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A pouco mais de um mês das eleiçôes regionais, o PS-Açores, sob a 
liderança de Carlos César, sonha com uma maioria absoluta para 

govemar a Regiao Autônoma dos Açores. 
Um sonho que acalentam mas que guardam no intimo, sem fazer 
ondas, para que nâo suijam especulaçôes que possam "enevoar" o 

ambiente. 
Curiosamente, esta situaçâo regional, nos Açores, assemelha-se às 

passadas eleiçôes nacionais, com Guterres a necessitar da maioria e a 
ficar no topo... mas empatado com a oposiçâo. 

A maioria relativa nâo chegou para dar vida ao sonho! 
Nos Açores, Carlos César -com o apoio de Antônio Guterres- faz a sua 

campanha sem grandes alaridos, confiante que ganha as 
eleiçôes-.sonhando com a mioria absoluta. 

A "ver vamos" como diz o ceguinho! 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Coluna 
sent vértebras 
Ah, grande AMÂLIAI 
Continua entre nos, mais viva que nunca. 
Amalia, a grande mulher e artista que os 
portugTieses aprenderam a admirar e a respeitar, 
continua a servir quern delà précisa, mesmo 
depois de nos ter deixado fisicamente, em 6 de 
Outubro de 1999. 
Em London, Ontario, vai ter lugar "Uma Noite 
de Cultura Portuguesa", no Hilton London 
Hotel, em tributo à DIVA DO FADO e em 
beneficio do "Lar da Terceira Idade Amalia", 
para acolher e apoiar os idosos do Sul do 

Ontario. 
A magia do nome AMALIA, e a boa intençâo da 
iniciativa, vai levar concerteza, no Domingo, dia 
1 de Outubro, muita gente de boa vontade ao 
local da festa para reviver com muita saudade 
essa-mulher-povo que soube resistir aos tempos e 
as modas, sem nunca abdicar do seu 
portuguesismo, da sua lingua, do seu FADO! 
Fazemos votos para que o nome de AMALIA 
arraste tanta gente, hoje, como em vida, para que 
a nossa terceira idade do Sul do Ontario possa 
ter um "fado" mais feliz nos sens ültimos anos de 
existência. 
Ontem, como hoje e amanhâ, Amalia é uma 
referência para todos nos e para todas as 
iniciativas em beneficio do proximo. 
Silêncio! Vai cantar Amalia... 

JMC 

Ola, gente querida! 

Mais uma semana, mais um "tu ca tu la" que, 
espero, venha a ser litil. Pelo menos é essa a nossa 
intençâo. Servi-los! 

Bom, os "galos " vao cantar para outra capoeira. E 
verdade, o PORTUGUESE CREDIT UNION, a 
partir de 12 de Setembro, passa a funcionar no 1199 
Dundas Street West, em Toronto, mantendo o 
mesmo nùmero de telefone: (416) 533-9245. Nas 
novas instalaçôes o Portuguese Credit Union terâ 
mais espaço, mais horas e mais eficiente serviço. 

Celina de Melo, directora da Escola de Português 
do FIRST PORTUGUESE, comunica aos pais e 
encarregados de educaçào de que as aulas de 
português sô terâo inicio no dia 18 de Setembro por 
imposiçâo das Direcçôes Escolares. Entretanto, as 
aulas na sede do First Portuguese, aos sâbados, 
abrirâo a 9 de Setembro. 
Info: (416) 531-1647. 

A ASSOCIAÇÀO SAUDADES DA TERRA 
QUEBEQUENTE realiza na Igreja de Santa Cruz, 
em Montreal, um Convivio em Honra de Sâo Paulo 
da Ribeira Quente, sâbado, 30 de Setembro. 

Participam os artistas da Ribeira Quente, Mario 
Mârinho e Grupo de Amizade, de Toronto, 
Eduardo (USA) e conjunto Reflex, de Montreal. 
José Paulo Ferramenta, responsâvel do Grupo da 
Amizade, realiza uma excursâo a Montreal para as 
festas, corn saida de Toronto dia 30 de Setembro e 
regresso no domingo, dia 1. Contactera o 
Ferramenta, pelo telefone: (416) 762-1219. Boa 
viagem e boa festa! 

A Dra. Alzira Serpa Silva, Directora da Direcçâo 
Regional das Comunidades, do Governo da Regiào 
Autônoma dos Açores, visita o Canada e terâ uma 
sessâo de divulgaçâo da Direcçâo das 
Comunidades no Canada, no Consulado-Geral de 
Portugal, dia 19 de Setembro, às 17h30. 
Para mais informaçôes, contactera o Consulado 
pelo telefone: (416) 217-0966, ou a Casa dos Açores, 
pelo nùmero 603-2900. 

A "St. CLAIR WEST SERVICES FOR 
SENIORS", tem clinicas abertas de atendimento e 
convivio no 1669 Eglinton Ave. West, ao dispor dos 
idosos, masculinos e femininos. Esta agência 
dedicada aos serviços sociais e de apoio aos idosos, 
précisa urgentemente de VOLUNTARIOS para 
ajudar os idosos a determinadas deslocaçôes, ao 
médico ou entrega de refeiçôes. Mais detalhes por 
intermédio de Belisa Paulo, pelo telefone: (416) 787- 
2114. Sessôes de ginâstica para idosos. 

A "The Federation Of Portuguese Canadian 
Busines & Professionals" realiza um Forum de 
Negôcios, tendo como convidado o Economista 

Carlos Gomes, do Bank of Nova Scotia. 
Este Forum realiza-se dia 13 de Setembro, ao meio- 
dia, no Europa Catering. Para réservas, liguera 
para: (416) 537-8874. 

A "PIN"-Portuguese Interagency Network, realiza 
no dia 16 de Setembro, no Dundas Banquet Place, 
o "lo. Jantar Anual da PIN" para angariaçâo de 
fundos. A "PIN" é uma agência comunitâria sem 
fins lucratives que serve a comunidade de lingua 
portuguesa. 
Haverâ jantar, variedades e baile. Réservas: (416) 
530-6608. 

O Centro de Divulgaçâo Açoriana em Toronto 
realiza pela 14a. vez o seu CICLO DE CULTURA 
AÇORIANA, entre 18 e 26 de Setembro, na sede- 
social db Sport Lusitânia de Toronto. Este Ciclo vai 
trazer importantes nomes das letras, artes e 
economia, com um dia totalmente dedicado a 
Ponta Delgada. Haverea uma palestra por José 
Maria Medeiros Andrade, Chefe de Gabinete da 
Presidência do Municipio e exibiçâo do Grupo 
Coral da Igreja de Sâo Roque. 
Info: (905) 279-8369. 

O Clube Académico de Viseu Of Toronto realiza 
entre 23 e 30 de Setembro, a "4a. SEMANA 
BEIRÀ". A abertura oficial terâ lugar no Canadian 
Madeira Club-Madeira House Community Centre, 
dia 23, com Jantar de Gala e variedade com um 
Rancho vindo da Regiâo e o intérprete Antonio 
Albernaz. Os restantes dias da Semana Beirâ terâo 
lugar na sede-social do Académico de Viseu. 

Preparem-se amigos para as festas. 
Sâo uma farturinha... 

JMC 

r ^ 

o MILÉNIO - Semanàrio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto MOJ IWO 

Ontario-Canada 

Tel: (410) 538-0040 Fax: (41(i) ,538-0084 

i E-mail: info@omUenio.com 

O MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redaeçâo - José Mârio Coelho 

Subehefe de Redaeçâo - Domingos Melo 

Suporte Técnico • Luis R. Pinto 

Paginaçâo e Publicidade - Jamie Iria 

Colaboradores: 

Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, Luis 

Fernandes, Ana Fernandes, Dr. César Cordeiro, 

Dra. Aida Baptista e Feliciano de Melo 

Correspondentes: 

Eduardo Saraiva (Lisboa), 

Joào Lima (Ilha Terceira), 

Gustavo Sousa Sa (Porto). 

Publicidade: Manuel Gonçalves, Denise 

Guimarâes, Bill Farsales, Bon Falcone, Maggie 

Medeiros. 

Bureau in Qttawa-Hull 
José Soares. 

9U Boulevard Mont-blue Hull- Quebec, J8Z IJ4. 

Tel: 819-777-2091. Fax: 819-777-0561 

E-mail: lusologias(a>videotron.ca y 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 07 Setembro, 2000 

ACTUALIDADE 3 

A gentil Conceiçào Gouveia de Sousa nasceu no 
Porto da Cruz, Ilha da Madeira, em 12 de Outubro 
de 1924. Foi criada no Funchal em casa de sua 
madrinha desde a tenra idade. 
Casou corn o jâ falecido pioneiro José Linhares de 
Sousa, na Igreja de Sâo Pedro, em Outubro de 

() casai Joti e Cone 
com osfilhoijosé Manml e 

José de Sousa ladeado pelas irmàos Francisco, Cldttdio e 
Fesnaitdo, na brineadeira corn os filhos e uma viztnha. 

1947. José Linhares de Sousa nasceu em Santa 
Luzia, Funchal, no dia 18 de Junho de 1925. 
Do enlace, nasceram dois filhos, no Funchal: José 
Manuel Linhares de Sousa, em 7 de Junho de 1948, 

hoje casado e corn dois filhos, o Christopher e a 
Lisa e. Maria Teresa Linhares de Sousa, nascida em 
20 de Setembro de 1949, primeira Advogada Luso- 
Canadiana e, segundo tudo indica, a primeira 

Sona distributors é o agente autorizado 
das seguintes marcas: 

Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 
Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, 
Panasonic, Pionner, Sharp, JVC. 

c Todos os nossos electrodomésticos N 
de 220v/50hz tèm Garantias InternacionaisJ 

Luso-Canadiana Juiza, exercendo as suas funçôes 
em Ottawa. Madame Linhares de Sousa é casada e 
màe de très filhos, Sarah, Patrick e Daniel. Maria 
Teresa Linhares de Sousa fez o seu curso na 
Universidade de Toronto e, advocacia, na 
Universidade de Ottawa. Reside em Ottawa. 
O pioneiro José Linhares de Sousa chegou a 
Halifax no dia 2 de Junho de 1953. 
-"la morrendo no Saturnia, corn indisposiçôes 
horriveis", lembrou Conceiçào de Sousa, que 
completou.- E, quando viajou de comboio para 
Toronto, aconteceu-lhe o mesmo." 
José de Sousa ficou nos arredores de Toronto, a 
trabalhar numa quinta de 
Cogumelos. Dois meses 
depois, insatisfeito, regressou à 
cidade. Conseguiu trabalho na 
cozinha do Hotel St. Riche, 
hoje o German Club. 
Entretanto, chegou no dia 15 
de Agosto de 1954, a 
Conceiçào Gouveia de Sousa, 
com os filhos José Manuel e 
Maria Teresa, de 7 e 4 anos, 
respectivamente. Foi uma 
viagem dificil e demorada. De 
barco, Funchal, Lisboa e New 
York. De comboio, entre New 
York e Toronto. 
Um mês depois de chegar, a 
Conceiçào de Sousa foi 
trabalhar para uma 
Lavandaria, ganhando $10 
dôlares por semana. Esteve là 4 
anos. O José de Sousa, cheio 
da cozinha do Hotel, resolveu 
procurar outro trabalho, caso contrario, regressaria 
à Madeira. Inscreveu-se na Hydro. Esperou 3 meses 
e...nada! Um amigo aconselhou-o a "chateâ-los" 
todas as semanas, Assim fez e, semanas depois, foi 
chamado. Esteve na Hydro 32 anos, até à reforma. 
Faleceu, vitima de cancro, no dia 25 de Outubro de 
1996. 
Nos primeiros anos de vivència em Toronto, José 
Linhares de Sousa participou na fundaçào do 
Madeira Park e do Canadian Madeira Club. 
Adorava alindar a sua casa, 1er e passear corn a 
familia. Foi corn frequência à Madeira. A 
Conceicào de Sousa, por ter medo de andar de 
aviào, sô là foi duas vezes. 
Conceiçào Gouveia de Sousa, apôs sair da 
Lavandaria, foi trabalhar para o Princess 
Margareth Hospital, para os serviços de comida e 
dietas. Chegou a encarregada dos serviços de dietas 
para pessoas corn Diabetes. Esteve no Hospital 31 
anos. Reformou-se em 1989. 
Hoje, vive na sua casa prôpria, visita e é visitada 
corn assiduidade pelos filhos e netos. No Museu da 
Saudade, em Halifax, e na Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, em Toronto, Conceiçào Gouveia de 
Sousa deixou artigos do passado, para que sejam 
lembrados no futuro. Convive corn senhoras 
pioneiras como ela, em visitas e passeios vârios, tais 
como Duke Silva, Conceiçào Nunes, senhora 
Gouveia, Conceiçào Gouveia e Bernardete 
Gouveia. 
Tem orgulho do seu passado e présenté, e a certeza 
de que o futuro sera risonho para os seus. 

JMC 

OiSTRiBUTORS iNC. 

lûiê laçais para ineiftcr a servir 
1520 Steeles Ave. W. 991 Matheson Blvd. E. 

ïï(D(?Q[ittD Mssassamaa 
Tel: (905) 669-3734 Tel: (905) 238-1400 

Teiefone arâtls: 1-iêê-8#N,4-2i® 

Electrodomésticos de Exportaçào Autorizados 
 de 220v/50Hz  

' P casai 
Conceiçào e José 

’’ de Sousa, no dia 
f do casamento da 

( filha Maria 
Teresa. 

: A sorridetm 
tjutza Maria 

Teresa 
Mnhares de 

residente em 



4 COMUNIDADE 
Quinta-feira, 07 Setembro, 2000 

O MILÉNIO 

Nossa 
Senhora 

da luz 
Um êxito na Igreja 

de Sâo Mateus 
A Comissao das Festas de Nossa 
Senhora da Luz, na Igreja de Sâo 
Mateus, em Toronto, tern motivos 
para satisfaçào. O tempo nao foi tâo 
bom como se desejava mas, no 
cômputo gérai, acabou por servir. E, 
os festejos populares, decorreram da 
melhor maneira, particularmente, no 
encerramento das festas. 
Os nossos parabéns aos activos e 
sacrificados membros da 
Comissâo/2000, José Celestino 
Bettencourt (Présidente), José Manuel 
Bettencourt (Tesoureiro), José Cunha 
(Secretario) e os directores José 
Helder, José Mendonça, Joâo Melo, 
Leonardo Bettencourt, José Tavares, 
Leonardo Ramos e Antonio Ortins, 
tal como todos os restantes 

voluntârios. O Padre Santo, deve 
orgulhar-se das gentes da sua 
Paroquia. 
As festas iniciaram-se com Triduo 
com o pregador Reverendo Padre 
José Arruda, vindo de Montreal. O 
Arraial começou na sexta-feira com 
comes-e-bebes no salâo de festas e 
actuaçôes do Rancho Folclorico do 
Académico de Viseu e dos intérpretes 
José Ferreira e Steve Medeiros. No 
sâbado, teve lugar a cerimônia da 
Recolha das Imagens, que teve 
acompanhamento da Banda 
Sociedade Filarmônica Uniâo 
Popular Luzense, vinda da Ilha 
Graciosa. O arraial prosseguiu corn a 
Banda Luzense e os artistas locals 
Michelle Cabrai, Isabel Rodrigues e 

RIVERVIEW 
Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, 
jà tem ao dispôr dos sens 
clientes e amigos a bêla 
UVA DA CALIFORNIA 
para o fabrico 
do seu vinho. 

RIVERVIEW Produce, de ^ E FILHOS, 
esta situado no 50 Alma Ave., junto à Dufiferin St., 

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: C4161588-2489 
Para além da bêla uva da 
California, encontra também 
Mosto 100% garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo do seu 
vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos estâo 
também à venda nos NÔ FRILLS 
de Brampton (Vodden e Hwy 10) 
e Woodbridge (27 e Lagstaff). 
Tenha confiança no que bebe 
adquirindo Uva ou Mosto em 
Amaral e Filhos. 

Ainda podem comprar os 
réfrigérantes APIA, no Cash & 
Carry de Riverview Produce Inc. 

darlos Alberto Moniz a gargalhada junto du 

“travesti”Antônin labieo. Aû credo! 

Tony Câmara. A fechar, a dupla 
Carlos Alberto Moniz e Idâlia Moniz, 
convidados vindos de Lisboa, que 
encheram a festa de alegria e mùsica 
tradicional dos Açores. 
No domingo, pelas 14:30 horas, 
realizou-se a Procissâo de Nossa 
Senhora da Luz, na vizinhança da 
Igreja acompanhada pelas Bandas 
convidadas Sociedade 
Filarmônica Uniâo 
Popular Luzense, Lira 
Portuguesa de Bramp- 
ton, Sagrado Coraçâo 
de Jesus de Toronto e 
Lira de Nossa Senhora 
de Fâtima. 
Incorporaram-se na 
procissâo entidades 
oficiais de Portugal e do 
Canada e vârios 
représentantes das 
associaçôes. 
A Missa Campai foi 
celebrada pelo Padre 
José Arruda. 
O arraial teve a 
presença da Banda de Santa Helena e 
Coro Ecos de Portugal, as Bandas 
Lira Portuguesa de Brampton e Lira 
Nossa Senhora de Fâtima de Toronto, 
assim como a intérprete Isabel 
Rodrigues e o "voluntârio" Adriano 
Jorge, que substituiu a jovem Emily 
Melo, que se apresentou doente. 
Na segunda-feira, o fim-de-festa, corn 
o tradicional Bodo de Leite, seguindo- 
se a actuaçâo da "Caravana Açores", 
sempre do agrado gérai e, 
encerramento, corn a dupla Carlos 

Alberto Moniz e Idâlia Moniz. Em 
beleza! 
O som e a luz esteve a cargo de Five 
Stars. 
Conversâmes corn Carlos Aberto 
Moniz e Idâlia, que nos falaram da 
sua alegria por actuarem entre nos e 
da satisfaçào de sentirem que 
continuam a disfrutar de uma 

enorme simpatia no Canada, 
simpatia que é mütua pois, Carlos e 
Idâlia, adoram visitar-nos. 
Carlos Alberto Moniz, para além da 
mùsica e das cantigas, mantém na 
RDP um programa radiofônico, aos 
sâbados, intitulado "Perto do 
Coraçâo" que lhe dâ "um imenso 
gozo" porque oferece-lhe a 
oportunidade de dialogar corn 
portugueses de todo o mundo. Podem 
ouvir o programa e nele participai 
aqui em Toronto, entre as 6 e as 8 da 

manhâ... 
A musicôloga Idâlia Moniz, foi 

primeira Maestrina a 
conduzir uma Orquestra no 
Festival da Cançâo R^TP, adora 
tocar Violino (viram-na e 
ouviram-na, nâo é verdade?), e, 
é ainda, a Présidente da Junta 
de Freguesia de Amoster, 
Santarém, de onde é natural. 
Ambos adoram mùsica e 
fazem diversas actuaçôes no 
pais e no estrangeiro, corn um 
Quarteto de Cordas. 
Concertos clâssicos, mùsica 
acùstica. Um dos sonhos do 
Carlos Alberto Moniz é 

^ Continua na pagina 8 
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Portugal parte em defesa 
das suas lucrativas rolhas de cortiça 
Portugal esta no centro de uma 
disputa comercial que, se perdida, 
pode acabar com a longa e bem- 
sucedida parceria entre o vinho e um 
dos produtos do quai os portugueses 
sào os maiores fabricantes do mundo: 
a rolha. 
A rolha de cortiça é uma daquelas 
boas ideias que vieram para ficar. A 
cortiça é um material flexivel o 
suficiente para se moldar ao gargalo 
de uma garrafa sem quebrâ-la e, ao 
mesmo tempo, impede que a âgua e o 
ar entrem no recipiente. Mas, agora, 
pela primeira vez desde que o produto 
foi inventado, o seu reinado esta 
ameaçado pelo plâstico. 
Os produtores portugueses estâo 
preocupados corn a concorrência das 
rolhas de plâstico. Muitas cadeias de 

supermercados nos paises 
importadores de vinho estâo a dar 
preferência às bebidas corn tampas 
plâsticos. Além de uma indùstria que 
movimenta cerca de um biliào de 
dôlares por âno, os fabricantes alegam 
que o futuro dos fazendeiros do sul de 
Portugal também esta em jogo. 
O clima seco do sul do pais é a regiào 
propicia para o cultivo dos sobreiros, 
ârvore da quai se extrai a cortiça. 
A vantagem das rolhas de plâstico é 
que elas nào alteram o sabor do vinho 
no longo trajecto das vinicolas até à 
mesa do consumidor, apesar de nâo 
terem o mesmo charme das feitas de 
cortiça. 
Se hâ muito tempo que as rolhas de 
cortiça sào sinônimo de lacre para a 
garrafa de vinho, hâ muito tempo que 

também sào associadas corn 
aquele gosto de madeira que, 
ocasionalmente, se sente na 
bebida. O famoso "vinho corn 
gosto de rolha" jâ tem 
explicaçâo cientifica. 
Os especialistas dizem que o 
culpado é o 2-4-0 
tricloroanisola, ou TCA, um fungo tâo 
poderoso que, um copo cheio desse 
microorganismo, é capaz de estragar 
toda a produçào de vinho de um pais. 
A rede de supermercados britânica 
Tesco encontrou o fungo em 12 
garrafas de vinho corn rolhas de 
cortiça à venda em suas lojas. Corn 
isso, a empresa passou a usar outros 
tipos de lacres num quarto de todas as 
garrafas de vinho que comercializa. 
O fim da indüstria de cortiça séria um 

golpe sério para os produtores 
de Portugal, que, pelas 
estimativas do sector, sào 
responsâveis pelo cultivo de 

33 por cento de todas ârvores 
de sobreiros plantadas em todo o 

I mundo e detêm uma participaçào 
de 75 por cento no mercado 

mundial de produtos feitos de 
cortiça. 
Os produtores afirmam que uma 
reduçâo entre 10 e 15 por cento no 
preço da cortiça representaria uma 
perda nos lucros de suas plantaçôes 
quase impossivel de ser recuperado. 
Um sobreiro leva 40 anos para 
produzir uma casca de boa qualidade 
e a cortiça sô pode ser extraida do 
tronco dessa ârvore uma vez a cada 
nove anos. CO 

Colombia ea-tuda “piano integral 
de luta contra a droga 

Bill Clinton levou o seu apoio ao govemo de Andrés Pastrana durante a sua visita a Cartagena. 

As autoridades de Bogota desejam ^‘criar as condiçôes propicias à construçâo de uma paz duràvel’’ 

fazendo um apelo ao fînanciamento por parte dos paises ocidentais. 

IJ 

A visita de Bill Clinton à Colombia 
nâo terâ durado mais de seis horas, na 
passada semana, durante a quai o 
présidente norte-americano 
aproveitou para garantir os sens 
interlocutores do facto que 
Washington deseja profundamente 
apoiar o combate antidroga dos 
colombianos, sem abandonar os 
esforços para protéger os direitos do 
homem neste pais, sem haver 
nenhuma intençào de se iniciar um 
novo conflito tipo Vietnam na 
América Latina. 
O terceiro présidente americano a 
deslocar-se a Cartagena - depuis de 
Roosevelt em 1934 e George Bush em 
1990 -, Bill Clinton foi objecto de uma 

protecçào muito particular, desde 350 
agentes americanos a helicôpteros e 
navios de guerra. Depuis de ter 
conversado corn os dirigentes 
colombianos, ter visitado o porto e um 
centro judiciârio, ter reencontrado 
algumas viüvas de policias 
assassinados pela Guerrilha, Bill 
Clinton teve uma conferência de 
imprensa corn o seu homôlogo, 
Andrés Pastrana. Este exercicio teve 
como objectivo responder às 
inquietudes levantadas pelo piano 
“Colombia” de Andrés Pastrana para 
o quai Washington contribui corn uma 
soma de 1,3 biliôes de dôlares. O 
présidente felicitou-se corn “a nova 
sociedade corn os Estados Unidos” e 

classificou o seu anfitriào 
como “o melhor amigo da 
Colombia”. 
Os Estados Unidos têm 
toda a confiança em 
Andrés Pastrana, segundo 
informou Bill Clinton, 
apoia-lo-ào a lutar contra 
a droga, sem iniciar uma 
guerra”, uma vez que é 
uma naçâo corn grande 
interesse na estabilidade 
da “democracia mais 
antiga da regiào”, «no 
levantamento da sua 
economia, na preservaçâo da 
democracia, na protecçào dos direitos 
do homem, na paz, na segurança e 
estabilidade da Colombia e da regiào». 
Por ultimo, Bill Clinton anunciou o 
carâcter bipartidârio de apoio a 
Bogota. Para isso, fez-se acompanhar 
do porta-voz - républicano - da 
Assembleia Legislativa, Dennis 
Hastert, e de mebros do parlamento 
pertencentes aos dois partidos. Tudo 
nào passou de uma estratégia para 
mostrar às guerrilhas que, républicano 
ou democrata na Casa Branca, a ajuda 
ao piano Colombia continuarâ. No 
entanto, o présidente também pensava 
na sua “herança” ao querer mostrar 
aos seus compatriotas que ele trouxe 
sucessos à politica estrangeira corn o 
apoio que ultrapassa as operaçôes 
politicas. Portante, nâo consistia 
somente de “uma oportunidade” em 

plena campanha eleitoral, 
como informaram alguns 
jornais do pais, na quai 
estâ implicada o seu vice- 
presidente. Al Gore. 
Porém, por trâs deste lado 
mediâtico desta visita, os 
problemas permanecem. 
A linha da demarcaçâo 
continua estreita entre a 
luta antidroga e antigue- 
rilha, esta ultima 
protegendo o trâfico de 
droga nas zonas que 
contrôla. O mécanisme 

de repressào das violaçôes dos direitos 
do homem pelas forças armadas 
permanece delicado. Quase nada se 
falou das exacçôes sangrentas dos 
paramilitares de direita, nâo obstante 
estarem estritamente ligadas aos 
militares. E que aconteceria se os 
instrutores americanos fossem 
capturados ou assassinados? Séria 
suficiente, para impedir toda a 
derrapagem, de dizer, como o fez o 
sub-secretârio de Estado Thomas 
Pickering, que o conflito na Colombia 
“nâo tem, nem ameaça ter, nenhuma 
semelhança corn o Vietnam, o que 
séria ir contra a lei dos Estados 
Unidos»? O compromisse americano 
no Vietnam nào começou corn o envio 
de conselheiros militares e de 
helicôpteros? Estes alguns dos 
problemas que Bill Clinton deixarâ ao 
seu sucessor. 123 

’fCHURRASOUEIRA AVEIRENsfî 
Frango na brasa de 
carvao 
Bairrada e muito maïs. 

Charcoal B.B.Q. Chicken, Suckling Pig and more. Try it. ; 

I Tel: (416) 538-3197 • Fax: (416) 538-9415 j 
^^^^1184 Bloor St. W Toronto, Ontario M6H 1N2 
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Inclnoios: 
Brincadeira da crianças 
podera estar na arigem 
da fege flerastal 
A GNR da Guarda identificou duas 
crianças de oito e dez anos que, 
devido a uma brincadeira, poderao 
ter causado um incêndio que destruiu 
12 hectares de floresta perto de 
Castanheira, concelho da Guarda. 
Segundo o capitao Cunha Rasteiro da 
GNR, as crianças começaram por 

brincar junto à sua residência com 
um isqueiro ateando logo a ervas que 
a seguir apagavam com os pés. A 
seguir repetiram a experiência num 
pasto onde as chamas nao foram 
controladas, alastrando a pinhais e 
floresta. O processo esta entregue ao 
Ministério publico. ED 

CSPflnUfl: 
Quatro portugueses morrem 
em acidente de viaçâo 
Quatro portugueses da mesma 
familia (um casai e as suas duas 
filhas) morreram quando o 
automôvel em que viajavam colidiu 
com um camiao, em Vitoria, 
Espanha, informou a policia 
autonoma basca (Ertzaintza). Nao foi 
divulgada a identidade das vitimas, 
que tinham 35 anos (cada um dos 
membros do casai), 12 e quatro anos. 

O acidente teve lugar na manhà de 
quarta-feira, no termo rnunicipal de 
Asparrena, na provincia de Alava, na 
Estrada Nacional I (Madrid-Iruan), 
quando o automôvel colidiu 
frontalmente com um camiao de 
matricula estrangeira, cujo condutor 
saiu ileso do embate. 
Desconhecem-se as causas do 
acidente. ED 
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Você Jà ouvtu, muitas vexes, que ter um amigo é como possuir um tesouro. É bem 
verdade. Mas, consiga deter o seu pensamento na importância de ser um amigo 6el, no 
que isso représenta de enorme potencial da riqueza interior. Por isso temos O unico 
objectivo de cada ciiente ser um amigo. Por isso cada cliente é o ser da existência da 
Concord Furniture de Toronto. Sâo estes os nossos motivos da razSo do bem servir, e 
do seu conforto e bem>estar. Somos artistas, e façam como n6s, comprem as suas 
mobilias na Concord Furniture de Toronto e verâo que estâmes certosi 

Uma bébé de apenas quatro 
meses de idade, Tânia 
Gabriela, foi morta a tiro na 
sequência de um disparo de 
caçadeira à queima-roupa, 
que tudo leva a crer tenha 
sido acidental. 
O caso ocorreu cerca das 
19h30 horas do passado 
sabado, no lugar de Calvelos 
de Cima, freguesia de Golâes, 
nos arredores da cidade de 
Fafe. A GNR tomou conta da 
ocorrência, apreendeu a 
arma, uma pequena caçadeira de 
calibre 9 mm, mas so o resultado da 
autopsia, que hoje se realiza no 
Hospital de Guimarâes, determinarâ 
se as investigaçôes prosseguem ou se 
o caso é encerrado. 
Ao que o Correio da 
Manhâ apurou, o tiro 
fatal terâ sido 
disparado por um 
miüdo de 11 anos, tio 
da bébé falecida. 
Segundo a GNR 
fafense, o rapaz terâ 
premido 
inadvertidamente o 
gatilho, ao pegar na 
espingarda, que se 
encontrava na 
cozinha, para atirar 
sobre uma pomba que 
tinha pousado num 
beiral da casa em 
frente. A mesma fonte 
referiu que o rapaz, 
nâo obstante a idade, 
costumava manusear 
a espingarda, 
propriedade do seu padrasto, para 
matar pâssaros. Encontrando-se 
sozinho em casa, corn a bébé, o 
pequeno José Manuel, resolveu 
matar a pomba que viu da porta da 
cozinha, tendo alvejado fatalmente a 
sobrinha na testa, mesmo por cima 
da vista direita. No entanto, a 
familia, nomeadamente duas tias da 
bébé (que preferiram manter o 
anonimato), disseram que nâo 
acreditavam que o seu pequeno 
irmâo tivesse disparado sobre a 
sobrinha. "Ele até jâ disse à minha 
màe que se ia matar e, por causa 
disto tudo, nem sequer diz coisa corn 
coisa", referiu uma delas, 
sublinhando que "nâo cabe na 
cabeça de ninguém que uma criança 
dispare sobre um bébé". 
Ao negarem que o irmâo tenha sido 
o autor do disparo, as jovens fizeram 

referência a um individuo de Fafe 
como suspeito. A GNR, no entanto, 
nâo dâ grande crédito à versâo dos 
familiares, sublinhando que "tudo 
indica que a morte tenha resultado, 

exactamente, de um 
disparo involuntârio 
perpetrado pelo 
pequeno José 
Manuel". Apesar de 
todas as convicçôes, a 
GNR aguarda os 
resultados da 
autopsia. Se for 
encontrado chumbo, 
as escassas dùvidas 
estarâo praticamente 
desfeitas, na medida 
em que, ao 
apreenderem a arma, 
as autoridades 
apreenderam também 
dois cartuchos, um 
dos quais vazios. Para 
além disso, o alegado 
autor do involuntârio 
disparo, jâ terâ, nas 
contradiçôes do 

depoimento, confessado a autoria do 
trâgico acto. Mas, se por outro lado, 
a autopsia revelar que se tratou de 
outro tipo de muniçâo (o que nâo é 
crivel), entâo ai o caso muda de 
figura. 
A GNR de Fafe considéra o caso 
"ainda mais grave" quando constata 
que este é, sô naquele concelho, o 
sexto acidente mortal com armas de 
fogo, apenas nos ûltimos cinco anos. 
Tratando-se de uma criança de 11 
anos, a ser provado que foi o 
pequeno José Manuel quem disparou 
acidentalmente, o processo serâ 
imediatamente arquivado. 
No entanto, é bem provâvel que o 
proprietârio da arma, que nâo estava 
legal e era deixada ao alcance de 
crianças, venha a ser, de alguma 
maneira, responsabilizado pelo 
acontecido.C] 

"Ele até jâ 

disse à minha 

màe que se ia 

matar e, por 

causa disto 

tudo, nem 

sequer diz 

coisa corn 

coisa n 
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CÂMÀR4 DE MÀCmCO 

PSD denuncia mal-estar entre présidente e vereader 
Segundo o panfleto editado pelo PSD, 
algo vai mal entre a vereaçào socialista da 
Câmara de Machico. A assumpçào pûblica 
dos rumores, que circulam naquela cidade 
hâ algum tempo, falam em divergências e 
possiveis demissôes. 

«As coisas nâo andam nada bem na Câmara de 
Machico». A frase abre o editorial do panfleto 
inforiiiativo de Setembro do PSD-Machico, e dâ 
conta de um eventual mal estar, que se estarâ a 
registar entre os elementos da vereaçâo socialista, 
na Câmara daquele concelho. 
«Todos os dias ouvem-se rumores de brigas entre o 
présidente e os sens vereadores socialistas. Hâ 
amuos, uns nâo se falam, outros dâo ordens e 
ainda, hâ quem diga o contrârio. 
Sâo estes os comentârios que circulam em Machico 
e que levam muita gente a acreditar nos rumores de 
possiveis demissôes, na vereaçào da Câmara. Nas 
reuniôes do executivo, jâ nâo se entendem. O vice- 
presidente até vota contra o prôprio présidente. 
Nunca se viu nada igual» acrescenta ainda o texto 
em causa. 
Os social-democratas trazem assim, a publico, um 
assunto que era alvo de comentârios jâ hâ algum 

tempo, naquela cidade, embora "à boca pequena". 
Corn efeito, e segundo alguns rumores, o ambiente 
entre Bernardo Martins e a sua vereaçâo, 
especialmente aquele que deveria ser o seu "braço- 
direito", Abel Viveiros estâ longe de ser o ideal. 
Tendo feito parte da anterior vereaçâo camarâria, 
substituindo, sensivelmente a meio do mandato 
Emanuel Gomes, no lugar de vereador a tempo 
inteiro, quando este "bateu corn a porta", Abel 
Viveiros nâo terâ sido uma primeira escolha do 
actual présidente da Câmara de Machico. 
Mais conotado corn Martins Junior do que corn 
Bernardo, segundo algumas fontes por nos 
contactadas, a presença de Viveiros na lista terâ 
sido uma imposiçâo do "mano" mais velho da 

famuia Martins. 
O certo é que, espedàllBente nos ùltimos tempos, 
têm sido frequentes os rumores de qüe algo nâo vai 
bem entre estes elementos da vereaçâo socialista, à 
ponto de ter sido aventada, mais do que uma vez, a 
possibilidade do vereador apresentar a sua 
demissào como protesto, pela forma como estaria a 
ser tratado. 
Corn o estatuto de independente, Abel Viveiros é 
tido como um elemento corn grande sentido 
prâtico, que desempenha o seu trabalho de uma 
forma mais técnica do que politica. Por isso nâo é 
visto por todos como uma personagem simpâtica. 

Precisamente o oposto de Bernardo Martins, que se 
preocupa em fazer uma boa gestào da sua imagem 
püblica. 
O caso referido no panfleto do PSD acaba por ser 
prova inèquivoca das diferenças entre um e outro. 
Tratou-se do processo relativo ao arrendamento do 
terreno anexo ao actual campo Tristâo Vaz, onde 
existia um parque de estacionamento püblico. O 
proprietârio exigiu passar a receber renda, e numa 
reuniào do elenco camarârio, o présidente 
apresentou uma proposta. Esta foi inviabilizada 
corn o voto contrârio de Abel Viveiros, que 
apresentou depuis a sua propria proposta, aprovada 
corn os votos do PSD, e que terâ deixado Bernardo 
profundamente desagradado, constituindo 
eventualmente a "gota de âgua que fez transbordar 
o copo". 
Confrontado corn a situaçâo, Bernardo Martins 
afirmou desconhecer o panfleto em causa, motivo 

pelo quai fiâo poderia fazer qualquer comentârio 
sobre o seu editorial. 
Questionado sobre a veracidade doS ri’niores em 
relaçào ao alegado mal-estar, entre os elementos da 
vereaçào socialista, disse apenas que «nâo tenho 
qualquer comentârio a fazer». Ou seja, nâo 
confirmou, nem desmentiu. 
Quanto a Abel Viveiros, nâo conseguimos obter 
qualquer reacçào. CSl 

CEM DELEQ4D0S D\S COM1JNIDÀDE8 

Tragédia e TAP apimentam congresso 
A tragédia na Venezuela e a oferta de voos 
cada vez mais limitada da TAP serâo as 
questôes incontornâveis do V Congresso das 
Comunidades Madeirenses. Um evento 
animado pela inauguraçào da pista do 
aeroporto e cuja chancela de abertura 
estarâ a cargo do Présidente da Repüblica. 

O ânês de Setembro nâo poderia ser mais 
sobrecarregado, em termos de agenda, para o 
Governo Regional. De facto, o canto do cisne do 
Verào madeirense coincide, todavia, corn dois 
acontecimentos de grande envergadura: em 
primeirissimo lugar, corn a inauguraçào do 
Aeroporto da Madeira e, logo no dia seguinte, corn 
o V Congresso das Comunidades Madeirenses. 
Acresce a isto, a preparaçâo de um embate eleitoral 
ainda que sem surpresas no horizonte. Pratos fortes 
a catapultarem o Executivo insular. De quatro em 
quatro anos, o Governo Regional faz congregar na 
ilha, em congresso regional, delegados e 
observadores em representaçâo das vârias 
comunidades madeirenses no estrangeiro. É o 
reencontro dos émigrantes corn a terra natal e o 
momento de fazer ouvir os problemas e as 
aspiraçôes dos eternos ausentes. Mas nâo é sô todo 
este "élan" que paira sobre o evento este ano. 
A verdade é que ele acontece (de 16 a 18 de 
Setembro) quase em simultâneo corn a grande obra 

do consulado de Jardim, a inauguraçào da nova 
pista do Aeroporto da Madeira. Acontecimentos 
estrategicamente preparados para coincidirem e 
assim proporcionarem aos émigrantes a 
possibilidade de testemunharem o grande 
"événement". Luis Dantas, Luis Filipe Malheiro e 
Gonçalo Nuno dos Santos, os rostos da organizaçào 
e coordenaçào destes trabalhos, jâ gizaram o 
programa. Nâo hâ, para jâ, temas formalmente 
seleccionados para as très sessôes de trabalho. Mas o 
DIARIO apurou que estarâo certamente em foco 
questôes como a tragédia na Venezuela e as 
peripécias subséquentes corn o Estado português ao 
nivel da linha de crédite, bem como a cada vez mais 
limitada politica de transportes aéreos para os 
nücleos de emigraçào portuguesa. E, neste ùltimo 
caso, a politica da TAP - que recentemente decidiu 
deixar de voar para a Africa do Sul e Boston - 
alimentarâ a discussâo dos delegados em congresso. 
No programa oficial, fica-se a saber que as maiores 
delegaçôes sâo as representaçôes da Venezuela, 
Brasil e Africa do Sul. Mas estarâo igualmente 
présentes observadores do Canadâ, Estados Unidos 
da América, Antilhas Holandesas (Curaçau e 
Aruba), Panamâ, Uruguai, Zimbabué, Namibia, 
Argentina, Austrâlia, Reino Unido, Ilhas do Canal, 
França, Suiça, Alemanha, Equador e Bélgica. 
O processo de constituiçào das vârias delegaçôes é 
da responsabilidade das comunidades madeirenses, 
tendo a comissâo organizadora, presidida por Luis 
Dantas, mantido desde inicio, no caso das 
comunidades mais numerosas, os denominados 

delegados-coordenadores corn a responsabilidade de 
coordenaçào de todo o processo de divulgaçào da 
iniciativa junto da comunidade respectiva. A sessâo 
de abertura do congresso far-se-â ao mais alto nivel. 
De facto, a 16 de Setembro, pelas 10 horas, o 
Présidente da Repüblica, que jâ se encontrarâ entào 
na Regiâo para a inauguraçào da nova pista do 
Aeroporto da Madeira, presidirâ à abertura do 
congresso. Do programa fazem ainda parte très 
sessôes de trabalho destinadas à abordagem de 
questôes especificas. 
Na D sessâo, jâ na tarde de 16 de Setembro, serâo 
analisadas questôes de politica gérai e emigraçào. 
Alberto Joào Jardim participa nestes trabalhos 
juntamente corn Brazào de Castro. 
No dia seguinte, a parte da manhâ serâ preenchida 
corn matérias relacionadas corn os assuntos sociais, 
sendo por isso a sessâo participada por Francisco 
Santos e Rui Adriano de Freitas. Na parte da tarde, 
os assuntos econômicos estarâo em foco, corn os 
contributes de Paulo Fontes, Pereira de Gouveia, 
Bazenga Marques, Joào Carlos Abreu e Jorge 
Jardim Fernandes. Mas toda a comitiva chega à 
Madeira no dia 15 de Setembro. E neste mesmo dia, 
pelas 18 horas, o Madeira Tecnopôlo servirâ de 
palco à realizaçào de uma reuniâo do Conselho 
Permanente das Comunidades Madeirenses, corn o 
objectivo de preparar o congresso e organizar o 
processo eleitoral dos novos membros deste ôrgào 
consultivo do Governo Regional. 
O V congresso encerra a 18 corn as conclusôes e corn 
Jardim a deixar o "adeus" da Madeira.ED 
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^bêbado’ 

Antonio 

Tabico. 

Nossa 
da luz 

Metropolis, constituido 
pelos exécutantes Istvan 
Kosztandi (lo. violino), 
Rosalind Coward (2o. 
violino), Karl Tomlin (viola) 
e Jonathan Tortolano 
(violoncelo). Um CD que 
deveni âciquirir e guardar 
em sitio seguro! 
Aquele abraço. 

JMC 

Senhora 
Continuaçào da pagina 8 

poder deslocar-se a Toronto corn sua mulher Idâlia, 
juntar-se a dois instrumentalistas canadianos e 
exibir-se para quem gosta de escutar e sentir a 
müsica. Um Quarteto de Cordas, dois portugueses e 
dois canadianos. A propôsito, disse-nos: 
- Vou a 10 de Novembro aos EUA para fazer a 
entrega de uma Boisa de Estudo da Portuguese 
America Faundation e sugeri a idéia do Quarteto. 
Claro, aceitaram e vamos actuar nesse dia e nessa 
cerimônia. Esi.tou felicissimo. 
Carlos Alberto Moniz, fez-se acompanhar do seu 
técnico de som de hâ muitos anos, o Octâvio de 
Sousa, que durante 24 anos foi jogador de Rugby do 
Benfica e da Selecçâo Nacional e, actualmente, é 
treinador do Benfica da modalidade. 
Carlos Alberto Moniz, deixou-nos a sua preciosa 
gravaçào "Clâssicos dos Açores", gravado em França, 
corn direcçâo do prôprio Carlos Alberto Moniz, 
assistência musical de Idâlia Moniz, e o Quarteto 

Os (d)eficientes Guilherme Viveiros e Antonio 

Fraga, nào faltaram entre a multidào. ^ 

Comunidade 
-Hoje, dia 7 de Setembro, a comunidade brasileira esta em festa! 
Comemora os 178 anos de independência de Portugal. 
Com o apoio do Vereador Mario Silva, da empresâria Olga Sobrinho e 
do Consulado do Brasil em Toronto, haverâ apresentaçâo da Escola de 
Samba de Toronto e grupos de Capoeira. A festa "verde e amarela" 
inicia-se corn o Hino do Brasil, às 20:00 horas, na Rusholme St. e 
Dundas St. West, em frente da Casa do Churrasco. 

-Venus Creations realizou uma conferência de Imprensa na Casa dos 
Açores, na passada terça-feira, para divulgaçào do trabalho "Amor de 
Artista", gravado por vârios artistas locais. 
O lançamento pùblico do trabalho sera domingo, dia 17, no Ambience 
Banquet Hall. Informaçôes e réservas: (416) 538-6764. 

-Sâbado, dia 9, das lOhOO às 17h30, no Consulado-Geral de Portugal, 
realiza-se uma Conferência subordinada ao tema "Cinco Séculos da 
Presença Portuguesa no Canada", corn a presença de vârios Professores 
de Universidades do Canadâ e USA e, ainda, o lançamento oficial do 
livro "The Portuguese in Canada: from the Sea to the City", da autoria 
dos Professores José Carlos Teixeira (U of T) e Vitor M.P. da Rosa (U of 
Ottawa). 

-O Canadian Madeira Club-Madeira House Community Centre realiza 
o seu "4o. Torneio de Golf, no Lyndhurst Park, a norte do Madeira 
Park, sâbado, dia 9, com o pequeno-almoço às 8:00 am e o Tee-off às 
9:00 am. Info: (416) 533-2401, ou 977-7442. 

-Domingo, dia 10, entre as 10:00 am e as 17:00 pm, terâ lugar na 
LOCAL 183, uma jornada de RECENSEAMENTO ELEITORAL. 
Podem recensear-se todos os portugueses com mais de 17 anos, com o 
Bilhete de Identidade actualizado. Info: (416) 241-1183. 

-Sâbado e Domingo, dias 16 e 17 de Setembro, José Borges realiza no 
campo do Oriental Sports Club, em Cambridge, Touradas à Corda, à 
moda da Terceira. Informaçôes: (519) 623-2020, ou 740-7501. 

-Os comerciantes da College e da Dundas, em Toronto, reunem-se no 
dia 18 de Setembro, às 6:00 pm, na St. Helens School, na College e 
Brock, para discutirem a forma de se unirem e alindarem estas ruas 
onde vivem e negoceiam tantos portugueses. Informaçôes pelo telefone: 
(416) 537-5556. Falem com Teresa Roque. 

Idosos de Monchique 
roubados e agredidos 
Um grupo de marginals 
dedicou-se, na noite de 
segunda para terça-feira, 
a assaltar e agredir idosos 
que vivem isolados na 
serra de Monchique. 
Segundo as queixas 
chegadas à GNR, dois 
montes foram 'visitados' 
pelos gatunos, que 
chegaram a partir um 
braço a uma 
septuagenâria. Um dos 
alvos foi um casai de 
idosos residente no sitio 
do Barranco do Silvestre, 
entre a Foia e Marmelete, 
cujo acesso se faz por uma estrada de 
terra batida. Nesta zona de floresta 
poucas casas existem e quem ai vive é 
normalmente gente de idade 
avançada que, à partida, pouca 
resistência pode oferecer aos 
criminosos, os quais, aliâs, se 
aproveitam desse facto. Para o casai 
Maria Leonor Albano, de 75 anos, e 
Antonio Ramos Albano, de 84 anos, a 
noite de segunda-feira ficarâ para 
sempre marcada na memôria como 
"uma noite de terror". Conforme 
relatou Maria Albano, "estâvamos a 
acabar de jantar, cerca das 21h00, 
quando surgiu um homem a 
perguntar pelo nosso filho, porque 
dizia que queria comprar batatas. O 
meu marido deixou-o entrar em casa e 
ofereceu-lhe uma cerveja, tendo-lho 
dito que o nosso filho nào se 
encontrava. O individuo esteve a 
conversar um pouco, bebeu a cerveja e 

deSpediu-se desejando 
'boa noite e muito 
obrigado'". Sô que o pior 
ainda estava para vir. 
Segundo Maria Leonor, 
"apôs este homem, que 
nos nào conheciamos, ter 
saido, vieram logo a 
seguir dois individuos, 
um deles muito alto e 
seco e corn um lenço 
amarrado à testa, que 
atiraram pedras para 
cima do telhado para nos 
levar a sair de casa. O 
meu marido tentou entâo 
impedir o assalto e 

acabaria por ser agredido à porta de 
casa, sendo atirado ao châo". Para 
dificultar a sua possivel identificaçâo, 
os gatunos "partiram, corn uma pedra, 
a luz que iluminava a rua". A idosa 
acabaria por ser o alvo seguinte da 
füria dos meliantes, que queriam 
dinheiro. "Agarram-me e torceram-me 
os braços. Eu senti o meu braço direito 
a dar um estalo e disse ao homem: 
'Meu malandro, jâ me partiste o 
braço'". Os larâpios vasculharam de 
imediato a casa em busca de dinheiro, 
remexendo em documentos e papéis 
que se encontravam na mesa de 
cabeceira do quarto do casai. "Eu 
tinha uns 30 contos e o meu marido 
outro tanto, pelo que foi o que eles 
levaram", frisou Maria Albano, que 
ainda chegou a pensar que os gatunos 
se tivessem apoderado de documentos 
e da caderneta do banco, mas depois 
veio a encontrar tudo. 
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Stockwell Day poderà 
fazer campanha para 

reduzir GST 

Enquanto se preparava para o 
comicio da Aliança Canadiana, 
Stockwell Day informou que tem 
pianos de analisar uma campanha 
que lute pela reduçâo do GST como a 
plataforma politica para as prôximas 
eleiçôes fédérais. Segundo informou 
O lider da Aliança, estâo-se a efectuar 
anâlises no sentido de verificar se é 
viâvel lançar essa campanha que 
permitirâ a reduçâo desse imposto, 
urna vez que é da opiniâo que o 
dinheiro excedente do orçamento 
federal ultrapassa o montante 
anunciado pelos libérais de Jean 
Chrétien. 
Embora nâo se aguardem as eleiçôes 
fédérais até à prôxima primavera, 
Day admitiu que os recentes 
comentârios de Jean Chrétien nâo 
eliminaram a possibilidade de estas se 
poderem concretizar ainda durante o 
Outono desde ano. 
E corn esta possibilidade, alguns 
criticos politicos sâo da opiniâo que 
Stockwell Day ataque o GST como 
uma estratégia fâcil para conseguir 
mais votos, uma vez que as pessoas 
compreendem melhor a reduçâo de 
um imposto que pagam todos os dias. 
Alias, muitos sâo da opiniâo que para 
os Libérais a questâo do GST é mais 
vulnerâvel ao ataque deste imposto do 
que aos impostos em gérai. O GST 
foi introduzido pelo governo 
conservador de Brian Mulroney, em 
1991, para substituir os impostos 
"ocultos" existentes nos produtos 
manufacturados- cuja variaçâo nâo 
podiam controlar e que 
representavam um competiçâo para 
produtos importados. No entanto, 
embora a inteçâo de Mulroney fosse 
boa, segundo classificam os criticos, a 

verdade é que a popularidade de 
Brian Mulroney caiu apôs a 
aprovaçâo da lei e foi esta lei que 
permitu ao Partido Liberal derrotar o 
Conservador na eleiçôes fédérais de 
1993. 
No entanto, nâo obstante as 
promessas feitas para reduzir o 
imposto, os Libérais deixaram o GST 
no lugar, o que, por sua vez, levou o 
entâo Partido Reformador a lançar 
um ataque ao governo liberal por nâo 
ter cumprido a promessa. Agora, até 
que ponto a Aliança Canadiana 
poderâ reduzir o GST dependerâ 
muito do montante excedente do 
orçamento federal. Nos primeiros 
très meses do ano fiscal - Abril a 
Junho -, o governo apresentou $8,2 
biliôes como dinheiro excedente. No 
entanto, o Departamento de Finanças 
anunciou que o excedente para os 
prôximos meses nâo deverâ aumentar 
tâo rapidamente devido a medidas 
tomadas sobre os impostos no 
orçamento de Fevereiro. No ultimo 
orçamento federal, o ministro das 
finanças Paul Martin, prometeu 
reduzir os impostos em cerca de $58 
biliôes durante um periodo de cinco 
anos. 

Possivel acordo 
para fînanciamento 

de saüde püblica 

Tudo indica que um acordo sobre 
financiamento para o programa de 
saüde esteja prestes a ser conseguido, 
dias antes da reuniâo corn ministro 
provinciais e fédérais sobre o debate 
do piano de saüde para o pais. O 
Primeiro Ministro Federal publicou 
hâ dias uma carta onde congratula o 
governo de Mike Harris por ter 
sugerido uma anâlise para os 
programas de saüde. Segundo Jean 
Chrétien, o governo do Ontario esta a 

Sampaio e Guterres 
na inauguraçâo do novo 

aeroporto do Funchal 
o Présidente da Repüblica e o primeiro- 
ministro deslocam-se à Madeira no proximo dia 
15 para participar na cerimônia de inauguraçâo 
do alargamento pista do aeroporto de Santa 
Catarina. Sampaio e Guterres chegam ao 
Funchal nesse mesmo dia, mas enquanto que o 
Présidente da Repüblica deverâ regressar a 
Lisboa no dia seguinte, sâbado, o primeiro- 
ministro régressa a Lisboa no final da 
cerimônia. 

progredir na direcçâo certa ao querer 
publicar a situaçâo para melhor 
informar os cidadâos. Mike Harris 
anunciou que peritos privados devem 
certificar-se que os relatôrios 
publicados sobre saüde sejam 
correctos e actualizados. No entanto, 
esta responsabilidade cabe a cada 
provincia e o governo federal nâo 
deverâ envolver-se. Os governos 
provinciais continuam a pedir uma 
restauraçâo na transferência de 
pagamentos, o que se traduziria num 
aumento de $4,2 biliôes anualmente. 
Um porta-voz do ministro federal da 
saüde, Allan Rock, disse que Ottawa 
nâo tenciona utilizar relatôrios como 
uma maneira de poder analisar e 
seguir as politicas provinciais. 

Mulroney diz que 
Aliança pode esquecer 

os Conservadores 

o ex-primeiro ministro Brian 
Mulroney informou hâ dias que o 
Partido Conservador estâ longe de 
desaparecer e que os Libérais de Jean 
Chrétien estâo a caminho de uma 
derrota nas prôximas eleiçôes. Numa 

altura em que havia rumores para 
unificar os dois partidos da direita - o 
Conservador e a Aliança Canadiana 
que surgiu do Partido Reformador-, 
Mulroney negou todos os rumores de 
que séria ele quem ajudaria nesta 
uniâo para as prôximas eleiçôes 
fédérais. 
Nâo obstante o perda de 
popularidade de Joe Clark nas 
ültimas sondagens, Mulroney 
manifestou todo o apoio ao actual 
lider do partido. Quando 
questionado sobre se existe alguma 
estratégia de aproximaçâo dos dois 
partidos devido ao facto de alguns ex- 
membros do Partido Conservador 
agora estarem na Aliança Canadiana, 
Mulroney apenas comentou que 
nunca houve nenhuma estratégia e 
que se essa era a intençâo dos que se 
integraram no novo partido, nunca 
sera concretizada. 
O actual primeiro ministro, Jean 
Chrétien, acredita que conseguirâ 
novamente levar os Libérais ao poder 
nas prôximas eleiçôes, nâo obstante 
alguns membros do partido pedirem 
a sua retirada, acreditando que o lider 
ideal para o partido neste momento é 
o actual ministro das Finanças, Paul 
Martin. 

TElEf ONE PARA PORTUGAl 

Serviços directos de Longa Distancia 

•24 horas ao dia, sete dias por semana 

•Mudar de companhia é fâcil e grâtis 

•Sem custos adicionais, 
mensais ou extras 

Nâo nécessita ligar numéros extras 

•Utilizaçâo doméstica e comercial 

sun 
TELECOM GROUP 

Para mais informaçôes contacte: 

1 800 672 8030 
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Entre em contacte com a World Vision atraves do 1 8 0 0 268“3955 
World Vlîion e uma orgariiiacao crista € Kumanitaria akaocando um Muodo sofredor 

Euqueroajudara mandarp rovisoesdeemergencia 
para as vitimas das inundacoes no Brasil. 
L.J $30 providencia comida para uma familia 
 i $45 providencia roupa e sapatos para 3 criancas 
U $60 providencia comida, agua potavel, filtro de agua e medicamentos para 

uma familia 
^ $ i 50 providencia materials de construcao para uma casa 

U Outro $_  
L.J Gostaria de apadrinhar uma crianca no 

[. J Brasil LMocambique L.J Um lugar mais necessitado 
L_i Aqui esta o meu primeiro pagamento de $3t. 

Gostaria de usar ; LJ MasterCard L Visa 

NUMERO DO CARTAO 

bATAdEEXPiRACAd"" 

ASSINATURA 

Por Favor 
endorce o cheque a Worldvision 

20VI69Î I 92IÎJ 
6630 Tiiri>er Valley Rd. 

Mjwissaugs, Ontario 
LSN 2S4 

NOME 

MORAOA 

CiOAOE 

( ) 
PROVtNCIA CODIGO POSTAL 

NUMERO DE TELEfONÊ 

desabamentos de terra mataram mais de 50 pessoas e 
destruiu casas, pontes e estradas. Criancas inocentes quase 
nao conseguiram escapar conforme as suas casas iam 
desabando. 

]a de si desperadamente pobres, milhares agora perderam tudo. 
Precisam de comida, agua potavel, roupas e um lugar seguro para 
dormir. Criancas vulneraveis arriscam-se a apanhar infecoes 
respiratorias e doencas derivadas da agua tal como a coiera e a febre 
de dengue. 

A World Vision esta - distribuindo comida, agua potavel, fiItros 
de agua, roupas, medicamentos e cobertores para mais de 10,000 
criancas e suas familias. 

A World Vision esta - providenciando materials de construcao 
como cimento, tijolos, pregos e madeira para reconstrucao de casas. 

Muitos estao sofrendo! Criancas no Brasil precisam da sua ajuda 
urgentemente. 

De-lhes esperanca. 
Telefone para o 1 800-268-3955 
agora mesmo ou preencha a cupao em baixo. 

Homenagem a 
AMÂUA am landan 
Visitou-nos o simpatico e active Felipe cerâmica e arte e noite de Fado com 
Gomes, Assistente do General artistas locals. 
Manager/F&B Director do Hilton -Quern vende os bilhetes? 
London Hotel, em London, Ontario, -Os bilhetes estao à venda no Ocean 
para nos divulgar a grande "Noite de Food Centre e na Acadia Travel, em 
Cultura Portuguesa" no Hotel que London. Custam $50 dolares cada. 
dirige, em homenagem à Diva do Podem informar-se ou marcar 
Fado, a saudosa Amalia Rodrigues, bilhetes pelos telefones: (519) 430- 
para beneficio do LAR DA 6435 que é o meu numéro, ou p 'râ 
TERCEIRA IDADE AMÀLIA, para Fernanda Correia, (519) 472-9371. 
servir as comunidades portuguesas 
do Sul do Ontario. 
-É uma ideia que esta a germinar hâ 
muito em London e que, desta vez, 
parece realmente ir para a frente. - 
Começou por nos dizer Felipe 
Gomes. -Jâ vârios membros da 
comunidade tentaram mas, por isto 
ou aquilo, nào foi avante. 
-Em que baseia essa quase certeza? 
-Porque reuni as forças vivas da 
comunidade de London, do comércio 
à Igreja, das associaçôes e clubes aos 
orgàos de informaçâo e, constate! do 
intéressé de todos em conseguir os 
meios econômicos para começar o 
Lar ... 
-Porquie AMÂLIA? 
-Porque é a figura mais carismâtica e 
querida de todos. Ninguém se opôs 
ao nome nem à homenagem a 
Amâlia. 
-Entâo, quando sera o 
acontecimento? Aqui esta uma festa que merece o 
-Vai ter lugar no Hotel onde trabalho, apoio da comunidade. Para além da 
no Hilton London Ontario, no dia 1 homenagem à Diva do fado, 
de Outubro, corn inicio às 17:30 AMÀLIA, serve ainda para recolha 
boras. de fundos para que os idosos do Sul 
-Que vai acontecer para além do do Ontario venham a ter o seu Lar, o 
Jantar-Homenagem? sonhado Lar da Terceira Idade 
-Vamos ter um Porto de Honra Amâlia, como jâ foi baptizado. 
seguido de um Leilào de Saudade. Contem connosco. 
Uma exposiçâo de pintura, fotografia, JMC 

CANTARIDIVERTIDO 
SONS 00 UFABETO NA CIRF FM 

As aulas começaram - corn elas o 
entusiasmo e também a preocupaçâo 
de muitos pais e alunos. E preciso que 
os pais ajudem os seus filhos a gostar 
de ir para a escola. Aprender pode e 
deve ser divertido. Compete aos pais 
e professores motivar as crianças para 
que durante todo o ano lectivo 
participem e façam os sens trabalhos; 
o rendimento académico serâ a 
recompensa no fim do ano escolar. As 
crianças mais pequenas devem 
merecer toda a nossa preocupaçâo. O 
periodo do Jardim Infantil nào é sô 
tempo para brincar; é a altura de 
aprender a manusear um livrinho 
(para os muitos que infelizmente 

nunca o fizeram até chegar à escola), 
é tempo para aprender numéros e 
cores, é tempo para aprender as letras 
do alfabeto! Corn a colaboraçâo da 
CIRV FM os pais portugueses vâo 
poder interessar os seus filhos pelas 
letras do alfabeto. Cada semana, a 
começar jâ nesta, pelas 8h45 da noite, 
uma cançâo corn uma letra serâ 
transmitida e repetida durante toda a 
semana. As crianças adoram cantar, 
ajude os seus filhos, netinhos ou 
qualquer criança que goste de 
aprender. SABER É PODER - O 
nosso futuro estâ nas mâos das nossas 
crianças. Comité: 
ANO DA EDUCAÇÀO 2000 El 
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GOVERNO REGIONAL 
PREPARA REGRESSO 

DE REPATRIADOS 

O Governo açoriano anunciou a 
elaboraçâo de um "levantamento 
exaustivo" das deportaçôes para as 
ilhas decididas pelas autoridades dos 
Estados Unidos, tendo em vista a 
promoçâo de eventuais regressos. 
Segundo uma nota do gabinete de 
Carlos César, a prevista aprovaçâo até 
final do ano pelo Congresso dos EUA 
de nova legislaçâo sobre deportaçôes 
permite admitir a possibilidade de 
retorno de alguns repatriados. 

ECOLOGISTAS 
ESTUDAM LAGOSTINS 

DAS SETE CIDADES 

A associaçâo ecolôgica “Amigos dos 
Açores” recomendou a realizaçào de 
estudos sobre o impacte da populaçâo 
de lagostins recentemente detectado 
na lagoa das Sete Cidades, corn vista 
ao seu eventual contrôle. 

MILITARES 
AÇORIANOS A 

CAMINHO DE TIMOR 

Na passada semana, o Pelotâo de 
Atiradores da Zona Militar dos 
Açores, que ira embarcar rumo a 
Timor, realizaram no Regimento de 
Guarniçâo n° 1, em Angra do 
Heroismo, Cerimônia de 

Despedida. Os cerca de trezentos 
militares, foram devidamente 
treinados para a missâo que irào 
cumprir junto das forças da paz das 
Naçôes Unidas que se encontram em 
Timor. 

LIMPEZA DO FUNDO 
DA MARINA COM 

INSCRIÇÔES ABERTAS 

Estâ previsto para o dia 24 de 
Setembro deste ano, o quinto 
mergulho de limpeza subaquâtica da 
marina de Ponta Delgada. Este evento 
estâ a ser organizado pelo Clube 
Naval desta cidade e Marina Pêro de 
Teive. Para participaçâo de todos os 
interessados, é necessârio apenas o 
preenchimento de uma ficha de 
inscriçâo e a habilidade de saber 
nadar. 

JUNTA DA SÉ 
INSATISFEITA COM 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ANGRA 

o présidente da Junta de Freguesia 
da Sé, estâ insatisfeito corn a Câmara 
Municipal de Angra do Heroismo. 
No motivo apresentado estâ o abuso 
por parte da câmara em relaçào ao 
uso da Praça Velha. O présidente da 
junta de freguesia nâo discorda da 
realizaçào de eventos naquele local, 
mas aponta para tantos outros locals 
onde podem ser realizados corn as 

Guerra em Angela provoca 
cada vez mais refugiados 

A intensificaçâo da guerra no Leste de 
Angola estâ a obrigar milhares de 
angolanos a refugiarem-se na Zâmbia, 
informou em Genebra o Alto 
Comissariado da ONU para os 
Refugiados (ACNUR). Sô na semana 
passada, mais de mil angolanos da 
provincia do Moxico entraram em 
territôrio zambiano. 
Este afluxo de refugiados, na sua 
maioria mulheres e crianças, "torna 
ainda pior a dramâtica situaçào que se 
vive" nos campos de acolhimento que 
a Zâmbia instalou junto à fronteira, 
indicou o porta-voz do ACNUR, Kris 
Janowski. O campo de refugiados de 
Meheba, que jâ alberga perto de 40 
mil pessoas, foi recentemente alargado 
em cerca de cem quilômetros 
quadrados para poder alojar todos os 
que chegam diariamente. 
À Zâmbia alberga mais de 220 mil 

refugiados, na sua maioria oriundos 
de Angola, mas também da 
RDCongo, onde se trava igualmente 
uma guerra civil. 
O ACNUR calcula em cerca de 2,6 
milhôes o total de pessoas deslocadas 
dentro de Angola. A guerra faz 
também fugir numerosos angolanos 
para a Namibia, onde o jornal The 
Namibian noticiava que 122 
angolanos que haviam fugido dos 
combates travados em Porto Quangar, 
junto à localidade namibiana de 
Nkurenkuru, se haviam recusado a 
regressar ao seu pais, acabando por 
ser levados para o campo de trânsito 
de Casava. 
No total, segundo a mesma fonte, 
foram mais de 300 os angolanos que 
fugiram dos ataques da UNITA 
àquela localidade, mas a maioria 
regressou ao seu pais. 

mesmas condiçôes. 

LACTICINIOS DE 
SANTA CLARA PODEM 

REABRIR 

A fâbrica de lacticinios de Santa 
Clara encontra-se encerrada desde 
Fevereiro de 1997, devido a 
dificuldades financeiras. 
Esta situaçào poderâ ser resolvida 
brevemente corn uma requisiçào feita 
nesse sentido, uma vez que o passive 
daquela unidade industrial é de 1,3 
milhôes de contos. 

PRODUTOS 
AÇORIANOS 

FALCATRUADOS NO 
CONTINENTE 

Alguns produtos dos Açores, tais 
como a manteiga, estào a ser 
vendidos corn marcas exteriores â 
Regiâo. Outre produto que sofre a 
mesma transformaçào, é a carne, pois 
encontra-se à venda como sendo 
oriunda do arquipélago. Por 
enquanto este problema nâo poderâ 
prosseguir para as barras do tribunal, 
dada a falta de provas. 

BICICLETAS PODERÂO 
SUBSTITUIR 

AUTOMÔVEIS 

A criaçâo de ciclovias nas grandes 
cidades, é uma ideia defendida pelo 
Grupo de Estudos de Ordenamento 
do Territôrio e Ambiente, visando 
assim uma alternativa ao transporte 
automôvel. Para além disse, a 
GEOTA pretende ainda a construçâo 
de parqueamentos automôveis 
gratuites ou a preços mais acessiveis. 

NATAL EM PONTA 
DELGADA VAI CUSTAR 

15 MIL CONTOS 

A iluminaçào decorativa da prôxima 
época natalicia na cidade de Ponta 
Delgada, vai custar cerca de 15 mil 
contos, anunciou fonte camarâria. A 
electrificaçào da maior cidade dos 
Açores, jâ foi lançada a concurso pelo 
municipio, e irâ funcionar de 4 de 
Novembre a 7 de Janeiro. 

1ERVANÂRIA WTÔRIA inc. ï 
PRODUTOS NA JURAIS £ MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque mmi entrevista corn o Homeopata 
Antàirio Medeiros, com niuitos anos de experiêcia, 
que o poderâ a judar na SOIHçùO dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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MAIS UM LIVRO DE POESIA 
Por Luis Fernandes 

Euclides Cavaco, lançou 
recentemente no Consulado Gérai de 
Portugal em Toronto um livro de 
poesia, a que deu titulo "Pedaços do 
meu pais". 
Segundo palavras do autor, trata-se 
de preencher uma lacuna e, ao 
mesmo tempo, matar a saudade 
levando ao leitor as memôrias de um 
povo que o viu nascer, corn passagem 
pelo patrimônio e pela forma de 
sentir Portugal para quem teve a 
necessidade de fixar residência 
noutro pais. 
"Pedaços do meu pais" ainda segundo o 
autor, tem intençâo de reavivar a 
memôria sobre as lembranças que 
deixâmos além do mar e que hoje 
continuam a recordar. 
O livro de poesia de Euclides Cavaco 

esta à venda em Toronto no Portuguese 
Book Store, College Book Store, 
Papelaria Portugal, Portugal Mix e 
restaurante Nazaré. 
Quem desejar fazer encomendas 
poderâ contactar directamente o autor 
utilizando o nümero de telefone 
519-474 3033.121 

Pinochet node aos chilenos 
que ultrapassem as màgoas 
"Eu quis o melhor para a minha pàtria", garantiu O general Pinochet 

manifestou o desejo de 
que os chilenos 

ultrapassem "as suas divisôes e 
mâgoas", numa mensagem 
difundida na segunda-feira por 
ocasiâo do Dia da Unidade 
Nacional. 
Uma manifestaçâo ant'i-Pinochet 
teve como resultado um morto, 
um homem de 26 anos que 
recebeu na cabeça uma bala de 
origem ainda indeterminada. 
"Neste dia quero manifestar a 
cada um e cada mulher da 
minha querida pâtria a firme 
esperança de que as nossas 
divisôes e mâgoas do passado 

sejam ultrapassadas, a fim de 
poder encarar o futuro a bem 
das novas geraçôes", afirmou o 
militar, numa mensagem lida na 
sua residência de Santiago por 
uma sobrinha. Maria José. 
Pinochet esteve présente, mas 
nâo falou à imprensa. 
"Com a convicçâo de ter querido 
o que hâ de melhor para a minha 
pâtria, peço a Deus corn toda a 
humildade que dê aos meus 
compatriotas a sabedoria 
necessâria para ultrapassar os 
conflitos desta semana e 
contribuir para um futuro de 
paz, unidade e progresso", 
acrescentou Pinochet. 
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Alemanha tenta exorcizar 
a violência xenofoba dos Neonazis 

Um padeiro, 24 anos, no desemprego 
foi condenado a prisâo perpétua e os 
seus dois comparsas, ambos de 16 
anos, receberam nove anos de prisâo 
cada. A justiça alemâ julgou 
severamente très skinheads 
responsâveis por terem causado a 
morte a um pai de familia de origem 
moçambicana corn quem crusaram. 
Deambulava pela localidade de 
Dessau na noite de 10 para 11 de 
Junho, na ex-RDA (Repüblica 
Democrâtica Alemâ). O mais velho, 
Enrico Hilprecht, um antigo aprendiz 
de padeiro, de 24 anos, foi condenado 
pelo tribunal de Halle, na passada 
semana, a prisâo perpétua e os seus 
dois colegas receberain, cada um, nove 
anos de prisâo. Este julgamento 
surgiu numa altura em que a 
Alemanha tenta reagir contra a 
violência xenofoba e as agitaçôes de 
grupos neonazis de extrema direita. 

^ “Eu odeio os negros”, disse Frank - 
um adolescente de 16 anos e que usa 
bigode ao estilo de Hitler - na abertura 
do processo quando o juiz do tribunal 
de Halle lhe perguntou o que ele tinha 
contra os estrangeiros. A sancçâo caiu 
no passado 30 de Agosto: o jovem 
skinhead que espancou até à morte, 
juntamente corn dois companheiros, o 
moçambicano Alberto Adriano, 
durante o fim de semana de 
penteconstes em Dessau, foi 
condenado a nove anos de prisâo, 
juntamente corn o companheiro da 
mesma idade. O mais velho do grupo, 
Enrico Hilprecht, 24 anos, foi 
condenada, segundo os requisitos do 
procurador, a prisâo perpétua. A 
brutalidade do crime emocionou toda 
a Alemanha. Os très jovens 

reconheceram os acontecimentos 
negando, porém, terem a intençâo de 
matar a vitima que pereceu très dias 
apôs a agressâo. O que também 
revoltou a populaçâo foi o facto de 
nenhum dos jovens terem 
demonstrado o minimo remorso pelo 

Osiowns 
espancatam 

awiBma, 
ao mesmo tempo 

que griiawam 
"Negro imieceme, 
despiQPde-ie do 

nossop^’ 
que fizeram. O drama começou e 
desenvolveu-se na noite de sâbado, 10 
de Junho. Nessa noite, Frank, 
acompanhado pelo amigo Christian, 
tinha perdido o ultimo comboio que o 
levava a casa em Wolfen, perto de 
Bitterfeld, antiga capital da poluiçào 
da RDA, hoje conhecida como o lugar 
do desemprego. Os dois skinheads nâo 
têm mais nada a fazer do que beber. 
Frank, depois da morte do pai, juntou- 
se ao grupo de skinheads e começou a 
usar o vocabulârio neonazi quando 
falava. No final de 1999, foi 
condenado a duas semanas de prisâo 
por ter gravado a sigla SS na parte 
inferior da cabeça e por ter dito 
publicamente em vârios ocasiôes “Heil 

Hitler”. Tanto ele como Christian 
desistiram da escola. Desde essa 
época, habituaram-se a escutar mùsica 
skin onde se proclama “Auschwitz, 
Dachau, Buchenwald, vamos 
novamente matar os judeus” ou entâo 
“a nossa cara estâ cheia de ôdio. 
Gostamos da violência”. 
Na plataforma da estaçâo ferroviâria, 
os dois adolescentes encontraram 
Enrico Hilprecht que também tinha 
perdido o ultimo comboio. O jovem 
estava a aprender a profissâo de 
padeiro, mas encontrava-se no 
desemprego desde que tinha deixado a 
Bundeswehr. Vivia corn dois amigos, 
sem düvida membros do partido 
neonazi NPD. Os très decidem 
confraternizar por uns instantes. 
Perto da meia noite, depois de terem 
sido expulsos da estaçâo ferroviâria, os 
très passeiam, fartos e gritando as suas 
frases preferidas de conteùdo racista 
enquanto caminhavam nas ruas de 
Dessau. Num parque da cidade, 
cruzam-se corn Alberto Adriano, um 
moçambicano de 39 anos que vem de 
uma festa de amigos: um estrangeiro, 
pior, um negro! Os très neonazis 
agridem-no. Alberto Adriano tenta 
raciocinar corn eles, dizendo que é 
empregado de matadouros, 
trabalhador vindo dos tempos da 
RDA, vive e trabalha nesta localidade 
hâ doze anos, é casado corn uma 
alemâ e tem très filhos. Mas nada os 
convence. Os jovens espancaram a 
vitima, ao mesmo tempo que gritavam 
“Negro indecente, desprende-te do 
nosso pais”. Durante o processo, 
Enrico Hilprecht reconheceu ter 
atingido Alberto dez vezes na cabeça, 
quando a vitima jâ estava deitada no 

châo. Os très jovens, ainda 
insatisfeitos, decidiram humilhar a 
vitima um pouco mais, pondo-o nu 
apenas lhe deixando as meias e os 
sapatos. Enquanto lhe tiravam a 
roupa, roubaram-lhe o relôgio, a 
carteira que continha cinquenta 
marcos e espalharam o seu vestuârio. 
Um dos jovens arrasta o corpo do 
moçambicano num percurso de uns 
quarenta metros, ao mesmo tempo 
que lhe continuam a bâter quando este 
jâ tem ar de morto. Alertada por 
quem passava, a policia deteve os très 
skinheads. Alberto Adriano morreu 
no hospital très dias mais tarde, 
sucumbindo aos ferimentos. Logo 
apôs o ocorrido, o procurador federal 
da repüblica tomou conta do processo, 
incitando a justiça a aplicar a pena 
mais severa da lei. O julgamento no 
tribunal de Halle destaca, corn 
algumas decisôes pronunciadas no 
passado, onde os juizes diminuiam, 
por vezes, os crimes racistas em 
pancadas e ofensas voluntârias que 
levaram a morte involuntâria. Em 
Setembro de 1992, em Francfort-sur- 
Oder, junto da fronteira polaca, os 
assassinos de um angolano tinham 
sido condenados a penas de dois a 
quatro anos. Desta vez, a justiça foi 
mais dura num processo que envolvia 
dois menores. O tribunal nâo 
reconheceu o âlcool como factor 
atenuante, sublinhando que os 
criminosos eram responsâveis pelos 
crimes que cometeram. “Eles jâ 
tinham na cabeça a ideia da morte”, 
acusou o présidente do tribunal, 
adicionando que os jovens tinham 
agido de maneira “insensata e 
impiedosa”. CH 
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CAPITAES DE ABRIL 
em Toronto 

rime DC nnpio Dt ntwicos Para quem gosta de cinema, o 
Festival Internacional de 
Cinema de Toronto oferece a 
oportunidade de ver filmes 

que nunca chegarâo ao circuito 
comercial. E assim corn a maioria de 
filmes portugueses e de tantos outros 
paises sem a força capitalista para 
conquistar mercados. 
Maria de Medeiros, a actriz 
portuguesa mais famosa, surge, desta 
vez, corn um filme realizado por ela. 
O filme conta a histôria da Revoluçâo 
dos Cravos visto pelos olhos dos que 
nela activamente tomaram lugar. 
Uma mistura de ficçâo e cenas reais, o 
filme promete oferecer uma liçâo de 
histôria nâo sô aos portugueses, mas a 
todos aqueles que ainda hoje se 

espantam como Portugal conquistou 
a democracia depuis de longos anos 
de ditadora, sem que fosse derramada 
uma gota de sangue. 
O filme poderâ ser visto na quinta 
feira, dia 7 de Setembro no cinema 
Varsity 1, as 8.45 e no sâbado dia 9, às 
lOh 30 no cinema Cumberland 3. P.S. 
Claro que se nâo comprou bilhetes 
corn antecedência terâ que ir para a 
fila. Os filmes ficam esgotados antes 
do Festival começar, mas hâ sempre 
bilhetes "ultima bora". 
Vâ para lâ uma bora antes, leve a sua 
mâquina fotogrâfica e o livro de 
autôgrafos. Grandes estrelas de 
cinema estâo em Toronto para as 
estreias e mültiplas festas. Quem sabe 
... poderâ ser o seu dia de sorte. El 

CÂ PARA NOS..! 
Por: Luis Fernandes 

Os açorianos vâo muito em breve às 
urnas exercer mais um direito 
constitucional. As eleiçôes regionais 
de Outubro, pouco vâo alterar no 
xadrez politico da regiâo até porque, 
corn o actual sistema eleitoral, Sâo 
Miguel acaba sempre por ditar os 
destinos das gentes de todos os 
grupos. 
Trata-se de um sistema pouco 
razoâvel mas o ünico utilizado desde 
que foi possivel aos portugueses 
votarem livremente. 
A democracia dos Açores enferma de 
grandes doenças de âmbito sôcio- 
politico e econômico sem que, até 
hoje, os partidos que deveriam 
representar a vontade popular 
tenham chegado a uma conclusào 
inteligente e capaz de dar tratamento 
igual a todos os residentes 
independentemente de viverem em 
Santa Maria, no Corvo ou no Faial. 
A populaçào da ilha do Arcanjo é 
vitima de enchurradas e logo, se 
levanta o Carmo e a Trindade para 
reconstruir rapidamente o que a 
natureza achou por bem alterar. Os 
governos apoiam sempre mais as 
populaçôes dos locais onde estâo 
sediados. Nâo se trata de nada de 
novo mas algo que tem muito a ver 
corn uma politica de descentralizaçâo 
que nunca foi implementada 
convenientemente nos Açores. Os 
governos do PSD foram impotentes 
para resolver o assunto e o PS parece 
andar pela mesma bitola. Afinal, 
tanto um lider como o outro, sâo 
oriundos da ilha grande. 
Em termos de passagens aéreas entào 
é o escândalo generalizado. Se vamos 

para Sâo Miguel, usufruimos do 
sindroma de pseudo capital e 
pagamos muito menos do que - 
viajando sempre para a mesma regiâo 
- tivermos a malfadada sorte de ter 
nascido noutra ilha! 
Mas, se por acaso temos as nossas 
coisas no grupo central e se, por mâ 
sorte do destino, o abalo de terra de 9 
de Julho de 1998 nos destruiu o 
patrimônio, entâo nem serve de nada 
gritar AQUI DEL REI porque 
primeiro, se reconstroem as 
habitaçôes dos elementos e amigos do 
aparelho do partido no governo e sô 
depois de outros resultados eleitorais 
se ira tentar dar o seu a seu dono! E 
realmente uma situaçâo que deveria 
merecer mais atençâo da parte dos 
que nos prometeram defender a 
regiâo e os sens naturais. E, em boa 
verdade, uma situaçâo que merecia 
uma mais proficua fiscalizaçào da 
parte do Ministro da Repüblica. 
E triste saber-se que ainda existe 
muita gentinha a viver em barracos e 
sem o minimo de condiçôes de 
habitabilidade. 
Mais triste se torna saber que, os que 
menos necessitavam de ajuda, jâ têm 
as suas residências totalmente 
reconstruidas e habitadas. 
Oxalâ a populaçào do grupo central, 
nomeadamente do Pico e do Faial, 
aprenda de uma vez por todas a 
respeitar e a fazer respeitar a 
igualdade de tratamento a que todo o 
açoriano tem direito. 
E que, bem nos bastou as juntas 
gérais e os governos civis, para nos 
dividirem politica e socialmente. 
Ou nâo sera? [j] 

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

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Àddison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 ciientes preferem os seus serviços 

(flat ©Boffiiaiaoadlad]® 

José da Costa corn o seu cliente 7 mil e tal... 

832 Bay Street, em Torente (a nerte da College St J 
Telefone; (416) 964-3211 

CT 

K A 
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De Paris para...portugueses! 
É verdade. A jovem e bela OCEANA nasceu em França, 

na Regiâo de Paris, e tern como meta regressar a 
Portugal. Enquanto nâo o puder fazer fisicamente, 

Oceana gravou uma série de cançôes para a Editera 
CorMusical, na esperança de chegar aos portugueses de 

Portugal... e de todo o nuuido. 
Oceana, contou neste seu primeiro trabalho discogrâfico, 

corn uma boa produçâo de Pâquito e Elton, e bêlas 
cançôes de Ricardo, Elton Ribeiro, Teresa Curralo, José 

Ramos, Pâquito Brazel e Zezé Correia. 
"Hoje Ando Louca", é o titulo deste trabalho de Oceana, 

mais uma aposta da Editera CorMusical, que 
"enloqueceu" no meio de tantes valores e de tanta 

juventude. 

«fW 
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Tucha, nasceu em Coruche, no ' 
Ribatejo, em 1975, tende iniciado os 
estudos da mùsica e do canto pelos 6 
anos de idade. Toca Acordeâo e Teclas, 
Em 1997, gravou o seu primeiro disco, 
com cantigas da sua autoria. Em 1998, 
editou o seu segundo trabalho e o êxito 
bateu-lhe à porta. Jâ actuou na Suiça, 
França, Alemanha, Austrâlia, USA e, 
natmalmente, por todo o Portugal. 
TUCHA, foi considerada a "revelaçâo 
do ano-2000", corn o Album "QUERES 
SABER", da CorMusical-Ediçôes 
Musicais Lda, corn temas de Marta 
Martins, Pedro Afonso e Vasco Lima. 
Uma boa voz numa jovem bonita do 
signe Escorpiâo. 
-"Cantar ao vivo, andar de palco em 
palco e transmitir muita alegria e paz, é 
a minha missâo."-convicçào de Tucha. 

O famoso actor espanhol, casado corn a nâo 
menos famosa, Melanie Griffith, fez a festa em 
familia para comemorar os seus 40 anos de 
existência. 
Melanie e Banderas casaram em Los Angeles, em 
1996. Ela jâ corn dois filhos de anterior 
matrimônio, Alexander e Dakota. Deste ultimo 
enlace nasceu a menina Stella del Carmen, hoje 
corn très anos de idade. 
Antonio Banderas, cuja mulher jâ atingiu os 43 
anos, fez uma festa privada corn a familia e os 
amigos mais chegados. Os filhos foram os mais 
alegres componentes da festa pois, segundo as 
noticias que nos chegaram, foram mais felicitados 
que o prôprio aniversariante. Mas, a prenda maior 
foi para Banderas: um beijo repenicado da 
Melanie ante a alegria e gracejos dos presntes. Se 
a vida começa aos 40, o Antonio Banderas que se 
prepare... 

aO;Li;L£O.C.Ca£io 

TERRA E MAR 
primeira gravaçâo 
dos ESPIRITO SANTO 

11» 

Mais luna Banda Pop Rock surgiu 
no panorama artistico português. 
Os componentes da Banda 
Espirito Santo -Mané, Galiere, JC, 
Fozzy, Raposo e Zé Luis- 
encontraram o seu estilo musical 
nmna fusâo do "dance" dos anos 
70, do "rock" dos anos 80 e do 
"pop" dos anos 90, do que 
resultou este "Terra e Mar". Neste 
âlbum, os Espirito Santo 
gravaram 11 temas, 10 originals e 
uma versâo corn "roupagem 
actualizada" do tema "Fio da 
Navalha", da carismâtica banda 
TAXI. 
Os trechos "Terra e Mar", "Em 
que lugar", "E...acreditar é 
preciso" e "Rotina do desejo" têm 
"pemas" para chegar aos coraçôes 
dos amantes das bandas pop. 
É, também, um lançamento da 
CorMusical-Ediçôes Musicais 
Lda. 

uma 
prenda 

musical 
o mùsico, compositor e intérprete Carlos Alberto Moniz, deu 
aos amantes da mùsica uma atêntica prenda. 
Gravou e lançou aos 5 continentes, corn o apoio da Direcçâo 
Regional de Cultura dos Açores, 16 temas clâssicos da mùsica 
popular dos Açores, entre eles Charamba, O Sol, Bela Aurora, 
Olhos Pretos, O Bravo, Pézinho Antigo (Terceira), O Meu 
Bem, Pezinho (Pico-Faial e Flores), Lira, Pezinho da Vila 
(S.Miguel), A Favorita, Samacaio, Tirana, As Velhas, Saudade 
e Sapateia. 
Quem nâo conhece estes temas? 
Quem nâo os quer ouvir de novo, agora, corn nova "roupagem" 
e corn um Quarteto de Cordas de se lhe "tirar o chapéu"? 
Clâssicos dos Açores, um punhado de cantigas populares para 
juntar as outros clâssicos que jâ possua. 
E porque nâo começar agora a coleccionar? 
Esta luxuosa e magnifica gravaçâo de Carlos Alberto Moniz 
merece fazer parte do seu-dia-a-dia. 
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Festival Portugues - Canal 2 
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CROniCfl DE COlMDRfl c. nvazsando com... Hâ dias ia sozinha no men 
carro e pensava: mas afinal 
por que razâo é que eu 
vivo? 

Passei em revista a minha vida e logo 
de seguida, a minha voz amiga me 
segredou: és ünica na tua passagem 
neste planeta contribuindo para a 
obra da criaçâo! Se sou ünica, 
ninguém pode fazer nada por mim, 
senào eu. 
Novamente me interroguei no 
silêncio do meu coraçâo e percebi o 
apelo... que tento descodificar em 
cada segundo da minha existência, 
até ao fim. E penso que é fonte de Paz 
para cada um, perguntar-se a si' 
prôprio e responder-se corn 
sinceridade. E que afinal cada um de 
nos é verdadeiramente ünico e 
imprescindivel. Parte ünica do Todo! 
Todos carregamos segredos e 
mistérios e estamos cheios de 
potencialidades que temos que 
descobrir! 
É verdade que hâ contextos sociais, 

mas propicios à realizaçâo deste ou 
daquele, que outros. 
E a propôsito também queria deixar 
uma reflexâo e testemunho que me 
ocorreu aqui no Canada, nesta minha 
curta estadia. 
Hâ dias, dizia-me assim uma senhora 
emigrante aqui, hâ muitos anos. 
- Sabe O que me custava mais em 
Portugal, era a diferença de classes. 

Dizia-me uma amiga que hâ dias, 
depois de emigrante no Canadâ, 
regressava a Lisboa e agora nos 
visitava. 
- Trabalho a dias numa familia em 
Lisboa que paga bem, mas sinto-me 
revoltada, porque eles sào menos do 
que eu... 
Eiquei muito triste ao ouvir isto, 
porque afinal esta senhora estava a 
enfermar da mesma doença que ela 
reconhecia nos outros. Bem diz o 
texto intitulado “Desiderata”; nâo te 
compares corn os outros, porque hâ 
sempre quem seja mais ou menos do 
que tu. Se te comparares corn quem 
pensas que te é superior, sentes-te 
humilhado; se te comparas corn quem 
pensas ser menos que tu, sentes-te 
superior e... afinal ambas as atitudes 
estâo erradas. Cada um é o que é. 
Temos que nos comparar connosco 
mesmos. Estabecer as nossas metas 
interiores e prosseguir na caminhada 
sem perdas de tempo, nem energias. 
E jâ agora, nâo resisto a contar-vos... 
Hâ dias, fui aqui a uma livraria a 
Toronto e ao dirigir-me à senhora 
proprietâria, (embora nâo me 
afectasse nada e até servisse para 
estudo) reparei que exactamente o 
que se critica da atitude em Portugal 
de os melhores situados tratarem os 
outros corn arrogância e falta de 
respeito pelo outro, esta senhora, para 
quem eu era uma portuguesa 

desconhecida e sem estatuto, tratou- 
me entâo corn aquela falta de 
elegância de que se queixa o Povo 
Emigrado de lhe terem feito no nosso 
Pais. 
Nâo me ofendeu nada, mas serviu 
para observar o facto. Se calhar entâo 
vemos O agueiro no olho do outro, 
nâo séria o momenta de se evoluir e 
quebrar esta triste cadeia do tal 
defeito Português? 
E jâ que estamos a falar de defeitos 
dos Portugueses (para a prôxima 
falarei das qualidades que sempre me 
preocupei de referir nas minhas aulas 
com estrangeiros...) queria também 
lembrar que a critica um pouquito 
invejosa e o falar das doenças, 
também serâo dois pontos a banir. 
Porquê? 
Primeiro, ninguém atira pedras a 
uma ârvore sem fruto. Por isso a 
inveja, a mâ vida, é sempre a 
admiraçâo pela negativa que sô 
coloca mal quem a proféré. E 
depois... nunca o invejoso medrou, 
nem quem ao pé dele morou. E... 
quem fala dos outros, pode ter a 
certeza que também nâo escapa a 
linguas semelhantes à sua. Quanta às 
doenças, sô se deve falar da doença a 
quem nos puder ajudar a libertar-nos 
delà a uma ou duas pessoas muito 
intimas. Falar do mal, reforça o mal. 
Como jâ vimos o pensamento é uma 
força poderosissima. Somos o que 
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pensamos e... falando na doença é 
uma cadeia sempre a reforçar-se. 
Somando ainda a força do outro a 
quem falarmos, que ao acreditar no 
nosso relata de doença, também a 
reforçarâ ainda mais. Se na realidade 
se fala de doença para ter a atençâo 
dos outros, mais vale descobrir 
formas positivas de dar nas vistas 
fazendo algo que nos agrade e ajude 
os outros, ou nâo serâ? Aliâs sobre 
isto das doenças, havemos de falar 
novamente. 
Se os nossos pensamentos, 
compartimentos, conduta, a nossa 
liberdade é que provoca e faz 
alimentar a doença, no fundo se nos 
respeitarmos, harmonizarmos e 
expandirmos positivamente, sem 
recalcamentos mas antes 
sublimarmos o eue nos doi, nâo serâ 
que sô estâ doent quem nâo sabe isto 
ou quem quer? 
Bem, pensamen os de saüde, 
harmonia, alegria de viver, equilibrio 
interior e respeito por si mesmo e 
pelo outro é que hes desejo, assim 
como para mim prôpria. Adeus. 
Aquele abraço! 

França/Concorde: Ministre 
dos Transportes garante qne 
0 Concorde voitarà a uoar 

5 séculos da presença 
portuguesa no Canadâ 

O ministro dos Transportes francês, 
Jean-Claude Gayssot, afirmou que o 
Concorde voltarâ a voar, depois do 
acidente que provocou 113 mortos a 
25 de Julho perto de Paris. "O 
Concorde nâo estâ acabado, tenho a 
convieçâo profunda de que voltarâ a 
voar", afirmou o ministro à râdio 
privada "Europe Un" na véspera de 
uma reuniâo corn peritos britânicos e 
franceses em Paris. Numa referêneia 
a esta reuniâo, referiu que "o grupo 
de peritos vai pedir ao construtor que 
sejam feitas as alteraçôes necessârias 
para se evitar um acidente 
semelhante ao ocorrido em Julho". 
Gayssot nâo precisou que medidas 
vâo ser tomadas nem datas da sua 
aplicaçâo, mas a Air France jâ 
considerou pouco provâvel que o 
Concorde volte a voar antes de Abril 
de 2001. Os cinco Concorde da Air 
France encontram-se parados desde o 
acidente de 25 de Julho e o 
certificado de navegabilidade do 

supersônico foi suspense a 16 de 
Agosto para a totalidade dos 12 
aparelhos (cinco franceses e sete 
britânicos). Para minorar os 
problemas de falta de transporte 
aéreo, a Air France terâ, a partir de 01 
de Outubro, um voo diârio adicional, 
corn um Airbus ou um Boeing, para 
Nova lorque. Este partirâ de Paris âs 
08:30 para permitir aos empresârios 
estar em Manhattan ao meio-dia. 
Segundo reconheceu recentemente o 
présidente do gabinete de 
Investigaçâo Aérea (BEA), Paul-Louis 
Arslanian, mais de um mês depois do 
acidente a ünica certeza que têm é 
que O rebentamento de um pneu, 
devido a uma lâmina de metal, esteve 
na origem da tragédia. Ao que tudo 
indica, uma peça idêntica â uma de 
um DC-10 da companhia norte- 
americana Continental Airlines, que 
levantou voo da mesma pista 
momentos antes. 

Investigadores e professores 
catedrâticos oriundos das 
Universidades dos Estados Unidos, 
Canadâ e Portugal participam na 
conferêneia "Cinco Séculos de 
Presença Portuguesa no Canadâ", que 
decorrerâ no prôximo sâbado. As 
sessôes, que decorrem na galeria do 
Consulado- Gérai de Portugal em 
Toronto durante todo o dia, sâo 
preenchidas corn palestras, uma visâo 
gérai do que foi a presença portuguesa 
no Canadâ e a apresentaçâo de alguns 
filmes de curta metragem 
relacionados corn o tema. O primeiro 
a ser apresentado, da autoria de César 
Pedro, tem a designaçâo de "A 
(Re)descoberta de Terra Nova, logo 
apôs a abertura da conferêneia pelo 
cônsul-geral de Portugal, Joâo 
Perestrello. Na conferêneia "Cinco 
séculos de presença portuguesa no 
Canadâ" vâo ainda surgir temas que 
exigem debate, como serâ o caso de 
"Influências no Português Falado em 
Montreal", da autoria de Manuela 
Dias-Tatilon, da Universidade de York, 
e "Literatura de Substracto Português 

no Canadâ", de Antônio Augusta Joel, 
do Instituto Camôes. Problemas mais 
sectoriais, como serâ o caso de "A 
Mulher Imigrante - Problemas e 
Desafios", de Ilda Januârio e Manuela 
Marujo, da Universidade de Toronto, 
estâo também previstos. As 
conclusôes, previstas para o fim da 
tarde, depois de 12 palestras, serâo 
apresentadas por John Warkentin, da 
Universidade de York. José Carlos 
Teixeira, da Universidade de Toronto, 
e Vitor Pereira da Rosa, da 
Universidade de Otava, aproveitam o 
evento para lançar o livro "The 
Portuguese in Canada: from the Sea to 
the City". A obra, publicada com o 
apoio da Universidade de Toronto, 
trata de forma cientifica os aspectos 
mais relevantes da emigraçâo oficial 
portuguesa no Canadâ, que começou 
sensivelmente em 1953, embora jâ 
houvesse antes portugueses no 
Canadâ. A Luso Can Tuna, formada 
por jovens estudantes e antigos alunos 
das Universidades de Toronto e de 
York, vâo actuar depois das sessôes da 
conferêneia e do lançamento do livro. 
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QŒûauaOfô 
No passado domingo, as altas esteras de 
CIRV-fm e de Happy Travellers, juntaram-se 
no acolhedor quintal da casa de Frank 
Alvarez e puseram "em cima da mesa" -além 
dos saborosos acepipes!- todos os trunfos que 
possuem para o WINTERFEST'2001. 
Assim, vamos para Varadero, em Cuba, para 
os Hotels Super Club, em Punta Arena. 
Partida a 26 de Janeiro e regresso a 9 de 
Fevereiro. 

Claro, como habitualmente, os 
interessados poderao escolher 
uma ou duas semanas, a primeira 
ou a ultima. 
Nas variedades, a presença de 
Tony Melo (Starlight), Sarah 
Pacheco e Emanuel. Que tal? Mas 
hâ mais... 
Bom, a partir de segunda-feira, dia 
11, podem contactar a Fernanda 
ou a Cristina, em Happy 
Travellers, na Galleria Mall, ou 
pelo telefone (416) 531-5000. Toda 
a equipa de Happy Travellers 
estara ao vosso dispôr para 
informaçôes e marcaçôes. 

Nào percam tempo! 

Mota Torres desafia 
Jardim para debate 
O lider do PS/Madeira desafiou o seu 
homologo do PSD e présidente do Governo 
Regional para um debate televisivo. 
Mota Torres reagia assim a declaraçôes de 
Joâo Jardim, segundo as quais a luta 
eleitoral vai ser disputada entre si e "aquele 
senhor que lidera os socialistas". 
No debate, disse Mota Torres, os dois 
candidates poderiam discutir "os 
problemas do presente, avaliar o que esta 
feito e o que falta fazer e debater os 
desregramentos democraticos deste quase 
um quarto século de poder do PSD na 
regiao". 

PSD/Açores promete 

baixar os impostps 
O lider do PSD/Açores, Manuel Arruda, 
assegurou novos abaixamentos de impostes 
e aumentos nas reformas e pensôes nas 
ilhas se o seu partido vencer as eleiçôes de 
15 de Outubro para o parlamento regional. 
Falando na apresentaçào da lista de 
candidates sociais-democratas pelo circulo 
de Sâo Miguel, que encabeça. Manuel 
Arruda comprometeu-se igualmente 
a"concentrar esforços" para "ultrapassar o 
estrangulamento que a actual quota leiteira 
représenta" para a agro-pecuâria da regiâo. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça ne deit lemeeedm 
l/udfUmi M C4VuîeA de 

a£la quaUdade de 

Deiicui^od (Meat Vack&ts 
Horâcio Domingos 

our>o poT’-buguês' unico ma 
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Üü:!£dàü üa “CiliLLLLU” LL 'I 

Histôrias de minérios e gentes povoam os tüneis e as galerias das Minas do 

Moinho, em Aljustrel. Ali todos desejam o regresso à laboraçâo, 

que val criar mais de 300 novos postos de trabalho 

À primeira vista poderia ser um 
grupo de mineiros prestes a entrar de 
turno. Mas as Minas do Moinho, em 
Aljustrel, hâ sete anos que pararam de 
laborar. Os 93 trabalhadores que ali 
permanecem ocupam-se da 
manutençâo do complexo de galerias 
e tüneis subterrâneos e da lavaria 
industrial, onde o minério deve sofrer 
a primeira transformaçâo, na 
esperança de que as minas voltem em 
breve à vida. Por isso nâo hâ mineiros, 
nem turnos. O grupo vestido corn 
fatos-macaco azul forte, botas negras 
de borracha, de capacetes e focos de 
luzes individuais esta de visita. Este é 
um dos muitos "passeios geolôgicos" 
do programa Geologia no Verâo, 
promovido pelo ministério da Ciência 
e da Tecnologia. Corn a descida às 
Minas do Moinho, o ministro 
Mariano Gago, também ele vestido à 
mineiro, lançou ontem a terceira 
ediçâo do programa, cujo objectivo "é 
aproximar a ciência das pessoas", 
como afirmou aos jornalistas 
présentés. 
A descida à galeria, escavada a 304 
metros de profundidade, nâo se faz 
pelo ascensor, como fariam os 
mineiros a valer. A saida da vila, um 

tünel entra pela terra adentro, 
mergulha num caminho negro e 
desce. E por ali que segue a fila de 
jipes corn os visitantes. La em baixo 
perde-se a noçào da profundidade e 
da distâneia. 
Os tüneis, que parecem nâo parar de 
descer, bifurcam-se e multiplicam-se. 
Surgem numa curva do caminho, 
fugazmente iluminados pelos farôis 
dos jipes, e desaparecem. Ficam para 
trâs. 
Ao longo dos tüneis, de lado, em 
pequenas valas cavadas 
propositamente, escorrem âguas que 
parecem dirigir-se em grande correria 
para qualquer lado misterioso. 
Mas nâo hâ mistério. A âgua, que se 
infiltra a partir da superficie, é o 
eterno inimigo das minas. "Se nâo a 
bombeâssemos diariamente, em dois 
ou très meses ficava tudo alagado 
aqui em baixo e acabava-se", diz Rui 
Madeira, antigo electricista e agora 
um dos chefes de manutençâo. 
Natural de Aljustrel, leva 32 anos de 
pirites e estâ apostado em continuar. 
Por isso trabalha na manutençâo, o 
que o obriga a descer corn frequêneia 
aos tüneis. "Ainda ontem tive que vir 
ai para fazer uma reparaçâo na 

bomba principal do 
escoamento da âgua", conta. 
Mas essa é uma actividade 
essencial para que seja possivel 
retomar a exploraçâo do 
minério assim que os estudos 
de viabilidade dêem lugar aos 
investimentos necessârios. 
Rui Madeira nâo estâ sô no seu desejo 
da reabertura râpida das minas. O 
engenheiro Ernesto Fernandes, que se 
entregou â ingrata tarefa de trabalhar 
numa mina que nâo estâ a ser 
explorada, nâo quer outra coisa. 
Os estudos de viabilidade feitos pela 
empresa canadiana EuroZinc sâo 
positives e foi corn a esperança 
ancorada neles que decidiu ficar. 
Nos prôximos oito meses, uma 
decisâo serâ tomada e tudo indica que 
a mina reabrirâ, neste novo ciclo, 
para explorar especificamente o 
zinco, um dos componentes das ricas 
pirites alentejanas, que contêm 
também sulfates de cobre e chumbo, 
ouro, prata. 
De acordo corn o piano da EuroZinc, 
na fase seguinte, depois do regresso à 
laboraçâo no Moinho, a exploraçâo 
passarâ para o jazigo de Feitais, um 
pouco mais acima, que na década de 

60 e principio de 70 protagonizou o 
ciclo de exploraçâo pelos "belgas", 
como ali se lhes referem. Aquele é 
hoje um poço abandonado, como 
outres, que em torno da vila, se 
adivinham nas profundezas das 
terres, agora abandonadas. No seu 
tempo de actividade, marcavam os 
locais de saida do minério. 
A riqueza do subsolo de Aljustrel nâo 
passou despercebida aos romanes, 
que o exploraram intensamente 
durante quatre séculos, pelo seu ouro, 
prata e cobre. Depois disse, o pousio 
prolongou-se por 1700 anos. 
No ültimo século e meio, Aljustrel 
tem vivido ao ritmo das minas. Das 
suas laboraçôes e fechos. No tempo 
dos belgas, chegou a haver ali 2000 
mineiros. Ainda hoje lâ trabalham 
descendentes de geraçôes de 
mineiros. E o caso do que se ocupa da 
manutençâo do ascensor. Que tem 
um ünico pedido: "Nâo se esqueçam 
de nés". EJ 

Os telemôveis serâo rotulados a partir do proximo 
ano corn a quantidade de radiaçâo que emitem, em 
decisâo dos principais fabricantes de aparelho em 
vista das questôes de saüde levantadas por usuârios 
e organizaçôes, segundo informou a agêneia 
Reuters. A finlandesa Nokia, maior fabricante de 
telemôveis, a norte-americana Motorola e a sueca 
Ericsson juntaram-se para desenvolver um padrâo 
de quantificar os indices de absorçâo especificos, 
SAR, uma medida de radiaçâo dos telemôveis. 
A decisâo dos fabricantes foi tomada perante as 
questôes sobre se hâ ligaçâo entre o uso de 
telemôveis e o cancro, assim como de outros riscos 

à saüde humana. 
O porta-voz da Ericsson Mobile Phones para 
assuntos de saüde e segurança, Mikael Westmark, 
disse que a empresa pretende pôr à disposiçâo dos 
utentes tudo o que for relevante. Corn o enorme 
aumento no uso de telemôveis, cada vez mais as 
pessoas buscam informaçôes sobre os produtos que 
usam, disse. 
Hâ, actualmente, cerca de 570 milhôes de utentes 
de telemôveis em todo o mundo e os técnicos da 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson calculam que 
esses dados aumentarâo em cinco anos para 1,4 
biliôes de pessoas. A organizaçâo norte-americana 

Cellular Telecommunications 
Industry Association, CTIA, 
que représenta a indüstria, 
recomendou que os 
fabricantes revelassem até 1 de 
Agosto os niveis de radiaçâo. 
Segundo représentantes da 
indüstria de telecomunicaçôes, 
as pesquisas nâo encontraram 
riscos à saüde causados pela 
radiaçâo dos telefones 
celulares, mas os especialistas 
afirmam que sâo necessârios 
mais estudos. Um estudo 
britânico divulgado em Maio 

concluiu que nâo hâ prova de danos causados pela 
radiaçâo dos telemôveis, mas recomendou a 
implementaçâo de controlo severo, inclusive 
restringindo o uso de tais aparelhos por crianças. A 
comissâo federal de comunicaçôes dos Estados 
Unidos, FCC, exige que os celulares se enquadrem 
em padrôes de segurança de radiaçâo. 
Os consumidores podem obter corn a FCC 
informaçôes sobre a absorçâo de radiaçâo, segundo 
o porta-voz da Nokia. 
O desafio maior dos fabricantes, de acordo corn 
Hedman, era concordar como o SAR poderia ser 
explicado aos utentes e chegar a uma sô medida 
padrâo. Estâo a considerar abandonar os dois 
actuals padrôes, um europeu e outro norte- 
americano, e adoptar um ünico que seja universal. 
O SAR mede a quantidade mâxima ou radiaçâo 
absorvida do telemôvel por um quilograma de 
tecido. Os telemôveis sâo, de facto, pequenas 
estaçôes de râdio que enviam e recebem sinais.ED 

Assine e divulgue i 

o MILÉNIO ! 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, ^ 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo (nome, morada, côdigo postal e I 
nùmero de telefone) através do FAX: (416) 538-0084 | 

ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 
Toronto, Ontario, M6J IW9 I 
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tcL^as AEstrelinha Viadeira era 
uma mulher entre os 
quarenta e os cinquenta 
anos, de feiçôes angulares e 

pele trigueira, corn uns braços fortes, 
cobertos de basta e negra penugem, 
que se viera a alastrar para a cara, 
num completo desafio às leis 
femininas. 
Com facilidade a protagonista desta 
histôria poderia servir de modelo a 
um escultor, que idealizasse criar um 
monumento à “Padeira de 
Aljubarrota”! 
Tudo na Estrelinha Viadeira era de 
uma qualidade e firmeza granitica, 
que fugia aos padrôes normais de 
beleza espalhados por calendârios e 
revistas. 
Apregoam os velhos ditos populares 
"que cada abelha tem a sua parelha" 
ou ainda um outro a dizer que "para 
cada panela existe o seu testo", O 
Belarmino Viadeira, era o testo 
daquela panela forte e 
impressionante, nào parecendo ser a 
medida de tampa apropriada para tal 
caldeirâo. 
Franzino, de aspécto dôcil, metido 
dentro de uma farpela remendada, 
feita de um cotim barato descorado 
do Sol e do uso, a que as visitas ao 
lavadouro de pedra e contactos corn a 

potassa do sabào branco e azul, 
ajudavam a desfazer, o homem, tal 
como uma sombra, movia-se no seu 
lar desconfortâvel, impelido pela luz 
forte da Estrela, que o azar ou o 
pouco cuidado da sua escolha, lhe 
puzera no firmamento da sua vida. 
Trabalhava de camponez, levando 
uma vida ârdua e inslpida, parte 
desgastada pelos golpes da enchada, 
corn que ganhava o pâo de cada dia e 
parte pelas vergastadas de mau génio, 
da companheira que amassava e cozia 
esse pâo! 
Nos inumerâveis casais mal 
aparelhados, que se topam por toda a 
parte, existe muitas vezes um factor 
estranho, qualquer coisa dificil de 
explicar, a quai atrai um homem débil 
para uma mulher capaz de o partir no 
joelho, o que parece imponderâvel! 
O Belarmino deixara-se atrair para a 
ôrbita daquela Estrela forte, que o 
dominava como queria, e nào se 
poupava a esforços para lhe fazer a 
vida impossivel. 
Tinham uma filha, de nome 
Valentina, que fora buscar de seu pai, 
um corpito magro e umas maneiras 
delicadas, tendo a pequena Estrela, 
do lado de sua màe, apenas o torn 
moreno da tez, sem os pelos nem os 
ângulos facials da genitora. 

Pequena para a sua idade, a i 
rapariguita, que ia a caminho dos | 
quatorze era inteligente e amava o | 
pai quase corn devoçâo. Esse amor I 
crescia proporcional aos abusos que | 
a mâe inflingia no marido. i 
A pequena sofria em silêncio corn as | 
cenas tempestuosas, que se abatiam | 
por tudo e por nada, sobre o pobre 
pai, que quase nem procurava 
defender-se, afim de nào exacerbar 
mais as chamas que ardiam no 
interior da sua Estrela. 
A pequena sentia no seu coraçào 
essas humilhaçôes, que preferiria lhe 
fossem dirigidas a ela! Quantas vezes 
fugia para o seu quarto, para se 
esconder e chorar em silêncio, a 
mâgua que sentia na aima, 
la para dois anos que acabara a 
escola. Queria corn o seu esforço 
ajudar ao pai no sustento da casa, 
havendo começado logo a procurar 
qualquer colocaçâo numa das 
herdades à volta, para acabar sempre 
por ouvir a mesma resposta, umas 
vezes polidamente, outras em torn 
seco: 
- “De momento nâo precisamos 
ninguém”! 
Ao que o pai para a animar, 
(mentindo piedosamente) costumava 
dizer, em forma de encorajamento:- 

Por: Fernando F. de Melo 

os tempos agora vâo maus, minha 
filha - talvez para as prôximas 
colheitasl... 
O Belarmino sabia por experiência 
prôpria, que lavradores e 
proprietârios costumavam medir o 
fisico e os mûsculos, dos candidatos a 
um trabalho, antes de os 
assalariarem. De vez em quando, 
também ele perdia um dia do seu 
ganha pâo, devido a esse critério 
injusto; porém os que o conheciam, 
nào hesitavam em levâ-lo para as suas 
fazendas; era honesto e afincado no 
trabalho. A sua filha, jovem e 
inexperiente, desconhecia ainda essas 
realidades duras que envolviam os 
trabalhadores do campo e os patrôes. 

Continua na prôxima ediçâo 

GHEVfiOLtl 

CHEV-OLDS 
iàmuitoque i | 
/Vest York Chev-Olds iLi | 
lerve os portugueses corn ]j^|j 
ima grande selecçâo de 
mtomôveis, camiôes e carrinhas de 
^ga ou passageiros nas melhores 
mdiçôes de fUiandamento. 
?ara quaisquer reparaçôes 
necânicas, basta contactai 
Vlanuel Fonseca: 656-1200. 
Sntrega de peças e acessôrios 
mt toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcos Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 
em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcos Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
|MWeb: www.toronto.com/westyork H E-mail: westyork@idirect.com 
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Readquirâ o equilibrio emocional. 
O seu ciclo esta tào positivo que 
parece-lhe estar a ouvir milsica. 
Dance segundo o seu ritmo. Faça as 
pazes com alguém a quem insultou. 

A busca acabou. O que précisa ser-lhe-â 
praticamente entregue num tabuleiro 
de prata. Abandone as ideias 
preconcebidas, empreenda um 
recomeço no piano mental e emocional. 

SAGITÀRI0 ^ lunar ressalta a sua habilidade 
para fazer amigos e influenciar pessoas. 
A sorte estâ do seu lado. Em questào de 
apostas, fique com o numéro 5. 

VIRGEM Descobrira formas de aumentar o seu 
potencial economico. Terâ grande 
sucesso no trato com as mulheres. 
Estara envolvido com construçào e 

H vendas. Hâ um nativo de Capricornio 

4 B no cenârio. 

Nào hâ necessidade de se sentir 
culpado. Fez tudo o que pôde para 
ajudar um amigo com problemas. 
A vida continua consigo a acompanhâ- 
la. Intensa actividade profissional - hâ 
uma promoçào a caminho. 

XOURO Leia a mensagem de Carneiro para 
obter uma preciosa dica. Saiba 

Py* ^ "V esperar. Mantenha uma aura de 
Æ ^ J mistério; nào conte tudo. Descobrirâ 
W que a discriçào é a melhor politica. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

GÉIVIEOS Recentemente, tem experimentado 
ooisas novas que vào ajudar a 
determinar aspectos importantes da 

^ ^ sua vida. Destaque para poder, 

I produçào, promoçào e um intenso 

I, il J relacionamento amoroso. 

BALANÇA Você nào estâ s6. Convença-se de que 
22/10 estar sozinho nào é o mesmo que ser 

solitàrio. Ultimamente, anda corn 
dùvidas se deve ou nào Juntar-se à 
multidào. Permaneça acima e além de 

E tudo. 

Vai interessar-se por ciências esotéricas. 
especialmente astrologia. Mantenha 
uma aura de mistério, nào conte tudo. 
Essa é uma boa maneira deproteger-se 
e de evitar decepçôes. 

AQUARIO 
2T/1 a 19/2 

10 Disponha-se a ajudar uma pessoa que 
dépende de si. Coloque-se à 

^ disposiçào, mas nào permita que a 
^ coisa passe dos limites. Um nativo de 
^ Balança tem um papel dominante no 
^ cenârio. 

ESCORPl.ÀO As pessoas disseram-lhc que s6 poderia 
vencer determinados obstâculos 
sozinho. Provarâ que elas estào certas. 

’ Hâ muita burocracia, numerosos 
detalhes, mas ultrapassâ-los-â. 

PEIXES Surgirâ como uma nova e energética 
criatura. Faça pianos, organize, ordene 
as prioridades. Converse corn o seu 

f .-,1 •y 1 chefe. O que voeê tem poderâ ser 
1^ r  1 transformado em bom lucro. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenços. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Palavras Cruzadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verticals: 

Horizontais: 
1 - Pelintras. 2-Rodeara de ara- 
me. 3- Projéctil de arma de fo- 
go; ave trepadora..4- Indolên- 
cia; que tem o feitio de ovo. 5- 
Novata. 6- Aprovado (abrev.); 
une; lavram. 7. Ramada; pron. 
pessoal; apelido. 8- Logro. 9 - 
Estimas; sagaz. 10- Pesta noc- 
turna, dentrode casa, onde se 
dança, exécuta mûsica e reci- 
ta; nome de homem. 11- Doen- 
ça febril eruptiva, infecciosa e 
muito contagiosa que ataca 
principalmente as crianças. 12- 
Encanara. 

1- Maroteiras. 2- Pancada corn a palma da mâo. 3- Perceber; que é da raça 
dos mus. 4. Estimar; anulava. 5- Ave de rapina. 6- Lavrai; fêmea do leâo; no- 
ta musical. 7 Batrâquio; que durou um ano; conduz para câ. 8 Aprontara. 9- 
Autorizas; luz da Lua. 10- Ajustar; bonança. 11- Seguras fortemente corn os 
braços. 12- Ornados de alamares. 

Soluçào na horizontal: 
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AGENDA 
: 
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Pesquisar Q 

H©¥iMËgO 

HO OASIS C. C. EM 
MISSISSAUCAI 

KÂO PERCÀSI 

Agora as 6°^feiras o ritmo é iovem. |ir#^ 

NovVjUiU***^ 
das 21:00 as 24:00 horas. 

I ||7SVA3=»îr- ■* 
Corn ac 

ROCK 
D/VNCE 

POP 

R4B TECNO 

LOUCURA TOTAL 
apresentaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem 

1# a 

iiiya ia 

l'i) ■) 

Top de vendus da A.F.P. 

Crush 
Bon Jovi 

Oops! I did it again 
Britney Spears 

Only Pain is Real 
Silence 4 

I de Agosto no Rock Rendez-Vous 
Xutos e Pontapes 

Os Santos c Pecadores adiantaram que jd começaram a trabalhar para o proximo album dc 
originals, e que este deve sair em Abril de 2001... 

O grupo Santos e Pecadores adiantou que jd se encontre a preparer material para um novo album e 
que quer "fazer as coisas com calma, tel como aconteceu com o disco «Voar»", afirmou Pedro 
a Almeida, guitarrista da banda. "Começaremos a graver o novo disco Id para Janeiro ou Fevereiro 
do proximo ano, e esperamos po-lo cd fora em Abril", revelou Olavo Bilac, o vocalista dos Santos e 
Pecadores. O grupo encerrou a Festa da Luz 2000 da bonite vile alenteiana de Montemor-o-Novo. 
Entre as bifanas assadas, os carrinhos de choque, as farturas e a bebida, a musica da banda 
liderada por Olavo Bilac animou a festa. Num palco montado ao ar livre, todos puderam assistir a 
mais um espectdculo da digressao desta banda Portuguese. Durante mais de hora e meia, o povo de 
Montemor-o-Novo pode ouvir grande parte dos temas que compoem o album "Voar", e de outros 
exitos da carreira dos Santos e Pecadores, além de uma versao do tema "Dançam no Huambo" dos 
Kussondulola. 

Don't 6ive me Names 
Suono Apes 

ddio AA^ncu 

'^l6mk>r*ado 
es CDs com material inedito de Freddie 
îrcury vao ser lançados como parte 
egrante de uma caixa de dez dibuns, 
memorativa da carreira do falecido 
;alista dos Queen e intitulada "Freddie 
îrcury - The Solo Collection". Este 
teriai inedito inclui temas retirados de sessoes que acabarom 
•’ originar o album a solo de Mercury, "Mr Bad Suy", de 1985, 
;inda do album "Barcelona", de 1988, editado com a cantora de 
îra Montserrat Caballe. Entre este material esta também a 
meira sessao com Caballe, gravada na casa de Mercury, com 
îtches iniciais do que veio a ser o single "Barcelona". A caixa 
-eddie Mercury - The Solo Collection" inclui versoes 
nasterizadas dos dIbuns acima mencionados, a remistura do 
um de 1992 "The Great Pretender", dois CDs com singles, um 
um^ instrumental e um CD com uma entrevista. A caixa serd 
nbém acompanhada de dois DVDs e ainda por um livro de 
ografias de 120j)dginas. A "Freddie Mercury - The Solo 
lection" tern ediçao marcada para 23 de Outubro. 

W^EO MS U! SEW MM6AM SEXTA-FEIW 
O video do novo single dos 

U2, "Beautiful Day", vai ser 

exibido, em primeira mao, 

nesta sexta-feira, nos canals 

norte-amerlcanos de televisao 

MTV e VHl... 

O video "Beautiful Day" começard 
por ser exibido no especial "Live 
With U2", na prdxima sexta-feira 
e no programa da MTV "Total 
Request Live". O video do tema 
"Beautiful Day" tern a 

assinatura do realizador sueco 
Jonas Akerlund, um dos 
realizadores de videos musicals 
mais requisitados do mundo. A 
gravaçâo deste video decorreu no 
aeroporto de Charles De Gaulle, 
em Paris. A exibiçao do novo video 
dos U2 nos canals europeus da 
MTV e VHldeverd estar para 
breve. "Beautiful Day" é o single 
de apresentaçao do novo album dos 
U2 intitulado "All That You Can't 
Leave Behind", que deverd chegar 
ds lojas no dia 31 de Outubro. 

Pagina da outoria de Jofflie L'ia ®2000 - Colobopaçcio de Ana Feniandes 
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Precisa-se de pessoa para secçâo 
de vendas do semanàrio 

“O Müénio” 
Tel: 416-538-0940 

BATE-CHAPAS Companhia 
estabelecida ha mais de 20 anos 

Procura Bate Chapas com 
experiência e ferramenta propria. 
Oferecemos salàrios competitivos e 

de beneficios Tel. 
Falar corn Jorge. 

Talho Português précisa de pessoal para o balcâo 
part-time e de cortadores corn experiência full- 
time, tel: 533-7667 

Talho português précisa de cortadores corn 
experiência. Tel: 762-5503 

Churrasqueira portuguesa précisa de empregada 
de balcâo. Tel: 658-4126 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel: 905-669-6565 e fale corn José Botelho. 

Restaurante précisa de 2 pessoas. 
Enviar curriculo para 416-703-9225 

Companhia de jardinagem précisa de pessoal. 
Tel: 416-739-7484 ou 416-704-7656 e fale corn 
Manuel. 

Soldador para trabalhar numa fâbrica. Contactai' 
Mario Almeida pelo telefone 236.2662. 

Pintores profissionais para residencias. 
Tel.: 827-5279 e fale corn Carlos. 

Companhia de renome na ârea de “Fast Food” 
tem 2 posiçôes a tempo inteiro. Os interessados 
devem dirigir-se pessoalmente ao 1500 St. Clair 
Ave. W. e falar corn Maria Amaral. 

UlrLLàLr^î^Lr 
Shaleder Holdings Limited, informa a 
comunidade portuguesa que de uma 

pequena sub-divisâo da cidade de Dundalk, 
de onde jâ foram vendidas 7 casas a familias 

portuguesas, ainda restam 11 lotes para 
serem vendidos. As casas sào vendidas a 

partir de $153.900, para um «raised 
bungalow», de 1450 sq. ft. 

Para mais informaçôes contacte 
Alan T. Meech pelo telefone: 

1-519-925-5093 

r — — — — — — — — -1 
I Assine e divulgue 

Ingredientes: 
4 postas grossas de bacalhau (600g) 
7 xicara (châvena 240ml) de leite 
4 dentes de alho, cortados em rodelas finas 
sal e pimenta do reino a gosto < 
suco de 1 limào 
2 ovos baiiàôs 
farinha de rosca (pào ralado) para envolver 
2 colheres de sopa (30g) de manteiga de leite 
7 3/4 xicara (châvena 420 ml) de azeite 

Confecçâo 
Depois de demolhado, retire as peles e os 
espinhos, corte em quadrados grandes. Numa 
travessa, coloque o bacalhau, regue corn leite, 
tempere corn alho em rodelas, sal, pimenta do 
reino e o suco de limâo e deixe de molho por duas 
horas. Preaqueça o forno em temperatura média 
(180°C). Escorra os pedaços de bacalhau, 
reservando o leite, passe-os nos ovos batidos e, em 
seguida, na farinha de rosca, procurando envolve- 
los por completo. Distribua os pedaços de 
bacalhau numa travessa (que possa ser levada ao 
forno) e coloque sobre cada um deles um 
pedacinho de manteiga de leite. Regue corn um 
pouco de azeite, mas sem cobrir os pedaços de 
bacalhau, e corn 2 colheres(sopa) do leite 
reservado. Leve ao lume e asse, regando de vez em 
quando corn o molho que se forma no fundo da 
travessa, até o bacalhau ficar bem dourado. Retire 
do forno e sirva cam Batatas a Murro e salada. 

Companhia précisa de pessoa para fazer a 
distribuiçâo de pào. 
Para mais informaçôes, tel: 416-603-0290 e fale 
corn Vince. 

Companhia de constraçao précisa de pessoal corn 
experiência. Contacte Paulo pelo tel: 416-745-0834. 

Loja de pronto a vestir précisa de vendedores/as. 
Tel: 416-537-4959 

Fâbrica précisa de serralheiros corn ou sem 
experiência. Tel: 416-604-8711 fale corn Mario ou 
Rui. Entrada imediata. 

Companhia de jardinagem précisa de pessoa corn 
experiência e carta de conduçâo. 
Tel: 905-273-5691 

Cabeleireira para salâo Unisexo. Telefonar para 
532-1373. 

Pessoal para balcâo e cortadores corn experiência 
Full ou Part-time para talho português. 533-7667 

Padeiros para tabalhar em turno nocturno. Para 
mais inforntaçôes, telefone para 603-0290 e falar 
corn o Vince. 

Tractorista, pedreiros e ajudantes para companhia 
de construçâo. Entrada imediata e bom salârio. 
Tel.: 531-9816. 

O MILÊNIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome:  

Morada: 

Côdigo Postal:  

Tel: ( )    

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

ou para 
1087 Dundas St.W., Suite #103 

Toronto, Ontario M6J IW9 

Sobremesa 

Ingredientes: 
250 gr de açûcar 
0,5 colher de châ de baunilha 
2 colheres de châ de fermento em pô > 
200 gr de farinha de trigo 
3 ovos 
0,5 châvena de châ de leite 
100 gr de manteiga e 1 pitada de sal 

Cenfecçâe 
Bata a manteiga corn o açûcar até ficar em creme, 
juntam-se-lhes as gemas batidas, a farinha corn o 
fermento em pô jâ incorporado e o sal, alternando 
corn o leite onde se deitou a baunilha, envolvendo 
levemente a massa de cada vez e por fim deitam- 
se as claras batidas em castelo. Vai a cozer em 
duas formas redondas iguais previamente untadas 
corn manteiga e forradas no fundo corn papel 
vegetal ligeiramente untado. Depois de cozido 
recheia-se e cobre-se corn creme de chocolate e 
pode decorar a seu gosto. 

Bom Apetite 



Quinta-feira, 07 Setembro, 2000 
MISCELANIA 23 O MILÉNIO 

A MEDICINA NATURAE OU HOUSTICA 
INFIUENCIA UMA NOVA CONSCIENCIA 

NA MEDICINA ACADEMICA Com base no Movimento 
Naturista Mundial e no 
entendimento inter- 
movimentos a nivel de cada 

pais, dos quais Portugal faz parte, 
surgiram novas luzes e concepçôes 
sobre a ideologia holistica ou integral 
da medicina moderna. Busca-se hoje 
compreender mais profundamente a 
filosofia de Hipocrates, ou seja, o 
tratamento integral do ser humano. 
A influência desta nova consciência 
na medicina académica tern 
estimulado cientistas do mundo 
inteiro a reformular os sens conceitos. 
A associaçâo entre o conhecimento 
cientifico, o avanço tecnolôgico e a 
filosofia da Medicina Natural é o 
prenuncio de uma nova era para a 
ciência médica mundial, na qual o 
nosso pais, marcou a sua presença, 
dignificando o Movimento Naturista 
Português, ao ser apresentado no 
Parlamento e por iniciativa deste, um 
projecto-lei, que tendo sido aprovado 
na generalidade no dia 1 de Junho 
passado, tern por finalidade a 
institucionalizaçào da Medicina 
Natural em Portugal. 
Facto que se consumira com a 
discussao e a aprovaçâo na 
especialidade do estatuto do médico 
naturista e das especialidades da 
medicina holistica ou alternativa, na 
proxima reabertura do Parlamento 
em Outubro proximo. 
Na realidade, a preocupaçâo mundial 
quanto as mas condiçôes do meio 
ambiente, estimulou a busca de 
recursos medicinais e nutricionistas, 
isto é, de uma alimentaçâo mais 
saudâvel capaz de propiciar uma 
maior coerência corn os principios de 
uma vida mais harmonica corn a 
natureza e as suas regras e mais 
comprometida corn a qualidade da 
vida. 
Hâ algumas décadas vem se 

expandindo no mundo uma nova 
consciência médica que despelotada 
pelo moderno movimento naturista, 
que tem como um dos seus pilares a 
necessidade de se restaurar o 
equilibrio global do ser humano, sua 
harmonia funcional e nâo apenas 
aplicar medidas paliativas 
superficiais. Hoje a medicina 
consciente luta para evitar o 
crescimento das doenças crônicas e 
combater o processo de degeneraçào 
biolôgica e energética da raça 
humana. No meu livro “Guia Prâtico 
da Alimentaçâo Saudâvel e da 
Terapeutica Natural”, ensina-se, 
dando as dicas necessârias para 
através do regime dictético, se 
procéder ao tratamento e cura das 
doenças crônicas e degenerativas. 
Entendendo como é évidente a 
importância da interacçâo entre o 
meio ambiente, o ambiente interno 
do corpo humano e a genética racial, 
assim os adeptos da nova consciência 
médica procuram aplicar recursos 
harmonizadores e équilibrantes, 
geralmente simples, de baixo custo, 
eficazes e inofensivos, baseados nas 
plantas medicinais (recursos 
titoterâpicos), remédios 
homeopâticos, dietas naturais e 
alimentaçâo orgânica, terapias 
alternativas, hidroterapia, 
acupunctura, chiroprâtica, etc. 
Os remédios alopâticos ou quimicos, 
utilizados em maioria pela medicina 
convencional, embora sejam recursos 
importantes em dado momento 
terapeutico, nâo atingem a causa 
central e absoluta das doenças. 
Possuem importância apenas em 
casos emergências e constituem 
agentes agressives ao organisme. 
Além do conhecido problema dos 
efeitos secundârios ou colaterais, 
qualquer composte inorgânico de 
sintese quimica, principalmente 

aqueles farmacologicamente actives, 
tem um comportamento capaz de 
alterar a harmonia bioquimica, 
metabôlica e energética do 
organisme, ou de prejudicâ-lo, de 
algum modo. 
Sabe-se por fonte cientifica e por 
observaçâo que o corpo humano 
aceita muito bem tudo o que é 
natural, integral e por conseguinte 
biolôgico (orgânico), mas reage muito 
mal, a tudo que é artificial, 
antinatural e inorgânico, ressentindo- 
se e adoecendo. 
Confirmando os objectives da 
filosofia do moderno movimento 
naturista e da medicina holistica, os 
profissionais de saüde mais 
conscientes (médicos, naturopatas, 
psicôlogos, enfermeiros, terapeutas, 
etc) sabem que a maior parte de toda 
a artificialidade criada pelo ser 
humano (tecnostera), incluindo 
adubos, fertilizantes, pesticidas, 
raçôes, adictivos alimentares, 
residues atômicos, remédios 
sintéticos, poluiçâo atmosférica... sâo 
agentes altamente inibidores da vida 
e agressives ao conjunto global dos 
seres vivos (biosfera). Biosfera essa 
que nesta zona do planeta onde vivem 
alguns milhares de portugueses, 
oriundos de climas mais amenos 
(temperados), encontram aqui, uma 
climatizaçâo de extreme, onde a 
agressividade ambiental sô por si, jâ é 
inospita, sendo no entante ainda mais 
agravada pela taxa de poluiçâo 
ambiental criado pelo Homem. 
Assim sendo, torna-se indispensâvel 
tomar algumas medidas de protecçâo 
ao nosso corpo e especificamente ao 
nosso organisme que reage 
constantemente ao ser confrontado 
corn essa realidade; alergias de todas 
as espécies, problemas de pele, do 
sistema respiratôrio - asmas e 
bronquites asmâticas, enfizemas. 

Manuel R. C. Melo, N.D. Ph.D., Especialista 

das Medicinas Alternativas Naturais 

problemas artriticos, reumatismos, 
artroses, desgaste das articulaçôes, 
entupimentos do sistema circulatôrio 
corn fragilizaçâo do coraçâo e do 
sistema nervoso), enfim, é um esgotar 
da lista das palôlogias mais 
conhecidas, para nâo falar da 
imensidade dos problemas crônicos e 
degenerativos. Por isso, torna-se na 
realidade necessârio o recurso à Mâe 
Natureza que ao fim e ao cabo tem 
resposta adequada para todas as 
situaçôes, muitas vezes, para nâo 
dizer sempre, tem alternativa perante 
a invençâo humana, nos recursos 
mais simples e imaginâveis. 
A aplicaçâo dos recursos de 
alternativa que nos oferece Medicina 
Natural ou Biolôgica, através da 
titoterapia (tratamento pelas plantas 
ou ervas medicinais), pela 
hidroterapia (tratamento a partir de 
aplicaçâo da âgua e da sua diferença 
em temperatura), da acupunctura, na 
sua variante electroacupunctural, tem 
vindo a evoluir em bases cientificas, 
sendo por conseguinte, actualmente 
uma alternativa de recurso 
importante que devemos sem düvida 
saber aproveitar. 
É minha missâo entre os portugueses 
e nâo sô, ajudar a orientar todos 
aqueles que pretendam utilizar estes 
recursos, no sentido de encontrar o 
equilibrio necessârio do organisme. 
Foi nessa prespectiva e objective que 
câ lancei acerca de dois anos o meu 
primeiro livro o “Guia Prâtico da 
Alimentaçâo Saudâvel” que 
esgotando a sua segunda ediçâo, vai a 
caminho da terceira, aqui o podereis 
encontrar nas livrarias locais, mesmo 
a vosso pedido. 

/XACO 

ASSET 
ADVANTAGE 

ACCOUNT 
The best kept secret in town! 

DAILY rates on our Asset Advantage Account (AAA) 
5.5%* on $CND, 6.25%* on $US 

(*rates at August 1st, 2000. Rates will fluctuate with prime) 

Call me now to arrange for a private appointment. 

Richard Bruton, B.Comm., Hons., MIAC 
Financial Consultant C.IBC 
Tel (416) 594-7224 or 1-888-808-9764 Wood Gundy 
E-Mail; Richard.bruton@cibc.ca 
Address: 200 King Street West, 8th Floor, Toronto (King and 
University, at St. Andrew's subway station). 

Web site: www.cihcwoodgundv.com 
CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. 
Member CIPF 

^raü^hurragqueîra 
Take-out Under L.L.B.O 

•Leitao à Bairrada 
• Frango no Churrasco 
•Bacalhau na Brasa 
•Coelho na Brasa 
•Chanfana e muito mais. 

Roasted Suckling Pig* 
Roasted Chicken* 

id Grilled Codfish* 
Charcoal Rabbit* 

Goat & much more...* 

1000 College St. Tor., Ont. M6G ^ A7 
1002 College St. Tor., Ont. M6G 1A7 
33 Hillcrest Ave. Miss., Ont. L5B 1K5 

(416)539-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 
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SAÜDE EM SLA CASA 

SANBUE E 0 PROBRESSO DA CliNCIA Aformaçâo do corpo começa 
sempre com uma ünica 
célula, a célula primordial 
que, ao multiplicar-se e ao 

diferenciar-se, conforme a informaçào 
armazenada nos cromossomas do 
nûcleo celular, o côdigo genético, 
acaba por formar um corpo 
determinado corn toda a sua 
complexidade e perfeiçào. Essa 
sintese, determinada pelas forças 
fantâsticas da Natureza cuja origem o 
homem interpréta de formas 
diferentes conforme as suas tradiçôes, 
educaçào, ou razâo, esta hoje a ser 
analisada, até às mais infimas, e ao 
mesmo tempo grandes e poderosas, 
particulas do côdigo genético. 
O sangue também começa corn uma 
ünica célula primordial que se 
diferenciou do resto do corpo, para 
continuar a linha de multiplicaçâo e 
diferenciaçào, capaz de originar todas 
as outras células maduras que 
circulam na corrente sanguinea. 
As células do sangue formam-se no 
interior dos ossos, na medula ôssea, 
vulgarmente conhecida por tutano, 
sobretudo nos ossos achatados como 
os das costelas, esterno e bacia. 

Quando a medula ôssea esta afectada 
por doença, essas células podem-se 
formar no figado, baço, ou nos rins. O 
rim fabrica uma hormona, a 
eritropoitina, para estimular, quando 
necessârio, a produçâo de glôbulos 
vermelhos. 
Em circunstâncias normals, o que 
acontece quase sempre, o ADN, 
(DNA), das células primordiais 
funciona perfeitamente, e estas 
acabam por produzir quantidades 
especlficas, tanto em quantidade, 
como em qualidade, de células 
maduras e plaquetas sanguineas. As 
células diferenciam-se em glôbulos 
vermelhos (eritrôcitos), e em glôbulos 
brancos de vârios tipos. 
Os glôbulos brancos sâo células de 
defesa contra os invasores que podem 
penetrar no corpo, como as proteinas 
estranhas causadoras de alergias, ou 
os micrôbios virulentos causadores de 
infecçôes. Os glôbulos brancos 
envolvem e tentam digerir os 
invasores; ao morrerem, nessa luta 
pela integridade do corpo, formam o 
pus, as células mortas nos destroços da 
batalha. As plaquetas, embora apenas 
residues celulares, sâo extremamente 

Portuguese Credit Uuiou auuncia: 
Novo Lugar; 1199 Dundas Street West, Toronto 

A partir de; 12 de Setembro de 2000 

Telefonei o mesmo (533-9245) 

Horàrio; mais horasi 

Das 10 da manhâ às 3:30 da tarde (de 22 a 5^ feira) 
Das 10 da manhâ às 6:00 da tarde (6^ feira) 

Se nâo esqueceu que ca na capoeira de Toronto ninguém canta 
melhor do que o galo do Portuguese Credit Union, entào 
certamente jâ sabe que hà muito mais para anunciar... sé que sera 
uma coisa de cada vez para nâo assustar a vizinhança! 

EslabAshed 1966 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
rn Collt)|« SI, Toronto, Ontario, Canada IMO1C4 Ta!.; (41«) S3M2451 Rataa: (41S) SU-74» / Fax: (41«) S33.257S 

importantes, mesmo essenciais, para 
evitar hemorragias. Quando existe 
uma zona de fraqueza num vaso 
sanguineo, ou um acidente causador 
de derrame de sangue, as minùsculas 
plaquetas juntam-se e, ao agregarem- 
se, formam uma barreira, como um 
remendo, para estacionar a 
hemorragia. O âcido acetilsalicilico, 
mais conhecido por aspirina, ao 
diminuir a adesào das plaquetas, 
diminui a coagulabilidade do sangue, 
prevenindo a formaçâo de tromboses, 
mas podendo, em pessoas susceptiveis, 
aumentar a possibilidade de 
hemorragias. 
A anemia por falta de ferro, seja ela 
causada por perça de sangue, carência 
alimentar, ou uma maior necessidade 
corporal de ferro como na infância, 
durante o crescimento ou na gravidez, 
é de longe, e felizmente, o problema 
mais frequente das doenças do sangue. 
Felizmente, pois as outras doenças, 
embora frequentes, sâo muito mais 
dificeis de tratar. . 
As doenças das células do sangue tem 
origem na sua fonte, a medula ôssea, e 
sâo causadas por erros na informaçào 
do ADN nos cromossomas das células 
primordiais, geradoras de outras 
células do sangue. Esses erros sâo 
raros, mas podem originar excesso do 
numéro de células, crescimento 
incontrolâvel, deficiências de 
formaçâo, ou um bloqueio compléta 
na formaçâo de células sanguineas 
maduras. 
As doenças mieloproliferativas sâo 
caracterizadas por excesso de 
produçâo de células. Na poliemia vera 
acontece uma formaçâo exagerada de 
glôbulos vermelhos. A cor da pele, 
sobretudo o rosto, torna-se rubicundo, 
e o exame do sangue mostra uma 
quantidade exagerada de glôbulos 
vermelhos. Trata-se corn sangrias mas, 
passados vârios anos, as células 
brancas podem também proliferar e o 
doente terminar em leucemia. Muitas 
vezes o excesso de glôbulos vermelhos, 
também conhecido por pletora 
sanguinea, nâo é uma doença 
primâria do sangue, como na 
poliemia, mas é secundârio a doenças 
respiratôrias ou residência em altas 
altitudes. A diminuiçào da pressào do 
oxigénio é compensado corn o fabrico 
exagerado de células vermelhas e 
hemoglobina, o veiculo do seu 
transporte. 
Na anemia aplâstica existe uma 
supressào profunda da formaçâo de 
glôbulos vermelhos. Na neutropenia 
hâ uma diminuiçào acentuada de 
neutrôfilos, a variedade de glôbulos 
brancos responsâvel pelo combate à 
infecçâo. Podem ser causadas por 
efeitos tôxicos de alguns quimicos e 

Por: 
Dr, César 
Nunes 
Cordeiro, 
medico 

médicamentas na medula ôssea, na 
maioria dos casos condiçôes 
temporârias secundârias ao 
tratamento de cancro corn 
quimioterapia. ^ 
As leucemias podem ser crônicas, ou 
agudas. As primeiras atacam 
insidiosamente mas, passado algum 
tempo, nâo se distinguem das agudas 
e, como elas, podem dar sintomas de 
anemia, fraqueza, suores nocturnos e, 
algumas vezes, febre, derrames de 
sangue, ou infecçôes secundârias. Os 
glôbulos brancos, de um determinado 
tipo, podem aparecer no sangue em 
grandes quantidades. As leucemias, 
doenças infrequentes, mas nâo raras, 
podem atacar crianças, jovens, adultos 
na meia idade, ou pessoas idosas. Mas, 
sejam elas agudas ou crônicas, ou 
qualquer que seja o grupo de glôbulo 
branco afectado, sâo sempre doenças 
sérias, potencialmente fatais. Até hâ 
pouco mais de trinta anos a morte pela 
doença era inevitâvel. 
Hoje, o aparecimento de uma 
leucemia jâ nâo é, como no passado, 
uma sentença de morte. O grande 
desenvolvimento das ciências médicas 
e farmacolôgicas permite uma 
remissào temporâria da doença em 60 
a 80% de casos; depois, a aplicaçâo das 
técnicas modernas dos transplantes de 
modula ôssea permitem uma cura em 
pelo menos 50% de todas as leucemias. 
A medicina moderna baseia-se na 
ciência em constante progresse mas, 
se nâo se esquecer da solidariedade 
humana e tiver compaixào, é também 
uma arte para a quai nâo deve haver 
alternativas. Como em qualquer 
progresse, seja ele politico, social, 
tecnolôgico, ou cientifico, existe 
sempre uma reaeçâo a tentar trava-lo. 
A procura da cura fora das ciências 
médicas pode nâo ser uma reaeçâo ao 
progresse da medicina, mas é 
certamente uma reaeçâo que ignora o 
estado avançado da arte médica; nâo 
como ele estâ, mas como é percebido 
pela populaçào. 
As chamadas medicinas e terapêuticas 
alternativas, hoje tào frequentemente 
e banalmente apregoadas, sâo 
alimentadas pela reaeçâo às forças 
adversas da natureza em que o 
homem, fraco e doente, procura 
qualquer meio para lhes resistir. O 
grande problema é que esses meios 
nâo sâo todos iguais; alguns baseiam- 
se na exploraçào da doença, ou 
apoiam-se nos pilares da ignorâneia. A 
maior fraqueza do homem estâ no 
desconhecimento de que, em matéria 
de saüde, nâo existe alternativa ao 
progresse da ciência.CS 
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a "estrela 

O australiano Garry McCoy (Yamaha) 
foi a "estrela" mais cintilante da 
constelaçâo que esteve no Autôdromo 
do Estoril, ao vencer o Grande Prémio 
de Portugal de motociclismo de 500cc, 
12“ prova do Mundial de Velocidade, 
hoje disputado. 
McCoy foi a excepçâo da Yamaha na 
regra do dominio da Honda, que se 
impôs nas cilindradas inferiores, 
através do japonês Daijiro Katoh (250 
cc) e do espanhol Emilio Alzamora 
(125 c) no primeiro Grande Prémio de 
Portugal disputado num circuito 
nacional, depois de duas ediçôes 
realizadas em Espanha. 
O pûblico português nâo defraudou as 
expectativas e acorreu em massa para 
assistir às corridas das très categorias, 
depois de ter primado pela ausência 
nos dois dias iniciais, dedicados aos 
treinos livres e de qualificaçâo. 
Segundo elementos da organizaçâo, o 
traçado teve "casa cheia", tendo-se 
esgotado os 40 mil bilhetes emitidos 
para a prova. 
McCoy completou as 28 voltas à pista 
portuguesa em 48.07,663 minutes, 
rubricando a segunda vitôria da 
carreira na categoria principal, depois 
do triunfo na prova de abertura do 
campeonato, na Africa do Sul, e 
subindo très lugares na classificaçâo 
do campeonato, onde ocupa o sétimo 
lugar. 
O australiano foi dos que mais se 
queixou da forma como o vente que 
dificultou a tarefa dos pilotes - e ele 
soprou mais forte que em qualquer 
dos dias anteriores -, mas sera o que 
melhores recordaçôes leva do Estoril, 
entre as "estrelas" dos 500 cc. 

O norte-americano Kenny Roberts 
terminou no segundo poste, a 4,941 
segundos de McCoy e esta cada vez 
mais proximo do titulo, tende 
aumentado a vantagem na liderança 
do Mundial para 46 pontes sobre o 
italiano Valentino Rossi (Honda), 
terceiro classificado na prova 
portuguesa. 
Apesar de nâo se ter registado novo 
êxito de um pilote diferente este ano 
(em 2000 jâ oito pilotes subiram ao 
lugar mais alto do pôdio), a vitôria de 
McCoy, que conquistara a sua 
primeira "pole" na qualificaçâo de 
sâbado, dâ continuidade ao recorde 
de provas sem um vencedor 
consecutive, que agora se cifra em 22 
Grande Prémios. 
Nos 250 cc, o japonês Daijiro Katoh 
(Honda), que conquistou o quarto 
triunfo na carreira na classe 
intermédia (segundo do ano e 
primeiro fora do Japâo), foi um 
vencedor incontestado, percorrendo 
as 26 voltas ao traçado em 45.07,769 
minutes, concluindo a prova 10,954 à 
frente do francos Olivier Jacque 
(Yamaha). 
Jacque, lider destacado do Mundial, 
aproveitou a arrepiante queda dos 
dois mais directes perseguidores, os 
japoneses Tohru Ukawa (Honda) e 
Shinya Nakano (Yamaha) - sairam 
apenas corn algumas contusôes do 
acidente -, para dilatar a vantagem no 
topo da classificaçâo, que comanda 
corn 221 pontes. 
O português Felisberto Teixeira 
(Yamaha), terminou na 18“ e 
antepenültima posiçâo, a uma volta 
do vencedor, cumprindo o objective 

O Girondines de 
Bordéus, da primeira 
liga francesa, 
confirmou em 

comunicado, a contrataçâo do 
I futebolista internacional portu- 
I gués Pauleta, que nas duas 1 ultimas épocas representou o 

Desportivo da Corunha. Pauleta, 
I de 27 anos, ingressou no 
I Salamanca, oriundo do Estoril, na 
I época de 1996/1997, transferindo- 
I se para o Corunha na temporada 
I de 1998/1999. 
I O jogador açoriano, que desde 
I 1997 conta 20 internaciona- 

lizaçôes, condiçâo em que obteve 

sete golos, actuou em 92 jogos da 
primeira liga espanhola, onde foi 
creditado de 33 tentes. 
O clube de Bordéus, que nâo 
revelou o custo da transferência, 
havia contratado esta semana o 
central francês Alain Roche, que 
durante duas épocas representou 
o Valência, da primeira liga 
espanhola. 
Pauleta integra a comitiva da 
selecçâo nacional de futebol que 
viajou rumo a Tallin, onde 
domingo defrontou a Estonia na 
sua estreia no grupo 2 da fase de 
qualificaçâo da zona europeia 
para o Mundial de 2002. IS 

traçado antes da corrida, 
de deixar alguns pilotes 
atrâs de si. 
Na classe inferior, os 125 
cc, o espanhol Emilio 
Alzamora (Honda) com- 
pletou as 24 voltas ao 
traçado em 43.22,891 
minutes, 3,691 segundos 
â frente do italiano 
Roberto Locatelli (Apri- 
lia), novo lider do 
campeonato, corn 180 
pontes, que desalojou o 
japonês Youichi Ui 
(Drebi), detentor da "pole 
position", vitima de queda 
aparatosa. 
Alzamora, que conquis-tou a quarta 
vitôria da carreira (segunda do ano) e 
proporcionou a primeira vitôria à 
Honda desde o Grande Prémio de 
Espanha, em Jerez, manteve a terceira 
posiçâo no Mundial, corn 151 pontes, 
mas aproximou-se dos dois primeiros, 
em particular de Ui, que se mantém 
corn 165. 
Foi a primeira vez esta época, em 
cinco "poles" jâ conquistadas, que o 
pilote nipônico partiu do primeiro 

lugar da grelha e nâo ganhou, numa 
corrida em que o português José Leite 
(Honda), tricampeâo nacional da 
categoria, cumpriu o objective de 
receber a bandeira de xadrez, 
terminando a uma volta de Alzamora. 
Os pilotes nacionais manifestaram-se, 
no gérai, satisfeitos corn a participaçâo 
na etapa lusa do Mundial, 
confessando o desejo de voltar para o 
ano, quando se disputar o Grande 
Prémio de Portugal de 2001, marcado 
para 09 de Setembro. HQ 

EFENCE LTD. 
t Propriedade e direçâo de um ex-agente, 

John Zadkovich; 

$ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 
$ Fluente em português; 

ÿ Preços acessiveis; 
$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Gonsidera-se culpadoP 
Poderà receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

O U telefone fora de haras para 

C4^G3 B^7-SB68 
3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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dâassifticaçôo 
Equipas 

IBIAVISTA 
2 SPORTING 
3BELENENSES 
4SALGUEIR0S 
5 SP. BRAGA 
6 MARITIMO 
TEC PORTO 
0 FARENSE 
8 R FERREIRA 
10 U.LEIRIA 
11BENFICA 
12CAMP0MA. 
13 GIL VICENTE 
14ALVERCA 
15DESP.AVES 
16 E.AMAD0RA 
17GUIMARAES 
10 BEIRA-MAR 

Resultados Prôximaiornada 
(2® jornada) 

EsLAmadora 0-1 So. Braga 

Camoomaior. 2-3 Salgueiros 

Vit. Guimarâes 1-4 Sporting 

farense 2-0 Ahterca 

Benfica 4-1 Beira-Mar 

Beienenses 2-0 FC Porto 

Paços Ferreira 2-0 Oeso.Aves 

Boavista 4-0 Oniào leiria 

Maritimo 1-0 Cil Vicente 

U 
PORTUCUESft DE fUTÊDOL 

PROEISSIOnflL 

(3® jornada) 
Sporting - Sp.Braga 

FC Porto - P. de Ferreira 

Oniào leiria - Benfica 

Beira-Mar - Beienenses 

0esp.Aues - Campomaior. 

Salgueiros - Maritimo 

Gil Vicente - Farense 

Est.Amadora - Boavista 

Alverca - Vit. Guimarâes 

elhores Iflarcadores 
Très goloo: 
JOÀO PEDRO (Salgueiros) 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

OSCAR Morais (Beira-Mar) 
ELIEL Santos (Beienenses) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 
Miki FEHER (Braga) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
PEDRO HENRIQUES (Beienenses) 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
Nuno Ribeiro "MANICHE" (Benfica) 
Karel POBORSKY (Benfica) 
Abdelsatar SABRY (Benfica) 

ROGÉRIO de Melo (Boavista) 
Elpidio SILVA (Boavista) 
Erwin SANCHEZ 

7 t ) 

Catarina Cardeat 

Toronto LYNX 
nos Play-offs 

A j(}\f:rn t'quipti dt) 'lurtintu LYNX 
ctttiscÿuiu ti piuoza dii UTiniiiar a Liga 
iNoiU'.-AnuTiciina dt' FiUoboi 
Profisâionaf na 3a, posiçâo, o que 
acoutece pela primeira vez, e de chegar 
aos Play-offs pela segutida vez oa sua 
curta bistôria. No ultimo jogo da A- 
League 2000, os Toronto Lynx 
venceram por 2-1 a équipa do Atlanta . 
.Silverbacks. no DeKalb Memorial 
•Stadium. 
Anieriormente. nu Vatsity Stadium, 
assistimos. ao jttgo contra os L'S Pro 40, 
cuja vilôria sorriu ao LYNX, por 2-1, o 
onde a nossa Catarina Cardeal 
inostrott a sua bêla e potente voz, ao 
entoar os hinos dos Kl'A e do Canada. 
Lm grande! 
Se\ta-feira. dia H, os Toronto LYNX 
viajam ate Long Island, para 
defronlareni os Rough Riders na 
primeira rondii da A-Lt‘ague 
Championship. O jogo, a éliminai à 
primeira, terti lugar no Mitcliel Athletic 
Complex, em Uniondale, New York. 

'LL LU 
PORTUCUESfl DE fUTEDOL 

PROEISSIOnOL 

dâassi^L icaçao T^^suHtados 

Equipas 

1UNIA0UMAS 
2 SANTA CLARA 
30VARENSE 
4VARZIM 
SVIlSETliBAL 
6AGADEMICA 
7NAC10NAL 
8LECA 
9PENAFIEL 
10FELGUEIRAS 
11 NAVAL 
12 CHAVES 
13MJUA 
14ESPINH0 
15iMQRTAL 
16 RIO AVE 
17FREAMUN0E 
18 MARCO 

Uniâo Lamas 2-1 

Maia - 

Naval - 

Sp.Espinha - 

Penafiel - 

Marco - 

Acadëmica - 

Freamunde - 

Vit. Setübal - 

Ovarense 

Desp. Chaves 

Bis Ave 

Santa Clara 

Nacional 

Felgueiras ^ 

laça 

Imortal 

Varzim 

4" ^czna^a 

Beso. Chaves- 

BioAve- 

Santa Clara- 

Nacional- 

Felgueiras- 
Ovarense- 

leça- 

Ifflortal- 

Varzim- 

Vit.Setiibal 

Maia 

Naval 

Sp. Espinho 

Penafiel 

Marco 

Uniâo lamas 

Académies 

Freamunde 

JORNAL 

o MILENIO 
LJma presença aemanaf 
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Campeonat;o Nacîonal de Futiebol - QQ 
O. IKQpilPÜ^ 

1 PAREDES 
2 VIZELA 
3 S. JOAO VER 
4 SP.BRAGA B 
5 FAMALICAO 
6 MOREIRENSE 
7 ESPOSENDE 

8 VILANOVENSE 
9 BRAGANCA 
10 CANELAS 
n ERMESINDE 
12 FAFE 
13 LEIXOES 
14 PEVIDEM 
15 FC PORTO B 
16 INFESTA 
17TROFENSE 
18 GONDOMAR 
19 LOUROSA 
20 SANDINF.NSF.S 

JI IP 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Resultados 
Leixôes - Pevidém. 1-1 
Sp. Braga ”B" - Trofense. 2-1 
Canélas Gala - Bragança. 2-2 
Vizela - FC Porto "B”. 3-2 
Paredes - Sandinenses. 2-0 
Lourosa - Fanialicào. 0-i 
Vilanovense - Esposende. 3-3 
Moreirense - Gondomar. 1-0 
Fafe - Ermesinde, 1-1 
Sào Joào Ver - Infesta. 2-1 

2° Jornada 
Pevidém 
Trofense 
Bragança 

FC Porto "B" 
Sandinenses 

Famaîicào 
Esposende 
Gondomar 
Ermesinde 

Infesta 

Sào .loào Vêr 
Leixôes 
Sp. Braga "B" 
Canelas Gaia 

Paredes 
Lourosa 
Vilanovense 
Moreirense 
Fafe 

(CIL 

1 FATIMA 
2 LOLRINHANENS 
3 OLI\ EIRENSE 
4 SP.COVILHA 
5SP.POMBAL 
6 TORREENSE 
7 MARINHENSE 
8 TORRES NOVAS 
9 AC.VÏSEL 
10 ACCEDA 
11 FEIRENSE 
12 OLI.BAÏRRO 
13U.COI/S.ROQC 
14 ALCAINS 
15ARRIFANENSE 
16 CALDAS 
nCL'CCJAES 
18 VTLAFRANQUE 
19 SANJOANENSE 

JI IP 

l 

Resultados 
Marinhense - Torres Novas, 0-0 
Arrifanense - Torrecnse, 0-1 
Oliveira do Bairro - A. de Viseu, 02 Set 
Cucujàes - Sp. Covilhà, 0-1 
Caldas - Sp. Pombal, 0-1 
Alcains - Oliveirense. 0-1 
U. Coimbra ou S. Roque - Àgueda. suspense 
Lourinhanense - V'ilafranquense, 1-0 
Fâtima - Sanjoanense, 2-0 
Folga: Feirense 

2’Jornada 
Torreense 

A.de Viseu 
Sp. Covilhà 
Sp. Pombal 
Oliveirense 

Àgueda 
Vilafranquense 

Sanjoanense 
Feirense 

Marinhense 
Arrifanense 
O. do Bairro 
Cucujàes 
Caldas 
Alcains 
U. Coimbra 
Lourinhanense 
Fâtima 

Ciclismo: Espanha - lance 
Armstrong galardoado corn 

prémio Principe das Asturias 
O ciclista norte- americano Lance Armstrong, 
vencedor das duas ultimas ediçôes do Tour de 
França, foi galardoado corn o Prémio "Principe 
de Astürias dos Desportos 2000". Armstrong, 
um dos 22 candidates, oriundos de 14 paises, 
chegou à final da votaçâo em competiçâo corn o 
golfista norte-americano Jack Nicklaus. 
O Prémio Principe de Astürias de Desportos é o 
ultimo dos oito prémios atribuidos anualmente 
pela Fundaçâo Principe de Astürias para 
distinguir as personalidades ou instituiçôes que 
mais se distinguiram nos campos das 
humanidades, letras, ciências, politica e 
desportos. Estes prémios, dotados cada um corn 
cinco mil contes e uma escultura de Joan Miro, 
serâo entregues solenemente em Outubro, em 
Oviedo, em acte presidido pelo Principe das 
Astürias e Herdeiro da Coroa espanhola, Felipe 
de Borbon. 

mulCados 
em 6500 conCos 

o FC Porto foi multado pela Uniào Europeia 
de Futebol (UEFA) em 50 mil francos 
suiços, o équivalente a 6 500 contes, devido 
a incidentes ocorridos no jogo corn o 
Anderlecht, referente à segunda "mâo" da 
pré-eliminatôria da Liga dos 
Campeôes. A comissâo de disciplina 
da UEFA considerou, para o efeito, 
terem sido lançados para o relvado 
do Estâdio das Antas objectos 
perigosos, como moedas, pedras e 
isqueiros, que também pesaram na 
aplicaçâo da multa de 40 mil francos 
suiços (cerca de 5 200 contes) aos 
holandeses do Feyenoord, na partida 
corn o Sturm Graz, da Austria. Do lote de 
casos analisados na mesma reuniâo pelo 
ôrgâo disciplinar, ressalta o afastamento do clube 
moldavo Chisinau 93 Constructorul de todas as 
competiçôes da UEFA pelo prazo de um ano, caso 
este clube se qualifique para qualquer das provas 
nos prôximos cinco anos. A sançâo relaciona-se 
corn incidentes ocorridos apôs o encontro corn o 
CSKA da Sofia, da pré-eliminatoria da Taça 

UEFA, disputado em 10 de Agosto, que a 
équipa bülgara venceu por 8-0 e no quai 
foram expulsos dois jogadores moldavos 
e outros quatro foram advertidos. No 

final do encontro, dirigentes moldavos 
terâo mesmo ameaçado o ârbitro 

corn uma pistola. No tocante a 
jogadores, a comissâo de 
disciplina da UEFA suspendeu 
por très jogos o espanhol 
Gustavo Lopez (Celta de Vigo), 
expulso numa meia-final da Taça 
Intertoto, em jogo corn o Zenit de 

Sâo Petersburgo, disputado em 8 
de Agosto. O clube galego foi 

também multado em 10 mil francos 
suiços (cerca de 1 300 contes) - 8 mil devido 

a "conduta incorrecta" da équipa e 2 mil por 
lançamentos de objectos perigosos para o relvado. 
Também o Real Madrid e o Valêneia foram 
multados em 8 mil francos suiços (cerca de 1 040 
contos), igualmente por "conduta incorrecta da 
équipa", em encontros da Supertaça Europeia e da 
Taça UEFA. 

(CIL 

1 PORTIMONENSE 
2 BARREIRENSE 
3CAM.LOBOS 
4 ATLETICO 

5 OLHANENSE 
6 BENFICA B 
7 ESTORIL 
8 MICAELENSE 
9 L.MADEIRA 
10 CASA PIA 
11 LOULETANO 
12 MACHICO 
13SEIXAL 
14 LUS. ÉVORA 
15 ORIENTAL 
16 SESIMBRA 
17 SPORTING B 
18 MARITIMO B 
19 CAMACHA 
20OPER\RIO 

Resultados 
Camacha - Barreirense, 0-3 
Orientai - Lus. de Évora, 02 Set 
Portimonense - Op. Desportivo, 5-0 
Sesimbra - Atlético, 3-2 
Estoril-Praia - Micaelense. 1-1 
Machico - Seixal, 0-0 
Man'timo "B" - C. de Lobos, 0-2 
Sporting "B" - Olhanense, 1-2 
Casa Pia - Louletano, 0-0 
Bentka "B" - Uniào da Madeira. 1-1 

2‘Jornada 
Barreirense - Benfica ”B” 
L. de Évora - Camacha 
Desportivo - Oriental 

Atlético - Portimonense 
Micaelense - Sesimbra 

Seixal - Estoril-Praia 
C. de Lobos - Machico 

Olhanense - Man'timo "B" 
Louletano - Sporting "B” 

U. da Madeira - Casa Pia 

Oam|3eonat:;o 
oional di 

OL XQHJmPA 

I MARIA FONTE 
2TAIPAS 
3 MONCAO 
4TER.BOURO 
5 VIANENSE 
6 NEVES 
7 SERZEDELO 
8 LIMIANOS 
9 MONTALEGRE 
10 AMARES 
II VALENCIANO 
12 FAO 
13 MIRANDES 
14 VILAVERDENSE 
15CABECEIRENSE 
16 JOANE 
17 MERELINENSE 
18 P.SALGADAS 

Joane - Serzedelo, 0-1 
Limianos - Montalegre, 1-1 
Terras Bouro - Mirandês, 2-1 
Neves - Cabeceirense, 1-0 
Vilaverdense - Vianense, 1-2 
Taipas - Merelinense, 2-0 
Pedras Salgadas - Maria da Fonte, 0-4 
Amares - Valenciano, 0-0 
Monçào - Fào. 2-1 

Sérié C 
CIL Xt^IDinPA 

1 ESTARREJA- 
2 GUARDA 
3 ANADIA 
4 AVANÇA 
5 GAFANHA 
6 GOUVEIA 
7 LOUSANENSE 
8 0L.HOSP1TAL 
9 SOURENSE 
lOF.ALGODRES 
11 MIRANDENSE 
12CESARENSE 
13 0L.FRA/MEAL 
14 P.CASTELO 
15 SR/UC 
16MANGUALDE 
17 SATAO 
18 VALECAMB 

U. Coimbra - Cesarense — 
Anadia - Mangualde, 2-1 
Estarreja - Satào, 2-0 
Gouveia - Lousanense, l-l 
Mirandense - Fomos Algores, 0-0 
Gafanha - Avança, 1-1 
Penalva Castelo - 01. Frades — 
Guarda - Valecambrense, 2-0 
Oliveira Hospital - Sourense, 1-1 

Sérié E 
€IL X<Q1D1I]PA 

1 MAFRA 
2 AG.CAMARATE 
3 CALIPOLENSE 
4 0DIVELAS 
5 LOUREL 
6S1NTRENSE 
7 CORUCHENSE 
8 PONTASSOLENS 
9 PORTOSANTENS 
10ALCOCHETENSE 
11 ELVAS 
12 r MAIO 
13 FANHOES 
14SACAVENENSE 
15 0L.MOSCAVIDE 
16 RIB.BRAVA 
17SAM.CORRE1A 
18S.VICENTE 

Lourd - r Maio, 3-2 
Coruchense - Sacavenense, 2-1 
Elvas - Alcochetense, 0-0 
Portosantense - Pontassolense, 1-1 
Ribeira Brava - Àguias Camarate, 0-2 
Odiveias - Samora Correia. 2-0 
Mafra - Sào Vicente, 8-0 
Calipolense - Olivais e Moscavide. 2-0 
Fanhôes - Sinirense. 2-3 

CL XQIDinPA 

1 P.RUBRAS 
2T1RSENSE 
3 AVINTES 
4 RIBEIRAO 
5 LAMEGO 
6 DRAGOES SAND 
7 PEDROUCOS 
8 AMARANTE 
9 P.BRANDAO 
lOESMORIZ 
1! FIAES 
12 LOUSADA 
13 S.MARTINHO 
14T.MONCORVO 
15 RIO TINTO 
16 VILA REAL 
17 LIXA 
18 REBORDOSA 

3 IP 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Pedrouços - Esmoriz, 2-1 
Fiàes - Dragôes Sandinenses, 1-2 
Lamego - Torre Moncorvo, 2-0 
Rebordosa - Ribeirào, 1-4 
Amarante - Lousada, 1 -0 
Pedras Rubras - Rio Tinto, 5-2 
Tirsense - Vila Real, 5-2 
Sào Martinho - Paços Brandào, 0-1 
Avintes - Lixa, 4-1 

Sérié □ 
CL IQUJinFA J IP 

1 BIDOEIRENSE 1 3 
2 SERTANENSE I 3 
3ALME1RIM I 3 
4 BENFICA 1 3 
5 BENEDITENSE 1 3 
6 U.TOMAR l 3 
7 MIRENSE 1 1 
8 PENICHE 1 1 
9ALCANENENSE I l 
lOFAZENDENSE 1 1 
11 EST.PORTAL. 0 0 
12US/RIA/AV1 0 0 
13 FERROVIARIOS 1 0 
14 PORTALEGRENS 1 0 
15 PORTOMOSENSE 1 0 
16SERNACHE 1 0 
17 BOMBARRALENS 1 0 
18CARANGUEJEIR 1 0 

Benfica C. Branco - Portalegrense, 2-1 
Mirense - Peniche, 1-1 
Fazendense - Alcanenense, 0-0 
Beneditense - Semache. 1-0 
Sertanense - Caranguejeira, 4-2 
Ferroviârios - Almeirim, 2-3 
Uniào Tomar - Portomosense, 1-0 
Est. Portalegre - U.Santarém -- 
Bidoeirense - Bombarralense, 4-2 

Serie P 
CL StQUJIllPA 

1 F.BARREIRO 
2 ALMANSILENSE 
3 AMORA 
4 LUS. VRSA 
5 ESTRELA VN 
6 FUT.BENFICA 
7 PADERNENSE 
8 PESCADORES 
9QUARTEIRENSE 
10 VASCO GAMA 
11 BE.^EL/UM/AL 
12 JUV.EVORA 
13 PALMELENSE 
14UM,'EL 
15 ALMADA 
16 0UR1QUE 
17 PINHALNOVENS 
18CASTRENSE 

3 IP 

Pademense - Vasco Gama. 0-0 
Quarteirense - Pescadores, 0-0 
Fabril Barreiro - Castrense, 2-0 
Est. Vendas Novas - Futebol Benfica, 1 -1 
Juv. Évora - Beja- 
Ourique - Amora, 1 -2 
Almada - Almansilense. I -2 
Esp. Lagos - Palmelense- 
Pinhalnovense - Lusitano VRSA, 0-1 
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As selecçôes de Portugal, sub-21 e "AA", entraram nas 

competiçôes ofîciais da época da melhor maneira, ou 

como se diz popularmente, corn o pé direito. 

A Estonia, foi o pais anfitriâo, com criar "amargos de boca" a muito boa 
duas selecçôes congénères, gente. Desta, jâ Portugal de "safou"... 
simpâticas, corn relative bom futebol, Curiosamente, o resultado foi igual 
mas inexperientes. Sâo équipas para em ambos os jogos: 

Estonia 1 - Portugal 3. 
Na selecçào "AA", o guarda- 
redes Quim "disse" que 
podemos contar corn ele, o 
maestro Rui Costa ainda 
esta ali para as curvas e, 
Figo, esta maduro e liberto 
de mazelas. No meio do 
campo, sentiu-se a falta de 
Paulo Bento... Castigos, 
fazem parte da carreira de 
um jogador e das équipas 
que defendem! 
Os "putos" demonstraram 
capacidades técnicas 
suficientes para que os 
selecionadores portugueses 
possam descansar em 
relaçâo ao amanhà. Hâ 
pano para mangas... 

Em relaçâo à fase final do Mundial 
2002, a selecçào de Portugal deu o 
primeiro passe. A seguir, temos: 
Dia 7 de Outubro, Portugal-Irlanda; 
dia 11 de Outubro, Holanda-Portugal 
e, os restantes jogos jâ em 2001. É 
precise "dar ao dedo" pois sô o 
primeiro lugar no Grupo em que 
estâo inseridos garante a qualificaçào 
para a final. Nesta altura, a França 

esta apurada por ser a actual campeà 
do Mundo, e também, o Japâo e a 
Coreia, por serem os organizadores 
do Mundial 2002. 
Sâo 50 candidates às vagas existentes! 
Nos europeus, dos 9 segundo 
classificados, um deles ocuparâ a 
"sobra" se fizer mais pontes do que o 
concorrente asiâtico. Nâo comecemos 
jâ a fazer contas... E3 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

TOHONTO’S 
fjlXUHAL SUPER MIX 

MOVE HOKM» DîARÎAS 
DE RADIO AO SERVIÇC 
DA CULTURA 
PORTUGUESA 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

CIRV-FM A ESTAÇÂO 
DO FÜTUROÜ! 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

FESIÏÏAL PORTUGUlS RADIO E TIIVISÂO 

Marrtimo 
■m IMtü m flMM 
o ultimo jogo da 2a. 

jornada da LIGA deu 3 

pontos ao Maritimo 

pois, mais esforçados, 

conseguiram por 

intermédio de Quim, 

bâter o Gil Vicente, 

por 1-0. 

Agora, corn zero pontos, o D. 
Aves, E. Amadora, Guimarâes e 
Beira Mar. Na frente, todos corn 6 
pontos, Boavista, Sporting, 
Belenenses, Salgueiros e S. Braga. 
A terceira jornada tem inicio 
sexta-feira, dia 8 de Setembro, 
corn o jogo o SPORTING- 
S. BRAGA, que começa às 4pm e 
sera transmitido pela SporTV. 
Sâbado, dia 9, PORTO- 
P. FERREIRA, às 2pm e 
transmissâo na RTPi. As 4pm, o 
U. LEIRIA-BENFICA, corn 
transmissâo na TVI. 
Domingo, dia 10, os seguintes 
jogos: às 11 am, BEIRA MAR- 

BELENENSES; D. AVES- 
CAMPOMAIORENSE; 
SALGUEIROS-MARlTIMO e 
GIL VICENTE-FARENSE. 
Às 13:30pm, E. AMADORA- 
BOAVISTA, corn transmissâo na 
SporTV. 
O ûltimo jogo da jornada, 
ALVERCA-GUIMARÀES, serâ 
na segunda-feira, dia II, às 
15:30pm, corn transmissâo na 
SporTV. 
Esta jornada jâ deve oferecer 
algumas surpresas... 


