn motivaçâo, incluindo; 

Compensaçâo deferida 
Pianos de continuaçâo de salàrio 
Pensées de reforma suplementares 
Pacotes de bénéficiés de grupo 
Distribuiçâo de lucros 
Seg^o de vida 
E planeamento financeiro 

Que melhor maneira de motivar as pessoas chave do que juntar 
pessoas corn potencial de participar dos lucros da mesma empresa? 
Ambos os lados serào avantajados, pessoas chave recebem assim 
remuneraçâo vantajosas e a empresa manterâ a sua fonte mais 
importante, como tirar proveito das potentes vantagens de imposto 
reduzido. 

PORQUE OIMPREVISTO 
ÂO TEM HORA MARCADi 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

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

TEL: (416) 823-0665 

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

DANIEL FERNANDES 

“O (flriADfl ROUBfl 2 flnos fl 
EQUIVflLÊnCIfl DO EMSinO CM 

PORTUCflL f UM CRRO PORQUC 
PORTUCflL TCM UM UIVCL DC CnSIflO 

SUPERIOR flO DO CflnflDfl" 
Henny Dias é a autora do livro 
“A Imigraçâo para o Canada,” 

de apoio aos novos 
émigrantes, que foi 

recentemente lançado, 
simultaneamente, no Canada 

e em Portugal. 
O Milénio entrevistou-a. 

Milénio - A que se deve o lançamento 
deste livro? 
Henny Dias - Quando vim para o 
Canada deparei-me corn vârias 
dificuldades, particularmente na 
aquisiçâo de um certificado de 
equivalência das minhas habilitaçôes 
literârias obtidas em Portugal. Dai 
que tivesse tentado encontrar uma 
maneira mais fâcil para solucionar a 
vida dos novos émigrantes que vêm 
para o Canada nas mesmas condiçôes 
em que eu vim. 
M - E portante muito dificil adquirir 
a equivalência neste Pais... 
HD - E bastante dificil porque o 
Canadâ nâo dâ a equivalência exacta. 
Por exemple, uma pessoa que venha 
corn o 12° ano, o Canadâ dâ-lhe uma 
equivalência de 9° ano. Aliâs, penso 
que Portugal tem um nivel de ensino 
superior ao do Canadâ e portante, é 
um erro este procedimento por parte 
do Canadâ. 
M - Foi esta, entâo, a principal razâo 
para lançar este livro. 
HD - As dificuldades de adaptaçâo 
pelas quais passei, levaram-me a 
passar 4 anos a reunir informaçào, 
exactamente para publicar este livro, 
que serve de ôrgâo ùtil de consulta a 

fiil A 

IMIGRAÇÂO 

PARA 

ï 

CANADÂ 
l#| 141 
r HENNY DIAS f 

THE DAILY OPPORTUNITY PUKJCATKDNS 

todos os novos émigrantes, pois 
contém informaçôes que de outre 
modo é dificil obter. 
M - O livro foi distribuido aqui e em 
Portugal. 
HD - O livro jâ estâ a ser vendido em 
Portugal, no Brasil e em 
Moçambique. Os émigrantes que jâ 
aqui residem e nâo estâo legalizados, 
têm cerca de 3 capitules que lhes 
poderâo ser muito üteis sob o ponto 
de vista financeiro e profissional. 
M - Portante, um ôrgâo de consulta 
que pode ajudar também à 
regularizaçâo da situaçâo dos ilegais. 
HD - Sim. Eu escolhi um grupo de 
profissionais que poderâo ajudar 
essas pessoas que nâo se encontram 
legais neste Pais, para além de 
departamentos governamentais 
indicados para estes casos. 
M - O livro tem, entâo, contactes que 
nâo se encontram na lista telefonica? 
HD - Possui duas pâginas corn 
contactes que nâo se encontram nas 
listas, devido aos contactes que 
estabeleci quando trabalhava para 
diverses departamentos governamen- 
tais. 
M - Onde é que o livro estâ à venda? 
HD - Nas papelarias e padarias, em 
resume, em todos os locals onde se 
vendem jornais portugueses. 
M - A Henny vai escrever mais livres, 
e se vai, sobre o quê? 
HD - Jâ tenho outre livro que dentro 
de um mês deverâ estar pronto. Trata- 
se de um livro também de interesse 
para todos, que nâo sendo destinado 
à emigraçâo também poderâ ser 
intéressante para ela. E um livro 
destinado às crianças e aos idosos. 
M - Estâ nos sens pianos outre tipo 
de literatura? 
HD - Por enquanto nâo. Talvez mais 
tarde possa escrever algumas novelas, 
mas neste momento, nâo. 

Entrevista de Domingos Melo 
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Dr. Brazâo de Castro, o Présidente da RAM, Dr. Alberto Joào Jarditn e, 
Dr. Luis Dantas, escutando corn atençâo depoimentos dos 
Conselheiros Permanentes dos Comunidades Madeirenses. 

Presidido pelo présidente da Regiào 
Autônoma da Madeira, Dr. Alberto 
Joâo Jardina, decorreu no Funchal, a 
reuniâo anual do Conselho 
Permanente das Comunidades 
Madeirenses, Conselho que assessoria 
O présidente do Governo desde 1984. 
Das conclusôes finals, destacamos os 
seguintes pontos: 
O progresso da Regiâo em todas as 
suas vertentes, a qualidade de vida dos 
habitantes e a celeridade corn que as 
entidades governativas finalizam 
obras de grande envergadura e 
necessârias para o engrandecimento 
da Madeira. A Madeira tem a maior 
taxa de realizaçâo de Portugal. Assim, 
informado dos objectivos da politica 
regional de investimentos pùblicos, 
bem como das grandes linhas de 
orientaçâo da politica econômica e 
financeira da Madeira, o Conselho, no 
âmbito das suas competências, 
expressou a aprovaçâo unânime 
relativamente ao Piano de 
Investimentos Regionais e Orçamento 
Regional para o corrente ano. Em 
sequência, o Conselho manifesta 
satisfaçâo pelo facto do Governo 
Regional ter prestado informaçâo e 
disponibilizado indicadores sobre as 
opçôes estratégicas e politicas, 
objectivos e medidas a adoptar, no 
quadro do denominado Programa de 
Desenvolvimento Sôcio-Econômica 
para o periodo 1999-2006, cuja 

^ concretizaçào permitirâ a 
consolidaçâo de uma Madeira 
estruturalmente preparada para os 
inevitâveis desafios do 
desenvolvimento e do crescimento 
corn que se confrontarâ. 
No Programa de Desenvolvimento 
estâo consagrados a defesa do Litoral 
maritimo e da Agua, aumento de 28 
mil camas (2 mil em Porto Santo) para 
dar resposta ao turismo do novo 
milénio, transformar o Porto do 
Funchal em cais turistico e de recreio, 
transferindo contentores e cargas para 
o novo Porto do Caniçal, nova Zona 
Industrial da Camacha e a Marina de 
Ponta do Sol, sem esquecer a abertura 

oficial do Aeroporto Internacional do 
Funchal, no dia 15 de Setembro de 
2000, corn a presença do Présidente da 
Repüblica, Dr. Jorge Sampaio. A 
reuniâo anual do Conselho e o 
respectivo Congresso das 
Comunidades Madeirenses terâ lugar 
em datas coïncidentes corn a 
inauguraçâo do Aeroporto. 
No âmbito do sucesso do primeiro 
Curso de Verâo promovido na Regiâo 
pela Universidade da Madeira, o 
Conselho recomenda a sua 
continuidade e uma maior divulgaçâo 
junto das comunidades madeirenses. 
O Conselho insiste na necessidade da 
lingua portuguesa integrar os 
curriculos académicos nos paises de 
acolhimento, constatando corn 
satisfaçâo, o facto de na Africa do Sul 
jâ terem sido disponibilizados 
docentes de Português para turmas 
corn menos de 20 alunos. O Conselho 
regista a decisâo do Governo Regional 
de disponibilizar o envio para as 
Comunidades de material pedagôgico, 
nomeadamente de natureza audio- 
visual, denominado "Mala de 
Aprendizagem". 
O Conselho manifesta satisfaçâo pela 
aprovaçâo na Assembleia da 
Repüblica das alteraçôes ao "Estatuto 
Politico-Administrativo da Regiâo 
Autônoma da Madeira". Pese o avanço 
significativo agora alcançado no 
quadro de um maior desenvolvimento 

da Autonomia, a Regiâo e os 
Madeirenses nâo podem ser 
manietados por concepçôes politicas 
restritivas que têm da Autonomia uma 
perspectiva que a cataloga como um 
fim jâ alcançado, e nâo como uma 
realidade social e politica dinâmica, 
que evolui continuamente, em funçâo 
de mùltiplos factures que ultrapassam 
até as fronteiras da Regiâo, num 
mundo cada vez mais globalizado. 
Neste particular, entende o Conselho 
nâo dever abdicar, por questâo de 
principio e de coerência, da 
reivindicaçâo relativamente à 
consagraçâo constitucional e/ou 
estatutâria, do direito de participaçâô 

das Comunidades Madeirenses nas 
eleiçôes para a Assembleia Legislativa 
Regional da Madeira e na atribuiçâo, 
na composiçâo do Parlamento, de uma 
representaçâo condigna da diaspora 
Madeirense. 
Neste âmbito, o Conselho considéra 
prioritârio que junto das 
Comunidades Portuguesas em gérai, 
seja desenvolvida uma efic2iz e intensa 
acçâo de sensibilizaçâo para a 
necessidade do reforço da participaçâô 
no recenseamento eleitoral, dada a 
inaceitâvel desproporcionalidade 
actualmente verificada entre os 
Portugueses recenseados e a dimensâo 
das respectivas comunidades. 
Considéra também o Consalho, face à 
elevada taxa de abstençâo registada 
nas eleiçôes para a Assembleia da 
Repüblica, ser fundamental a 
implementaçâo de acçôes destinadas a 
sensibilizar as Comunidades 
Portuguesas para o necessârio 
aumento da sua participaçâô nas 
eleiçôes portuguesas onde é 
possibilitado o voto dos émigrantes. 
Também, o Conselho entende dever 
ser dada prioridade ao reforço da 
sensibilizaçâo das segundas geraçôes, 
para um protagonismo mais visivel na 
vida associativa das Comunidades, 
expressa, por exemplo, no reforço da 
sua presença nos orgâos dirigentes das 
vârias associaçôes e clubes, 
permitindo assim uma progressiva e 
normal sequência geracional. 

O Conselho Permanente das 
Comunidades Madeirenses decidiu, 
por unanimidade, solicitar ao seu 
Présidente, e também Présidente do 
Governo Regional da Madeira, a 
candidatura nas eleiçôes regionais do 
prôximo ano, a um novo mandata na 
Presidência do executivo regional, por 
entender que, sô desta forma e nesta 
conjuntura, serâo asseguradas as 
adequadas condiçôes politicas de 
estabilidade e de eficâcia funcional da 
instituiçâo governativa regional, para 
que a Regiâo encare sem qualquer 
receio, um novo e histôrico ciclo de 
desenvolvimento, nomeadamente na 
perspectiva da dinamizaçâo do "III 
Quadro Comunitârio de Apoio", o que 
nâo se compadece corn situaçôes de 
instabilidade ou incerteza de natureza 
econômica, social e politica. 

Em convivio pessoal corn os 
Conselheiros, o Dr. Alberto Joâo 
Jardim fez sentir que, ao 
comprometer-se perante o eleitorado 
de que prepararia a sua sucessâo neste 
fim de mandata, sente que deve, 
agora, discutir o assunto corn os seus 
correligionârios do PSD-Madeira e, 
também, corn os eleitores, para poder 
decidir se deve ou nâo candidatar-se 
no prôximo ano. 
No prôximo Congresso das 
Comunidades Madeirenses, em 
Setembro de 2000, tudo serâ 
clarificado. 

O Secretàrio Regional, Dr. Brazâo de Castro, dirige os trahalhos da Reuniâo do Conselho das 
Comunidades Madeirenses no Centro das Comunidades Madeirenses, no FunchaL 
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FAMILYAFFAIR 
4 EG6 ROLLS 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
^^WEET & SOUR CHICKEN BALLS 

p/E SPEAK PORTUGUESE^ 
ASK FOR FATIMA I 

(416) 

FAST HOT DELIVERY 

366-6633 
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Remembrance Day 
Dia dos Veteranos 
Antigamente conhecido 

pelo dia do armisticio, 
um dia que é 

relembrado anualmente 
em memôria de todos 

os que estiveram no 
serviço militar em 

tempo de guerra e dos 
muitos que por là 

Hcaram em nome da 
liberdade. 

No Camadà o dia é 
celebrado a 11 de 
Novembro, hoje. 
O armisticio foi 

proclamado em 1919 
para comemorar o fim 

da primeira guerra 
mundial (1914 - 1918). 

Russia profile vôos entre 
pafses isiâmicos e 
arredores da Ciieciiênia 
A Russia proibiu os vôos entre uma 
düzia de paises isiâmicos e varias 
cidades na regiâo do Câucaso, 
vizinhas à Chechênia, por temer 
que as rotas sirvam de trâfego para 
mercenaries estrangeiros se 
unirem às forças rebeldes na 
repüblica separatista. O primeiro- 
ministro Vladimir Putin assinou o 
decreto que congela os laços aéreos 
entre Afeganistâo, Azerbaijan, 
Chipre, Ira, Jordânia, Paquistâo, 
Qatar, Arabia Saudita, Siria, 
Turquia, Emirados Arabes Unidos 
e Georgia, a ùnica fronteira corn o 
sul da Chechênia que nâo é 
controlada pela Russia. A decisâo 
de Moscou de fechar os aéroportés 
aos vôos precedentes de paises 
muçulmanos afetou as cidades russas 
de Vladikavkaz, Mineralniye Vodi, 
Nalchik, Elista, Stavropol e 
Mahachkala. Apesar dos crescentes 
protestes internacionais contra a 
campanha militar de Moscou na 
Chechênia, a aviaçâo russa reiniciou 
sens ataques contra a repüblica 
separatista nesta terça-feira, nâo 
apenas atacando posiçôes rebeldes 
corn morteiros, mas também 
lançando minas. 
Putin rechaçou as criticas e disse que 
a Rùssia "terâ que enfrentar os 
militantes isiâmicos pela quarta, 
quinta e décima vez" se nâo os 
destruir agora. "Estâmes lidando corn 
gangues bem organizadas de 

terroristas internacionais", acres- 
centou o premier, apôs se reunir corn 
parentes de policiais mortes no 
cumprimento do dever. "A campanha 
na Chechênia é a ùnica maneira 
possivel de destruir os terroristas em 
suas bases". Em Washington, o porta- 
voz do Departamento de Estado 
norte-americano, James Rubin, disse 
que a Rùssia "desrespeita" as 
convençôes de Genebra ao causar 
baixas entre os civis. Apesar do céu 
carregado e da chuva, os 
bombardeios russes destruiram 
durante a noite pelo menos dez 
veiculos rebeldes, uma posiçâo de 
defesa antiaérea e très postos dos 
militantes isiâmicos. 

99 

entra de Informaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

CEL: (416) 567-3775 
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Um exempta 
para voce pensar 

lima casa de $200,000 Dis,, corn 
apartamento no 2nd andar. 

S 200,000.00 Hipoteca $1,526.00 por mes 
Impostos $ 180.00 por mês 

Seguro de àsua e luz $250.00 

Total $1,956.00 por mês 
Recebe de Renda $850.00 no 2° andar. 

Fica a pagar por mes- ■$1,106.00 por mês 

11 

Nào é isso, mais ou menos, o que 

voce paga agora de renda ?!,,, 

E 0 dinheiro para a entrada ?,.. 

Pergunte-nos e verâ /... 

Nos pomos'lhe as chaves na mao !!! 

(416) 536-4194 / 1-800-876-3102 
1603 Dundas St., W., Toronto 
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O "puto" Shawn Fernandes, pé-ante-pé, cresceu fisica e 
artisticamente. Atravessou a "barreira sonora" entre a nossa 
comunidade e a internacional. Saltou por cima do sen nome 
proprio e lançou*se para o mundo com o sen nome artistico, 
SHAWN DESMAN. A cançâo inserida no sen ultimo CD, 
intitulada "Don't Want To Lose You", é um grande êxito no 
Canada. Ja se ouve o Shawn Desman, com frequencia, nas 
emissoras canadianas, particularmente, em Toronto e 
arredores. 
É a consagraçâo do "puto" que vimos nascer para as cantigas, 
sempre confiante nos sens recursos, sem esmorecer ou mudar 
de estrada. Tern um estilo muito seu, simples e actual. Humilde 
e simpàtico. Uma realidade risonha entre tantas promessas! 
Parabens, Shawn. Em frente é que é o caminho. 

José Nazârio em Toronto 

MUSSII6111 R6b0 d6 P6lX6 

AFONSO TAVARES, um artesâo de Rabo de Peixe, residente em Toronto, especialista em 
miniaturas de Artefactos dos Açores, desde as pescas à lavoura e tipos de transporte usados nos 
ùltimos séculos, expôs os seus trabalhos no Salâo Paroquial da Igreja de Santa Maria, em Toronto. 
O objective desta exposiçâo foi incutir no espirito do povo da Rabo de Peixe a vontade em criar 
um Museu naquela freguesia da Ilha de Sâo Miguel. Rabo de Peixe, é uma freguesia de gente 
pobre, que vive da pesca, mas que é muito rica em cultura e tradiçôes. 
Fazemos votos para que o Afonso Tavares seja feliz nesta sua iniciativa de reunir dinheiro e 
vontades para a abertura de um Museu em rabo de Peixe. 

José Nazârio quer cantar 
sem ser em part-time 

Cantor em part-time, residente nos Estados 
Unidos, José Nazârio visitou Toronto. O Milénio 
entrevistou-o. 

Milénio - Quantas vezes jâ visitou Toronto? 
José Nazârio - E a terceira vez. A primeira foi em 
1993. 
M - Dai até agora o que é que tem feito? 
JN - Tenho gravado muitos trabalhos. Como nunca 
tive empresârio em Toronto, as coisas nunca se 
proporcionaram quanto à minha promoçâo e às 
minhas visitas a esta cidade. Jâ estive na Venezuela 
e este ano fui a Winipeg. 
M - Quando é que o José Nazârio começou a 
cantar? 
JN - Eu emigrei em 1981 e, por essa altura, arranjei 
um conjunto, mais por brincadeira. As pessoas 

Continua na pàgina 21 

ENDETTA 
TFI FfnMMlINTfATTnN*; TNT 

47^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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HOTEL OCCIDENTAL FLAMENCO BAVARO 

•FV 
^'I^COTEIXCLUSIVO 

UMA SEMANA $1048.00 + $96.00 TAXAS 
DUAS SEMANAS $1588.00 + $96.00 TAXAS 
 np TnpnwTn A i7 p 94 np IAMPIRO 

momwM ma 

entro de Informaçâo (416) 603-4293 263 Dundas §(. We$l, Toronto Ontario N6MT9 

^ (905)615-1402 ^ 
^ 325 Central ParKwaTW.,Ni$§b$au^a, Ontario. LSB-3S0 ^ 

YOUR FAMILY CLOTHING STORE jfejkAtjkit 

VICTOR'S ESPRESSO CCJFEEE MACHINES INC. 

Tel(416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 
1090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 

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

TALENTO ARTISTICO: 
JORGE FERREIRA, 

DUO SANTOS, RILHAS. 

PARA RESERVAS CONTACTE 
HAPPY TRAVELLERS 

GALLERIA SHOPPING CENTRE 
NA DUFFERIN E DUPONT 

TEL. (416) 531-5000 

ORV, 
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■ N 1 N ^ 0 N A . i/ n 

rosojiro’SMi/iw®' 
summx 

CIRV-NH e HAPPY TRAVELLERS 
apresentam iŸinoe.Ue.Ÿs 
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Ana Fernandes 

Antonio Gedeâo escreveu no poema 
“Pedra Filosofal” Eles nâo sabem 
que o sonho comanda a vida...” No 
passado sabado, tive a certeza de que 
na realidade o sonho comanda a vida. 
O grupo de ginâstica rltmica da Casa 
do Alentejo realizou o seu primeiro 
espectaculo com o titulo “O Sonho”. 
Fundado hâ cerca de oito anos, este 

grupo tern trabalhado arduamente 
para conseguir sucesso na 
comunidade. O fim de semana 
passado, provaram que, na realidade, 
sâo um grupo de ginâstica ritmica 
profissinal e merecem o apoio de toda 
a comunidade. A variedade de 
bailados que apresentaram agradou a 
todos os présentes, como o indicaram 
os aplausos, gritos e até, a 
determinada altura, o ver o publico 

GAR MOTORS 

Geary Ave., Toronto, OI 
(416) 535-5626 / 535-5235 

levantar-se para aplaudir fortemente minha vida a este grupo e foi para 
este grupo de jovens. O espectâculo mim um prazer ver o quanto tern 
contou com a presença, para além do progredido e o sucesso que conseguiu. 
grupo anfitriào, de Fatima Ferreira, De parabéns estâo os membros do 
Armando Jorge e grupo de 
guitarras, Claudia Ramos e o 
Crupo Coral Feminino da Casa do 
Alentejo. A variedade dos bailados 
do grupo de ginâstica foi enorme, 
desde danças corn inspiraçâo celta, 
um esquema corn uma müsica do 
agrupamento Enigma, o “Vinho do 
Porto” de Carlos Paiâo, 
interpretaçâo de fado, 
nomeadamente “Margarida Vai à 
Fonte” de Antonio Pinto Basto e 
“Lisboa Antiga”, uma homenagem 
à diva do Fado - Amâlia Rodrigues. 

Como no passado sâbado, fazia um 
mes que Amâlia tinha 
falecido, a coreôgrafa do 
grupo, Dalila Cruz, pediu 
um minuto de silêncio 
como homenagem à 
grande senhora do fado. 
O espectâculo foi tâo 
maravilhoso, tâo cultural 
que nâo hâ palavras que o 
possam descrever. Foi corn 
emoçâo que estive présenté 
no mesmo, uma vez que 
dediquei très anos da 

grupo: Dalila, Carina, Sandra, Ana, 
Alexandra, Cuida, Asheley e 
Cabriela. O Sonho concretizou-se, 
mas nâo chegou ao fim. Queremos 
ver o prosseguimento deste sonho. 
Acima de tudo, queremos ver o 
apoio da comunidade a este grupo. E 
preciso que o Crupo de Cinâstica 
Ritmica da Casa do Alentejo 
participe em eventos de outros 
clubes e que esses clubes saibam 
reconhecer nestas jovens mais um 
grupo que verdadeiramente quer 
divulgar a cultura portuguesa. 

Meninas, parabéns! 

Homenagem do Grupo Coral Feminino 
ao Grupo de Ginâstica Ritmica da Casa do Alentejo 
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NA BLOOR E DOVERCOÜRTEM TORONTO 

Jacinto’s Coin 
CarWash 

LAVE E ABASTEÇA   
O SEU CARRO NUM SÔ LUGAR 

Tel: I41B1 531-8134 
2010 Dundee Street W.. Tor. 

0. AGUIAR FINE JEWELLERY 
AS MAIS BELAS JOIAS EM OURO E 

PRATA, RELÔGIOS, CRISTAIS 

Cdmundo Aguiar Faxphone(416) 532-4845 
716 College St:. 

Tor. Ont, M6G-1C3 

EMA|lUEL E SUÂS BAILARIÀIAS NO ONTARIO: 

4AINDA O ^ONJUNTO STARLIGHT. ' 
Sexta-Feira,4:6-Novembro, 8pm. Salâo da Igreja Na. Sa. do Rosario, 

EM SCARBOROUGH (Bilhétes à venda na Igreja) . 
Sâbado, 27-Ndvembro, no Çiube Portugués de London.(BilhetesàvendanoClube) 

IHrOBHAÇÛES ttlBMS 14181537-1088 
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Cientistas da Universidade de Büfalo verificaram 
que ter animais de estimaçâo ajuda a controlar 

este parâmetro cardiaco 

Medicamentos apropriados podem 
manter a tensâo arterial sob controlo, 
se a vida corre calmamente, mas nâo 
a impedem de subir se uma situaçâo 
se tornar tensa, como sucede quando 
cotaçôes de acçôes na boisa vêm por 
ai abaixo. E ai que a pessoa nécessita 
de um amigo, e se um amigo humano 
nâo esta à mâo a variedade de quatro 
patas serve lindamente, concluiu uma 
équipa de cientistas da Universidade 
de Büfalo, Nova lorque, num estudo 
corn um grupo de corretores 
hipertensos. 
Os investigadores trabalharam corn 
48 homens e mulheres que eram 
medicados para controlar a tensâo 
arterial elevada e descobriram que a 
tensâo dos que possuiam um câo ou 
um gato subia apenas em metade do 
valor relativamente aos que nâo 
tinham qualquer animal por perto, 
disse a principal autora do estudo, 
Karen M. Allen. 
"Estes resultados sâo impressionantes 
e significativos", disse a cientista. "Hâ 
mais de uma década que estudo os 
efeitos de animais domésticos na 
reacçâo das pessoas ao stress (...) Jâ 
demonstrâmos varias vezes que é 
benéfico ter um animal por perto 

quando se estâ em stress", acres- 
centou. 
Os estudos anteriores de Karen Allen 
incidiram em pessoas saudâveis, mas 
este foi o primeiro em que foram 
analisados individuos corn problemas 
médicos, neste caso tensâo arterial 
elevada. Os corretores de boisa que 
participaram na pesquisa ganham 
mais de 200 mil dôlares por ano e 
vivem sozinhos. 
"O seu trabalho é incrivelmente 
fatigante. Passam o dia na Boisa, 
gritando, sempre ao telefone. Estâo a 
lidar corn o dinheiro de outras 
pessoas", disse a cientista, que 
apresentou ontem os resultados do 
seu trabalho na reuniâo anual da 
American Heart Association, em 
Atlanta. 
Todos os participantes eram 
medicados corn inibidores da enzima 
de conversâo da angiotensina (ACE, 
na sigla em inglês), usados para tratar 
a hipertensâo. Do grupo, 24 foram 
escolhidos aleatoriamente para 
fazerem "acompanhar" o tratamento 
de um câo ou um gato. A mediçâo das 
respectivas tensôes arteriais revelou 
situaçôes mais estâveis, durante 
periodos de stress, que a dos 24 

NERVOS. Projissionais quesofiem de "stress" devem ter um animal^ 
sugere o estudo, que envolveu correctores de boisa, 

Presença dos bichosparece contribuir para baixar tensâo arterial dos sens donos 

individuos que nâo tinham a 
companhia de qualquer animal e que 
serviram como comparaçâo. 
"Quando dissemos ao grupo sem 
animais quais tinham sido os 
resultados, muitos foram logo 
arranjar um", disse a cientista. "O 
meu campo de interesse é o apoio 
social. Este estudo mostra que, se a 
pessoa tiver hipertensâo, um animal é 
ùtil quando se estâ sob stress, e ainda 
especialmente ùtil quando o sistema 
de apoio é limitado", acrescentou. 
Neste caso, todos os 48 individuos 
viviam sozinhos hâ mais de cinco 
anos. 
No estudo, os corretores foram 
sujeitos a situaçôes de stress, que 
envolviam testes como contar de 17 a 
zero o mais rapidamente possivel ou 
fazer um "discurso" de cinco minutos 
para se safarem de uma acusaçào de 
fur to numa loja em que tinham sido 
"apanhados". Seis meses mais tarde, 
foram feitos novos testes. Desta vez, o 

"discurso" era para "acalmar" um 
cliente furioso que "perdera" 86 mil 
dôlares devido a maus conselhos do 
corretor. E, de novo, o ritmo cardiaco 
e a tensâo arterial dos possuidores de 
câes e gatos revelou valores mais 
equilibrados que os dos participantes 
que apenas continuavam a tomar os 
inibidores ACE. 
Noutros estudos, Karen Allen 
conduira jâ que um animal 
doméstico de que se gosta pode 
exercer uma influência calmante 
sobre a tensâo arterial e ritmo 
cardiaco do dono, quando este 
exécuta uma tarefa causadora de 
stress fisico e mental. 
O trabalho desta cientista 
demonstrou também que um animal 
pode ser um substitute para a 
companhia humana e propiciar 
bénéficiés psicolôgicos semelhantes 
aos de amigos humanos a mulheres 
idosas que vivem sozinhas e 
frequentemente isoladas. 

Imagens do Hubble mostram 
galàxias majestosas 

Duas galàxias em espiral passam uma pela outra como barcos côsmicos 
na imensidâo da noite quase colidindo. O texto poético tenta explicar 

uma imagem tirada pela câmara do telescôpio espacial da Nasa Hubble. 

A imagem mostra que a forte onda da galâxia NGC 
2207, à esquerda, a maior e mais pesada, 
distorcendo a forma da IC 2163, â direita, lançando 
um rastro de estrelas e gâs por um longo caminho 
espacial a aproximadamente cem mil anos luz em 
direçâo ao lado direito da foto, disse um relatôrio 
do Institute de Ciência do Telescôpio Espacial. 
As galàxias estâo localizadas na direcçâo da 
constelaçâo Canis Maior. 
A grande resoluçâo das imagens enviadas pelo 
telescôpio révéla o rastro de poeira côsmica nos 

braços em espiral da NGC 2207, claramente 
evidenciado contra a IC 2163, que estâ mais ao 
fundo. 
As fotos do Hubble também revelam uma série de 
filamentos paralelos estendidos como se tivessem 
sido pincelados sobre o vazio do espaço. 
Segundo o institute, a grande concentraçâo de gâs 
e poeira côsmica, em ambas as galàxias, pode 
mostrar também regiôes onde novas estrelas 
estariam em formaçâo. 
Presos na sua mûtua ôrbita em revoluçâo, as duas 

galàxias destorcem-se e desfazem-se pelo infinite. 
Acredita-se que muitas galàxias conhecidas, 
incluindo a Via-lâctea, passaram por um processo 
semelhante de coligaçâo corn galàxias menores hâ 
bilhôes de anos luz, informou o institute. 
A colecçâo de fotos do Hubble tem sido divulgada 
mensalmente pelo institute na Internet. O 
telescôpio jâ forneceu às pesquisas espaciais cerca 
de 130 mil imagens. 
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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 selecçâo de carros, camiôes e carrinhas de 
carga e passageiros, novos, de '99. Tu do tem que ser 
vendido para dar lugar aos novos modelos do ano 
2000. Financiamento desde 1.9%. 
Para que pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automôvel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, Tel 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 

Trima nias a camprar pala Waa 
PflCItIfl OUCIOL. Ho nts DQ DQZttIBRO, POIS PORTUCUtSES tlUM VELQIRO COMUniCOn COM O MUnPO PQLO WEB 
Demonstrar a quantidade e qualidade do 
comércio electrônico em Portugal e incentivar os 
empresârios nacionais a desenvolver iniciativas 
nesse campo sâo os principals objectivos do 
Projecto Canal 21 (www.canal21.pt). 
Durante o mês de Dezembro, dois portugueses 
vâo viver num veleiro fundeado ao largo do 
Parque das Naçôes, sobrevivendo exclusivamente 
através de compras feitas pela Internet. A 
mercadoria ser-lhes-â, depuis, entregue por um 
pequeno barco. 
Promovido pela Vector XXI (www.vectorxxi.pt) e 
pela Confederaçào de Comércio e Serviços de 
Portugal (www.mercurio.pt) e patrocinada pela 
empresa de comunicaçôes Oni (www.oni.pt), 
projecto arranca a 1 de Dezembro e termina na 
passagem do milénio - quando soar a meia-noite 
na ilha de Pitt, a oriente da Nova Zelândia. Nessa 
altura serâo 12 boras mais cedo em Portugal, 
pelo que os nossos "velejadores" poderâo, ainda, 
festejar a passagem lusa para o ano 2000 em terra 
firme. 
O facto de o Projecto Canal 21 ser desenvolvido 
num barco nâo é obra do acaso. "Quisemos dar 
uma ideia de isolamento à iniciativa", explicou 
ao DN Luis Novais da Vector XXI, 
demonstrando assim que a Internet pode servir 
para tornar a Terra num planeta mais pequeno. 

da Internet como meio de desenvolvimento da 
economia e de transmissâo de conhecimentos, 
serâo convidadas escolas secundârias a participar 
no projecto. Esperadas também sâo visitas de 
politicos, professores universitârios e 
participantes em projectos de Internet em gérai. 
Todos juntos darâo o seu contributo para a 
divulgaçâo das potencialidades da Net e para 
sessôes de esclarecimento acerca do comércio 
electrônico. 
Recorde-se que, de acordo corn um estudo Vector 
XXI/Unicre jâ divulgado pelo DN, o numéro de 
portugueses que compra online é ainda reduzido 
(dez por cento dos cibernautas) e que, na maior 
parte dos casos (71 por cento), os produtos sâo 
comprados em sites de comércio electrônico 
estrangeiros. 
Se nos lembrarmos que entre Junho de 98 e deste 
ano os cibernautas portugueses gastaram um 
milhâo de contos em compras na Net e tivermos 
em conta - ainda de acordo corn provisoes da 
Vector XXI - que o mesmo mercado deverâ 
crescer pelo menos 400 por cento até Junho do 
ano que vem, é fâcil entender a importância de 
sensibilizar nâo sô a populaçâo mas sobretudo os 
empresârios e comerciantes para a necessidade 
de investir na Internet como meio de desenvolver 
e rentabilizar os seus negôcios. 

A escolha do Parque das Naçôes também foi 
pensada: "E uma zona de passagem dos 
portugueses, o que facilita a divulgaçâo da 
iniciativa". Mas hâ outra razâo para usar um 
veleiro como "casa" do projecto: "Foram os 
portugueses dos descobrimentos que inventaram 
a globalizaçâo da economia e fizeram-no por via 
maritima. Esta é uma certa forma de prestar um 
tributo a esses pioneiros." 
Durante o mês que vâo passar a bordo, os 

"velejadores" vâo estar online através do site do 
projecto, onde participarâo em sessôes de chat 
corn a comunidade de cibernautas. As 
actividades no barco serâo descritas no diârio de 
bordo, também disponivel no site. Uma webcam 
na ârea de trabalho e outra no exterior do veleiro 
serâo mais duas janelas para o mundo do Canal 
XXL 
Por outro lado, corn o objectivo de divulgar o 
comércio electrônico em Portugal e a utilizaçâo 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Prepare-se para enfrentar, em 
breve, um conflito de idéias. Sua 
atuaçâo ultrapassa as expectativas. 
Isso estimula o apetite para obter 
mais da mesma coisa - talvez na 
àrea politica. Hà um taurino no 
cenârio. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Leia a mensagem de Carneiro para 
obter uma dica preciosa. Tenha 
pensamentos originals, marque 
hora para falar corn o chefe. Você 
ira a lugares - até que distancia ira 
dependerâ inteiramente de você. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

I 4t I 

Supere a tendência ao retrocesso. 
Mostre conflança e progrida. 
Nativos de Capricôrnio e 
Caranguejo têm papel fascinante 
nesse cenârio. Um enigma vai ser 
resolvido de modo surpreendente. 

CAR.ANGIEJ0 
21/6 a 21/7 

Dê total liberdade à curiosidade 
intelectual. Organize um programa 
social em favor de obras de 
caridade ou uma festa politica. As 
peças do quebra-cabeça precisam 
estar no lugar. Você conseguirâ 
montâ-lo. 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r- 
Reconstruir, reescrever. Um nativo 
de Escorpiâo lança um desafio - 
aceite, porque você vencerâ 
facilmente. Seja minucioso/a na 
leitura de provas, evitando, assim, 
um erro que poderia custar-lhe caro. 

VIRGEM Você irradia magnetismo pessoal, 
23/8 a 22/9 aura de sensualidade, sex- 

appeal. As pessoas perguntam: 
"Você é diferente, onde esteve?" 
Responda: "Aqui mesmo, mas você 
nunca se deu ao trabalho de me 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Surge uma perspectiva de noivado 
ou casamento. Você poderâ ter 
dûvidas sobre a duraçâo do 
compromisso, mas guarde as 
suspeitas para si. Leia, escreva, 
lecione - ponha os pensamentos no 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Seus métodos sâo perfeitos, atualizc 
as técnicas. Você receberâ falsos 
elogios. Perceba os motivos. Nativos I 
de Peixes e Virgem desempenham 
papel importante em sua vida. Sorte 
corn o numéro 7. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Você sera chamado/a de vol ta para 
completar uma tarefa. Isso vai 
resultar em algo extremamente 
positive - você vai conhecer alguém 
que poderâ ter um papel 
importante em sua vida. 

CAPRICÔRNIO ® piano de viagem para o 
22/12 a 20/1 exterior, que foi adiado, volta a 

projetos serâo revisados 
Deixe de lado as 

competem a outras 
pessoas. Arrisque naquele romance. 

AOUÀRIO Alguém lhe dirâ: "Você deve estar à 
21/1 a 19/2 frente de seu tempo." Nâo perça a fé. 

Você estâ fazendo o que é certo 
sendo autêntico/a e imprimindo o 
seu estilo. Um leonino desempenha 
importante papel nesta fase de sua 
vida. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Concentre-se na meditaçâo. Decisâo 
relacionada corn casamento. Um 
bom jantar, mas lembre-se de tomar 
cuidado corn bebidas. Alguém da 
familia o/a observa corn atençâo. 
Nativo de Aquârio estâ envolvido. 

PALAVRAS CRliZADAS 
HORIZONTAL 
1-Executar(danqa sa- 
pateada);vfscera du- 
pla.2-Capa sem man- 
gas ; ternerdrio.3-In— 
secto ortdptero;gos- 
to.4-Nado(fig.);por- 
to abrigado por ter- 
ras altas-5-Respei- 
to;conj.;paraiso te^ 
real(bibl.).6-Antes 
de Cristo(s£gla); 
quinhenta folhas de 
papel;filetra.7-Dez 
vezes dez;nesta hora; 
Aliança Democrdtica 
(sigla) . 8-Cantiga;ar^ 
tigo plural;alimento. 

9- Conjunto de famxlias com antepassado comum(pl.);fundo. 
10- Trîbo existente em Angola;dera h luz.1l-Unir-se(Prov. 
Transmontano);semelhante.12-Que tem saûde;cravara. 
VERTICAL: 1-Debaixo de;Acanhadas.2-Surgir;governanta.3-Te£ 
mlnem;acto de urlnar.4-Afecto;impulso.5-Gago;sigla de es- 
querda alta(teatro);continente ligado 'a Europa.b-Perfodo; 
réptil saurlo(pl.);200 em numeraqâo romana.7-Brisa;camin- 
hos;parelha.8-Cor vermelha desraaiada; brisa;rosto,9-Pedra 

ornamental de cor esverdeada;ave de rapina.lO-A cauda do 
peixe;poupa.ll-Decorrido;compor.12-Um tanto moreno;fileirq 

SOLÜÇÂO NA HORIZONTAL. OBS 

-ZJ ■IsqiaBDpaBiav-xi SOOBH-01 *OAOD; SB-[OîN-6 ' oqao 
t SB îepav-S ■ OVÎrimao-j/ • B^E i Bmsaaî oy-g • uapa î not omai-ç ■ a 
t BpBj t omey-i? • aoqBs t B3BaBg-{; • opB foaaB t Bdo-z * niT ^ î aBaqBdBS-l 

Embora estas duas images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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SAUDE EM SUA CASA 
riunflTisnos. nos CQIDOS m uuo. 

outn iftts ûcoDt? 
atem, era jâ noite cerrada, quando 
i fazer um pouco de exercîcio ao 
rque. Ao caminhar num carreiro a 
enos de um metro duma ravina 
greme e profunda, ouvi 
bitamente a voz previdente da 
inha companheira a dizer: 
idado!, ao mesmo tempo que me 
ixava para me livrar duma possivel 
leda na ravina. Junto ao carreiro, 
esmo ao lado da ravina, alguém 
iha posto recentemente um tubo 
etâlico corn uma torneira de 
anipulo transversal e saliente, 
rada para o sitio do carreiro. la 
!sse instante a pensar na escolha do 
ma que iria escrever esta semana 
ira O MILÉNIO quando o meu 
msamento se voltou subitamente 
ira o que poderia ter acontecido se 
Dpeçasse na torneira ou caido na 
vina. 

itâo o tema surgiu imperioso à 
inha mente: traumatismes, o maior 
usador de mortes até à idade de 44 
los e também o maior causador de 
îficiências fisicas ou incapacidade 
ira o trabalho até à idade da 
forma. Isto passou-se no dia 5 de 
ovembro de 1999, na moderna 
iade de Toronto, onde, em pleno 
minho usado por dezenas de 
ssoas a fazerem exercicio à noite, 
tava um tubo e uma torneira, sem 
alquer protecçâo ou aviso, capaz de 
der causar acidentes graves, ou 
nos fisicos irreparâveis. Mas o mais 
nentâvel é que estas verdadeiras 
rmadilhas inconscientes”, em 
.meros tâo grandes e incalculâveis, 
istem por todo o lado, tanto em 
gares püblicos, como em casas 
rticulares ou nos locals de 
ibalho, e poderiam ser evitados 
Tiinuindo substancialmente o 
mero de feridos que todos os dias 
arecem nos serviços de urgências 
s hospitals. 
palavra acidente é um pouco 

ganadora, pois pode-nos levar a 
T que acontece fora do nosso 

querer e vontade e que nào podemos 
fazer nada para que nâo aconteça. 
Nâo existe nada mais falso do que 
essa suposiçâo. Os acidentes e 
traumatismes sâo os mais previsiveis 
e evitâveis de todos as doenças e 
muitas vezes resultam da dificuldade 
de se acreditar que eles se podem 
prévenir. Outras vezes é meramente 
falta de vontade ou desleixo na 
prevençâo. Outres cases, e isto é 
extremamente mais grave, pois entra 
muitas vezes na esfera da negligêneia 
criminal, sâo os traumatismes que 
acontecem quando os responsâveis, 
para nâo fazerem despesas na sua 
prevençâo, passam para os 
contribuintes as incalculâveis 
despesas pùblicas para remediar as 
vitimas de acidentes evitâveis. Esses 
responsâveis podem ser pais que nâo 
colocaram uma cancela no cimo 
duma escada sabendo que o filho 
pequeno poderia cair; patrôes que 
nào obedecem às regras de segurança 
nos locals de trabalho; governantes 
corn conhecimento das estatisticas a 
indicar um grande numéro de 
fatalidades num determinado troço 
de estrada e nada fazem para 
melhorar a segurança no local. 
Os traumatismes, estados de doença 
causados por forças exteriores ao 
corpo, sejam de natureza mecânica 
como os excesses de velocidade e as 
pancadas; de natureza térmica como 
as queimaduras e os congelamentos; 
ou de natureza quimica como os 
envenenamentos e intoxicaçôes corn 
medicamentos, sâo de longe o grupo 
de doenças que mais estragos causam 
em valores humanos e financeiros. 
Sâo responsâveis pela grande maioria 
de pessoas déficientes em cadeira de 
rodas, e de despesas hospitalares 
tanto em instituiçôes de tratamento 
agudo como em reabilitaçào. O seu 
impacto econômico e social nâo tem 
comparaçâo, por ser muito mais 
vasto, do que o impacto do cancro. 
Contudo os dinheiros püblicos 
aplicados na investigaçào e prevençâo 

dos traumatismos é quase negligivel 
comparado corn o que se faz e se gasta 
para tentar prévenir o cancro. 
Partindo do principio que os 
objectivos do progresso e 
melhoramento dos sistemas de saùde 
sâo o de contribuir para que, todos os 
membros da comunidade, a começar 
por aqueles corn mais necessidades, 
tenham direito à saùde e bem estar, é 
nâo sô moralmente correcto, mas 
também lôgico e eficiente, tentar 
prévenir e diminuir as consequêneias 
das doenças que maior estragos 
causam à saùde e bem estar da 
maioria de pessoas. Chamar a 
atençào para a prevençâo e controlo 
dos traumatismos é um imperativo 
moral e social. Infelizmente as 
camadas mais jovens e anônimas da 
populaçào nào sâo tâo beneficiadas 
no seu direito à saùde e bem estar, e 
aqueles que sofrem de deficiências 
mentais sâo muitas vezes esquecidos, 
se nào forem até escorraçados e 
abandonados, algumas vezes a 
morrer nas ruas congelados corn o 
frio. Quai a causa desta verdadeira 
calamidade moral? Porqüe é que os 
olhos continuam a nâo querer 
enxergar o que se passa fora de casa, 
e as pessoas continuam a pensar sô 
no seu mar de rosas, corn ou sem 
espinhos; surdas aos gritos de 
socorro; cegas às expressôes de 
desespero; mudas quando é 
necessârio falar! 
Serâ que aqueles que fazem as 
decisôes, os que determinam os 
programas de saùde, os que 
estabelecem as agendas e prioridades 
na investigaçào, nâo se julgam tâo 
ameaçados a morrer de traumatismos 
do que de doenças do coraçâo ou de 
cancro? 
Nâo hâ dùvida que a grande 
publicidade, os jornais, a râdio e a 
televisâo, têm por algum motivo, 
provavelmente a exigêneia do 
consumidor, uma preferêneia de falar 
das doenças das pessoas ricas e 
famosas, do cancro e dos ataques do 

coraçâo, para a quai a riqueza e a 
fama nada poderâo fazer para os 
livrar da morte. As camadas mais 
jovens e mais vulnerâveis, ou os 
membros da sociedade, que muitas 
vezes por motivos de saùde fisica e 
mental, sâo estigmatizados 
socialmente, sâo geralmente deixados 
ao esquecimento, nas ruas da cidade 
onde o luxo se cobiça e a miséria se 
ignora. 
Quando se fala deles é para os 
eliminar. Nâo corn medidas 
preventivas para que nâo existam 
essas desgraças, mas geralmente, corn 
medidas punitivas causadoras de 
outras desgraças como as legislaçôes, 
as prisôes, ou se for possivel a 
descarga, sem os pruridos da lei ou 
da consciência, das deportaçôes. 
Como sâo tâo diferentes, às vezes 
diametralmente opostas, as regras e 
comportamentos morals do individuo 
e as regras e comportamentos dos 
grupos sociais politicamente 
organizados. Um acto, considerado 
crime quando cometido por um 
individuo, seja ele um roubo, uma 
violêneia ou um assassinato, pode 
ser, se for cometido em grande escala 
por uma sociedade politica, um 
tratado internacional, um acto de 
bravura, ou medidas preventivas. 
Uma malfeitoria num lado pode ser 
uma benfeitoria no outro. Quando 
um individuo cai na valeta, o seu 
semelhante geralmente presta-lhe 
socorro. Quando alguns individuos 
permanecem na valeta, a sociedade, 
politicamente organizada, tenta 
livrar-se deles. 

Admiro Einstein pela sua 
contribuiçâo para o saber da 
Humanidade ao determinar que as 
propriedades da matéria sâo relativas, 
juntando-lhe uma nova dimensâo. 
Mas, enquanto a sua teoria da 
relatividade foi um avanço para a 
ciência, a relatividade aplicada à 
moral continua a ser um atraso para a 
sociedade. 

AMOT, I "Stla dt W 
Casamento, < 
Negôcios e Saùde. 

(416)603-775^-^ 
^.Bathurst St. (ao sul da College). 

S&dMHade>Aiuia} 
Nenhum probletna, 

quer ele seja 
grande ou 
pequeno, 

j fica por 
^ resolver. 

moamissnEm '= Jeep = 

CHRYSLER PLYMOUTH (1964) LTD. 
On Allen Rd. North of Sheppard 

J08Ê COSTA 
Sale <& Leasing Consultant 

16) 635-1660 FAX:(416) 635-1797 
199RIMROCK RD., TORONTO, ONTARIO M3J-3C6 
SALKS, LEASING, PARTS, SERVICE, BODYSHOP 

ECO AÇOR 
TRAVFT STtfevlCF TNr> »AAA/I TRAVEL SERVICE INC. 

a receBerTs 
•en 

Inacfuçûos 
S&rvfççpconsa/ar 

fncome Tax 
Car0a Dh/0F$si 
Automôveis 

Quaiquer 
Oastirui; (416) " 

603-0842 



22 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 77 Novembro, 1999 

O MILÉNIO 

Integrado na 15^ Semana Cultural do Alentejo, 
realizou-se no dia 27 de Outubro, um painel subordinado ao tema 

"Falar, Escrever, a Nossa Lingua no Proxima Milénio”. 

Conforme foi noticiado nos “media” 
da nossa comunidade, os 
intervenientes, cada um na sua area, 
limitaram-se: a fazer o diagnostico da 
actual situaçâo do Português no 
Canada; a dar informaçôes sobre as 
oportunidades ao alcance de todos os 
luso-descendentes através das 
diferentes boisas de estudo facultadas 
pelo Institute de Camôes; a realçar a 
procura e o interesse que a lingua 
portuguesa tern junto de estrangeiros, 
provenientes dos mais diverses paises; 
a destacar o papel que as associaçôes 
de estudantes portugueses tern junto 
dos alunos do ensino secundario no 
sentido de os incentivar e estimular a 
prosseguir uma carreira académica. 
Estavam lançadas as bases para um 
debate que, devido ao adiantado da 
bora, teve de ser reduzido, pois outras 
actividades estavam agendadas ainda 
para essa noite. Perdeu-se assim a 
parte mais importante do painel - o 
debate - pois séria através deste que 
surgiriam ideias no sentido de 
fazermos o levantamento das 
questôes mais pertinentes, 
relacionadas com o tema. Contudo, 
uma intervençâo de um pai mereceu, 
especialmente, a minha atençâo. A 
ideia exposta era mais ou menos esta: 
“Gostariamos que, no futuro, os nosso 
filhos deixassem de construir as 
pontes, mas passassem a projecta-las e 
a desenha-las”. 
Agradou-me sentir que estamos jâ 
num ponto de viragem, que hâ uma 
consciência civica alerta e que 
percebe o papel da educaçâo na 
formaçâo da cidadania e conséquente 
afirmaçào na sociedade em que se 
esta inserido. Partindo desta ideia de 
pontes, fornecida por este pai, 
ocorreu-me reflectir sobre a palavra 
ponte - algo que passa por cima de 
um obstâculo, seja ele um vale, um 
rio ou uma pequena ribeira e que une 

um lado ao outro. Numa ponte, 
existe um ponto de partida e outro de 
chegada, tudo dependendo da 
perspectiva do sentido em que 
caminhamos. Utilizando a metâfora 
da ponte, saltemos entâo para as 
“pontes da lingua”. Nâo cabia aos 
intervenientes, embora corn 
responsabilidades neste campo, como 
foi escrito, apresentar soluçôes para 
“falar e escrever a lingua no proximo 
milénio”. Também as nâo temos. 
Pretendiamos, isso sim, desenhar, a 
partir de projectos existentes e de um 
trabalho que estamos a desenvolver, o 
esboço de quai é o papel da lingua e 
da cultura portuguesa, no panorama 
actual para assim estabelecermos as 
pontes para o proximo milénio. Que 
fique claro que a lingua e a cultura 
nâo sâo patrimônio exclusivo dos 
professores. Nos, como agentes de 
ensino, temos as responsabilidades 
que nos competem e jâ sâo muitas. 
Porém, todo este processo de defesa 
de uma cultura e um patrimônio 
comum é bastante complexo e passa 
por um conjunto de agentes que vai 
desde a familia, veiculo essencial de 
presevaçâo de valores culturais, 
professores, jornalistas, a quem cabe 
também uma grande fatia desta 
responsabilidade. Enquanto nâo 
tivermos consciência desta realidade, 
entâo, sera caso para dizer que 
“continuâmes como o tolo no meio da 
ponte”. 
E frequente ouvir queixas contra o 
governo português pela falta de apoio 
quer logistico, quer material, ao 
ensino português no Canada. Nâo 
estou aqui a isentâ-lo de culpas, mas a 
culpa funciona sempre como um 
bumerangue, arma de dois bicos que 
acaba por ser devolvida ao ponto de 
partida. Entâo, em vez de 
continuarmos num processo de 
pingue-pongue, de culpas de um lado 

para o outro, nâo serâ tempo de se 
fazer um levantamento série da 
situaçâo e, tentar encontrar, dentro 
da prôpria comunidade, uma soluçâo 
para o problema? 
Nos, como povo, temos imensas 
qualidades, umas inatas, outras 
realçadas em discursos de ocasiâo, 
mas enfermâmes de um defeito 
terrivel: ainda nâo nos libertâmos da 
ideia sebastianista de que alguém, 
numa manhâ de nevoeiro, por entre 
as brumas, como num passe de 
mâgica, nos trarâ a soluçâo para 
todos os nossos problemas. E que, 
pelo que se ouve à nossa volta, parece 
que estamos todos muito 
empenhados em passar a tal ponte, 
depois de esta estar jâ construida, 
mas nâo estamos dispostos a unir 
esforços para sermos nos prôprios a 
construi-la. 
Cada comunidade é portadora de 
uma heterogeneidade social, 
econômica, cultural e linguistica que 
tem de ser gerida pelos que, nela 
vivendo, melhor a conhecem. Alguns 
materials poderâo chegar de 
Portugal, mas mais nâo serâo do que 
pistas de trabalho, ponto de partida 
para que sejamos nos prôprios, 
depois, a définir estratégias e 
integraçâo na sociedade canadiana, 
uma integraçâo que nâo tenha de 
passar forçosamente por um processo 
de assimilaçâo total, mas que respeite 
as raizes culturais de cada um, que 
assegure a vitalidade da cultura e 
lingua portuguesas. Por isso, 
termine! a minha ultima crônica, à 
laia de quem escreve capitules para 
novelas, despertando nos leitores a 
curiosidade pela personagem 
misteriosa que, por amor a uma 
lingua e a uma cultura, se desloca 
propositadamente dos Estados 
Unidos, para vir assistir a um curso 
semanal de Português. Por se tratar 

anteriormente referi, sugeri a Àna 
Fernandes que o entrevistasse. A sua 
tenacidade e perseverança sefâo, 
também, uma referência para os mais 
jovens. 
Nada melhor do que as suas palavras, 
para termes o retrato, em breves 
pinceladas, de uma pessoa 
encantadora, movida, pela mesma 
inquietaçâo de que nos falava Vergilio 
Ferreira “... a voz do mar foi a da 
nossa inquietaçâo”. As memôrias de 
Anthony Amado levam-no até Cabo 
Verde. Hâ um oceano que os sépara, 
mas outro mais dificil de transpor que 
é a lingua. 
E neste que ele vem banhar-se num 
ritual de iniciaçâo. Nada o demove. 
Ele quer 1er Camôes, nâo traduzido, 
mas na lingua em que o prôprio 
escreveu, afinal a lingua da sua 
ancestralidade e memôria colectiva. 
Anthony, espero que venha a 1er 
Camôes, Pessoa, Sophia de Mello e... 
tantos, tantos outros. Mas espero 
mais ainda: que um dia venha a 
entender nâo sô o fado de Misia, mas 
q crioulo das mornas de Cesâria 
Evora porque “bô cré bâ?” e a “a hora 
di bai” ainda vem longe. 
Que a sua determinaçâo se mantenha 
como um espelho em que outros se 
revejam ou estaremos condenados às 
palavras de Vasco Graça Moura: 

“ou nos nos encontramos ou entâo 

ficamos uma vez mais à dériva 

neste canto que é o nosso prôprio châo 

sem que o canto sequer nos sobreviva” 

Crioulo de Cabo Verde 
Bô cré bâ - tu queres ir? 

Hora di bai - hora da despedida 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

•CrAceitam-se todos os tipos de segttros '^Aberfosà notte (Terças e Quintas) 
itPar^ue de estacionamento nas iraseiras HFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787”8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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Entrevista de 
Ana Fernandes 

Milénio - Fale-nos um pouco da sua 
histôria e das suas raizes. 
Anthony - Eu nasci nos Estados 
Unidos e sou a terceira geraçâo de 
cabo-verdianos. A minha mâe fala 
creoulo, mas nunca nos transmitiu a 
cultura cabo-verdiana, nem as 
tradiçôes linguisticas quer fossem as 
portuguesas ou as do creoulo... 
M - O Anthony fala Creoulo? 
A - Nâo. Quando era mais novo, 
aprendi algumas palavras. No 
entanto, a minha mâe jâ era a 
segunda geraçâo de cabo-verdianos e 
a ideia que existia em casa era a de 
separar e quase esquecer o que nos 
unia ao pais de origem. 
M - Este fenômeno de "pôr de lado" a 
cultura materna foi influenciado pela 
mentalidade americana, ou foi uma 
opçâo da sua familia, considerada 
como a ideal para si e para os seus? 
A - Eu acho que é um fenômeno 
comum a todos os grupos étnicos; nâo 
vejo O fenômeno exclusivamente 
americano. O que se passa é que a 
tentativa de integraçâo, de 
assimilaçâo é tâo grande que existe 
uma indiferença para corn os grupos 
étnicos da parte da sociedade e, claro, 
os meus pais, tal como os demais, 
tentaram proteger-nos. Importante é 
também lembrar que para evitar 
injustiças sociais, os meus pais 
tentaram tornar-nos o mais possivel 
"americanos". 
M - O que o motivou a estudar 
português somente agora? Quai foi o 
interesse? 
A - Bom, a minha mâe mencionava 
inùmeras vezes Cabo Verde e tenho 
que confessar que quando era jovem 
nâo me interessava muito pelo que ela 
dizia, nem pelas histôrias daquele 
pais. Até mesmo na minha vida de 
adulto, nâo havia muito interesse. O 
que havia era uma curiosidade e 
simpatia pela cultura, sô porque eu 
adorava os meus avôs cujo inglês era 
tipico e comum a qualquer imigrante. 
Depuis quando nos tornamos adultos, 
temos outras prioridades: casamento, 
filhos, emprego, trabalho de 
investigaçâo... e hâ coisas que ficam 
para trâs. Acho que consegui realizar 
todos estes sonhos e, entâo, decidi 
aposentar-me o ano passado. E a 
questâo que surgiu foi: o que fazer da 
minha vida? Decidi aprender 
português... 
M - Motivado pela curiosidade de 
conhecer um pouco mais a cultura 
dos seus avôs? 
A - A minha familia é do norte de 
Cabo Verde, portante é mais 
portuguesa. Eu tive a oportunidade 
de visitar Cabo Verde recentemente e 
contactar corn primos em terceiro 
grau e outres familiares afastados. 
Tive a oportunidade, também, de 
visitar hospitais... enfim, um pouco da 
realidade cabo-verdiana. E, entâo, 
ocorreu-me a ideia de fazer trabalho 
voluntârio junto dos mais carenciados 

e, para isso, ajudar-me-ia imenso 
dominar a lingua. Consegui, também, 
um contacte corn um grupo de 
artistas de Cabo Verde e decidimos 
fazer uma pagina na internet corn o 
objective de divulgar a arte e a 
pintura de Cabo Verde, pagina esta 
que esta escrita em inglês e em 
português. 
M - Uma vez que visitou Cabo Verde, 
o que nos diz do pais? Corn que 
impressâo ficou da vida cabo- 
verdiana? 
A - Hâ muitos sinais de progresse, de 
investimento e de desenvolvimento. 
No entanto, algumas aldeias 
conservam ainda caracteristicas 
herdadas do période colonial e a 
pobreza ainda é bastante visivel. As 
vilas fazem-me lembrar Portugal. Eu 
visitei Portugal e Cabo Verde fez-me 
lembrar a Nazaré e um pouco Evora. 
Refiro-me à vida quotidiana, às 
actividades, como por exemple, a 
tradiçâo de sair para um passeio apôs 
o jantar. Tudo isto eu partilhei corn a 
minha mulher, uma vez que ela 
também é da terceira geraçâo de 
cabo-verdianos e temos alguns 
interesses em comum, embora ela nâo 
esteja tâo fascinada quanto eu. 
M - Hâ quanto tempo é que começou 
a estudar português? 
A - O verâo passado. Nâo tinha 
absolutamente nenhum 
conhecimento da lingua. Entâo fiz 
um trabalho de pesquisa, descobri 
que havia cursos em Massachussets e 
em Toronto. Entâo, devido a existir 
uma comunidade portuguesa tâo 
bonita e tâo integrada na sociedade 
de Toronto, resolvi aprender 
português na universidade de 
Toronto e frequentar o curso da Dra. 
Aida Baptista. Tive e tenho o apoio, 
também, da Dra. Manuela Marujo. 
Por isso, acho que é uma aventura 
muito intéressante. A semana passada 
tive o prazer de estar na semana 
cultural alentejana. Comi feijâo, bebi 
vinho tinto e converse! corn vârias 
pessoas. Tenho que dizer que adorei o 
agrupamento Cantos D'Aurora. 
Nesta noite aconteceu algo muito 
intéressante. Um casai jâ de uma certa 
idâde tentou contar-me anedotas. 
Quando viram que estava a ser dificil 
para mim compreender o que diziam, 
tentaram traduzi-las. Depuis de 
algum tempo de traduçâo, chegaram 
ao fim e disseram-me "Desculpe, mas 
nâo dâ para traduzir o final da 
anedota". Quer isto dizer que fiquei 
sem saber se a anedota era engraçada 
ou nâo. Mas diverti-me imenso. 
M - Como descreve a aula de 
português que estâ a frequentar? 
A - Excelente. E-me um pouco dificil 
acompanhâ-la devido ao facto de ser o 
ünico sem qualquer conhecimento de 
português. No entanto, a professora 
Aida foca imenso o aspecto 
gramatical da lingua e isso é-me 
muito benéfico. Eu diria que a aula 

foca a parte técnica da lingua. Por 
isso, adoro a aula e a colaboraçâo que 
recebo dos meus colegas de turma. 
M - O Anthony desloca-se 
semanalmente de Rochester a 
Toronto pura e simplesmente para 
estudar português. E dificil esta 
viagem? 
A - Eu conduzo. E uma viagem 
aproximadamente de duas a très 
horas. Mas eu tenho um CD e 
cassetes de lingua portuguesa no 
carro e venho a praticar os meus 
conhecimentos enquanto conduzo. 
Torna-se uma viagem intéressante. 
Gosto muito da Misia. A lingua 
portuguesa é encantadora e tem uma 
musicalidade que me fascina. 
M - Quai é a mensagem que gostaria 
de deixar, nâo à geraçâo de 
portugueses mais recente, mas aos 
pais desta geraçâo no que se référé ao 
ensino da lingua portuguesa e à 
importância que esta pode vir a ter na 
vida dos filhos? 
A - É dificil. Eu acho que tem que 
haver uma mentalidade que diga e 

transmita a importância de estarmos 
ligados à nossa cultura de origem. 
Isto é assim: porque razâo é que eu 
hei-de morrer sem poder 1er Camôes 
na lingua em que ele escreveu? E 
precise nâo deixar que a assimilaçâo 
se apodere de nôs e das nossas vidas. 
Essa assimilaçâo torna-se perigosa 
para qualquer geraçâo de qualquer 
grupo étnico. Numa comunidade 
como esta que jâ se declarou 
portuguesa, hâ que haver algo que 
motive os mais jovens a serem 
portugueses e a mostrar-lhes o que 
podem tirar dessa cultura a todos os 
niveis. 
M - Anthony, certamente que 
poderiamos ficar horas interminâveis 
a conversar, mas vou deixar para 
outra oportunidade. Quero agradecer 
a sua gentileza e desejar boa sorte e 
muito sucesso, o que sei que terâ, para 
o future. 
A - Eu é que agradeço e espero ter 
contribuido corn algo de positive para 
esta comunidade que tanto me 
fascina. 

Continuaçào da pagina 14 

José Nazario quer cantar 
sem ser em part-time 

gostaram do meu modo de cantar e 
parti para a gravaçâo dum 45 
rotaçôes no ano de 1987. A seguir 
grave! um LP corn o Jorge Ferreira, 
nos estûdios dele e desde entâo 
nunca mais parei. 
M - A sua vida profissional é sô 
cantar? 
JN - As cantigas sâo em part-time 
porque também trâbalho numa 
fâbrica onde estou encarregado de 
7 ou 8 pessoas. 
M - Que tal a aceitaçâo das suas 
cançôes nos Estados Unidos? 
JN - Tenho tido uma boa aceitaçâo 
por parte da comunidade 
portuguesa, razâo principal da 
minha força em continuar a gravar 
muitos trabalhos musicais. Este 
ultimo trabalho que eu gravei, este 
ano, esteve durante 4 semanas no 
top 10 da WJFD FM de New 
Bedford. 
M - E o que é que isso lhe trouxe de 
bom para a sua carreira? 
JN - Conseguiu aumentar as vendas 
das minhas cassetes e CD’s e nâo 
me tem faltado trabalho pelos 
Estados Unidos. 
M - Tem alguma cançâo preferida 
no seu reportôrio? 
JN - A cançâo “Corn Jesus me 
Deito”, adoro cantâ-la porque me 
relembra como eu fui criado. 
Quando a minha mâe me punha no 
berço costumava cantar aquela 
bonita oraçâo. 

M - As suas cançôes é você que as 
compôe? 
JN - A maior parte delas é de um 
rapaz que se chama Pedro Amaral, 
dos Estados Unidos, mas eu agora 
também reserve algum tempo para 
escrever as minhas cançôes o que jâ 
acontece neste meu ultimo 
trabalho, “Milénio”, para o quai 
escrevi 2 cançôes. 
M - Escreve mùsica e letra? 
JN r Faço a mùsica e algumas letras. 
M - Como se vê daqui por, digamos, 
5 anos? 
JN - Estou a tentar da melhor 
maneira possivel para ver se, um 
dia, me posso dedicar sô a cantar. 
Esse o meu sonho. 

Domingos Melo 
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Connhii Portuamsii 
Torla de Card 

Para o recheiro: 
1 Pacote de 250 ml de natas 
5 ovos 
4/5 Cebolas grandes 
Camarâo descascado em crû 
2 Colheres de sopa de Caril 
1 molho de coentros (nao muito grande) 

Para a massa: 
250 Gr. de farinha 
50 gr. de margarina 
Sal fino 
1,5 D1 de Leite 
1 Ovo 

Faz-se uma massa quebrada, amassando os 
ingredientes referidos para o efeito, todos ao 
mesmo tempo. Deixa-se descansar em forma de 
bola durante 15 minutos. Em seguida forra-se 
com a massa uma forma para tarte com fundo 
falso. Cortam-se as cebolas em rodelas fininhas 
(por exemplo no cortador de batatas para fritar 
à Inglesa), e deixam-se fritar em oleo até ficarem 
moles. Nao se deve deixar alourar. Deita-se o 
camarâo descascado, o caril, coentros picados 
grosseiramente, e tempera-se de sd. Deixa-se 
cozer mexendo sempre para homogeneizar 
durante 5 a 10 minutos. Deita-se este preparado 
para dentro da forma jâ forrada. Deitam-se as 
natas numa tigela, juntam-se os ovos inteiros, 
tempera-se com sal e uma pitada de pimenta, e 
batem-se com a batedeira durante 
aproximadamente 3 a 4 minutos. Deitam-se em 
seguida em cima do preparado que jâ estâ na 
forma. Vai ao forno médio/forte durante cerca 
de 40/45 minutos, até a superficie ficar loura. 
Depois é so servir acompanhando com umas 
cervejas bem frescas. 

Papos-de-An|o 
Para a massa : 
6 gemas; 1 clara. 

Para a calda: 
400 g de açucar; 
1 casca de laranja ou limâo; 
1 pau de canela. 

Bata as gemas muito bem até ficarem fofas e 
espessas. A parte, bata a clara em castelo bem 
firme e incorpore-a nas gemas. Unte muito bem 
as formas e encha-as com a massa preparada, 
tendo em atençâo o aumento de volume corn a 
cozedura. Leve a cozer em forno médio durante 
10 minutos. 
Entretanto, leve o açûcar ao lume corn 3 dl de 
âgua, a casca de laranja (ou de limâo) e o pau de 
canela. Limpe a calda com uma escumadeira e 
deixe ferver durante 5 minutos. Desenforme os 
papos, pique-os corn um garfo e mergulhe-os 
imediatamente na calda a ferver. 
Sirva os Papos-de-Anjo acompanhados da calda. 

Bon Apetit jL/ 

OChefe /(Asdrübâl) 

Amenda 
comnnUârla 

Sâbado, 13, Testas de Sâo Martinho: 
-no Canadian Madeira Club, Igreja de Santa 
Inès de Toronto, Graciosa Community Centre, 
First Portuguese Canadian Cultural Centre, 
Associaçâo Cultural do Minho, Casa dos 
Açores em Toronto, Casa do Alentejo em 
Toronto e Clube Académico de Viseu. 

-O F.C.do Porto de 
Toronto, na 
impossibilidade da vinda 
do présidente do F.C do 
Porto, Sr. Jorge Nuno 
Pinto da Costa, na data 
prevista, informa que a 
recepçâo ao lider do 
penta-campeâo, sera dia 12, na sede-social do 
F.C, do Porto de Toronto, às 19:30 horas. O 
almoço de confraternizaçâo portista serâ na 
sala de festas da Local 183, domingo, dia 14, 
pelas 13:00 horas. Info: (416)- 536-2921. 

-Domingo, dia 21, realizam-se as Eleiçôes 
Anuais da Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario, nas instalaçôes do 
First Portuguese C.C.Centre, pelas 15:00 horas. 
Info: (416) 536^961. 

-O Secretârio de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, Eng, José 
Lelloi desloca-se ao 
Canadà de 24 a 30 de 
Novembro. Dia 24, 
inaugura o novo 
Consulado-Geral em 
Ottawa. Dia 25 estâ, em Toronto, no 
Consulado-Geral, para assinatura de Carta de 
Intençâo no âmbito da implementaçâo de 
programa de assistência a cidadâos portugueses 
em situaçâo de grande carência e, também, 
para entrega da Medalha de Mérito das 
Comunidades Portuguesas aos familiares do 
falecido jornalista, Sr. Carlos Caspar, e, ainda, 
a Medalha da Solidadriedade, à Associaçâo 
Abrigo. Terâ ainda vârios encontros corn 
individualidades canadianas e participarâ num 
jantar no Clube Português de Mississauga, 
onde oferecerâ a Plaça de Mérito da SECP, ao 
clube, por ocasiâo do 25*. aniversârio. 
O Eng. José Lello, dia 26» visitarâ Hamilton, 

dia 27, Vancouver e, finalmente, dia 30, 
Montreal, para inauguraçâo do novo 
Consulado-Geral daquela cidade. 
Info; (416) 217-0966. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para 
tpabalhar em casas na area de Toronto e 
Mississauga. 
TEL: 421-9406 

Supermercado em Mississauga précisa de 
empregada de balcâo. 
TEL: (905) 450-1031 

Companhia de jardinagem précisa de pessoal para 
a apanha da folha. 
TEL: (905) 568-2583 

Companhia de limpeza em Brampton précisa de 
empregada de escritôrio corn conhecimentos de 
computador e contabilidade. 
TEL: (416) 329-5302 ou envie o seu curriculum 
pelo FAX: (905) 457-5131 

Companhia de jardinagem e limpeza de neve 
précisa de condutores de escavadoras e de 
operârios. TEL: 990-3262 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para a 
ârea de Toronto e de Mississauga. 
TEL: (905) 281-2075 e fale corn Val Correia 

Companhia em Brampton précisa de 
soldadores/instaladores corn experiência. 
TEL: (905) 799-3324 

Oficina de automôveis précisa de pintor e de bate- 
chapas corn experiência. 
TEL: 532-4323 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para a 
ârea de Toronto e Mississauga para o turno da 
manhâ e tarde. TEL: 421-9406 

Hospedaria em Etobicoke précisa de empregados 
de limpeza em regime de part-time e full-time. 
Dirija-se ao 374 Service Rd. East e fale corn Benito 
Meffe 

Precisa-se de pessoal para a limpeza para as âreas 
de Kitchener, Oakville e Guelf. 
TEL: (905) 662-9894 e fale corn Fâtima. 

Companhia de mudanças em brampton précisa de 
condutor corn carta AZ. 
TEL: (905) 454-5551 e fale corn Joe Pavâo. 

Companhia portuguesa précisa de recepcionista 
fluiente em inglês e português corn alguns 
conhecimentos de serviços de escritôrio. 
TEL: 763-7429 

Empresa portuguesa nécessita de empregada de 
escritôrio para entrada imediata que saiba 
português e inglês além de experiência de 
computadores. TEL: 533-9127 

O joRnflL “O niLfnio” 
PROCURA VCriDEDOR/COLABORADOR. 

PARA MAIS inpoRMAçôcs 

TELEPOnt PARA: 538-0940 
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Europeu "sub-21" - 
Croàcia na "rota" lusa 
para Siduei'2000 
A selecçâo portuguesa de futebol de 
esperanças cumpre frente à Croâcia, 
a 13 e 17 de Novembro, mais uma 
etapa na corrida à segunda presença 
consecutiva nos Jogos Olimpicos, 
apôs O quarto lugar conseguido em 
Atlanta'96. O "projecto Sidnei'2000", 
criado em Novembro de 1996, 
continua de pé, depois de um suado 
apuramento na primeira fase, 
conseguido à custa de vuna notâvel 
ponta final, corn très triunfos 
consecutivos, dois fora (Azerbeijâo e 
Roménia) e um em casa (Hungria). 
Foi O primeiro "passo" e levar a 
melhor sobre a Croâcia serâ apenas 
mais um, pois significa "apenas" 
estar présente na fase final do 
europeu, pois aos Jogos Olimpicos sô 
vâo os semi-finalistas da prova, que 
se realiza de 27 de Maio a 03 de 
Junho de 2000, em local a définir, 
depois de conhecidos os oito 
apurados. A primeira parte do longo 
caminho que pode conduzir aos 
Jogos Olimpicos de Sidnei'2000 foi, 
no entanto, percorrida, apesar dos 
muitos "acidentes" de percurso, face 
sobretudo a uma grande 
irregularidade nos jogos em casa, 
onde Portugal perdeu mais pontos 
(quatro) do que fora (très). Depois de 
um inicio prometedor (3-0 na 
Hungria), a qualificaçâo cheg 'U a 
parecer uma "miragem", quaado 
Portugal cedeu o segundo empâte 
caseiro (1-1 corn a Eslovâquia), 
depois de jâ ter empatado corn a 
Roménia (1-1, em Braga) e perdido 
em Bratislava (1-0), isto corn vuna 
goleada ao Azerbeijâo (5-0) pelo 
meio. A entrada para os ùltimos très 
jogos, a formaçâo comandada por 
Jesualdo Ferreira acreditou, no 
entanto, que ainda era possivel 
chegar ao apuramento e começou 
essa fase da melhor forma, ao vencer 
no Azerbeijâo por 2-0, corn tentos de 

Simâo e Moreira. Apenas quatro dias 
depois... novo teste decisivo, este 
mais complicado, face a uma 
adversârio directe. Portugal 
começou a perder (1-0), deu a volta 
ao resultado ainda na primeira parte 
(2-1), permitiu depois a igualdade (2- 
2), mas Delfim, que jâ tinha mamado 
um "golào" de livre directo, 
"escreveu" o 3-2 final. Nos 
derradeiros segundos, O triunfo 
esteve, porém, em grande risco, 
quando o arbitre assinalou uma 
grande penalidade favorâvel aos 
romenos... Valeram (js "deuses", que 
"empurraranj" a bt>la por cima da 
barra e permitiram a Portugal somar 
os indispensâveis très pontos. 
Faltava, entâo, um triunfo sobre a 
Hungria. A tarefa parecia fâcil, mas 
complicou-se muito e o apuramento 
pareceu de novo muito longe, 
quando os hûngaros, a actuarem 
tranquilos, se adiantaram no 
marcador, no Estoril, com apenas 22 
minutes para jogar. A équipa lusa 
voltou a mostrar, no entanto, grande 
determinaçâo e, em seis minutes, 
transformou tudo, corn golos, quase 
seguidos, do central .Marco .-Mmcida 
e da "arma sécréta" Lixa^ umjogador 
chamado à ultima hora para 
substituir Simâo. Portugal garantiu o 
apuramento como um dos sete 
melhores segundos colocados, pois 
foi a Eslovâquia que venceu o grupo 
sete, corn os mesmo de 17 pontos da 
équipa lusa, mas corn vantagem no 
confronte directo (1-0 em casa e 1-1 
fora). Face ao facto de ter ficado em 
segundo, Portugal vai enfrentar o 
vencedor de um agrupamento, a 
Croâcia, que ganhou invicta o grupo 
oito, ao somar seis triunfos e ceder 
apenas dois empâtes (2-2 na 
Repüblica da Irlanda e 0 mesmo 
resultado na recepçâo à Jugoslâvia). 

Castro 
“vice” em 

Nova lorque 
Apôs liderar no période mais dificil 
da corrida, o português lutou pelo 
pôdio até ao ültimos metros, 
acabando por ceder a primeira 
posiçâo ao queniano Joseph Chebet, 
por escassos seis segundos 

Domingos Castro provou, corn o 
segundo lugar obtido domingo na 
Maratona de Nova lorque, que a sua 
carreira estâ muito longe do fim. Aos 
36 anos, o mais premiado fundista da 
sua geraçâo lutou até aos ùltimos 
metros antes da meta instalada no 
Central Park pela vitôria na mais 
popular maratona do mundo, 
tornando-se num dos muitos 
exemples de longevidade da "escola 
portuguesa" de meio-fundo. 
O fundista, que iniciou a temporada a 
vencer os 20 km de Paris, confirmou 
o excelente momento de forma, 
cedeu a liderança no ultimo 
quilômetro, ficando apenas a escassos 
seis segundos do queniano Joseph 
Chebet, segundo o ano passade, 
agora corn um registo de 2.09.14. 
Na corrida feminina, tudo foi 
diferente. Adriana Fernandez, 
também segunda na ultima ediçâo, 
terminou destacada corn 2.25.05, à 
frente da queniana Catherine Ndreba 
(2.27.00). 
Domingos Castro seguiu sempre no 
grupo da frente, mas manteve uma 
discriçâo total, dando mostras de nâo 
estar preparado para lutar pelos 
primeiros lugares. Nada de mais 
errado. A meio da prova (1.04.25), os 
candidates ao pôdio ainda eram mais 
de uma dezena, seguindo o lider, o 
angolano Tiamba, radicado nos EUA. 
A espreita da vitôria estava o italiano 
Leoni, primeiro em 1996, o 
marroquino Abdelkhader Lel 
Mouaziz, campeâo em Londres, e 
uma legiâo de quenianos liderada por 
John Kagwe, vencedor das ultimas 
duas ediçôes. 

Desportivismo. Domingos Castro dâ os 

parabéns ao queniano Joseph Chebet, 
vencedor da prova de Nova lorque 

Quando menos se esperava, num dos 
mais dificeis périodes da corrida, aos 
30 quilômetros, quando as "lebres" 
começaram a abandonar e os 
primeiros sintomas séries de cansaço 
surgem para a maioria dos atletas, 
Domingos Castro decidiu assumir o 
comando das operaçôes. A partir dai, 
sô voltou a ceder a liderança para o 
vencedor. 
Conhecedor profundo desta corrida 
nova-iorquina - jâ fora quinte e sexto 
em anteriores ediçôes -, o fundista do 
Maratona Clube deixou para trâs 
todos os adversârios, ficando corn ele 
apenas os dois primeiros do ano 
passade, os quenianos Kagwe e 
Chebet. Corn o cronômetro a marcar 
as duas horas, jâ Kagwe havia cedido 
também, e ai Chebet decidiu forçar o 
andamento e Domingos cedeu 
definitivamente. 

MADAIL NA DIRECÇAO DA EURO 2004 SA 
Realizou-se terça-feira a cerimônia oficial 
de apresentaçâo do organograma da 
sociedade Euro 2004 SA, que ira gerir a 
organizaçâo do Campeonatô da Europa. 
Gilberto Madail preside ao organogprama. 
No seu primeiro acto pùblico como 
ministro do Desporto, Fernando Gomes 
garantiu que, "dentro de 30 dias", o 
Conselho de Ministres aprovarà dois 
diplomas fundamentais para o arranque 

desta estrutura A "CATEDRAL" do futebol 
português, como lhe chamou o novo 
ministro do Desporto, Fernando Gomes, 
mais propriamente na Tribuna de Honra 
do Estàdio Nacional, realizou-se terça-feira 
a cerimônia oficial de apresentaçâo do 
organograma da sociedade Euro 2004, S.A., 
que ira gerir a organizaçâo do Campeonato 
da Europa que se disputarâ em Portugal no 
ano de 2004. 
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Vîtor Manuel Inicia 
funçSes no Salguairos 
Vîtor Manuel iniciou 
funçôes como técnico do 
Salgueiros, substituindo 
no cargo Eduardo 
Mendez "Dito", que foi 
despedido pela direcçâo 
em funçâo dos resultados 
negativos averbados na 
Primeira Liga de futebol. 
O treinador Vîtor 
Manuel, que jâ orientou 
os treinos em Vidal 
Pinheiro, referiu que se 
identifica plenamente 
corn O Salgueiros, que é 
"um clube simples, humilde, mas 
grande na sua forma de ser". Vitor 
Manuel, que serâ coadjuvado por 
Jorginho e que aguarda ainda pela 
vinda de dois adjuntos e um 
preparador-fisico, rubricou corn o 
Salgueiros um contrato até ao final 
da présente temporada. "Trabalho" 
e "rentabilizar a capacidade dos 
jogadores" que constituem o plantel 
salgueirista constituem as 
principais medidas a adoptar pelo 
novo técnico, que se sente em 
sintonia corn a "aima" do clube de 
Paranhos. 
O guarda-redes Silvino, que 
integrava a équipa técnica dirigida 
por Dito, cessou também funçôes 
em Vidal Pinheiro, embora esteja 
ainda inscrito na Liga até final de 

Dezembro como fazendo parte do 
plantel. 
O futuro de Silvino pode passar 
pelo FC Porto, clube que jâ 
representou como guarda-redes, 
substituindo nas funçôes de 
treinador de guarda-redes o polaco 
Josef Mlynarczyk, que deixou as 
Antas hâ cerca de très semanas. 
Juntamente corn Dito, que 
considéra que o seu afastamento se 
ficou a dever à contestaçâo 
verificada apôs a derrota corn o 
Alverca, deixam o clube o adjunto 
Artur Correia e o preparador fisico 
Joâo Miranda. 
O Salgueiros ocupa a 13* posiçâo da 
tabela classificativa da Primeira 
Liga, somando 10 pontos nos 10 
jogos disputados. 

Taca de Portugal 
Neste fim-de-semana disputa-se a 4* eliminatôria. O Benfica recebe (sâbado às 
11,00 h) o Torres Novas e, FC Porto e Sporting defrontam fora, respectivamente, 
o Ribeira Brava e o Canelas. Ajornada é a seguinte: 
Sâbado 

Benfica (I) - - Torres Novas (Il B) 
Domingo 
Paços Ferreira (II) - - Dragôes Sandinenses (III) 
Varzim (II) - - Sp. Covilhâ (II) 
E. Amadora (I) - - Câmara de Lobos (II B) 
Gil Vicente (I) - - Leça (II) 
Vizela (II B) - - Guarda (II B) 
Famalicâo (II B) - - Santa Clara (I) 
Barreirense (II B) - - Moreirense (II) 
Portimonense (II B) - - Rio Ave (I) 
Casa Pia (III) - - Estoril (II B) 
Fafe (II B) - - U.Madeira (II B) 
Freamunde (II) - - Infesta (II B) 
Paredes (III) - - Vendas Novas (III) 
Canelas (II B) - - Sporting (I) 
Vilanovense (II B) - - Louletano (II B) 
Académica (II) - - Alcains (III) 
Penafiel (II) - - Naval (II) 
Amora (II B) - - Portomosense (III) 
Felgueiras (II) - - Leixôes (II B) 
Ribeira Brava (II B) - - FC Porto (I) 
Campomaiorense (I) - - Benf. Castelo Branco (III) 
Farense (I) - - Belenenses (I) 
U. Leiria (I) - - Anadia (III) 
Salgueiros (l) - - Lusitania (II B) Inicio às 12,00 
V. Setübal (I) - - Vilafranquense (II B) 
Sp. Braga (I) - - Maritimo (I) Inicio às 12,00 
Imortal (II) - - Beira Mar (II) 

% 

Bebeto anuncia o 
seu despedimento 
o internacional brasileiro de 
futebol Bebeto revelou terça-feira, 
na Cidade do México, que foi 
despedido na semana passada pelo 
présidente do Toros Neza, um clube 
mexicano da I divisâo. Chegado em 
Julho ultimo com um contrato corn 
a duraçâo de dois anos no valor de 
7 milhôes de dôlares o avançado, de 
35 anos, Roberto Gama de Oliveira 
de seu nome verdadeiro, explicou à 
imprensa que os seus problemas 
começaram quando pediu para nâo 
ser pago, por solidariedade corn 
alguns dos seus companheiros de 
équipa, que nâo estavam a receber 
os respectivos salârios. “Agora se 
me pagarem vou-me embora 
amanhâ” afirmou Bebeto, 82 vezes 
internacional pelo Brasil e que jâ 
marcou mais de 500 golos ao longo 
da sua carreira. Bebeto, campeâo do 
Mundo em 1994, anunciou também 
que vai apresentar o seu caso à 
Federaçâo Mexicana de Futebol e, se 
nenhuma soluçâo for encontrada, 
recorrerâ para a Federaçâo 

Internacional (FIFA). Os dirigentes 
do Toros Neza, que sô venceu très dos 
quinze jogos do campeonato, 
decidiram bloquear os salârios de 
alguns jogadores a partir de Agosto 
passado, provocando entâo a reacçâo 
de Bebeto. 

do Toros 

Resoltados è Classificaçôes 

CONFERiNCIA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

OTTAWA 15 22 
TORONTO 17 22 
BOSTON 15 16 
BUFFALO 15 14 
MONTREAL 15 8 

SMeira 
Anaheim 2 Toronto 0 

Philadelphia 1 New jersey 2: 

Tampa Bay 1 Washington 2 

^ Dallas 5 St. Louis 2 

San José 4 Vancouver 4 

Edmonton 1 Los Angeles 1 

CONFERËNCIAOOIDENTAI 
Divisâo Noroeste 

Equipa « 
VANCOUVER 16 20 
COLORADO 15 17 
EDMONTON 15 - 1# 
CALGARY 15 10 
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Classificaçôes 
EQUIPAS J V E 

2MARIT1M0 

iiËPùimi 

«SPORTING 

innnsTR 

6GUIMARÀES 

iiiimmE 

8MVERCA 

mÊmmm 
10EST.AMAD0RA 

ilRIOAHE 

12SAUSUEIR0S 

tSSANnOARA 

14CAMP0MAI0RENSE 

ISEASNSE 

16UNIÂ0LEIRIA 

iisirauu 

1RRRAGA 

10 1 

10 6 
« 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

■ 
s 

■ 
5 

■ 
5 

iil 
2 

2 

10 3 

10 
10 
10 
10 

2 

3 

1 

1 

10 1 
10 1 

2 

2 

4 

3 

a 
3 

2 

2 

3 

6 

9 

1 

4 
1 

5 

4 

1 

2 

1 

2 

t 
2 

1 
3 

3 
2 

8 

6 

4 
6 

4 
5 

8 

8 

M 

n 
16 

H 

15 

« 

10 

13 
13 

n 
n 

n 

8 

13 

i 

8 

] 

10 
ï 
12 
8 

12 
n 

12 
n 
13 

« 

16 

18 
12 

10 20 

n 
20 
10 
18 

10 
18 

H 

n 

19 
12 
n 

10 
10 
10 
8 

I 

0 

4 

MelhoiesiMaicailoMii 
WORltSS 

MàriOlARDEl-FC Porto 

oariitt 

Mariano TOEDTll - Maritimo 

intes 

EOMIISON Lucena - Guimarâos 

ClAYTON Cmz - Santa Clara 

Owios: 
Celsa Nevos "CAIO" - Aberca 

NÜNO GOMES-Ronlica 

Eric Gomos '^ÜCHO r - Estrela da Amadora 

HUGO HENRIQÜE -Rio Ave 

40Mas 
ROI PATACA - Relenenses 

Classificaçôes 
Cl EQUIPA 

1AVES 
2PENAFIEL 

3 BEIRA-MAR 

4VARZIM 

5 GRAVES 

6 UNlAO LAMAS 

lACABtMICA 

SIEÇA 

9 FEUUEIRAS 
10ESPINUR 

n P. FERREIRA 

12 NAVAL 

13 FREAMUNBE 

14MAIA 

15 COVIlNil 

IR MRREIRENSE 

HESPRSENBE 

IR IMRRTAL 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

10 
10 
10 

10 

19 

19 

19 

IR 

n 
17 

10 
10 
15 

13 

13 

11 
11 

11 
10 
S 

5 

3 

ReSUltadOS (lO'jomada) 

ln8rtal-lt(i.2-3 
EipuMNi-PNiflal.1-2 
ORIAI laais - Siirting Esplihi, 4-r 
Naval 1‘Malp-Fplgptlrii. 1-1 
FraapiPNNa - Spanipg Cavilhi. 0-2 
Pagas Farraira - Ralra-Mar. 2-3 
Acadiailca-VarzlRi.3-0 
Daapattlva CNavai - Maralraasa.l-O 
FC Mala - Raipartlva Aval. 1-2 

Prôxlaiajornada 

(ll*jomada) 

Niwrtri . tesMiRici 
VatdRR . UMtMMli 

PMancI - Paçtt Farrtéra 

Cham HmiTMia . aniialMiis 
siMrdMa UIMIM . naît 
ItsiMrtiM 3«u . Mml 

Klaçi . sawtimeaviiM 

EResultados^ 
(10^ jomada) 

V. Guimaries - Relenenses 4-2 

Snorting - Campomaior. 1-0 

UniâoLeiria-RioAve, 0-0 

Salguoiros-Aiverca,0-2 

V. Setûbal - Gil Vicente. 0-1 

Farense - Estrela Amadora 1-1 

Maritime-FC Porto. 2-1 

Ronlica - Sporting Rraga 2-1 

Santa Clara ORoavistal 

(11“ jomada) 

Uniâaleiria - V.Guimarâes 

Relenenses - Sporting 

Campomaior - Maritimo 

FC Porto - Renfica 

Sa. Rraga - Salgueiros 

Alverca - Santa Clara 

Roavista - Vitiria Setûbal 

Glllflcente - Farense 

Rie Ave - E Amadora 

RICARDO NASCIMENTO - GU Vicente 

Idelbrando Oalsato "RRANOAO” - Guimaries 

Marins SUMUDICA-MariUmo 

i' j i 1 

SERIE AÇORES 
EOHlpa 1 P 

IMICAELENSE 6 16 

ZPRAIENSE 6 14 

3VUAN0VENSE 6 IB 

4FAYAL 6 9 

SMAIAUI» 6 8 

SyiUFBANCA 6 8 

ISUNTONie 6 8 

8LAIENSE 6 8 

8A6UU 6 4 

lOIEHA 6 2 

Resultades da 6* lomada 

lajense-Praiense.O-1 
Reira-Agula. 3-3 
Santé Antûnia - Madalena. 2-2 
Fayai-Micaolonse.0-3 
Vila Franca - Viianavense. 0-0 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$$Uicaçôc$ (Zona Norie) 

CL EQUIPA 

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

14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
4 

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

8* jornada 
Ermesinde - Sandinenses 
Famalicâo - Vizela FC 
Porto "B" - Sporting Braga "B" 
Vilanovense - Lourosa 
Caçadores Taipas - Lixa 
Marco - Infesta 
Leixôes - Vianense 
Fafe - Joane 
Trofense - Canelas 

Classiikaçôcs (ZoDo Cciitro) 

et EQUIPA J P 

1 SWWOANENSE 8 21 
2 OVAHENSE :. ' 
3 OLIVÊIRENSE 8 15 

K 4 MARiNHENSÊiWrîU, 8 ■ MssilP 
>,5AflfitPANÊNSE ; : .îlÜt™ 

   
8CALDAS 8 12 
9EE1RENSE vsi» 
10 8ENEDITENSE ^ ïpP; W;: VSiJii 
& AQÙEDÀi:;-: :■, ■ ' ? »>«!» ^ “ : si®!! 
12 PENICHE ! . ■ ' ! ■ 10 
13 OLIV.BAIHRO 8 10 

!ïffiSRROMè4t!!! :!:, i:!iiSi!:> ! ! “! 8 !■ 
15TORREENSE ! ‘. ■. ! sSflW !. 8^ * 
16 CUCUJAES ■ !»g !! ! T -'i 
i? tOURINHANENSE 8 ^ " > 7 ! ! 
18 VILAFRANC3UENSE yàyyyyyj 
19 ACAD.visEu . Jàmmms' ' 
20 GUARD A ». : 8 4 

Marmhense - Feifenae. 1-0 ' ! 
: : Guarda - Santoanense. 0-3 ■ 

Ar.^lanense - Benedfiense. 2-0 
Torteense - Âguias Ca-iiarale. 1-1 
Peniohe - Vüatfanquense. 2-6 
Torres Novas - Académico Viseu, 1-1 
Cucujàas • Lourinhanensa. 0-0 
.OfWi^sgï ÀauedàfîgiSiM^ 
Caioas - Ovarenaes^   » Sîfaws 
OWeira do Bairro - Sp, Pombal. 0-0 

9* jornada 
: Marnherise - Guarda 
Sanjoanense - Arnfatiense 
^editense - Totreense 
Àguias Camafâta - PenkSie 
Vilalranquense - Torres Novas 
Acadérnico Viseu - Cuc-jjâes 
Lourinhanense - Olfveirense.. : 
Agueda - Caldas 
Ovarense - Olfveira Bairro ; ;. 
Feirense - Sporting Porabar ^ 

Cla$8iiicaçôc8 (Zona $ul) 
CL EQUIPA J P 

1 OLHANENSE 8 18 
2 NACIONAL 8 17 
3U.MADEIRA 8 15 
4 CAMARALOBOS 8 14 
5 PORTIMONENSE 8 14 
6 MACHICO 8 14 
7 LUSITANIA 8 13 
8 ESTORIL 8 13 
9 ORIENTAL 8 12 
10LOULETANO 8 11 
11 BARREIRENSE 8 11 
12 MARITIMO B 8 10 
13BENF1CAB 8 10 
14AMORA 8 9 
15 0PERARIODESP. 8 8 
16SESIMBRA 8 8 
17RIB.BRAVA 8 7 
18CAMACHA 8 7 
19ALCOCHETENSE 8 5 
20JUV.EVORA 8 2 

Resultados 
Lusitania - Portimonense, 0 • 1 
Alcochetense - Amora, 1-2 
Ribeira Brava - Estoril-Praia, 2 • 2 
Uniào Madeira - Barreirense, 2-1 
Oriental • Camacha, 3-0 
Câmara de Lobos • Maritime "B", 2 • 0 
Benfica "B" • Sesimbra, 0-1 
Operârio Desportivo - N. Madeira. 1 - 2 
Juventude-Olhanense, 1-4 
Louletano - Machico, 2-3 

9'jornada 
Lusitânia - Alcochetense 
Amora - Ribeira Brava 
Estoril-Praia - Uniâo Madeira 
Barreirense - Oriental 
Camacha - Câmara Lobos 
Maritimo "B" - Benfica "B" 
Sesimbra - Operârio Desportivo 
Nacional Madeira - Juventude 
Olhanense • Louletano 
Portimonense - Machico 3 

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

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

18 
16 
16 
14 
13 
13 
13 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
6 
6 
6 

Merelinense - Montaiegre, 2-0 
Sâo Martinho - Monçâo, 1-0 
Bragança - (Dabeceirense, 3-0 
Serzedelo - Amares, 0-0 
Juventude Ronfe - Vieira, 0-1 
Maria da Fonte - Pevidém, 1-0 
Vilaverdense - Macedo Cavaleiros, 2-0 
Valenciano : Ribeirâo, 2-0 
ümianos - Àguias Graça, 2-1 

Série B 
CL EQUIPA 

1 PAREDES 
;:2:GONDOMAR 
4;DRÀGC«S SAN. 

kÀVILAREAL 
; 55LAMEGO 
::4P.RüBRAS • 
7 L0USADA " : : - 

•ÆRIOT^NTO 
AMARANTE ; » 

iOFIAES .. 
tlAVlNl^S'^ 
12 PEDROUCOS 
13 ESMOfliZ 
14TMONCORVO 

: 16REGUA 
: 16 VALONGUÊNSË:; 
17LOBAO 
18CAST.MAIA 

21 
)>18 

si4' ■ 
14 
13 

"m... 
I;i2' 

11 ^ 
10 
10: 

: lOH; 

a 
5 
5 

• •1. 

: Càstela Maia • toiarârite) 0-1- 
; ; : Dragôes Sandinenses - Vila ReeJ,M : 

. ÎPffe Mbncofvo - Sporting Lâmè^^ 1-0 
Gondomar * Lobâtr, l5*1 
Esfribriï - P©dfouç(^. 0-0 : 

L Lûùsada - Rio Tîntû, 1-2 
Vaionguense >- Pared^. 1 -p : ; 

:i: Régua^Ayihtes, 4^t- 
Flâes - Pèdras Rubras, 3-0'-;o»--';f.;;'" 

Sériée 
CL EQUIPA 

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

18 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
8 
6 
6 
4 

Estarreja • Sourense, 1-2 
Fornos Algôdres ♦ Mealhada, 2-1 
Avança - Cesarense, 0-0 
Tourizense - Oliveira Frades, 2-1 
Mirandense - Anadia, 3-0 
Sâo Roque - Oliveira Hospital, 0-2 
Vouzelenses - Valecambrense, 1-3 
Mangualde - Uniâo (joimbra, 3-1 
Sâo Joâo Ver - Mileu, adiado 14 Novembro 

Série D 
CL EQUIPA 

. 1 ALCAINS 
• 2 PORTOMOSENSE 
3 FATIMA : : : 
4FA2ENDENSÉ 

i.5 U.SANTARéM: 

i: 6 BENFICA CB;'vr..vv.-: 
rzmSERNACHE 
: 8 CARANGUEJEIRA 

: 9 EPORTALEGRE 
»1ÔÜ.TOMAR 

RIACHENSE ^ 
12CORUCHENSE 

^làiFERROVlÀRlOS;:: 
TÀAVÎSEN^S : 
151DANHEN8Ë 
16 ALCANÉNENSE V. 
i7PÔfffERROL • 
lÉSlDOÉiRENSE ::: 

18 : 

16 
-1:4:- 
:vj4;' 
: 11 ? 

11 
;1Ô: 

9 
g 
8 

7 ; 
6 
5 

; '"5T 

1 

. Uniâo Santafén - : Riacnense. 1-2 : !■ ; 
Portomosense! - Av.sensee. 4-2 
Alcanenanse - Cafanguajetfa, 2-0 
Uniào Tomaf • idanhense, 0*3 

■ ferroiiàriàsy Atealns. Z-i' -'"V! 
Bepikia C. Branco - Ponierroienso. 3-0 
Fàtima - Estrela. 1*1 ■ 

; Fazendense - Bkioeirense. 2-1 
Coruohense ■ Viidrta Semache. 3-1 , 

Série E 
CL EQUIPA 

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

18 
16 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
11 
10 

g 
g 
8 
8 
8 
8 
7 
5 

Maio • Casa Pia, 1-1 
Clivais e Moscavide - Real, 6-1 
Samora Correia - Futebol Benfica, 4-1 
Pontassolense - Sacavenense, 1-0 
Sâo Vicente - Cacém, 1-2 
Fanhôes • Sintrense, 2-0 
Loures - Vialonga, 1-2 
O Elvas - Portosantense, 2-2 
Atlético - Mafra, 4-1 

Série F 
CL EQUIPA 

1 PES.CAPARICA 
2 DESRSÉiÀ 
3 ESTRELA VN : : 
4LUS.EVORA 
SSBXAL 
6 QUARTE8ÎÊNSE * 

X; 7 PÀmBLmse :■■■ 
8 PINHALNOVÉNS 
9 OURIQUE 
10ÂU4ANSILENSE 
IIVASCOGAMA ^ 
12 PCffITÊL 
i3iusrr.VRSA 
14 eSP.LAGOS 
15 LAGOA 

;:16 M.MÀDA 
17U.MONTEMOR 
18ALJUSTREL 

20 
18 
18 
18 
16 

:.::14 
14 
13 
12 
12 
10 
9 
6 
S -i 
4 
3 
3 
2 

Ajfrtàdà - Dë^ortivp Beja, : 
Airrtànsil^^ * Palmàferise, :g-0 
Uriild Monferrior - Lt^anoEvofa,' <^3 
Ésperari^LappsvVâscoda Ganiâ.i:2-2 

Ouriqt^, 04) 
ÂjjüstrelensPs Lusttafto VRSÀ, 1-1:: ; 
PînhâtnovenSé^^ E. Veridas Noyas, 04) 
Port^ Quariatrenae. 0*2 
Sôixàl-Pescadores,4*2 . • ■ 



28 DESPORTOS 
Quinta-feira, 77 Novembro, 1999 

O MILÉNIO 

Logo que Peixe "meteu âg^a" e Baia "esvaziou" a baliza à sua 

guarda, o Maritimo ganhou o Oscar de Hollywood, coin um golo de 

bandeira, um daqueles que ficarà guardado na retina de quem o viu 

e, também, na histôria da 1 Liga Nacional de Futebol Profissional. 

Baia ainda deve estar a pensai com os sens botôes: -Porquê, 
eu? 
Pelo semblante do treinador Fernando Santos passou um 
"esgar" de impotência e surpresa, e, ao seu intimo, perguntou: 
-Porquê a mim? 
Os simpatizantes do Maritimo -incluindo benfiquistas, 
sportinguistas, boavisteiros e outros- deliraram na bancada e 
por todo o lado onde foi possivel ver tal golo e tâo saborosa 
vitôria. 
Assim, o périclitante Benfica voltou a distanciar-se do seu 
maior rival, o F.C. do Porto e, o Maritimo, saltou para o 2o. 
posto, "empurrando" os azuis-e-brancos para a 3a. posiçâo. O 
Sporting, a jogar em "banho-Maria", faz companhia ao 
Guimarâes e ao Boavista, no 4o. lugar. Gil Vicente e Alverca, 

em sextos e, Belenenses, em nôno, corn 15 pontos. Seguem-se 
Estrela da Amadora, Rio Ave, Salgueiros, Campomaiorense e 
Santa Clara, em situaçâo nâo desesperante mas a inspirai 
cuidados e, na cauda do pelotào, Farense, Uniâo de Leiria, V. 
Setùbal e S. Braga, este ültimo, corn apenas 4 pontos! 
Logo a seguir aos sensaborôes jogos da Taça de Portugal, 
teremos o Porto-Benfica, um jogo que ira pôr ao rubro a 
fogueira da Liga... 
Bem bom. Tal como estava a decorrer nâo dava "media para 
o sebo". 
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O mundo em sua casa. 


