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2 CANADA 
Quinta-feira, 21 Setembro, 2000 

O MILÉNIO 

dûûima 
com vértïebras 

Bronze jâ nos temos! 
Foi com grande nervosismo e emoçâo que a 
familia de Nuno Delgado assistiu, pela televisâo, 
ao combate que deu a medalha de bronze ao 
judoca português na classe menos 81 quilos dos 
Jogos Olimpicos Sidney2000. "Foi muito bom, 
mesmo muito bom", disse Filipe Rosas, marido 
da mâe de Nuno, Auta Lopes da Silva, 
residentes em Santarém, cidade para onde o 
judoca veio viver aos sete anos e onde começou 
a treinar, na Casa do Benfica. Nuno Delgado 
estudou até entrar para a Faculdade de 
Motricidade Humana, na qual se licenciou em 
Ciências do Desporto, vivendo actualmente em 
Lisboa. Acordados desde as 05:00 h, para 
acompanharem pela radio - "uma coisa estranha, 
seguir os combates de judo pela radio" -, foi 
"com muito orgulho" que assistiram à vitôria do 
Nuno, mas também "alguma decepçâo" por ele 

nao ir à final. Depois com os jornalistas que 
foram chegando. O telefone também nâo parou 
de tocar, com telefonemas desde Cabo Verde, 
onde reside o pai de Nuno, até à Suécia e um 
pouco de todo o pais. O que mais espantou a 
familia de Nuno foi o telefonema que receberam 
cinco minutes depois de terminado o combate. 
Era o judoca. Uma surpresa que emocionou 
todos. Como "grande mâgoa" fica apenas o facto 
de nâo terem conseguido ir a Sidney, 
acompanhar o Nuno, mas, por razôes diversas, a 
tentativa de organizarem a ida complicou-se e 
nâo conseguiram tratar de tudo a tempo. Nuno 
Delgado, que, segundo a mâe, apesar de viver 
em Lisboa continua a ter em Santarém o seu 
"refügio", recebeu um telefonema de parabéns 
do Governador Civil do distrito, segundo nota à 
imprensa distribuida pelo gabinete de Carlos 
Cunha. 

Cfl lu |_fl leitores 
Olà, assidues compauheirosl 

Afînal nâo resisti à tentaçâo de 
vos deixar o habituai 
apontamento "Tu câ Tu la", 
embora "esteja" na Regiâo 
Autônoma da Madeira, no 
"5o. Congresso das Comunidades 
Madeirenses". 
Como temos sempre muita 
matéria para divulgar, fiz esta 
jogada de antecipaçâo... 

Para além da jâ focada 14a. ediçâo do CICLO DE 
CULTURA AÇORIANA, no Lusitânia de Toronto, 
jde 18 a 26 de Setembro, temos também, de 23 a 30 
de Setembro, a "IV Semana Cultural Beirâ", 
iniciativa do Clube Académico de Viseu. 

O Clube Académico de Viseu of Toronto tem um 
programa bem atractivo para a sua "SEMANA 
CULTURAL BEIRÀ". 
No sâbado, dia 23 -dia de Sâo Mateus-, na sede- 
social do Canadian Madeira Club/Madeira House 

Community Centre, tem lugar o Jantar de Gala 
antecedido da cerimonia do hastear das bandeiras 
e entoaçâo dos hinos de Portugal e do Canada e de 
um "Porto de Honra". Depois do jantar, variedades 
com os Ranchos do Académico de Viseu e o das 
Costureirinhas de Cavernâes e, cantigas, com o 
intérprete convidado, Antonio Albernaz. 
Domingo, dia 24, Dia do Beirâo, com almoço e 
jantar regional a cargo do Chefe José Almeida (tal 
como nos restantes dias), vindo de Mangualde. 
Palestra, "Falar de um Concelho" e, variedades, 
com Otilia de Jesus, Dinis Cruz e Lusa-Can Tuna. 
Segunda, dia 25, Dia da Romaria, com os Ranchos 
do Académico e o das Costureirinhas de 
Cavernâes. 
Terça, dia 26, Dia da Juventude, com actuaçôes de 
Melissa André e Telmo Miranda. 
Quarta, dia 27, dia de "Portugal a Cantar", com 
almoço e jantar regional, e exibiçôes do Rancho 
"As Tricanas", Arsenal do Minho, Académico de 
Viseu e Costureirinhas de Cavernâes. 
Quinta, dia 28, Dia das Beiras, com actuaçôes de 
Otilia de Jesus e os Searas de Portugal. 
Sexta, dia 29, Dia do Fado, com Humberto Silva, 
Luciana Machado, Manuel Moscatel e Januario 
Araiijo. 
Sâbado, dia 30, Dia da Cidade de Viseu, almoço e 
jantar regional, e actuaçôes dos Ranchos 
Académico de Viseu e Costureirinhas de 
Cavernâes, e do artista convidado. Antonio 

Albernaz. 
Som e luzes de Sound's Good Productions. 
Informaçôes e réservas, pelo telefone: (416) 604- 
1125. 
Nâo percam esta oportunidade de se actualizarem 
corn a cultura das Beiras, em Toronto. 

O Abrigo Centre realiza o 3° Torneio anual de 
golfe, na terça-feira, 26, no Cardinal Golf Course, 
localizado no 2740 H^vy 9, Kettleby. O preço é 
$150.00 por participante. Para mais informaçôes, 
contacte o Abrigo Centre através do 534-3434. Este 
torneio é para fins caritativos. 

O Graciosa Community Centre de Toronto realiza 
no prôximo sâbado, 23, jantar corn baile 
abrilhantado pelo conjunto Chaves D ' Ouro. Para 
mais informaçôes contacte o Graciosa através do 
533-8367. 

No Domingo, 24, às 14:00 horas, perto de 20.000 
entusiastas, crianças, mulheres e homens vâo se 
congregar no Nathan Philips Square. Juntos vâo 
percorrer as ruas da baixa de Toronto para a 
campanha da luta contra a SIDA e ao mesmo 
tempo celebrarem as vidas que ainda sâo afectadas 
por esta doença. Para mais informaçôes contacte o 
(416) 340-8484, ext. 261. 

JMC 
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Pequenas histôrias de grande 

;| Na sua actual casa, 

%em 1967, O José de Quintal 

i teve sempre a sogra 

Virginia...na cspreita! 

No Funchal, exerceu a profissâo de 
Barman, na conhecida casa Indiana & 
Baiana. Desses tempos e até hoje, José 

Algerina e José de Quintal, cumprimentando 

0 Dr. Alberto Joâo Jardim, na sua primeira visita 

ao Canada. Vê-se ao fundo, 

Fernando Raposo e Jaime Velosa. 

O casai Quintal corn os 

Jtlhos Renato eRui. 

de Quintal é um ferrenho adepto do 
Nacional da Madeira. 
José de Quintal casou corn Algerina 

Quintal, natural do Sitio das 
Neves, Sâo Gonçalo, onde 
nasceu em 28 de Fevereiro de 
1928. Casaram no dia 30 de 
Abril de 1953, na Igreja do 
Socorro de Santa Maria 
Maior. 
Ao casai Quintal, nasceram os 
filhos Rui e Renato. 
José de Quintal -na 
companhia de mais 101 
companheiros- chegou a 
Halifax no dia 2 de Junho de 
1953. 
Ele e 14 companheiros foram 
enviados para Niagara-on-the- 
Lake, para a apanha de 
Cerejas e Pêssegos. 
Recorda que ganhava .25 

. cêntimos por cada cestinho de 
Cerejas. 
No Inverno, José de Quintal 
deslocou-se para Toronto, 
onde arranjou trabalho no 
restaurante grego Bassels. 
Começou a trabalhar na Copa 
do restaurante por nâo saber a 
lingua inglesa. Quem dava 
apoio aos que tinham 
dificuldade corn o inglês era o 
Antonio Placido, que estudara 
no Liceu e que veio, mais 
tarde, a ser seu compadre. 
Em 1956, Quintal entrou para 
a companhia de carnes Press 
Woods Brothers, onde 
reencontrou alguns dos sens 
companheiros de viagem. A 
companhia mudou o nome 
para Suifts Eastern, mas José 
de Quintal mantêve-se a 
trabalhar até 1985, altura em 
que a companhia encerrou as 
portas. 
Prosseguiu a sua carreira nas 
carnes, entrando para a 
Bittner's Packers, onde esteve 
até 1994, altura em que atingiu 
os 65 anos de idade e se 
reformou. 
José de Quintal foi um dos 
pioneiros madeirenses que 
andou a angariar fundos -os 
célébrés $20. dôlares-, para a 
compra do terreno do 
Madeira Park, onde 
actualmente se realizam as 
mais bonitas festas da 
comunidade madeirense. E, 
também, um dos fundadores 
do Canadian Madeira Club e 

I um dos grandes 
impulsionadores da compra 
da primeira sede do Clube, na 

IMasceu no 5ft:io do Bom Sucesso e tem uma vida de sucesso. 
Trata-se do pioneiro José de Quintal, do Bom Sucesso, Funchal, 

llha da IV/ladeira, onde nasceu no dia 81 de Outubro de 1SS8. 

College St., em Toronto. 
Recorda corn certa ironia a 
venda de um copo de Wisky, 
por .35 cêntimos, às 
escondidas das autoridades, 
para conseguirem dinheiro 
para as despesas. 
José de Quintal serviu o clube 
como Director, durante 18 
anos consecutivos, quàse 
diariamente. 
O filho do casai Quintal, Rui 
Quintal, vive na Califôrnia- 
USA, corn a mulher Cathy. 
Dois adorâveis netos nasceram 
do enlace: Ammy, de 17 anos e 
Ryan de 15 anos. Rui Quintal, 

O fiUio Rui e sua mulher Cathy, com os netos 

Ammy e Ryan, na California. 

é proprietârio de uma companhia de 
canalizaçôes. 
O Renato Quintal fez um curso de 
"Bate-Chapas", trabalha numa 
companhia de ferro e vive corn os 

pais. Solteirinho e bom 
rapaz... 
José de Quintal, aos 72 anos 
de idade, goza de uma saüde 
invejâvel. Como diz que a 
vida é curta, viaja corn certa 
frequência à sua terra natal e, 
à California, para ver o filho e 
os netos. Na comemoraçâo 
dos 25 anos de casados, o 
casai foi bafejado corn uma 
viagem de cruzeiro. 
Com certa graça, diz que joga 
na lotaria semanalmente para 
ver se enriquece pois, a 
trabalhar, nâo o consegiu. A 
esperança é a ultima coisa a 
morrer... -Mesmo assim, que 
morra a esperança e deixem- 
me ficar mais uns tempos!- 
Disse corn uma gargalhada 
sonora. 
Os governantes dizem 
constantemente que os 
émigrantes portugueses sâo 
bons trabalhadores e gente 

honesta. José de Quintal é disso um 
bom exemplo. Bern hajam os 
pioneiros de 1953 que nos abriram as 
portas e nos deram bom nome. 

JMC/ Eugénio Rodrigues 

iCHURRASOUEIRA AVEIRENSE j 
Frango na brasa de 
carvâo vegetal, Leitâo à 
Bairrada e muîto mais.- 

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

I Tei.; (416) 538-3197 • Fax; (416) 538-9415 | 
^^^1184 Bloor St. W Toronto, Ontario M6H 1N2 
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Finalmente o aeroporto 
qua a Madeira precisaua 
O présidente do governo regional, Alberto 
Joao Jardim, agradeceu à Uniâo Europeia e a 
Antônio Guterres e Cavaco Silva o 
contributo que deram para que a obra do 
novo Aeroporto Internacional da Madeira se 
concretizasse. 

"Toda a obra que se faz neste territôrio autônomo é 
obra de Portugal. O desenvolvimento da Madeira é 
desenvolvimento de Portugal", realçou. Joâo 
Jardim sublinhou ainda: "hâ momentos em que 
perante o significado e grandeza das obras as 
palavras sao desnecessarias". 
A nova pista do aeroporto da Madeira, que permite 
receber aviôes de grande porte, foi inaugurada, na 
passada sexta-feira, pelo Présidente da Repüblica, 
Jorge Sampaio, no primeiro de dois dias da visita 
que efectuou à Regiâo Autônoma da Madeira. O 

^ aeroporto - que agora se passa a chamar Aeroporto 
da Madeira - apresenta uma pista de 2.781 metros, 
mais mil metros do que a anterior, uma nova 
aerogare capaz de receber 3,5 milhoes de 
passageiros/ano e um terminal de carga com 
capacidade para 16 mil toneladas, incluindo 
estruturas de refrigeraçâo. O investimento rondou 
os 106 milhoes de contos. A nova pista permite à 
Madeira receber aviôes de grande porte como os 
Boeing 747 e os Airbus 340. Desta forma, a Regiâo 
poderâ estabelecer parcerias com novos mercados 
turisticos como o Continente Americano. 
O Présidente da Repüblica, Jorge Sampaio, 
salientou a importância do novo Aeroporto 
Internacional para a regiâo e para o pais, 
sublinhando que a obra resultou da solidariedade 
institucional e coesâo nacional. Sampaio falava 
durante a cerimônia de inauguraçâo, tendo 
destacado que esta obra résulta de um conjunto de 
princlpios que incluem a "visâo estratégica" para o 
desenvolvimento do pais, a "solidariedade 

institucional e territorial" e a estabilidade e 
continuidade nas opçôes estratégicas fundamentals 
para Portugal. "Independentemente das naturals 
divergências entre partidos, corn programas e 
iniciativas distintos, importa que permaneça 
sempre em aberto a capacidade de eles 
concentrarem entre si as grandes linhas mestras de 

que dépende o nosso futuro colectivo", 
afirmou Jorge Sampaio. Por seu turno, o 
primeiro-ministro, Antônio Guterres, 
destacou que “hoje é um dia de festa para a 
Madeira e para Portugal", lembrando que 
esta obra resultou da conjugaçâo de 
vontades politicas do governo regional, 
executivos da Repüblica de Cavaco Silva e 
do actual. Adiantou ainda que a obra 
expressa très principios essenciais; o da 
solidariedade, da afirmaçào da autonomia 

da projecçâo das entidades da 
Repüblica nas regiôes 
autônomas, no domlnio 
do transporte aéreo, 
contrôle de trâfego 
aéreo e da defesa aérea. 
A nova estrutura 
aeroportuâria da 
Madeira custou 106 

milhôes de contos, 
comparticipados pela Uniâo 
Europeia, Estado Português 
Regiâo Autônoma da Madeira. 
Na cerimônia de inauguraçâo 
do "novo" Aeroporto 
Internacional da Madeira, o 
présidente da Aéroportés 
Navegaçâo Aérea da Madeira 
(ANAM), Fernando Melo 
Antunes considerou que esta 
infra-estrutura représenta "um 
monumento à competência da 
engenharia portuguesa", tendo 
homenageado Edgar Cardoso, o 
engenheiro que concebeu 
soluçâo técnica para 
plataforma, assente em pilares 
no mar, e o serralheiro Silva 
Correia, a ünica vitima mortal 
deste projecto. "A ilha da 
Madeira fica menos ilha e esta 
agora apta a tirar mais partido 
do que os seus filhos realizam 
diariamente", sustentou. 
Fernando Melo Antunes 
salientou que o conselho de 
administraçâo da ANAM 
reconhece "o apoio active 
recebido dos seus accionistas, 
designadamente da Repüblica 
Portuguesa - pela criaçâo das 

condiçôes institucionais necessârias e orientaçâo 
sem falhas, o constante estimulo à acçâo, resoluçâo 
competente dos mil e um problemas da Regiâo 
Autônoma da Madeira - e do accionista 
maioritârio, a Aéroportés de Portugal (ANA), pelos 
recursos colocados à disposiçâo". Antecedendo os 
discursos, o Bispo do Funchal, D.Teodoro Faria, 
abençoou o novo aeroporto. Por sua vez, o 
présidente do Institute Nacional de Aviaçâo Civil 
(INAC), comandante Jorge Lopes, efectuou a 
leitura do certificado desta infra-estrutura. Foi 
ainda assinado um protocole entre o governo 
regional da Madeira e a TAP relative â 
concretizaçâo de uma ponte aérea Funchal/Lisboa 
e ao desenvolvimento das ligaçôes europeias de 
curta duraçâo, subscrito pelo secretârio regional da 
Economia, Pereira de Gouveia, e pelo vice- 
presidente da transportadora nacional, José 
Queirôs. E] 
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ACAPO distingue personaiidades do ana 
A Aliança dos Clubes e 
Assocîaçôes Portuguesas do 
Ontario, realizou no passado 
Domingo, no Mississauga 
Convention Centre, o almoço 
anual para atribuiçâo do 
Prémio Mérito que este ano, 
ao contrario dos anteriores, 
foi concedido a seis 
individualidades comunitàrias. 

Nos anos anteriores, o prémio era entregue a 
quem se distinguia, pelo seu trabalho comunitârio, 
acçâo e dedicaçâo. Este ano, para além do prémio 
Trabalho Comunitârio, foram criados mais cinco: 
Belas Artes, Literatura, Comunicaçào Social, 
Mûsica e Desporto. Présentes varias 
individualidades oficiais e politicas que 
enalteceram nos sens discursos a 
iniciativa da ACAPO. 

A distribuiçâo dos Prémios de 
Mérito foi assim efectuada: 
-Belas Artes, Hildebrando Silva 
-Literatura, Dr. José Carlos Teixeira 
-Comunicaçào Social, Antônio 
Ribeiro 
-Mûsica, Antônio Amaro 
-Desporto, Francisco Bolota 
-Trabalho Comimitârio, Tony 
Dioniso 

Querido e admirado por toda a 
comunidade, foi depois a vez de 
Antônio Amaro (o ünico a sorrir e a 
fazer rir). “Nâo estâ certo... eu julgava 
que sô vinha tocar... ainda me dâ para 
aqui algum ataque...”, foram as 
palavras de Antônio Amaro, .sempre 
agradâvel, sempre naturalmente artista. 
O caracteristico nâo se escolhe, aparece 
porque é essa a sua natureza. E se 
dissermos que o Antônio Amaro é uma 
marca indelével na comunidade 
portuguesa do Canada, nâo cometemos 
nenhum disparate, antes pelo contrârio. 
Deu alegrias à comunidade jâ lâ vâo 
mais de 20 anos. Muita gente se lembra da grande 
équipa do First Portuguese que derrotou o 
campeâo F.C. do Porto por 3-0, em 1979. Dentro 
das quatro linhas foi sempre um exemplar atleta, 
apanâgio dos grandes campeôes. Agora chegou a 
altura do distinguirmos e justamente. “Fui apenas 
um jogador de futebol, filho de familia humilde e 

Dma distinçâo que sô pode pecar por 
tardia foi a conferida a Hildebrando 
Silva. Surpreso, nâo encontrou 
muitas palavras para se expressar 
mas acabou por dizer da sua 
satisfaçâo e felicidade por ter sido 
escolhido, terminando corn um 
agradecimento aos présentes e à 
ACAPO. Hildebrando Silva é um 
artista português que, um pouco por 
toda a comunidade, quer nas nossas 
casas quer em locais püblicos e 
comércio, estâ présente através das 
suas pinturas. 
O Professor José Carlos Teixeira, um activista 
comunitârio abnegado, disse que “é uma honra 
aceitar este trofeu de mérito, sobretudo por vir 
duma organizaçâo como a ACAPO. Uma 
organizaçâo que deve continuar a ser a voz de 
todos os nossos clubes e associaçôes. José Carlos 
Teixeira devota grande parte do seu trabalho e 
atençâo à presença portuguesa no Canadâ, como é 
prova o seu recente lançamento “The Portuguese 
in Canada”, tendo sempre o cuidado de pensar no 
futuro da comunidade e de como projectar a 
imagem da cultura portuguesa nos espiritos mais 
jovens. 
Muitos de nôs chamamos-lhe o decano da 
comunicaçào social portuguesa no Canadâ. 
Antônio Ribeiro, director do jornal “Correio 
Português”, bem merece ser distinguido, pois o 
seu trabalho no sector da informaçâo jâ vai para 4 
décadas o que responde pela sua acçâo. Antônio 
Ribeiro confessou-se triste por a editora do jornal. 
Maria Alice Ribeiro, infelizmente, nâo poder estar 
présente pois o jornal é trabalho de ambos. 
“Agradeço à ACAPO por se lembrar dos valores 
culturais que nos ligam ao nosso passado 
histôrico”, concluiu. 

Tony Dioniso Dr. José Carlos Teixeira Hildebrando Silva 

Antônio Ribeiro Antônio Amaro 
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pobre. Nunca fui um grande tecnicista mas o meu 
sonho era jogar na 1 Divisâo o que acabei por 
conseguir durante 10 épocas.” Disse Francisco 
Bolota ao receber o (mais um) trofeu. Visivelmente 
comovido , agradeceu â sua mulher pela sua 
paciência, nâo tendo podido terminar por ter sido 
interrompido pelo 
estrondoso aplauso que 
recebeu da audiência. 
Na luta por melhores 
condiçôes para os 
trabalhadores e na 
prosperidade da sua 
comunidade, hâ muito 
tempo que se encontra 
envolvido Tony Dioniso. 
O seu nome começou a 
ser conhecido através das 
suas muitas iniciativas, 
sempre dirigidas no 
sentido de melhorar 
alguma coisa e beneficiar 
a comunidade 
portuguesa. “Nâo sou 
politico mas sindicalista 

corn grande orgulho”, disse Tony Dioniso ao ser 
agraciado corn o prémio Trabalho Comunitârio 
da ACAPO, agradecendo â sua familia, colegas de 
trabalho e todos os sôcios do Sindicato Local 183. 
E, a provar aquilo que aqui ficou escrito. Tony 
Dioniso anunciou mais uma iniciativa que vai ser 
constituida pelo jantar inaugural do novo palco do 

Sindicato Local 183. Até aqui, 
nada de novo, a nâo ser que os 
proventos desta inauguraçâo vâo 
ser aplicados na compra de um 
autocarro para a Associaçâo dos 
Déficientes Portugueses do 
Ontârio. Adiantou ainda que 
200 bilhetes jâ foram vendidos o 
que garante, para jâ uma receita 
de cerca de 200.000 Dôlares. 
Os prémios que as pessoas 
recebem sâo momentos da sua 
vida que estimarâo e 
conservarâo na memôria pelo 
resto das suas vidas. 
Acompanha-nos, porém, certas 
vezes, um sentimento de 
descrédito pois achamos que os 
prémios nâo sâo precisos para 
nada. Assim nâo é, desde que se 
tenha atençâo a certas linhas 
gérais que devem conduzir a 
escolha para que ela seja 
imaculada. Admirar, distinguir e 
premiar alguém pelo seu 
trabalho, sô pode distinguir, ao 

mesmo tempo, todos os 
intervenientes dum dado grupo, pois nada se faz 
sozinho. 

Para o ano a ACAPO irâ distinguir outras 
individualidades. Esperemos que a escolha seja tâo 
boa como a deste ano. „ . ,, , 
 Domingos Meto 

Francisco Bolota 

The best kept secret in town! r 
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 Cl^ 
Tel (416) 594-7224 or 1-888-808-9764 'Vood 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 
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Publicidade do Exercito cortaO^ 
polo Governo por f alta de dinneiro OMinistério da Defesa 

chumbou uma proposta do 
Exército para o lançamento 

de uma campanha publicitaria na 
Comunicaçâo Social, destinada à 
angariaçâo de voluntârios para as 
fileiras, segundo fonte militar. 
De acordo corn a mesma fonte, o 
Exército tinha solicitado uma verba 
de 250 mil contos para suportar a 
campanha, mas o Governo recusou a 
atribuiçâo dessa verba, cortando as 
pernas à iniciativa dos militares, nào 

obstante saber que em 2003 acaba o 
serviço militar e que sem propaganda 
nâo hâ soldados. 
A informaçâo surgiu na sequência de 
um artigo publicado na ediçâo do 
jornal Correio da Manhâ do dia 13 do 
corrente mês, em que era noticiado o 
cancelamento do exerclcio Lusiada 
2000, por falta de efectivos, o 
problema que a campanha de 
angariaçâo de jovens pretende 
colmatar. O Estado-Maior do 
Exército confirmou a récusa do 

local 183 val ofeiecer aiitocaf ro 
aos deflcientes portugueses 
A Universal Workers Union, l.ocal 
183, informou que, no proximo dia 
30 de Setembro, serâ inaugurado o 
novo palco do Gerry Gallagher 
Hail, concebido por um artista local 
e construido em tijoio. Segundo o 
comunicado daquele Sindicato o 
palco constitui-se como uma obra 
de artc. 
Os proventos desta iniciativa 
revertem a favor do Disability Trust 
Fund da Local 183 que, através dum 
exccutivo prôprio reunirâ 
anualmente para julgar a assistência 
a individuos ou grupos de 
déficientes fisicos. 
Jâ agendado estâ o primeiro 
projecto que é a compta de um 
autocarro, equipado especialmente, s 

para o transporte de déficientes j 
fisicos e que sera doado à Sociedade 
dos Déficientes Portugueses do ^ 
Ontario que deverâ tomar posse do 
mesmo na prbxima Primavera, 
sendo este o primeiro de muitos 
outros projectos. 

No dia da inauguraçâo do palco do 
Gerry Gallagher Hall, serâo 
efectuados outros donativos à 
Princess Margaret Hospital 
Foundation for Cancer Research, 
The Hospital for Sick Children, j 
The Austin Society of Ontario, The \ 
International Prostate Cancer 
Research Centre e Brampton- 
Caledon Community Living ^ 
Association. 

Ministério da Defesa em 
atribuir, "para jâ", a verba em 
causa, mas recusou-se a 
comentar a decisâo. Quanto 
aos efeitos da decisâo governamental 
no futuro da incorporaçào nas fileiras 
o Estado-Maior do ramo terrestre das 
Forças Armadas adianta que, corn o 
fim do serviço militar, a chamada às 
fileiras nâo pode dispensar a 
publicidade na Comunicaçâo Social, 
à semelhança do que estâ a acontecer 
em paises como a Inglaterra e a 
França. 
O Ministério da Defesa confirmou ter 
determinado o corte, por "constran- 
gimentos orçamentais", se bem que 
tenha adiantado que esse corte foi 
feito "respeitando as prioridades 
definidas pelo Exército" - o que 
poderâ também significar que o 
Exército nâo foi suficientemente 
persuasivo na questâo da publicidade 
integrada na estratégia de 
recrutamento. 
A campanha publicitaria séria 
lançada Jâ no proximo ano, a par da 
promoçâo directa, com recurso a 
cartas, aquisiçâo de viaturas 
especificas para o efeito, 
melhoramento de espaços para 
atendimento, "stands" e formaçâo de 
pessoal para atendimento. 
A Defesa aceitou a proposta do 
Exército para esta ultima rubrica, 
abrindo mâo da respectiva verba de 
suporte, cerca de 450 mil contos, mas, 
no entanto, vedou a verba inferior de 
250 mil contos. E uma questâo que 

levanta muitas interrogaçôes junto de 
sectores militares, uma vez que o 
Ministério chefiado por Castro 
Caldas tem a noçâo exacta das 
dificuldades porque passa o Exército 
para conseguir dar resposta às tarefas 
da Defesa Nacional, e, por outro lado, 
é por ali que passam as imposiçôes 
governamentais para o cada vez 
maior empenhamento de forças no 
exterior. 
E uma situaçâo de carêneia porque 
passam também a Marinha e a Força 
Aérea, mas no Exército é mais 
sentida, uma vez que este ramo das 
Forças Armadas tem sido chamado a 
dar, proporcionalmente, maiores 
contribuiçôes para o "braço armado" 
da politica externa, a nivel da NATO 
(Bosnia e Kosovo), ONU (Angola e 
Moçambique) e missôes estritamente 
de interesse nacional (Timor e acçôes 
de formaçâo em Angola, Guiné e 
Moçambique. E esta realidade, 
baseada no levantamento à pressa de 
subunidades operacionais (ver caixa), 
pouco tem a ver corn o politicamente 
correcto "exército profissional". Mas é 
também destes soldados de quatro 
meses que se têm alimentado as 
missôes para o exterior, que 
consubstanciam um vinculo entre o 
militar pronto e o Estado, pela força, 
primeiro, do regime de voluntârio e, 
depois, de contrato. E] 

FINE ► 88 ORFUS < 

LEATHER 
B V JAIX/IES Sc J l\/l B S 

DIARIAMENTE ATE 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JA DE SI BAIXOS 
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L4X0T4Z S 
Ladies’ Rashiions 

UMA NOVA COLECÇÂO DE... 

C 
A 
B 
E 
D 

A 
L 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

D Casacos de 3/4 
a Casacos de pele compridos e de 3/4 
a Sobretudos e casacos de 3/4 
O Casacos, saias, caiças, coletes e bombers 
o Casacos por medida e directamente das prateleiras 
a Tamanhos normal e grande 
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► Alteraçôes ►Arranjos ►Medidas grandes 

PELE DE OVELHA 
O MELHOR EM CONFORTO E PARA O AQUECER 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISll! 

Vestidos - Modèles para todas as ocasiôes 
Fatos - Elegantes e Clàssicos 
IMITAÇÂO DE PELE - Luxuoso e confortàvel 

L3./O3.X0mir3. - casacos compridos e de 3/4 

Imilacâo de seda e micro fibras o 
Casacos de Outono e Inverno compridos e de 3/4 

Até de descente todos os diasü! 
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Esmeralcîas do At;lânt;ico 
Decorre até dia 26, terça-feira, nas instalaçôes do 
Sporting Clube Lusitania de Toronto, o 14° Ciclo 
de Cultura Açoriana, promovido pelo Centro de 
Divulgaçâo Açoriana em Toronto. 
A abertura oficial teve lugar na passada segunda- 
feira, tendo o responsâvel Oliveira Neto 
apresentado os vârios convidados quer se 
deslocaram a Toronto para o efeito. 
Em representaçâo do Présidente do Governo 
Regional dos Açores esteve présente o Dr. 
Marcolino Candeias Coelho Lopes, Director 

Regional da 
Cultura, ele 
proprio 

emigrante em Montreal durante 11 anos. 
O Dr. Henrique Aguiar Rodrigues, Présidente do 
Instituto Cultural de Ponta Delgada, dissertou 
sobre o livro Saudades da Terra, da autoria de 
Caspar Frutuoso e o escritor, dramaturge e artista 
plastico Alamo de Oliveira recitou 5 poemas, 
incluindo 1 de Vitorino Nemésio. 
O Director dos Museus da Ilha do Pico Dr. 
Manuel Francisco Costa, ele proprio exécutante 
musical teve a oportunidade de interpretar 
algumas das suas cançôes originais, tendo o dia 
terminado com musica classica pelo Duo 
Faialense, que também se deslocou de Portugal 
para fazer parte deste Ciclo de Cultura Açoriana 

de Toronto. 
O 14° Ciclo de 
Cultura Açoriana 
constitui uma 
valiosa oportunidade 
para nos 
aproximarmos, em 
espirito, de tâo vasto 
patrimônio cultural, 
que o Centro de 
Divulgaçâo Açoriana 
de Toronto tâo bem 
tem chamado a 
atençâo da 
comunidade, ano 
apôs ano. 

Aniirërsàrio 

E vâo passando os anos pela Cirv Radio, que vai 
prosperando, o que se deve a toda uma grande 
équipa que delà faz parte. 
É por isso que, ao pensarmos na estaçâo de 
râdio, à quai estâ ligado o jornal O Milénio e o 
programa televisivo Festival Português, 
justamente temos de lembrar os seus membros 
que a fazem progredir ano apôs ano, ficando eles 
também mais velhos, ou melhor,, mais 
experientes. 
Foi o caso do Vice-Presidente da Cirv Radio 
Alberto Elmir que, obrigado por todo o pessoal, 
teve de fazer uma pausa no seu trabalho, 
levantar-se da sua secretârîa e soprar as vêlas 
{poucas} de um bolo que o esperava na cafetaria, 
para celebrar mais um aniversârio. 
Que conte muitos, cheios de felicidade e com 
poucas dores de cabeça que o trabalho sempre se 
encarrega de dar, sâo os votos renovados de toda 
a équipa da Cirv/Fesüval/Milénlo. 

Elton John 
cancela espectàculo 
em Portugal 
e vai ser processado 
por danos 

O astro britânico da mùsica 
pop Elton John cancelou 
repentinamente um espetâ- 
culo que daria na noite de 
quarta-feira passada, no 
Estoril, depois de receber 
um telefonema que lhe 
causou um "trauma 
emocional", informou um dos 
organizadores do show, Mârio 
Ferreira, gerente do Casino do 
Estoril. 
Ferreira disse ter recebido esta 
explicaçâo numa mensagem enviada 
pela editora do canton Cerca de 
1.200 fàs pagaram cerca de 23 contos 
pelo bilhete para ver o astro cantar 
durante um jantar, no casino. Mas, 
meia hora antes do inicio do 
espectàculo, que deveria começar às 
23 boras, o espetâculo foi cancelado. 
Elton John teria manifestado 
preocupaçâo por ter visto cadeiras 
vazias no salâo e anunciou que 
precisava espairecer, segundo outro 

administrador do casino, Nuno Lima 
de Carvalho. 
"Ele disse que sairia para respirar ar 
fresco, mas pegou no seu carro e foi 
para o aeroporto, onde embarcou no 
seu aviâo particular. 
Nâo disse adeus, nem nada", afirmou 
Carvalho. 
A administraçâo do casino recusou- 
se a aceitar uma proposta dos 
empresârios de Elton John, no 
sentido de remarcar o espectàculo 
para a quinta ou a sexta-feira, e 
anunciou que vai processar o cantor 
num tribunal britânico, onde exigiria 
indemnizaçâo por danos morais e 
materiais. 

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

RIVERVIEW Produce, de AMARAL E FILHOS, 
estâ situado no 50 Alma Ave., junto à Dufferin St., 

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: 1416) 588-2489 
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 
NO FRILLS de Brampton 
(Vodden e Hwy 10) e 
Woodbridge (27 e Langstaff). 
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. 
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UA REFORÇA MÉTODOS DE 
APRENDIZAGEM 

A Universidade dos Açores (UA) arranca em 
Outubro com uma "oficina de formaçâo" destinada 
a permitir aos professores primaries o ensaio de 
novos métodos de ensino e aprendizagem. 
Segundo o Centro de Recursos de Educaçâo 
Especial de Ponta Delgada, entidade associada ao 
projecto, a iniciativa prolonga-se até Março de 2001. 

GRUPO ORIENTAL COM 
TÉCNICOS PARA 2\JUDAR 
MOBILIDADE DE CEGOS 

As ilhas do Grupo Oriental, Sao Miguel e Santa 
Maria vao dispor de oito técnicos habilitados a 
formar cegos para mobilidade na via publica ou nos 
espaços privados, a partir do final do mês de 
Setembro. Este sera considerado um passo 
importante, uma vez que os calcules oficiais 
indicam a existência de 130 pessoas com 
deficiências visuais graves, 40 dos quais 
completamente cegos nestas duas ilhas do 
arquipélago dos Açores. 

PONTA DELGADA VAI TER 
AGENDA CULTURAL 

A Câmara de Ponta Delgada anunciou o 
lançamento, no ultimo trimestre deste ano, de uma 
agenda cultural com os principals acontecimentos 
programados para o concelho e roteiro turistico da 

OiSTRiSUTORS tNC. 
Electrodomésticos de Exportaçào Autorizados 

de 220v/50Hz 

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. 

1520 Steeles Ave. W. 991 Matheson Blvd. E. 
'J’DJSBD iJMlsaSldJaa) 

Tel: (905) 669-3734 Tel: (905) 238-1400 

#râfisï l“®§S“SllN.4‘2iô 

cidade. Segundo o vereador Luis Silva Melo, a 
publicaçâo, de periodicidade trimestral, induira 
informaçôes sobre igrejas, jardins, artes, 
espectâculos, exposiçôes, cinema e concertos 
agendados para a maior cidade açoriana. 

DOENTES VISUAIS ESPERAM 
TRÈS ANOS PARA CONSULTA 

feridas nos 221 acidentes de viaçâo registados em 
Agosto nas estradas açorianas, revelou a PSP. 
Segundo uma fonte policial, os acidentes mortals 
ocorreram nas ilhas de S. Miguel e Terceira. 
Desrespeito das regras de trânsito, distracçôes, 
conduçâo sob a influência de alcool e falta de 
habilitaçâo legal para conduzir, constituiram as 
principals causas destes sinistrés, de que 
resultaram, também, 137 feridos ligeiros. 

O Governo nâo responde, hâ très anos, às propostas 
de serviço convencionado para acabar corn uma 
lista de espera em Oftalmologia, no Hospital de 
Angra, que jâ vai em très anos. Jorge Correia, 
delegado da Ordem dos Médicos na Terceira, 
acusou o Governo de ser o principal responsâvel 
pela demora no Serviço de Oftalmologia do 
Hospital de Angra do Heroismo. 

LISBOA NÂO AUTORIZA 
CAMPUS DO PICO DA URZE 

AEROPORTOS AÇORIANOS 
COM MAIOR SEGURANÇA 

No proximo ano, très aéroportés dos Açores 
poderâo contar corn maior indice de segurança, 
corn a instalaçâo do ILS (Instrument Landing 
System). 
Este sistema sera implementado nos aéroportés de 
Ponta Delgada, Horta e Santa Maria, permitindo 
uma evoluçâo significativa na area da navegaçâo 
aérea. 

O Governo da Repüblica ainda nâo autorizou a 
abertura de concurso pùblico para a construçâo do 
novo campus da Terceira da Universidade dos 
Açores (Pico da Urze) e jâ começou a cortar nas 
verbas previstas para a obra. 

BASE AÉREA NAS L^JES COM 
NOVO COMANDANTE 

Na passada Sexta-feira, o coronel Pereira da Cruz 
assumiu o cargo de novo comandante da Base 
Aérea n° 4, nas Lajes, ilha Terceira, substituindo 
Queirôs do Reis, oficial corn a mesma patente. As 
cerimônias de transferência de comandados foi 
presidida pelo Chefe de Estado-Maior da Força 
Aérea, general Alvarenga dos Santos, incluindo 
desfiles de forças em parada e de meios aéreos. 

QUATRO MORTOS E 22 
FERIDOS EM AGOSTO 

Quatro pessoas morreram e 22 ficaram gravemente 

SISMOS DE FRACA 
INTENSIDADE NA ILHA 

TERCEIRA 

No passado dia quatro deste mês, foram registados 
très sismos de fraca intensidade na ilha Terceira. 
Este fenômeno teve epicentre na crista submarina a 
Sudoeste desta ilha do Grupo Central açoriano, 
corn intensidade entre os graus II e IV na escala de 
Mercalli. Destas pequenas "agitaçôes terrestres", 
nâo foram apurados quaisquer danos materials. 

SECUNDARIA REMODELADA 

PROMETE MAIS QUALIDADE 

Os cerca de 2500 alunos que este ano lectivo vâo 
frequentar a Escola Padre Jeronimo Emiliano de 
Andrade, na ilha Terceira, vâo encontrar um 
estabelecimento de ensino corn um novo visual 
interior. As obras de beneficiaçâo decorrem a todo 
o vapor para que, no dia 19, a Escola possa abrir as 
suas portas de "cara lavada". 

Camboja alagado 
Inundaçôes, tufôes e depressôes tropicals 
no Camboja jâ provocaram, pelo menos, 
109 mortos e muitas perdas patrimoniais. 
Desde hâ dois meses que as maiores cheias 
dos ùltimos 70 anos devastam a regiâo e 
fizeram jâ deslocar 60 mil pessoas. 

As maiores inundaçôes registadas no Camboja 
desde hâ setenta anos provocaram jâ pelo menos 
109 mortos e um milhâo de desalojados, 
anunciaram fontes oficiais em Phnom Penh. 
O problema das cheias começou hâ dois meses 
corn as chuvas intensas e agravou-se no inicio de 
Setembro corn a passagem dos tufôes e 
depressôes tropicais pela regiâo da Indochina. 
O présidente da Comissâo Nacional de 

Prevençâo de 
desastres naturals, 
Peou Samy, 
anunciou que 
desde finals de 
Julho hâ noticia de 
pelo menos 109 mortos devido às inundaçôes. 
Nas provincias de Na Giang, Dong Thap e Long 
Na, as autoridades evacuaram pelo menos dez 
mil pessoas, e outras 50 mil abandonaram as 
suas casas devido às cheias. No vizinho 
Vietname as inundaçôes afectam sobretudo o 
delta do rio Mekong, no sul do pais. A Cruz 
Vermelha Internacional anunciou jâ que sâo 
necessârios 3,4 milhôes de dôlares (748 mil 
contos) de ajuda urgente, para assistência aos 
desalojados do Camboja e do Vietname. 
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CANAL 2 9 

Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 Horas por dia 
Lasonic CDP-870 

Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

$140.00 

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio 
Cassette Recorder 

w^UU 

lasonic 
Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

$120Ji 

Lasonic 
TRC-395 

AM/FM 
Stereo 
Cassette 
Recorder 
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MetroSonix 
^ MS-222-S 

AM/FM/SCA 

Citiien 
Radio 

1822K 

Stereo Cassette 
Recorder 

$90.00 

\ i \ \ ^ 

I i r. 

AHêiHwmiM 

$so.oo* 
MetroSonix 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

$52.00 

$80.00 
’^Plus GST&PST 

MetroSonix 
MS-283 
SCA/FM 
Radio Receiver 

IJI' 
MetroSonic MS Y2K 

FIV^SCA Receiver 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
ESTES RiDIOS ESTlO À VENDU NOS SE6IINTES LOCNIS: 

y EM TORONTO: Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
; * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 

Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel; (905) 279- 
9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats - 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSHAWA: - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 

, EM LONDON : Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 HamUton Rd. 
519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 

; 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 
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NOME 

MORAOA 

ciPAOE  PRCviNClA C'OOIGO POSTAL 

( ) 
NUMÉRO DS TELEFONÊ 

E-MAIl 

Entre em contacte com aWoHd Vision através do 1 8 0 0 268“3955 
World Vision e uma organizacao crista e humanitaria akancando um Mundo sofredor 

Euqueroajudaramandar provisoesdeemergência 
para as vrtimas das inundaçôes no Brasil. 

; $30 providencia comida para uma familia 
; $45 providencia roupa e sapatos para 3 criancas 
; $60 providencia comida, agua potavel, filtro de a'gua e medicamentos para 

uma familia 
$ 150 providencia materiais de construçâo para uma casa 

^ Outro $  
: Gostaria de apadrinhar uma criança no 

Brasil L Mocambique i Urn lugar mais necessitado 
Aqui esta o meu primeiro pagamento de $31. 

Gostaria de usar ; : MasterCard Visa 

NUMERO DO CARTAO 

DATA be EXPiRACAd 

ASSINATURA 

Por Favor 
endorce o cheque a VStorldVision Vision ^ 

2091692 / 92122 
663C Turner Valley Rd. 
Mj5si5saug5, Ontario 
L5N 2S4 

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. 

ja de si desperadamente pobres, milhares agora perderam tudo. 
Precisam de comida, agua potavel, roupas e urn lugar seguro para 
dormir. Criancas vulneriveis arriscam-se a apanhar infecçôes 
respiratdrias e doencas derivadas da agua tal como a colera e a febre 
de dengue. 

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

A World Vision esta - providendando materiais de construcîo 
como cimento, ti|olos, pregos e madeira para reconstruçâo de casas. 

Muitos estîo sofrendo! Criancas no Brasii precisam da sua ajuda 
urgentemente. 

Dê-lhes esperanca, 
Telefone para o 1 800”268’3955 
agora mesmo ou preencha o cupao em baixo. 

Dia Europeu 
sent Carras 

No inquérito Hnal do Dia 
Europeu sem Carros, 
oitenta por cento dos 

europeus mostraram-se 
contentes e dispostos a 

repetir mais vezes a 
experiência 

Os problemas de mobilidade urbana, 
poluiçâo do ar e ruido sao uma 
crescente fonte de preocupaçào para 
quern mora e trabalha em zonas 
urbanas. Isto mesmo foi perfeitamente 
detectado em recente trabalho feito 
em Portugal pelo Observa 
(observatôrio de ambiente), gabinete 
de estudos ligado ao Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa. 
Mas a verdade é que o nümero de 
veiculos a circular nas principals 
cidades e o trâfego rodoviârio da 
Europa têm crescido, levando à ma 
qualidade de vida e da saüde dos sens 
habitantes. Os factures, além do ruido 
e da poluiçâo, sào a invasâo do espaço 
püblico e o stress. 
A Uniâo Europeia jâ adoptou uma 
directiva relacionada corn a qualidade 
do ar ambiente para garantir a saüde 
püblica e a qualidade de vida. Em 
Portugal, e na mesma linha a Uniâo 
Europeia, esta jâ aprovada a nova lei 
sobre o ruido. 
Esta acçâo do Dia Europeu sem 
Carros, que se realiza a nivel europeu, 
ira permitir aos cidadâos redescobrir 
o valor da cidade e do seu patrimônio 
num ambiente mais agradâvel. 
A comissâria europeia adianta que 
este tipo de acçôes jâ mostrou sucesso, 
no decurso dos anos 90, no Reino 
Unido, Alemanha e Catalunha, entre 
outros. 
No ano passado, em 22 de Setembro, 
uma quarta-feira, 66 cidades francesas 
participaram na primeira ediçào 
europeia do Dia Europeu sem Carros. 
Nesse dia, tanto em França como em 
Itâlia, nas cidades que aderiram, os 
cidadâos usaram à exaustâo os 
transportes püblicos, andaram de 

bicicleta e a pé. Nalgumas cidades a 
circulaçâo de bicicletas aumentou 300 
a 900 por cento. 
Mais de 80 por cento sairam satisfeitos 
da experiência. Mostraram-se mesmo 
receptivos a nova experiência. O 
estudo de opiniâo evidenciou um 
elevado nivel de aprovaçâo da 
iniciativa, pois 85 % dos inquiridos de 
ambos os paises referidos acharam 
boa ideia e 85 % a favor da repetiçâo, e 
50 % queriam que se fizesse o mesmo 
uma vez por semana. Finalmente, 96 % 
dos residentes nas âreras reservadas 
afirmaram nâo se "terem sentido 
perturbados pela operaçâo". 
Também segundo o estudo em 
referência, o Dia Europeu sem Carros 
em 1999 nâo "implicou nenhum efeito 
negativo sobre as empresas e os 
serviços püblicos nas sociedades 
envolvidas, pois o absentismo nâo foi 
superior ao de qualquer outro dia. 
Em França, os inquéritos feitos nas 
areas sem carros revelaram que os 
clientes apareceram em nümero 
estâvel ou mesmo um pouco mais 
elevado. Em Itâlia, os comerciantes 
(56 %) consideraram a iniciativa 
positiva, nias em França mostraram-se 
mais reservados. 
Nos aspectos puramente ambientais, 
no ano passado, tal como no ano 
anterior, os cidadâos disseram que a 
diminuiçâo o ruido foi o aspecto mais 
notado nas cidades que participaram 
na iniciativa. Nas areas reservadas, a 
diminuiçâo foi de 6 dB (decibéis, a 
medida do ruido), comparado corn 
um dia de trâfego normal, o que 
corresponde a uma reduçâo de 50 % 
do nivel do ruido. Quanto à qualidade 
do ar, registou-se uma baixa entre 20 e 
50 %. El 

i Clube Português de Mississauga 
A um passe de possuîr instalaçôes prôprias 

A Comissâo de Angariaçâo de 
Fundos para a compra da sede do 
Clube Português de Mississauga, 

, realiza no domingo, dia 1 de 
' Outubro, um almoço corn inicio às 

|, 13 boras, com müsica para dançar 
à pelo conjunto Samba 2001. Trata-se 
I do ültimo acto que antecede a 
I assinatura da escritura de compra 
I de propriedade, que sera presidida 
I pelo Secretârio de Estado das 

Comunidades Portuguesas, José 
Lello. ■ „ 
O Clube Português de Mississauga | 
convida o püblico a colaborar na | 
realizaçâo do sonho de sede I 
prôpria, que começou à cerca de 26 | 
anos na comunidade residente I 
naquela cidade. | 

Para informaçôes e marcaçôes | 
telefone para 416 616-7637. | 
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luta dos combustîveis 
na Suécia a Espanha 
Ao fim de duas semanas de protestes 
contra o aumento do preço dos 
combustîveis, a Europa começa a 
conhecer uma clara divisâo entre os 
parses que sucumbiram às 
reivindicaçôes dos manifestantes - 
França, Alemanha, Holanda, por 
exemple - e aqueles que ainda 
mantêm o braço-de-ferro em torno do 
custo do gasôleo e gasolina, caso da 
Suécia e da Espanha, que viram esta 
semana a contestaçâo intensificar-se. 
Apôs uma reuniâo de varias boras em 
Haia, os sindicatos dos 
transportadores holandeses 
aceitaram as propostas do ministre 
das Finanças, Gerrit Zalm, que 
incluem também medidas estruturais 
para o sector, no valor de 207 milhôes 
de euros (41,4 milhôes de contes). 
"Estâmes satisfeitos. Temos um 
melhor acordo que em França e que 
em Itâlia", afirmou Karel Noordzij, o 
présidente de uma das mais 
importantes organizaçôes de 
transportadores da Holanda, a TEN, 
no final das negociaçôes. Segundo 
Gerrit Zalm, o acordo estabelece 
medidas dé compensaçâo pela subida 
dos preços do gasôleo avaliadas em 
132 milhôes de euros (26,4 milhôes de 
contos). Também o Governo alemâo 
vai anunciar, na prôxima semana, 
medidas de compensaçâo para as 
camadas da populaçâo mais afectadas 
pelo aumento dos preços dos 
combustîveis, adiantou um porta-voz 
do ministério das Finanças, que nâo 
especificou, no entanto, quais as 
medidas que serâo aplicadas. Dai que 
nâo se tenham verificado quaisquer 
movimentos de camionistas ou de 
agricultores durante o dia, depois de 
acçôes limitadas no sâbado. No Reino 
Unido verifica-se um retorno à 
normalidade, corn o reabastecimento 
de mais de metade das estaçôes de 
serviço britânicas, onde se mantêm 
longas filas de espera. Um porta-voz 

do ministério da Saùde afirmou que a 
situaçâo dos serviços "melhorou 
claramente", enquanto os 
supermercados assinalaram o fim da 
"corrida" aos bens esséneiais, como o 
pâo e o leite. Ao contrario, na Suécia 
os transportadores prometem um 
"endurecimento" das acçôes de 
bloqueio dos portos, enquanto 
centenas de agricultores continuam a 
desfilar em marcha lenta, por 
diversas cidades suecas. "A Suécia 
nâo tem tradiçâo contestatâria. O 
governo pensava que os 
transportadores nâo agiriam, mas 
enganou-se", explicou uma das porta- 
vozes do movimento, Heidi 
Bodensjoe. 
Em Espanha, uma organizaçâo de 
consumidores de combustîveis, que 
agrupa cerca de duas dezenas de 
associaçôes de consumidores, 
transportadores, agricultores e 
Pescadores, pretende bloquear as 
cidades de Valêneia na sexta-feira e 
de Madrid, no proximo dia 25, 
enquanto o Comité Nacional dos 
Transportes Terrestres (CNTC) 
convocou uma greve de 72 horas para 
2 de Outubro. 

Déclaraçôes dos EUA e Arabia 
Saudita baixam preços 
o Brent caiu terça-feira, apôs o porta- 
voz da Casa Branca ter garantido que 
os EUA estâo a estudar formas de 
baixar o preço do petrôleo e da Arabia 
Saudita se ter mostrado pronta para 
aumentar a sua produçâo 
"imediatamente". Às 17:00 TMG, de 
terça-feira o barril de Brent, para 
entrega em Outubro, em Londres, 
transaccionava-se a 34,00 dôlares, 
contra os 34,46 dôlares do fecho da 
sessâo de segunda-feira, o mâximo 
histôrico desde a guerra do golfo em 
1990. Em Nova lorque, o barril de 
referêneia (light sweet crude), para 
entrega em Outubro, cotava-se a 35,85 
dôlares, depois de ter encerrado a 
véspera nos 36,52 dôlares. O porta-voz 

da Casa Branca explicou que o 
présidente norte-americano, Bill 
Clinton, "continua a estudar 
hipôteses", para baixar o preço do 
petrôleo. "Hâ uma série de formas de 
influenciar o mercado, em termes de 
preço, para além da produçâo, que 
estâmes a estudar", afirmou Joe 
Lockhart, acrescentando que, logo que 
se chegue a uma conclusâo, sera 
tornada püblico. Por seu turno, o vice- 
primeiro ministre e principe herdeiro 
da Arabia Saudita, Abdullah Bin 
Abdul Aziz Al Saud, afirmou, em 
Brasilia, que o seu pais esta pronto a 
aumentar "imediatamente" a 
produçâo de petrôleo, para baixar o 
preço do barril. CS] 

preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um earro novo ou usado 

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

©or^ai® (fla ($®Dffi[DQûO(flall® 

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

832 Bay Street em Torento (a aorte da College St J 
Telefone: (416) 964-3211 
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Lidia Gouveia nasceu em 8 de 
Setembro de 1928. 
Sebastiâo Gouveia, em 19 de Junho 
de 1925. 
Conheceram-se e nao tiveram 
dilvidas. Casaram no dia 26 de 
Setembro de 1950. 
Deixaram os Açores e emigraram 
para o Canada. Chegaram a Toronto 
no dia 26 de Junho de 1968. 
Na bagagem, para além de muitos 
sonhos, 9 filhos! Em Toronto, nasceu 
mais um. 
A Lidia Gouveia recebeu um 
Certificado de Felicitaçôes do 
Governo por ter sido a mâe 
portuguesa que chegou ao 
Canada...com mais filhos! LFm 
orgulho. 
Dos 10 filhos (4 rapazes e 6 
raparigas), o casai Gouveia recebeu a 
bençâo de 23 netos e uma bisneta. 
Que maravilha. 
O casai comemora as suas "Bodas de 
Ouro", dia 24 de Setembro, na Igreja 
de Cristo-Rei, em Mississauga. 

CIRV-fm e O Milénio aliam-se e aos 
filhos e restantes familiares e desjam 
ao casai Lidia e Sebastiâo Gouveia as 
maiores felicidades. 
Que os bons ventos Ihes corram 
sempre de feiçâo. 
Parabéns! 

JMC 

O MILÉNIO 

Por: 

Olâ caros leitores! 
Depois destes meses de ausência, é 
bom sentir-me de novo entre vos e 
prometo ser, de agora em diante, uma 
presença mais assidua nestas paginas. 
Eu sei que o facto de estar longe, nâo 
impedia que me tivesse mantido em 
contacto, dado que as tecnologias de 
que dispomos nos permitem enviar as 
crônicas à distância. Infelizmente, 
razôes de natureza pessoal, que se 
prenderam corn problemas graves de 
saûde de alguns familiares muito 
prôximos, nâo sô me impediram de 
fruir de merecidas férias, como me 
retiraram a disponibilidade espiritual 
de transpor para o papel o que me ia 
na aima. 
Contudo, apesar da ausência fisica, 
estive ao corrente do que por câ se 
passava, pois mâos generosas fizeram- 
me chegar O Milénio todas as 
semanas, permitindo-me conviver 
convosco em diferido. E isto leva-nos 
a uma reflexâo intéressante e à 
agradâvel sensaçâo de pertencermos 
jâ a dois mundos: àquele de onde 
provimos e a este onde estamos de 
passagem, mas corn o quai jâ 
estabelecemos uma forte relaçâo de 
pertença e afectividade. Chegados 
aqui, teremos sempre que evocar a 
palavra saudade, pela primeira vez 

definida por D. Duarte, no seu “Leal 
Conselheiro”, e sentida por todos os 
que passam pela experiência de largar 
o seu torrâo natal, de Vieira a Pessoa, 
desaguando nesta massa anônima de 
uma humanidade côrdica, mais 
sentiente do que pensante, em que o 
coraçâo fala sempre mais alto do que 
a razâo, assumindo este nosso ontos 
em pedaços repartidos, corn todo o 
mundo e ninguém. O nosso pedaço 
de terra à beira-mar plantado (como 
tantos jâ o definiram) nâo é mais do 
que a voz da terra ansiando pelo mar, 
este mar que sempre cruzâmos nas 
mais variadas direcçôes, umas vezes 
corn, e outras sem retorno, como se 
esta conjugaçâo de opostos fosse a 
marca da nossa atlanticidade. Quiçâ, 
por força de uma claustrofobia 
émanante, somos um povo nômada 
por natureza, sempre em busca de 
outras lonjuras, onde nos deixamos 
envolver por esta teia de afectos, 
urdida de errâncias, numa interacçâo 
corn o oposto e o diverse, numa 
mestiçagem dificil de gerir. E que a 
saudade, numa primeira fase, 
entendida num sô sentido, ou seja, a 
saudade da terra natal, passa a 
assumir outras direcçôes, resultado 
dos varies “ portos seguros” e 
permanências que, apesar de 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURALS Ë MËDICINA HOMËOPATICA IfDIA e SEBASTIAO 

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

precârias, se tornam em mais um 
retalho de entre os varies que 
compôem as nossas vidas, ao 
cumprirmos a frase poética do poeta 
“Navegar é precise”. 
O mar, outrera tenebroso e dificil de 
transpor, nâo é hoje mais do que um 
rio, em que a distância entre as 
margens cada vez mais se dilui. E nos, 
mais nâo fazemos do que participar 
neste jogo de travessias, em que o 
fluir transitôrio da vida se processa 
entre as varias margens que 
soubemos construir ao longo deste 
nomadisme congénito, em que 
imaginârio e dor se fundem e 
confundem. 
Desfeito o sonho do Império, 
encasulados no ütero da LFniâo 
Europeia, nem por isso deixamos de 
continuar atados aos mastros das 
navegaçôes, mesmo que agora as 
vêlas assumam as formas dos bojos 
dos aviôes. Continuâmes, por destine 
prôprio, condenados a um “ser- 
entre”, tâo bem definido por Manuela 
Varela. Ao contrario de Ulisses, 
nunca deixamos que nos prendessem 
e continuâmes seduzidos pelo canto 
da sereia, sejam quais forem os 
meridianos desta mâtria (como diria 
Natalia Correia) em mil pedaços 
repartida. Em semana de Ciclo de 
Cultura Açoriana podemos socorrer- 
nos de uma outra poétisa, Avelina da 
Silveira no seu belo poema “Pâtria, 
mâtria/mârtir de partir/que de tanto 
fugir/se esgota a mâtria/em parir 

Dra. 
Aida Baptista 

tanto porvir”. 
E quai sera o nosso porvir? O nosso 
grande filôsofo contemporâneo 
Eduardo Lourenço coloca-nos a 
questâo: Europeus e Atlânticos? 
Atlânticos ou Europeus? Deixemos a 
questâo para os filôsofos! Do que 
temos a certeza é que, ao sabor da 
nossa intuiçâo, soubemos fazer 
emergir novas ilhas de cultura em que 
a lingua continua a ser o estandarte 
da nossa portugalidade. 
Portugal, “onde a terra acaba e o mar 
começa”, dicotômico na sua 
continentalidade e insularidade, foi à 
nascença predestinado a ser o cais 
infinite de todas as partidas, fermente 
das mais variadas miscigenaçôes, 
consoante os destines das mùltiplas 
ancoragens que cada um de nos 
protagonizou, fruto de um querer ou, 
tantas vezes, de um acaso. 
Parafraseando Gautier, “o acaso é, 
talvez, o pseudônimo de Deus, 
quando nâo quer assinar”. 
Acreditando ou nâo na premeditada 
atitude anônima de Deus, a verdade é 
que, por acaso, aqui estou de novo 
convosco a partilhar mais um ano de 
salutar convivio. 

Manjue miui ctitrei>ista corn o Naturista Hotiicofnita 
Antonio Medeiroÿ, jn ayin iiinito.^ nnos de cxpcriêcin, 
que o paderd ajudar na solnçiio don sens pnobteatna. 
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50 anos de felicidade 
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Mike Harris defende proposta 
para Olimpicos 2008 

O primeiro ministro do Ontario Mike Harris 
tornou-se num verdadeiro impulsionador e 
defensor da proposta de Toronto para os Olimpicos 
e proponente do planeamento e desenvolvimento 
da zona beira-lago no valor massivo de $12 biliôes 
de dôlares. Mike Harris deu uma entrevista 
exclusiva ao matutino Toronto Star, em directo de 
Sidney, onde se encontra a assistir aos Olimpicos 
2000, revelando que sentiu uma motivaçào enorme 
para revivificar o que o prôprio classifica como "o 
pedaço de beira-lago mais desperdiçado em todo o 
mundo". 
O présidente responsâvel pelo projecto de 
revitalizaçào da Waterfront, Robert Fung, 
informou os meios de comunicaçâo que o projecto 
nécessita que os governos federal e provincial 
disponibilizem, cada um, $2 biliôes de dôlares para 
que se possam iniciar as obras. Mike Harris nâo 
adiantou o montante que o governo provincial 
poderâ disponibilizar. No entanto, encantado corn 
o sucesso dos primeiros dias dos Olimpicos, Mike 
Harris afirmou estar determinado a ganhar a 
causa e conseguir trazer os Jogos Olimpicos para 
Toronto. Robert Fung, que também se encontra em 
Sidney, disse que a verba deverâ ser anunciada em 
breve se, na realidade, os governos estâo 
disponiveis a conseguir trazer os Olimpicos para 
Toronto. 

Mina de Lixo nâo é tâo segura 
como se julgava 

Oponentes ao piano da cidade de Toronto de 
enviar o lixo para Adams Mine, junto ao lago 
Kirkland, dizem que têm evidência que os muros 
da antiga mina possuem fendas gravissimas que 
deixarâo passar os residuos do lixo que se tenciona 
transportar para la. O MPP do partido liberal 
David Ramsay (Timiskaming-Cochrane) e o ex- 
geôlogo do governo do Ontario, Larry Jensen, 
apresentaram um relatôrio sobre a situaçâo da 
mina, um estudo que engloba uma anâlise da 
companhia responsâvel pela mina desde hâ quinze 
anos, onde demonstram o perigo que existe em 
colocar na mina o lixo, devido às profundas fendas 
nos muros causadas pela pressâo da âgua. 
A cidade de Toronto tenciona transportar o lixo da 
cidade para a mina abandonada durante um 
periodo de vinte anos, assim como outras 
municipalidades na grande area de Toronto nâo 
negam a possibilidade de considerar o norte para o 
lixo que produzirem. 
Os defensores da proposta, no entanto, informaram 
que os estudos geolôgicos que fizeram, indicam que 
a mina se encontra estâvel e em condiçôes para 
receber o lixo e que passou o teste feito pelo 
gabinete provincial do ambiente. Mas, para os 
autores do relatôrio, tais afirmaçôes nâo contem 
nenhuma importância, uma vez que as autoridades 
do governo nunca viram a mina cheia de âgua, nem 

tiveram, por isso, oportunidade de estudar o estado 
dos muros. 

Governo do Ontario tenta 
resolver crise dos camionistas 

Apôs sugerir que nâo haveria um corte imediato no 
imposto do combustivel, o governo do Ontario 
tentou àcalmar os caminionistas que ameaçavam 
protestar contra o elevado preço da gasolina. Al 
Palladini, ministro responsâvel pelo pasta do 
desenvolvimento econômico, informou que o corte 
nos impostos do combustivel nâo representam o 
centro da questâo para o governo. Segundo 
informou, "a reduçâo nos impostos nâo é a soluçâo. 
Existem vârios e complexos problemas dentro da 
indüstria, o que leva a uma necessidade de 
trabalhar no aspecto mais viâvel e lucrativo". 
Palladini, cujo governo conservador se orgulhou 
dos cortes de impostos, insistiu que uma pequena 
reduçâo nos impostos dos combustiveis nâo teria 
muito impacto no preço da gasolina que chega ao 
consumidor, mas disse ser sua intençâo consultar 
bs ministres do gabinete sobre a questâo de poder 
ajudar a resolver os problemas que surgiram das 
queixas feitas pela indüstria camionista. A 
Associaçâo Nacional de Camionistas, 
représentante de cerca de 1.800 condutores 
independentes, avisou que pararia os camiôes na 
prôxima sexta-feira, se até lâ nâo surgirem soluçôes 
para o problema. 

Portuguese Credit Uuion auuucia: 
Novo Lugar; 1199 Dundas Street West, Toronto 

Desdet 12 de Setembro de 2000 

Telefone; o mesmo (533-9245) 

Horàrio; mais horas! 

Das 10 da manhâ às 3:30 da tarde (de 2“ a 5^ feira) 
Das 10 da manhâ às 6:00 da tarde (6” feira) 

Se nâo esqueceu que cà na capoeira de Toronto ningném canta 
melhor do que o galo do Portuguese Credit Union, entâo 
certamente iâ sabe que hà muito mais para anunciar... s6 que sera 
uma coisa de cada vez para nâo assustar a vizinhança! 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
T«l.; (416) 6M424S / IMM: (416) SU-7431 / Fu: (416) 633.2576 

TRÂNSITO ? NOTÎCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiBV 
RADIO 
INTERNATIONAL 

moNTO’SMUinc 
ÿirUBAL SUPER MIX 

MOVE HOBAS OIÀRI 
iJiZ HJkLHÎJ MLJ 

DA CULTUBA 
PO H f lJOlJESA 

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

SERViNDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

ÂO 
II 

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

ffilïïALPOimiGUÊSRÂDIOETlfflSÀO 



14 ARTE E ARTISTAS 
Quinta-feira, 21 Setembro, 2000 

= O MILÉNIO 

Os problemas do 
actor com o alcool 
começaram no inicio 
da sua carreira, com a 
morte do pai, e 
acabaram por 
prejudicar a sua 
carreira e originar 
acidentes que quase o 
levaram à morte. 
Mas, agora, graças ao 
apoio da mulher, Lisa 
- que resistiu a todas 
as crises destes 25 
anos de casamento -, a 
uma terapia de 
recuperaçào e a uma 
boa dose de força de 
vontade, Patrick diz-se 
recuperado e pronto 
para retomar em força 
a carreira. Como 
incentivo para esta 
nova fase, o actor de 47 anos foi convidado para 
participar na sequela de Dança Comigo em que pode vir 
a contracenar com Ricky Martin. 

Depois de ter integrado os 

Fly Dancers, de ter sido 

modelo e de ter feito parte da 

girls-band Tentaçôes, Helga 

esta, agora a dar aulas de 

funky e hip hop, num 

conhecido ginasio de Lishoa. 

Depois de umas férias no 

Algarve, local onde para ela 

tudo acontece, Helga nâo vai 

Hear so por estes dias de 

sossego e animaçâo. A 

hailarina pretende tirar uns 

dias em Dezemhro, altura em 

que vai para Moçamhique, 

onde esteve tamhém no ano 

passado. A escolha deste 

destino prende-se com uma 

razâo: tern famflia em 

Moçamhique e gosta muito 

daquele pais. 

LUIS Mlmlulm 

prépara nova 
comédia 

E um dos actores mais populares da televisâo 
portuguesa e esta neste momenta em digressâo 
pelo Pais, com o espectaculo revisteiro “As 
Liçôes do Tonecas” ao vivo. Sendo esta uma 
forma de levar este programa tào popular a um 
contacto directo com o publico. Relativamente 
aos projectos profissionais, os espectaculos 
itinérantes vào continuar, existindo mesmo 
contactas para actuaçôes em Boston, Australia e 
Africa do Sul, junto das comunidades 
portuguesas. Para breve esta agendado o seu 
regresso aos ecras. A dupla Luis Aleluia/Morais 
e Castro vai contra-atacar, Ja na nova grelha da 
RTP, com uma sitcom intitulada “Patilhas e 
Ventoinha”, que conta as aventuras de dois 
detectives palermas, como référé o comediante. 
Corn todos estes condimentos, as gargalhadas 
nâo vào faltar corn certeza. 

A organizaçâo Venus Creations existe jà hà muitos anos tendo, durante 
algum tempo, tido passado por um periodo de inactividade. Lemhro-me 
desta organizaçâo desde 1978 e de, jà entâo, se interessar exclusivamente 

pelo produto comunitario o que é importante suhlinhar desde jà. 

Pouco a pouco, a Venus Creations tem vindo a 
retomar o trabalho a que outrora se dedicou e 
que é a promoçâo, como jâ ficou escrito, dos 
valores que possui a nossa grande 
comunidade. Aqui, parece-me justo destacar o 
nome de Joe Furtado, o principal 
impulsionador da obra. LFm homem tenaz, que 
sempre teve talento para descobrir nomes e os 
lançar na dificil “vida artistica” comunitâria. 
Nâo constitui pois, admiraçâo, o facto de os 
espectaculos da Venus Creations terem 
sempre um optima resposta por parte do 
püblico. Enfim, uma organizaçâo que existe 
exclusivamente para os artistas portugueses ou 
luso-canadianos que aqui residem. 
Foi neste espirito que a Venus Creations 
decidiu produzir um disco compacta com 
vârios dos nossos valores, de titulo Amor de 
Artista, que foi lançado no passado domingo 
em Toronto, na sala do Ambiance Hall. As 
faixas deste CD, excepto as faixas 5 e 8 - 
Estüdios MidiTech, e faixa 9 - Estùdios 
ValMusic, foi gravado em Midi Digital Studio 

cujo técnico é Nelson Câmara, müsico 
experiente, que muito tem contribuido para a 
qualidade dos trabalhos musicais que vâo 
aparecendo na comunidade portuguesa do 
Canada. Ele prôprio tem uma faixa musical 
nesta gravaçâo e basta ouvi-la para se concluir 
do seu valor como exécutante. 
Daniel Carvalho foi quem elaborou o projecto 
e o CD é composto por 11 faixas (5 originais) 
nas quais participam Nelson Câmara, Paula 
Alexandra, Misty, Gilberto Pancini, Tanya 
Florência, Mara Tavares, Catherine Marie, 
Mano Belmonte, Luciana Machado e Daniel 
Carvalho, desde a faixa nùmero 2 à numéro 
11. A primeira faixa chama-se exactamente 
Amor de Artista, que é o nome do album, e 
todos nela participam. 
Resta fazer votas para que a Venus Creations 
continue a apoiar os artistas portugueses e 
luso-canadianos pois que os possuimos bons. 
De resta nâo é à toa que vamos ganhando 
festivais. 

Domingos Melo 
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Happy Travellers e CIRV-fm 
conseguiram um lugar para si no 
paraiso cubano. Varadero! 
Participe no WINTEPrE8T'2001, 
de 26 de Janeiro a 9 de Eevereiro, 
no Hotel Super Club Puntarena! 

Para além da paisagem, praias, convivio, concursos, 
sorteios, passatempos, prëmios, alegria e bons serviços, 
ainda a presença do incomparàvel e popular intérprete 
EMÀNLIEL; da jovem e talentosa SAR4H PACtlECO e, do 

consagrado TONY MELO, do conjunto STARLII1GT. 
Lma grande testa para aquecer ainda mais o ambiente. Partidas de Toronto a 26 de Janeiro 

e a 2 de Eevereiro 
por uma ou duas semanas 
V semana, $1.185. dôlares 

2 semanas, $1.819. dôlares 
2^ semana, $1.275. dôlares 
Criancas dos 2 aos 13 anos 

1 semana, $579. dôlares 
2 semanas, $599. dôlares 

Estes preços nâo incluem taxas 

Reserve o seu lugar em HAPPY TRAVELLERS, 
na Galleria Mall, na Dufferin e Dupont, em 

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

CiRV }fm8S.9 
L«/ TORONTO 

itaoMcŸs TORQMTO’S 
SUPER MIX 

V E.L'E.d.(3L't2.1 L2LLL3E.I 
IB' b* 

L"*'LILL5- l ^E-L^tS-LLztz-! 
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V Congresso das 
Comunidades 
Madeirenses 

Presença de Jorge Sampaio no Congresso das 
Comunidades refoca "diaspora portuguesa" Ocomunicado final do V 

Congresso das Comuni- 
dades Madeirenses 
concluiu que a 

participaçâo do Présidente da 
Republica na cerimonia de abertura 
dos trabalhos contribuiu para o 
reforço da "diaspora portuguesa" e 
neutralizaçâo de "todas as ameaças de 
divisionismo entre portugueses 
residentes no estrangeiro". 
O Congresso expressou também "a 
sua profunda indignaçâo pela 

face a eventuais casos futures. Nesta 
matéria, o Congresso manifestou a 
sua satisfaçâo pelos elevados niveis de 
solidariedade registados na Madeira, 
que envolveu o Governo Regional e a 
Cruz Vermelha Portuguesa. 
O V Congresso das Comunidades 
Madeirenses expressou o 
reconhecimento da participaçâo do 
Présidente da Republica na 
cerimonia de abertura desta reuniâo e 
considerou que essa participaçâo 
"contribuirâ nâo so para o reforço da 

situaçâo actualmente existente na 
Venezuela, na medida em que os 
portugueses afectados continuam a 
aguardar a viabilizaçâo pelo Governo 
da Republica da prometida linha de 
crédito". 
Cerca de 100 delegados dos cinco 
cantos do mundo reuniram-se na 
Madeira durante très dias para 
debater a situaçâo dos émigrantes 
madeirenses no mundo, apreciar a 
politica regional e eleger os membros 
para o mandata 2000-2004. 
O Congresso das Comunidades 
Madeirenses e um ôrgâo consultivo 
do Governo Regional. 
O Congresso manifestou ainda "a sua 
solidariedade incondicional a todos 
os madeirenses residentes na 
Venezuela afectados pela destruiçâo 
causada por condiçôes climatéricas 
adversas", tendo sugerido a criaçâo de 
dum fundo de emergência para fazer 

diaspora portuguesa no mundo, 
tantas vezes construida corn 
pequenos gestos, como também 
constituirâ uma oportunidade para 
neutralizar desconfianças que por 
vezes surgem em torno de iniciativas 
desta natureza". A presença de Jorge 
Sampaio, diz o comunicado final, 
"deve ser perspectivada ainda como 
um contributo na neutralizaçâo de 
todas as ameaças de divisionismo 
entre portugueses residentes no 
estrangeiro, independentemente da 
sua regiâo de origem, quando a 
conjuntura internacional recomenda 
hoje, mais do que nunca, prudência e 
unidade em torno de objectives que 
devem ser comuns". 
O Congresso subscreveu as linhas 
politicas do Governo Regional para 
os prôximos anos no âmbito do III 
Quadro Comunitârio de Apoio, 
manifestou a sua satisfaçâo pelos 

avanços conseguidos na revisâo do 
Estatuto Politico-Administrativo da 
Regiâo Autônoma da Madeira 
"quanto a consolidaçâo da autonomia 
e ao reforço d o seu papel de motor do 
desenvolvimento da regiâo e 
dignificaçâo do seu povo". 
O Congresso repudiou o facto da 
Assembleia da Republica ter 
inviabilizado o reclamado direito de 
vota as comunidades madeirenses nas 
eleiçôes para a Assembleia Legislativa 
Regional: "reafirma, por isso, a sua 
exigência de participaçâo das 
comunidades madeirenses naquele 
acto eleitoral por considerar que s6 
assim sera possivel eleger um 
parlamento da Madeira, ôrgâo de 
governo prôprio efectivamente 
representativo de todos os 
madeirenses, estejam onde 
estiverem". 
Neste sentido, "espera o Congresso 
das Comunidades Madeirenses que a 
prôxima revisâo da Constituiçâo 
Portuguesa constitua a oportunidade 
adequada para que as desconfianças 
se dissipem". Face a possibilidade da 
TAP vir a deixar de operar nas linhas 
de Joanesburgo e Boston, o 
Congresso manifestou "o seu 
profundo repudio e indignaçâo pelo 
facto da transportadora aérea se 
preparar para tomar decisôes 
influenciadas por conceitos 
economicistas, que deliberadamente 
ignoram os interesses dos português 
es residentes no estrangeiro". "O 
Congresso recomenda ao Governo da 
Republica, responsâvel pela tutela 
sobre os transportes aéreos, que 
qualquer decisâo a tomar pela 
companhia seja antecedida da 
apreciaçâo politica dos fundamentos 
econômicos justificatives da 
anunciada restruturaçâo operacional 
da empresa", diz o comunicado. Nesta 
matéria, o Congresso salienta ainda 
que "pelas responsabilidades que 
decorrem do seu estatuto de 
companhia aérea de bandeira, dever a 
TAP participar activamente em todas 
as iniciativas visando a rentabilizaçâo 
do Aéroporté da Madeira", bem 
como recomenda o estudo da possivel 
criaçâo de uma tarifa especial de 

terceira idade destinada aos 
portugueses residentes no 
estrangeiro". Maior promoçâo da 
Madeira e Porto Santa nos mercados 
nâo tradicionais - Aniérica do Norte, 
Brasil e Australia - regozijo pela 
distinçâo da floresta Laurissilva pela 
UNESCO como patrimônio mundial, 
apelo ao governo regional para que 
continue a lutar contra a lei da 
despenalizaçâo do consume de droga, 
"incluindo, se necessârio, o recurso as 
instancias superiores da Comunidade 
Europeia, no sentido de conseguir 
que o Governo da Republica promova 
a realizaçâo de um referendo nacional 
dando assim ao povo português a 
possibilidade de se expressar sobre a 
referida lei a exemple do que foi feito 
corn outras matérias de interesse 
nacional", sâo indicaçôes do 
Congresso. 
A criaçâo de um pelouro da 
emigraçâo nas autarquias, a 
interpelaçâo do Governo Regional 
junto de "quem de direito" a propôsito 
de algumas situaçôes de insegurança 
na Africa do Sul, a assunçâo pelo 
Estado português no dominio da 
divulgaçâo da lingua e da cultura 
portuguesa, nomeadamente através 
da dinamizaçâo do Institute de 
Camôes e da Coordenaçâo de Ensino 
de Português no Estrangeiro, a 
congratulaçâo corn o avanço 
registado da presença da RTP- 
Madeira na RTP Internacional e a 
recomendaçâo que a mesma seja 
"cada vez mais alargada e melhora 
da", o destacamento de mais 
funcionârios para alguns consulados, 
recomenda a institucionalizaçâo "a 
nivel nacional" de uma protecçâo 
mais eficiente aos membros mais 
carenciados das comunidades 
nomeadamente uma pensâo de 
Segurança Social que lhes propicie 
uma vida digna" sâo outras 
recomendaçôes do Congresso. 
O Congresso realça a concretizaçâo 
da ampliaçâo da obra do aéroporté da 
Madeira e destaca, "sem ignorar a 
participaçâo de outras entidades ou 
pessoas" o papel deSempenhado pelo 
présidente do Governo Regional, 
Alberto Joâo J ardim. CS] 



MILÉNIO 
Quinta-feira, 21 Setembro, 2000 

MISCELÂNIA 17 

lose lello 
em Toronto 
Ordem de Méiito a Tony Dionisio 
Ordem do Infante D. Henrique a 
Crescêncio Ferreira 

D Secretârio de Estado das 
Homunidades Portuguesas, Eng°José 
^ello, visita Toronto entre 29 de 
îetembro e 1 de Outubro, onde, no 
lâbado, dia 30, de Setembro se realizarâ 
i cerimônia de imposiçào das insignias 
la Ordem de Mérito corn a quai Tony 
Dionisio, “Business Manager” do 
sindicato Local 183, foi agraciado pelo 
Présidente da Repüblica Portuguesa, que 
;erâ lugar na sede do referido Sindicato. 

I 
Na véspera, dia 29, nas instalaçôes do | 
Consulado-Geral de Portugal, terâ lugar | 
outra cerimônia que, desta vez, levarâ | 
José Lello a procéder à imposiçào das I 
insignias da Ordem do Infante D. | 
Henrique/Grau de Oficial ao Vice- I 
Consul de Portugal em Toronto, | 
Crescêncio José Ferreira, que em breve | 
cessarâ as suas funçôes, ao fim de 45 I 
anos de serviço püblico no Consulado- | 

Gérai, por passar à | 
situaçâo de reforma. | 
José Lello que se faz I 
acompanhar de sua | 
mulher Estrela Lello, do | 
Chefe de Gabinete Dr. 1 
Antonio Montenegro e I 
pelo Assessor de j 
linprensa Eduardo | 

j Saraiva, farâ uma visita à| 
area portuguesa da | 
Dundas St. e Ossington, j 
ipelas 10 horas da manhâ| 
de Sâbado. I 

(fl PflPfl nôS-.—— 
Existe por vezes uma certa 
tendência para uma dualidade de 
critérios eut muitos sectores da 
vida. Claro que existem situaçôes 
que, devido a certos 
compromissos politicos, se 
tornam dificeis de reparar 
tornando uma situaçâo razoàvel e 
lôgica num imbrôglio sem pés 
nem cabeça. 
Refiro-me, concretamente, à 
situaçâo de desigualdade corn que 
estào a ser observadas as 
necessidades das pessoas que 
tendo patrimônio arquitectônico 
nos Açores e pagando impostos 
iguais aos demais residentes, 
observam uma série de 
deficiência.s de serviços e critérios 
que denotam apenas o convile 
velado à total negaçâo que gira à 
volta do conceito de ser 
imigrante! 
Se por um lado somos bons para 
pagar as nossas contribuiçôes em 
Portugal, também o somos para 
enviar milhôes de dôlares de 
divisas que corrcspondem, ainda 
hoje, a uma tranche maior que 
todos os subsidios da üniâo 
Europeia. Além de tudo isto e que 
nâo é pouco, somos ainda capazes 
de andar de porta em porta a 
pedir uns trocadinhos para 
compra de bisturis eléctricos para 
o Hospital de Ponta Delgada. 

Fizemo-lo também para as cheias 
da Ribeira Quente e para a crise 
vulcânica que deitou por terra 
parte da cidade patrimônio 
Mondial. Foi um prazer e uma 
questâo de principio. 
Todavia hoje, apesar de todos 
terem ouvido o Primeiro Ministro 
de Portugal afirmar que as 
pessoas nâo se preocupassem corn 
as reconstruçôes no Faial e Pico 
pois havia dinheiro para tudo, 
constatamos que ainda hâ 
tomadas de posiçâo que deixam 
muito a desejar e que nos 
obrigam a repensar o futuro ctfm 
olhos postos no présente das 
elelçôes regionais de 15 de 
Outubro onde, os imigrantes 
deveriam ter direito a voto para 
que, nâo existam eleiçôes de 
primeira, segunda e terceira 
classe ou, o mesmo sera dizer, 
portugueses aos quais é dado 
tratamento désignai. Talvez se 
votassemos, Jâ que somos câ fora 
mais do dobro dos residentes, 
contribuissemos para uma mais 
valia onde se iria pôr em prâtica a 
maxima de tratamento igual para 
todo o açoriano onde quer que se 
encontre. 
Ou nâo sera este o cliché mais 
utilizado pelos politicos regionais 
e nacionais? 
Francamente! 

m.m. mwA. m V/ JB- 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD. 

Peça we dcu lofinecedm 
kalfUiutî OA co^uted de 

aita qualidade da 
Demiitged Weal VaàtefiA. 

Horâcio Domingos 

unico matac^our-o poTtugui? 

Je s-uinos" no (^anoida. 

\^ma filleul Je \—loTacio [Domingos' oleçcr^le 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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SALPC CM 8LA CASA  

POR FORA DOS OLHOS E DENTRO DA VISTA 
As doenças dos olhos, exteriores ao 
globo ocular, nunca sâo por si sô uma 
causa de deficiência visual, mas 
podem ser responsâveis por 
desconforto intenso e, indirectamente, 
podem originar problemas de visâo, 
ou até cegueira. 
A inflamaçâo da conjuntiva, chamada 
conjuntivite, é uma das afecçôes mais 
comuns em medicina. Pode ser 
causada por infecçào ou inflamaçâo. 
As infecçôes causadas por bactérias 
dâo origem a um corrimento 
purulento, mais abondante pela 
madrugada. As pâlpebras estâo 
geralmente coladas, e a parte branca 
do olho, revestida pela membrana 
conjuntiva inflamada, tem uma cor 
rosada causada pela congestâo dos 
seus vasos sanguineos. Começa 
sempre por um dos olhos mas, se o 
tratamento por gotas antibiôticas nâo 
for iniciado prontamente, a infecçào 
passa para o outro olho. E uma 
infecçào contagiosa que, em escolas e 
instituiçôes, pode aparecer em 
epidemias. Enquanto as infecçôes 
causadas por bactérias nâo têm 
consequências sérias e sâo facilmente 
tratadas por gotas antibiôticas, 
algumas infecçôes causadas por virus 
podem originar ùlceras na cornea e 
trazer consequências visuais. Estâo 
neste caso as infecçôes causadas pelo 
virus herpes simplex que, ao 
afectaram a côrnea, devem ser 
tratadas, sem perça de tempo, por um 
oftalmologista. Contudo, muitas das 
conjuntivites causadas por virus, 
produzem um corrimento aquoso e 
nâo atacam a côrnea; embora nâo 
respondam ao tratamento corn gotas 
antibiôticas, sâo apenas infecçôes 
temporârias sem consequências de 
maior. A grande maioria das 
conjuntivites nâo sâo infecçôes; sâo 
causadas por inflamaçôes alérgicas em 
que o sintoma principal é a comichâo. 
As glândulas sebâceas das pâlpebras, 
junto à raiz das pestanas, podem 
infectar e originar abscessos 
conhecidos por treçolhos. Como 
quaisquer outros furùnculos, os 
treçolhos depois de rebentarem curam 
rapidamente, muitas vezes sem 
qualquer tratamento. Quando o canal 
das glândulas sebâceas fica obstruido, 
a glândula incha e origina a formaçâo 
de quistos que, se forem volumosos e 
deformam a pâlpebra, necessitam 
algumas vezes de serem removidos. O 
excesso de ôleo, produzido pelas 
glândulas sebâceas, pode causar 
descamaçâo da pele e inflamaçâo do 
rebordo da pâlpebra. A essa dermatite 
da pâlpebra chama-se blefarite 
sebâcea. Algumas blefarites podem ser 
de origem infecciosa necessitando de 
tratamento corn pomadas antibiôticas. 
Cada olho, no acto da visâo, produz 
uma imagem invertida na retina, mas. 

se um dos olhos nâo for cego, as duas 
imagens fornecidàs ao cérebro têm de 
se sobrepor para que a aparência 
visual do mundo exterior seja uma sô 
imagem. Para uma visâo nitida e clara, 
as imagens têm de estar exactamente 
sobrepostas e, para que isso aconteça, 
os movimentos dos olhos têm de ser 
sincronizados. O cérebro dirige o 
movimento dos olhos por intermédio 
de nervos e müsculos. Sâo estes 
müsculos que executam o movimento 
dos dais globos em conjunçào perfeita. 
Quando existe fraqueza, falta de 
alinhamento, ou qualquer outro 
problema que perturbe o movimento 
de um dos olhos em relaçâo ao outro, 
as duas imagens sâo diferentes, e o 
cérebro tem grande dificuldade de nos 
dar uma ünica imagem do mundo 
exterior. Para evitar a confusâo da 
imagem dupla, e o esforço dos 
müsculos dos olhos a tentarem 
suprimi-la, o cérebro escolhe a 
maneira mais simples de lidar corn 
este problema ao suprimir 
mentalmente uma das imagens 
proveniente de um dos olhos. O 
grande problema é que o que se ganha 
em clareza de visâo, ou comodidade 
dos olhos, perde-se corn o sacrificio de 
uma das vistas. Um dos olhos torna-se 
“preguiçoso”, vesgo, e mais tarde 
inùtil corn perda permanente da visâo. 
A ambliopia, perça de visâo causada 
pela falta de uso de um dos olhos, é 
uma perça lamentâvel de um ôrgào 
precioso, que podia ter sido evitada. O 
estrâbico corn ambliopia perdeu a sua 
réserva visual e, se no futuro algum 
acidente lhe retirar a luz do olho, ira 
surgir-lhe a tragédia tenebrosa da 
cegueira. 
Uma das tarefas mais importantes dos 
pais é olharem bem para os olhos dos 
seus filhos; nâo sô para lhes darem 
estimulo, mas também para verem se 
estâo direitos. O desvio de um dos 
olhos nos primeiros seis meses de vida 
pode ser breve e nâo ter importância; 
algumas vezes pode-se ter a impressâo 
de estrabismo quando os movimentos 
dos olhos sâo normals, ilusâo ôptica 
causada pelo formato largo das 
pâlpebras, Contudo, depois dos seis 
meses de idade, é imperativo que 
qualquer desvio na direcçâo dos olhos, 
seja sempre observado por um 
médico. Se a criança é estrâbica, ela 
nécessita de tratamento, o mais râpido 
possivel, para evitar a perça da visâo 
de um dos olhos. Quando um olho fica 
“preguiçoso”, é essencial que o olho 
bom seja tapado, para obrigar o olho 
vesgo a ver e nâo o deixar perder por 
ambliopia. Esse tratamento é tanto 
mais efectivo quanto mais pequena for 
a criança. Se começar antes de um ano 
de idade o olho ficarâ normal em 
poucos meses; mais tarde, o 
tratamento poderâ levar anos; se for 

depois dos sete anos a vista poderâ 
ficar definitivamente perdida. A 
criança pequena geralmente chora por 
nâo querer a venda no olho; os mais 
crescidos, em idade escolar, tiram-na 
porque nâo querem ser diferentes das 
outras crianças. Os pais, seja porque 
motivo for, nunca devem ceder aos 
apelos dos filhos; se o fizerem, ao 
removerem a venda do olho, poderâo 
contribuir para a cegueira dum olho, 
corn as suas possiveis consequências 
que poderâo ser de escuridâo e de 
lâgrimas. 
As lâgrimas, geradas nas glândulas 
lacrimais, correm sem se ver para 
lubrificar e tornar macio o movimento 
dos olhos. As lâgrimas em excesso 
podem ser causadas por irritaçâo dos 
olhos, mas também por problemas dos 
nervos e do cérebro. E o cérebro que a 
dita a tristeza, mas sâo os olhos os 
primeiros a manifesta-la. Algumas 
vezes, quando hâ paralisia do nervo 
facial, os olhos chorem sem irritaçâo 
visivel; sâo chamados “lâgrimas de 
crocodilo”, um chorar nem dos olhos 
nem da mente. 
O lacrimejar dum olho, corn 
acumulaçâo de material inflamatôrio 
no canto, é bastante frequente em 
bébés pequenos quando o canal 
lacrimal estâ obstruido ou muito 
estreito. A massagem periôdica do 
canto da pâlpebra inferior, junto ao 
nariz, e, se houver corrimento 
inflamatôrio, a aplicaçâo de gotas 
antibiôticas, sâo suficientes para sanar 
este problema. Alguns casos 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

necessitam da sondagem do canal 
lacrimal, feita por um oftalmologista, 
para restabelecimento da drenagem 
das lâgrimas. A infecçào do canal 
lacrimal, relativamente frequente no 
adulto, é tratada corn antibiôticos. 
Alguns casos de obstruçâo do canal 
lacrimal necessitam de tratamento 
cirürgico especializado. A cirurgia 
pode também ser indicada, para 
diminuir irritaçâo nos olhos, em 
problemas de inversâo ou eversâo das 
pâlpebras causadas pelo 
envelhecimento. 
A idade traz muitas mudanças. A pele 
das pâlpebras enruga e perde a 
elasticidade; a conjuntiva seca e torna- 
se irritada; as cataratas vâo tapar a luz, 
e as lentes precisam doutras lentes 
para dar claridade. Mas se os olhos 
precisam de lâgrimas artificiais para 
os lubrificar, as lâgrimas causadas por 
emoçôes, muitas vezes pela perça da 
saùde e pessoas queridas, abundam 
cada vez mais corn a idade. O grande 
objectivo do médico, que deve ser 
também o da sociedade, é fazer evitar 
essas lâgrimas; contribuir para que os 
idosos, cada vez mais numerosos pelos 
progressos da medicina e da 
sociedade, tenham todos direito, 
mesmo na velhice, à saüde, paz de 
espirito e à felicidade. 

Risco de asteroides 
pulverizarem a Terra é real 
o risco de a Terra ser pulverizada 
por um asterôide é real, sendo 
necessârio construir um sistema de 
segurança inexistente actualmCnte, 
afirmaram recentemente peritos 
britânicos durante a apresentaçâo 
de um relatôrio oficial, em Londres. 
"Ainda durante este mês très 
meteoritos de grandes dimensôes 
vâo passar relativamente perto da 
Terra", afirmou Harry Atkinson, 
antigo présidente da Agência 
Espacial Europeia (ESA) e 
responsâvel do grupo de cientistas 
que apresentou o documente. O 
relatôrio précisa que um meteorite 
de 100 metros de diâmetro choca 
corn a Terra, em média, a cada 
10.000 anos, corn a força de uma 
bomba nuclear de 100 
megatoneladas. Contudo, os 
meteoritos mais mortiferos, com 
cerca de um quilômetro de 

diâmetro, chocam com a Terra 
apenas a cada 100.000 anos. "O 
risco tem de ser reduzido ao 
mâximo, na medida do possivel", 
disse David Williams, outro dos 
especialistas e antigo présidente da 
Sociedade Real de Astronomia. O 
grupo, constituido em Janeiro por 
indicaçâo do secretârio de Estado 
britânico para a Ciência, Lord 
Sainsbury, propôe a construçâo no 
hemisfério Sul de um telescôpio de 
3 metros especializado na procura e 
identificaçâo de objectos prôximos 
da Terra (Near Earth Objects). 
Lord Sainsbury afirmou que o 
governo vai dar, durante os 
prôximos dois meses, uma resposta 
às propostas do grupo de 
investigadores, cujo terceiro 
membro é o antigo embaixador 
britânico junto das Naçôes Unidas, 
Crispin Tickell. CJ 
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mp.ast£was 
Continuaçâo da ediçào anterior 

Falavam essas criaturas do amor 
pecaminoso da Sra. Estrelinha com o 
Honôrio sacristâo. 
Para a pobre pequena, molestada por 
todas as iniquidades de sua mâe, 
aquela havia sido a ultima palha no 
dorso do camelo!... 
Quase se sentira sufocar; nào quisera 
dar crédite a tal horror, aquilo nao 
deveria passar de aleives de gente sem 
moral e com pouco que fazer, pensara 
a pequena, tentando encorajar-se e 
tirar aquela peçonha de cima do 
nome de seu pai. 
A verdade porém, é que desde esse 
dia, o aguilhâo da incerteza, nào 
deixara mais de espicaçar-lhe a aima, 
tornando-lhe a existência jâ de si 
ruim, ainda mais miserâvel. 
Jâ corn a mâo numa couve grande e 
“enrepolhada”, que se preparava para 
colher, a rapariga através do muro 
baixo que ficava ao lado da casa, viu 
sua mâe abalar para a missa. 
Sem dar cumprimento às ordens que 
havia recebido, deixou a couve no 
lugar, dirigindo-se para a cozinha. 
Naquele momento, a sopa para o 

jantar deixara de ter qualquer 
significado para ela; tanto se lhe dava 
ir para a cama jantada ou de barriga 
vazia; tinha um trabalho mais 
importante para levar a cabo, 
sentindo o sangue ferver-lhe nas 
veias, sô de pensar nele. 
Pondo o seu velho xaile pela cabeça e 
espreitando cuidadosamente a rua, 
Valentina deixou a casa; o seu corpo 
tremia. Parecia-lhe que tinha febre, o 
peso do pecado que se sentia a 
cometer espicaçava-lhe a consciência. 
Cautelosamente, a franzina criatura 
seguia na peugada da mâe, 
guardando uma distância que lhe 
permitisse esconder-se, no caso desta 
olhar para trâs. 

•k 

k k 

Entrando na igreja, depois de tomar 
âgua benta e persignar-se, a Sra. 
Estrelinha foi ajoelhar-se num dos 
altares laterais, dedicado a Sào 
Benedito, por quem tinha devoçâo, 
entregando-se acto continuo âs suas 
oraçôes. 
O Diabo, que mesmo nos templos, 
nâo deixa de andar atento no seu 
trabalho de caça aos espiritos fracos. 

passou junto a ela, na pessoa do Sr. 
Honôrio, o quai, para justificar a sua 
leve paragem no local, foi cortar o 
pavio da lamparina de azeite do 
altar. A piedosa Estrela, que no 
momento tinha a sua atençâo 
dividida entre o Santinho e o 
sacristâo, trocou corn este um ligeiro 
e discrete olhar de entendimento, 
que nâo passou despercebido a uma 
delgada figura de mulher, embiocada 
num velho xaile, quase a cobrir-lhe o 
rosto, a quai se encontrava colada a 
uma coluna. A pôs o ligeiro incidente, 
cautelosamente, o vulto do xaile 
deixou a igreja. 
Valentina, recensa de ser descoberta 
por sua mâe e mais do que tudo de a 
alertar dos seus intentes, resolveu 
esperar escondida no adro, pelo fim 
da missa; queria ir até ao fim corn 
aquela espionagem sôrdida. Sentia o 
sangue martelar-lhe nas fontes. 
Nunca, na sua ainda curta vida, os 
minutes lhe haviam parecido tâo 
longes. Pedia à virgem numa prece 
muda, que os seus temores e receios 
nâo fossem além disse! 
As primeiras pessoas começavam a 
deixar a igreja, a missa havia 

terminado. Do seu esconderijo, a 
rapariga impacientemente esperava a 
saida da mâe. 
Pela porta do lado, o sacristâo 
acabava de deixar o templo, 
dirigindo-se apressado para sua casa, 
que ficava perte do lugar. 
Por fim, sô, quando jâ todos haviam 
saido, a mâe deixou a igreja, 
carregando o pequeno pacote corn a 
fazenda para o vestido, que ia deixar 
na casa da Sra. Rosa, conforme lhe 
dissera antes de sair, a menos que 
tudo nâo fosse mais do que um 
pretexto. 

Continua na prôxima ediçào 

CHEV-OLDS 
muito que j 

West York Chev-Olds ^ ! 
iserve os portugueses corn I mt j 
|uma grande selecçâo de 
ikuloinéveis, camiôes e carrinhas de Iu passageiros nas melhores 

>es de financiamento. 
laisquer reparaçôes 
cas^ basta contactai 
l Fonsecæ 656-1200. 
i de peças e acessôrios 
a a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
Web: www.toronto.com/westyork « E-mail: westyork@idirect.com 
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ESCORPIÀO 
23/10a 27/11 

^ Nativos de Touro e Libra 
expressam os seus pontos de vista 

^ sem rodeios. 
^ O sucesso bate à sua porta. 
M Tente aproveitâ-lo ao mâximo. 

independência, o espirito de 
pioneirismo. E importante ter 
coragem de defender as suas 
convicçôes, mas, às vezes, é 
preciso fazer decisôes inteligentes. se num 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

A sorte e o senso de pportunidade 
estào do seu lado. Destaque para o 
dinheiro - você obterâ o 
reconhecimento jâ hâ muito 
merecido. Mostre o seu senso de 
humor, nào o esconda mais. 

rOURO 
21/4 a 20/5 

Uma conversa séria entre você e 
um nativo de Escorpiâo 
relacionada corn parceria e 
casamento servira para derrubar 
antigas e sôlidas barreiras. Vâ em 
frente, nào hâ nada a temer. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Procure aprender mais através da 
leitura e «scrita. Os seus colegas, 
em gérai, vâo andar de mau 
humor. Tente nào piorar as 

. situaçôes. O cenârio também 
A destaca uma viagem curta. 

LEAO 
22/7 o 22/S 

Contenha-se. Você nào possui as 
informaçôes pertinentes; hâ 
grande possibilidade de uma 
decepçào. Saiba esperar. No 
cenârio, figuram nativos de Peixes 
e Virgem. Tente descansar mais. 

VIRGEM 
23/s a 22/s 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Você é elemento-chave numa alta 
transaçâo financeira. Destaque 
para pressâo, responsabilidades, 
revisào do desempenho anterior. 
Um nativo de Caranguejo ficarâ 
ao seu lado, mostrando lealdade. 

Você consegue o reconhecimento 
que hâ muito merece. Uma 
viagem a uma terra estrangeira 
nào estâ fora de cogitaçào. Abra 
as suas linhas de comunicaçào, 
tenha a mente aberta. 

GAItANGiJEJO Ficjue mais tempo em casa. 

SAGI rÂRIO A sua atençào estarâ voltada para 
22/11 a 27/n Q g ^ situaçào conjugal. 

Hâ uma decisâo importante 
envolvendo mudança de ritmo e 
de lugar. Um nativo de Caranguejo 
précisa da sua atençâo. 

JüêÊÊêI^ 

AQIIARIO 
21/1 a 19/2 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

CAPRICÔRNIO Uma vez aliviado de um encargo, 
22/12 a 20/1 podecâ fazer parte de uma 

verdadeira roda-viva de actividades 
sociais. Um encontro secreto corn 
um nativo de peixes poderâ render 
muitos bons resultados. 

E necessârio que você verifique a 
contabilidade. Perdoe os erros, 
mas avise: "Que isso nào se repita." 
Nativos de Touro e Escorpiâo têm 
um papel empolgante neste 
momento da sua vida. 

Você ganha uma questâo 
importante; o resultado é mais 
liberdade de pensamento e de 
acçâo. 
Um parente de Virgem transforma- 

^Fala do seu passado, présenté e fiituro. 

^Ajuda-o no seu amor, casamento, negéocio 

saüde, depressôes, àlcooloismo e reunificaçôesr* 

^Conhecida internacionalmente 

►Poçôes do amor e remédios 

^Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

^ 625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

(416) 

3 leïturas 
$25.00 

Leitura 
dapalma 
da mâo, 
carias e 
bola de 
cristal 

Resultados 
Imediatos! 

Palavras Cruzadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Horizoïîtais: 

1 - Antigo instrumento de 
tortura; nome antigo da nota 
musical dô. 2- Récupéra; joeira. 
3- Prep.; mordisque; concordo. 
4- Sorris; lavra. 5- Prep.; rezo; 
su- fixo. 6- Qualidade de 
obeso. 7-Calara-se. 8- Antes de 
Cristo (sigla); fileira; muares. 9- 
Arca;onda. 10-lsolado; levantar; 
simbolo quimico do alumînio. 
11- Rio português; preferir. 12- 
Campeâo; bruto. 

Verticals: 
1- Animal feroz; chefe (fig.). 2-Alegoria; queridos. 3- Brisa; caniçada, alguma. 
4- Observât; ave corredoura. 5- Liga; planta euforbiâcea; artigo antigo. 6- O 
m. q. quota; partida; adv. de lugar. 7- Nome de letra; composiçâo poética; 
acolâ. 8- Basta!; risco; nome de letra. 9- Composiçâo poética; rapar o sal na 
salina. 10- Certa; deserto; sorti. 11 - Matriz; classe. 12- Fruto da tamareira; o 
compartimento principal de uma casa. 

Soluçâo na horizontal: 
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100% Jovem 21 

Agora as 6“*feiras o ritmo 
»«■ rr. Tl r r IL 
* * No \ Vj ^ I   

- dos 21:00 as 24:00 horas. 

ROCK 
é jovem. 

N^ùSXCA ,\4i^h\ 

portüg« U LOUCURA TOTAL 

' Corn gpresentQçao de Jamie Irio 

Tudo 0 que seja 100% Jovem Pesquisar Q 

CNTRCVISTAS 

N0VIDÂDE8 

3 

TOPS 

A «guitarra» 
calou-se hd 30 anos 
Jimi Hendrix teve uma passagem breve mas intensa no 
panorama musical. Ocupou os palcos durante uns quatro 
anos, mas tornou-se uma lenda viva através dos acordes 
eléctricos que ainda ecoam, passados 30 anos da sua morte 

AGENDA 

BIOQRAEIAS 

DESTAQLE 

Na noite de 18 de Setembro de 
1970, Jimi Hendrix, o mdgico 
que conseguia arrancar sons 
como nenhum outro dava 
entrada num hospital de 
Londres. Hd 30 anos Hendrix 
morria de «overdose», o mundo 
perdia um müsico visiondrio e 
ganhava uma lenda que vive 
eternamente nos acordes de 
uma guitarra eléctrica. 
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ZANKYE WEB DESIGN 

V i t 
Soluçôes para a Internet 

r 

Construimos e desenhamos 
paginas para a Internet 

Gerîmos a sua îmagem Online 

Você esta preparado? 
Nos Estâmes I 

Consulte~nos em http://www,zankye.com 
Ligue J a para 

1 (800) 585 5004 
Falamos Português 
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Para que o acontecimento nao 
asse em silêncio, vai ser 
ançada uma colectânea de luxo 
corn uma selecçao das melhores 
musicas do génio norte- 
americano, corn algumas 
versoes inéditas e outras 
raridades à mistura. A caixa 
«The Jimi Hendrix 
Experience» junta em quatro 
CD's um total de 56 temas. Um 
compacte para recordar o 
homem que nâo se conformava 
corn as fronteiras entre rock, 
jazz, blues e soul e optou por 
fazer uma revoluçao geraaa na 
ponta dos dedos. Um 
«performer» unico deixava 
transbordar a energia assumida 
nos palcos para o fascmio do 

üblico. Mas John Allen 
endrix nao fugiu ao mito das G 

estrelas que brilham e apagam 
depressa. Reinou e encantou 
durante quatro anos e deixou 
uma marca impossivel de apagar 
na historia da müsica. Queria 
ser oprimeiro homem a tocar 
em Venus e talvez tenha 
imaginado andar por Id durante 
os anos que, para além da 
guitarra, tinna as drogas por 
companheiras. Uma bomba de 
som concentrada num homem sd 
que conseguia transformar o 
palco num espectdculo onde a 
guitarra parecia um apêndice 
do corpo, no quai conseguia 
tocar de costas ou corn os 
dentes. Temas como «Hey 
Joe», «Purple Haze» ou 
«Voodoo Child» electrizavam as 
audiências e continuam a 
encantar os amantes de musica. 

"TATUAGENS" 
O NOVO ALBUM 
DOS MILÉNIO 

O dibum sucessor de "Meu Universo Es Tu" c composto por dez 
temas originais, uma remistura de "Eu Sozinho Sou", duas versoes 
da cançao "Mundo Escuro" e aipda por mais uma remistura de 
quatro temas: "Meu Universo És Tu"; "Tu Fazes Parte De Mim"; 
"Eu Sozinho Sou" e "Mundo Escuro" - retirados do primeiro dibum 
dos Milénio. 
O dibum "Tatuagens" inclui ainda um CD Rom onde podemos ver um 
pouco de todo o trabalho que a banda realizou durante este ultimo 
ano. Aqui podemos ver imagens da ida dos Milénio ao Brasil, a 
"Acçao Milénio 24 horas" (24 horas corn as fas, très concertos e 
vdrias sessdes de autdgrafos), jogos, karaoke (dos temas "Mundo 
Escuro" e "Eu Sozinho Sou"), o making-off do video da cançao 
"Ninguém Esté Imune" e ainda historia da banda desenhada do 
grupo. 
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Câ. 
Precisa-se 

Senhora com experiência moradora 
em trente à escola catôlica e püblica 

St Luiggi, toma conta de crianças 
corn ou sem alimentaçâo. 

Tel: (416) 535-9858 

Ajudante para instalaçoes de aluminio. 
Tel: 416-651-1432 

Casai para porteiros dum prédio. 
Para mais informaçôes tel: 534-4288 e fale corn 
Manuel. 

Condutor corn carta de conduçâo G e vendedores 
para loja de mobilias. 
Dirigir-se ao 992 Bloor st. west. 

Pessoal para companhia de irrigaçâo. 
Fale corn Manuel pelo tel: 416-704-7656 

Cozinheira corn experiência para churrasqueira. 
Tel: 537-2098 

Pessoal para a copa de restaurante localizado na 
Avenue Rd. 
Tel: 483-9818 

Cozinheira com experiência para restaurante. 
Tel: 531-2214 

Pessoal para trabalhar em regime Part-Time em 
restaurante. 
Tel: 534-7354 

Costureiras para fâbrica. 
Entrada imediata. Tel: 780-1466 

Costureiras para fâbrica. 
Para mais informaçôes tel: 905-625-5596 

Supermercado précisa de empregados. 
Tel: 536-8636 

Pessoal para a limpeza. Tel: 821-2979 

Pessoal para talho. Tel: 7874234 ext: 232 

Casai para limpeza na area de Etobicoke. 
Tel: 905-847-7984 

Pessoal para a limpeza nas areas de Toronto e 
Mississauga. 
Tel: 593-4383 

Pessoal para a limpeza nas areas de Oakville, 
Burlington e Hamilton. 
Tel: 905-847-0583 

Barbeiro. Tel: 531-4302 

Senhoras para fâbrica de produtos alimentares. 
Oferece-se transporte. 
Tel: 1-877-898-2390 

Operadores de mâquinas para companhia em 
Scarborough. 
Tel: 291-7168 e fale corn Manuel. 

Pessoal para limpeza na ârea de Burlington. 
Tel: 905-502-6555 

Pessoal para a limpeza para hotel em Oakville. 
Tel: 905-849-9500 

Carpinteiros corn experiência. 
Tel: 910-7322 e fale corn Abel Soares. 

Pessoal para limpeza em restaurante português. 
Tel: 2364453 e fale corn David. 

Carpinteiros e ajudantes para fâbrica. 
Tel: 727-6102 

Pessoal para a limpeza na ârea de Mississauga. 
Tel: 905-455-5414 

\L LB 
Shaleder Holdings Limited informa a 
comunidade portuguesa que de uma 

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

portuguesas, ainda restam 11 lotes para 
serem vendidos. As casas sâo 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 

mm m. 

rigado à Italiana 
InCREDIEriTES: 

500 gr de ftgado de vitela 
2 colh. sopa de axeite 
2 colh sopa de ôleo 
3 dentes de alho picados 
Margarina q.b. 
1 colh. sopa de salsa picada 
7 colh. sopa de cebola picada 
Farinha q.b. 
Sal e pimenta q.b 

(OnftCCflO: 
Corte O figado em bifes finos. Deite num prato 
fundo O azeite e o ôleo, os alhos e misture 
bem. Ponha os bifes nesta mistura, 
envolvendo-os bem e deixe em repouso 
durante cerca de um quarto de hora. Leve 
metade das gorduras em que os bifes 
estiveram a lume brando, tendo o cuidado de 
nâo levar também os alhos e junte margarina 
em quantidade équivalente, a salsa e a cebola. 
Frite os bifes nesta mistura, depois de bem 
secos e envolvidos em farinha, deixando-os 
fritar bem, durante aproximadamente 6/7 
minutes. Conforme se vâo fritando, conserve- 
os quentes. Depois de prontos, regue corn o 
reste do molho coado e sirva corn batatas 
cozidas. 

Bolinhos de Limâo 
CREDItnUS: 

I Para nos enviar a sua inscriçâo, ^ 
I oportunidade de emprego, obter alguma J 
J informaçào, faça-o através de: « 

1 (416) 538-0084 * 
; (416) 538-0940 * 
2 [l^DODSiQOs info@omilenio.com ^ 
* ©®iri7©0®g 1087 Dundas St. W. ^ 
i Suite #103 I 
I Toronto, On, M6J 1W9 I 

4 ovos 
0 mesmo peso dos ovos em açûcar 
0 mesmo peso dos ovos em farinha 
Raspa de 7 limâo 

(OnftCCflO: 
Bata os ovos corn o açücar e a farinha até 
obter uma massa macia. Junte a raspa do 
limâo. Vâ colocando colheres de châ desta 
massa em tabuleiros untados e polvilhados, 
mas nâo muito prôximas. Leve ao forno e 
retire quando as bordas ficam tostadas. Solte 
logo do tabuleiro corn uma faca. 
Nota: Estes bolinhos, depois de fries, dâo para 
conservar em caixas bem fechadas. 

I Assine e divulgue Nome: 

I o MILENIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( l 
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0 PODER RESTAURADOR RA NATUREZA 

I inaugurado am Toron'to 
I 

A ünica esperança de uma qualidade 
de vida melhor, esta realmente em 
atendermos às leis bâsicas da 
Natureza. A educaçâo do povo nos 
verdadeiros principios das leis 
naturais ou da naturopatia é a 
resposta cabal para as questôes de 
saüde que o homem tem neste 
principio de milénio, mas que 
pontualmente sempre tem tido ao 
longo dos séculos e sempre que tem 
desrespeito as leis naturais ou do seu 
criador. 
Tenha-se a coragem de ensinar ao 
povo que o poder restaurador nâo se 
encontra em drogas, porém na 
Natureza. A doença nâo é nem mais, 
nem menos, do que um esforço da 

Natureza para libertar o organisme 
de condiçôes résultantes da violaçâo 
das leis de saüde ou naturais, por isso 
mesmo da naturopatia. 
Em caso de doença, convém sempre 
verificar-se a causa, nunca combater o 
efeito (sintoma), corn medicamentos 
(drogas), altamente agressives que se 
destinam a combater pelo contrario 
as manifestaçôes (sintomas), de que o 
organisme se serve para avisar o seu 
portador que esta doente 
(desiquilibrado). As condiçôes anti- 
higiénicas, a alimentaçio errada, os 
vicies e os maus costumes ou habites 
têm de ser corrigidos, praticando-se 
em primeiro lugar, uma correcta 
limpeza de todo o organisme ou 

desintoxicaçâo instalando-se de 
seguida uma revitalizaçâo ou 
tratamento adequado afim de auxiliar 
a natureza em seu esforço para 
expelir as impurezas (toxinas) de todo 
O organisme e restabelecer as 
condiçôes normais de saüde. 
O ar puro, a luz solar, o repouso, o 
exercicio, o regime alimentar 
adequado, o uso da âgua, a 
abstinência em excesses e a confiança 
no poder da natureza através do seu 
criador, sâo os verdadeiros remédies 
que complementados corn o poder 
das chamadas plantas medicinais 
devem fazer parte das armas contra a 
doença. Todas as pessoas deveriam 
possuir conhecimentos bâsicos dos 
meios terapêuticos naturais e da 
maneira de os aplicar. E essencial 
tanto compreender os principios 
envolvidos no tratamento do doente, 
como ter à mâo sempre um prepare 
prâtico que habilite a empregar 
devidamente este conhecimento. Por 
isso, mais uma vez vos recomendo o 
meu livre “Guia Prâtico da 
Alimentaçâo Saudâvel e da 
Terapeutica Natural”. Um guia que 
vos ajudarâ a compreender melhor o 
que é uma alimentaçâo saudâvel, mas 
também ensina como se faz o 
tratamento natural, no sentido de se 
obter a cura das doenças crônicas e 

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

das Medicinas Altemativas Naturais 

prévenir as chamadas doenças 
degenerativas. Podeis encontrâ-lo nas 
livrarias portuguesas aqui da cidade, 
mas também na Ervanâria Vitoria. 
O uso dos tratamentos naturais e dos 
remédies ou suplementos naturais 
requer certo cuidado e esforço que 
muitos nâo estâo dispostos a exercer. 
O processo da Natureza para curar e 
regenerar é grande, e isso parece 
vagoroso ao impaciente. - Requer um 
certo trabalho, sacrificio e abandono 
das nocivas condescendências. Mas 
no fim se verificarâ que a Natureza, 
nâo sendo estorvada corn drogas, faz 
O seu trabalho bem e sabiamente. 
Aqueles que souberem preservar nos 
ensinamentos que aqui e no livre se 
tentam transmitir aos leitores que 
obedeçam às leis ou regras naturais 
ou da naturopatia, colherâo os frutos 
de uma melhor saüde e alegria de 
viver, sâo os meus sinceros votes. 

Bem no centre da comunidade portuguesa de Toronto, foi inaugurado o 
Nightclub Allure. 
O Allure fica no edificio da Casa de Portugal, onde funcionam as 
instalaçôes do First Portuguese Canadian Community Centre, tende as 
alteraçôes introduzidas favorecido a fachada do edificio como se pode 
comprovar pelas fotografias aqui publicadas. 
Na noite da inauguraçâo acorreram ao local centenas de pessoas que 
encheram por complete o local, tende ficado cerca de centena e meia de 
pessoas à porta por esse motive. 
As noites da comunidade portuguesa de Toronto têm agora um local de 
diversâo no Allure. 
O jornal O Milénio formula os seus melhores votes de prosperidade para 
O Nightclub Allure, dando ao mesmo tempo os parabéns a Joe Eustâquio, 
um dos responsâveis por esta iniciativa. EO 

ïïirTrrüiïfiïFrrrarriT 
Excursôes de autocarro ano 2000 

14 e 15 de Outubro 
Excurçâo da Queda das Folhas 

Partida: Sâbado dia 14 de manhà 
Itineràrio: Parry Sound, North Bay e Muskoka. 

Estadîa no Hotel Conologe corn pequeno almoço 
Regresso: Domingo dia 15 à noite 

18 de Novembre 
Excursâo a Niagara Falls 

Itineràrio: Abertura das iluminaçoes de Natal 
em Niagara Falls e Niagara on the Lake. 

Visita ao Casino de Niagara 
Cada excursionista recebe um cupâo de $10.00 

para jogar. Esta excursâo tem o preço 
mais baixo da época: $20.00 por pessoa 

9 de Dezembro 
Repetiçâo da excursâo de 18 de Novembre 

corn O mesmo preço 

Informaçôes: (905) 624—4'54'5 - Maria Silva 
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Sydney 2000 
Prossegue o 14° Ciclo de Cultura Açoriana, sob 
O tema "Açores - Esmeraldas do Atlântico", no 
salâo do Sport Club Lusitânia, no 103 
Ossington Ave., em Toronto. 

O Portuguese Canadian Democratic 
Community Centre célébra o 43 ° aniversârio 
na sexta-feira, 22, e convida a comunidade para 
um Porto de Honra na sua sede, com inicio as 
20:00 boras. 

De 23 a 30 de Setembro, realiza-se a IV Semana 
Cultural Beirâ, no clube Académico de Viseu de 
Toronto, 925-A Weston Rd., junto à Black 
Creek. Durante uma semana, os visitantes terâo 
a oportunidade de se integrar na cultura das 
Beiras. Os espectâculos serào abrilhantados por 
Antonio Albernaz, vindo directamente de 
Portugal, Luciana Machado, Humberto Silva, 
Otilia de Jesus, Dinis Cruz, Melissa André, 
Telmo Miranda, Searas de Portugal e R.F. do C. 
Académico de Viseu. Para mais informaçôes, 
contacte o (416) 604-1125. 

A Academia do Bacalhau festeja a entrada do 
Outono corn um alegre convivio, corn bacalhau 
e vinho tinto, assim como dança ao ritmo da 
mùsica de Ed Ferreira. O convivio sera sexta- 
feira, 22, pelas 19:00 horas no Restaurante 
Cataplana, 936 College St., em Toronto. O 
preço é $35.00 dôlares para compadres e 
convidados. 

O First Portuguese C.C. Centre de Toronto vai 
celebrar o 44° aniversârio, no sâbado, 23. A 
festa terâ inicio às 17:30 horas e decorrerâ a 
bordo do barco "Pionner Queen". Sera servido 
jantar confeccionado por Europa Catering. 
Haverâ entretenimento a bordo - Tony Tabü, 
Guida Figuejra, acompanhados por Antonio 
Amaro e Leonardo Medeiros -, prémios e muitas 
surpresas. Os bilhetes sâo $50.00 para adultos e 
$25.00 para crianças. Para mais informaçôes 
contacte o tel.: (416) 531-9972. 

O F.C. do Porto de Toronto, situado no 331A 
Symington Ave., realiza a Festa do Sôcio, no 
sâbado, 30, corn inicio às 19:30 horas na sede do 
clube. Serâ servido jantar confeccionado por 
Amadeu’s Restaurant. Os bilhetes sâo $18.00 
para sôcios, $20.00 para nâo sôcios e $8.00 para 
crianças dos 4 aos 12 anos. 

Nadador Mario Carvalho 
eliminado nos 200 costas 
o nadador português Mârio Carvalho foi 
afastado das meias-finais da prova de 200 metros 
costas dos Jogos Olimpicos de Sidney2000, ao 
ser 30“ classificado nas eliminatôrias. Mârio 
Carvalho, do FC Porto, foi segundo da sua série, 
corn 2.03,82 minutos, uma marca distante do seu 
recorde nacional de 2.03,00, estabelecido este 
ano nos Europeus de Helsinquia. 

Pérec deixa Sidney e 
agente evoca ameaças 
A francesa Mariejosé Perec, tricampeà olimpica 
de atletismo, deixou Sidney, anunciou o seu 
agente, sem precisar quai o destino da 
corredora, nem aludir à sua participaçâo nos 
Jogos Olimpicos em curso. "Marie-José tomou 
esta decisâo apôs ter sido ameaçada no seu 
quarto de hotel", declarou Annick Avierinos, a 
partir de Paris. 
Pérec estâ inscrita na corrida dos 400 metros de 
Sidney2000, cuja primeira eliminatôria tem 
lugar sexta-feira prôxima. "Marie-José tem sido 
objecto de numerosas ameaças em Sidney, 
quando passeava e quando se treinava, a tal 
ponto que decidiu nâo sair mais do seu quarto, 
excepto para se treinar", explicou Avierinos, na 
sua qualidade de représentante da especialista 
dos 400 metros. “Um homem bateu à sua porta, 
sob o pretexto de fazer a entrega de uma 
encomenda, mas Marie-José, que nada tinha 
encomendado, pediu ao individuo para se 
retirar, ao que ele respondeu corn um pontapé 
na porta, exigindo a abertura da mesma", 
prosseguiu Avierinos. O intruso, garantiu o 
agente da atleta, nâo se intimidou corn a 
ameaça do recurso à policia, e declarou que 
"aquilo nâo serviria para nada, porque ele havia 
de encontrâ-la estivesse ela onde estivesse". 
"Apôs algumas horas de reflexâo, ela decidiu 
deixar Sidney na companhia do seu treinador, 
considerando que se encontrava em perigo", 
concluiu Annick Avierinos, que afirmou ainda 
acreditar na participaçâo de Perec nas 
eliminatôrias dos 400 metros. Perec, de 32 
anos, venceu os 400 metros nos Jogos 
Olimpicos de Barcelona92 e Atlanta96 e nestes 
ültimos conquistou igualmente a medalha de 

ouro nos 200 metros. 

4^'"- 

Anention Soccer Players 
Born in 1991 

A: 

C.S. Azzurin Under 10 
is searching for PLAYERS 
for their Winter indoor season 
and for the 2001 Soccer season Tryouts are being held on: 

Sunday, September 24,2000 
2to5pm Downsview Lands 

(Previously Downsview Air Force Base) 

Please contact Linda or Emilio Sciortino at (416) 398-7399 
for further information 

Uma derrota 
frustrante 
para Marques 
e Mota 
Nuno Marques e 
Bernardo Mota 
estiveram a um passo de 
fazer histôria para o ténis 
português, falhando por 
pouco o acesso à 
segunda ronda do 

torneio de pares masculinos dos Jogos Olimpicos 
de Sidney. 
Ao cabo de 2 horas e 13 minutos de um encontre 
muito disputado, ante a equipa das Bahamas 
composta por Mark Knowles e Mark Merklein, a 
dupla portuguesa via esfumar-se um sonho que, 
por diversas vezes ao longo do embate, pareceu 
estar ali mesmo "à mâo", sendo derrotada nos 
segundo e terceiro "sets" por 6-4 e 7-5, apôs 
veneer o inicial por 7-6, com 9-7 no "tie-break". 
"E frustrante", admitiam no final quer os 
jogadores, quer o treinador, José Vilela. Serâ 
precise esperar mais quatre anos para dispor de 
nova oportunidade de, pela primeira vez na 
histôria do ténis português, superar uma 
eliminatôria em Jogos Olimpicos. 
Jâ hâ quatre anos, em Atlanta, Mota, entâo com 
Cunha e Silva ao lado, foi eliminado também 
pela dupla das Bahamas, em dois "sets" 
resolvidos em "tie-break" (7-6 e 7-6). "Parece 
sina", comentava no final, entristecido. 

Medalhados até 20 de Setembro 
Ranking 
Pais 

1 EUA 
2 Austrâlia 
3 China 
4 França 
5 Alemanha 
6Japâo 
7 Italia 
8 Holanda 
9 Russia 
10 Grâ-Bretanha 
11 Ucrânia 
12 Roménia 
13 Bulgaria 
14 Turkia 
15 Coreia 
16 Eslovâquia 
17 Suiça 
18 Cuba 
19 Hungria 
20 Polônia 
21 Rep. Checa 
22 Canadâ 
23 Espanha 
24 Suécia 
25 Colombia 
26 Croâcia 
27 Lituânia 
28 México 
29 Bielorûssia 
30 Brasil 
31 Grécia 
32 Coreia do Norte 
33 China Taipei 
34 Nigéria 
35 Jugoslâvia 
36 Bélgica 
37 Costa Rica 
38 Indonésia 
39 Estonia 
40 Georgia 
41 India 
42 Quirguistâo 
43 Kuwait 
44 Letônia 
45 Portugal 

Ouro Prata Bronze Total 

7 
7 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
3 
6 
3 
3 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
0 
0 
4 
3 
2 
1 
1 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
7 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
2 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 

19 
19 
16 
13 
8 
7 
9 
6 
11 
8 
5 
4 
3 
2 
8 
5 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 0 
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A pouco menos de um mês das 
eleiçôes e sem resultados 
convincentes no futebol - quando o 
inicio da época ainda esta fresco - o 
présidente do Benfica, Joào Vale e 
Azevedo, jogou a cartada esperada. A 
chegada ao Parque das Naçôes, onde 
acompanha, junto de uma delegaçâo 
da UEFA, a apresentaçâo do projecto 
do estâdio do Benfica para o 
Euro’2004, Vale e Azevedo jogou um 
trunfo. Corn as eleiçôes à porta, o 
présidente do Benfica repetiu uma 
velha formula. A équipa nâo 
convence e a culpa é do técnico... e 
por isso anunciou jâ que nâo se 
podem correr riscos, e corn uma nova 
candidatura à direcçào entra uma 
nova estrutura. Numa altura em que 
uma candidatura à presidência do 
clube encarnado esta jâ em marcha, a 
de Manuel Vilarinho, Vale e Azevedo 
"cortou" o cordâo corn o lado mais 
fraco da questâo. No ultimo jogo na 
Luz, para o campeonato, corn o 
Estrela da Amadora (2-1), os sôcios 
mostraram os lenços brancos ao 
treinador alemâo, e Vale e Azevedo 
percebeu a mensagem. Jupp 
Heynckes é, assim, de alguma forma 
sacrificado em prol da vontade de 
Vale e Azevedo continuar à frente dos 
destinos do clube encarnado, 
definida que estava a 
"incompatibilidade" entre o técnico e 
adeptos. Como trunfo surge a 
habituai resposta: uma nova estrutura 
para orientar o futebol encarnado, e 

quiça o reacender da esperança nas 
hostes benfiquistas - seis anos sem um 
campeonato - quando estâo 
decorridas apenas quatro jornadas. A 
saida de Heynkes, que hoje orientou o 
ultimo treino da Luz, surge, de certo 
modo, como uma jogada muito 
comum na estranha psicologia do 
futebol, e reforçada porque as eleiçôes 
estâo â vista. Depois da polémica 
saida de Joâo Pinto, dispensado, da 
venda de Nuno Gomes, ou da falta de 
interesse do técnico em querer Paulo 
Bento ou Dimas, que reforçaram o 
Sporting, a vida de Heynckes 
adivinhava-se dificil na Luz. Seguiu-se 
o inicio do campeonato... e a falta de 
resultados. Quatro jogos, mau 

Sporting perde 
na Alemanha 
o Sporting, a jogar em inferioridade 
numérica mais de 45 minutes por 
expulsâo de Joâo Pinto, perdeu por 3- 
2 no terreno do Bayer Leverkusen, na 
Alemanha, na segunda jornada do 
Grupo A da Liga dos Campeôes de 
futebol. 
Foi o quarto jogo consecutivo que os 
campeôes nacionais nâo conseguiram 
vencer depois de terem chegado à 
vantagem (ao intervalo o resultado 
era-lhe favorâvel por 1-0), mas, desta 
vez, dificilmente se podem atribuir as 
culpas à tradicional quebra flsica da 
équipa. A expulsâo de Joâo Pinto 
perto do intervalo, numa falta 
desnecessâria a meio campo, foi o 
momento de viragem do jogo, pois os 
vice-campeôes alemâes tomaram, a 
partir desse momento, conta do jogo, 
marcando très golos, e impondo a 
primeira derrota dos "leôes" na prova. 
O encontro decorreu a um ritmo 
alucinante (muito por culpa do 
substituto Brdaric) durante toda a 
segunda parte, a fazer lembrar um 

célébré Bayer Leverkusen-Benfica de 
1993/1994, para a extinta Taça das 
Taças, que terminou corn um empâte 
a quatro golos, corn sabor a vitôria 
para os portugueses, que seguiram 
em frente. 
Depois do empâte cedido em 
Alvalade ante o Real Madrid, na 
jornada de abertura da Liga dos 
Carhpeôes, o Sporting começa a ver 
complicar-se a passagem à fase 
seguinte da competiçâo e o proximo 
jogo, em Moscovo, sera de 
importância capital para a équipa 
treinada por Inâcio. E o Sporting 
continua sem conseguir vencer 
équipas alemâs para as competiçôes 
europeias, um "tabu" que o treinador 
"leonino" pretendia quebrar mas nâo 
conseguiu. Inâcio, que se recusou a 
divulgar a équipa titular até ao ultimo 
instante, nâo apresentou nenhuma 
surpresa, fazendo alinhar o mesmo 
"onze" que entrou de inicio no 
encontro corn o Real Madrid (2-2), na 
jornada inaugural da prova. 

futebol, uma derrota (FC Porto), um 
empâte (Uniâo Leiria) e duas vitôrias 
(Beira-Mar e Estrela), a ultima 
arrancada a "ferros". O encontro corn 
o Estrela, realizado depois do clube 
ter perdido na Suécia corn o 
Halmstad (2-1), no jogo da primeira 
mâo da primeira eliminatôria da 
UEFA, terâ sido o sinal mais évidente 
de um descontentamento alimentado 
ainda no defeso. A dez minutos do 
fim a équipa jogava mal e perdia por 
1- 0... mas dois golos do holandês Van 
Hoijdonk adiaram por um dia uma 
saida que parecia jâ estar consumada. 
Vale e Azevedo nâo quis correr mais 
riscos e continuar a apostar num 
técnico que começava a ser mal- 
amado entre os adeptos. 
José Mourinho e Carlos Mozer 
formam a nova équipa técnica que 
terâ a seu cargo dirigir o futebol do 
Benfica. Mourinho, que recentemente 
se desligou do Barcelona, onde 
trabalhou como adjunto de Bobby 
Robson e de Louis van Gaal, rende 
assim o alemâo Jupp Heynckes, que 
aceitou rescindir o vinculo que o 
ligava ao Benfica apôs a reacçâo da 
massa associativa benfiquista no final 
do jogo corn o Estrela da Amadora. 
Ao "responder" aos acenos-despedida 
dos adeptos "encarnados" corn a 
expressâo "se nâo me querem câ eu 

vou-me embora", Jupp Heynckes 
abriu as portas para' a rescisâo, que 
Vale e Azevedo aproveitou, 
remetendo, ainda que 
indirectamente, para Toni a futura 
liderança da équipa. Contudo, e 
porque Toni era o técnico eleito pelo 
candidato Manuel Vilarinho, a 
posiçâo do ex-jogador do Benfica 
apresentou-se desde logo bastante 
fragilizada, razâo porque Vale e 
Azevedo decidiu mudar a agulha e 
avançar para outros horizontes, 
surgindo entâo o nome de José 
Mourinho, que desta forma terâ a ^ua 
estreia como treinador principal. O 
alemâo Jupp Heynckes, acordou 
terça-feira, corn Vale e Azevedo a 
rescisâo do compromisso que ligava 
as duas partes, tendo recusado 
qualquer contacte corn os jornalistas. 
Toni, que aguardava por uma 
resposta de Vale e Azevedo a uma sua 
proposta, poderâ vir a pronunciar-se 
sobre a questâo em' que esteve 
envolvido, e da quai saiu, segundo 
fontes ligadas à candidatura de 
Manuel Vilarinho, "descontente por 
se sentir utilizado". Manuel 
Vilarinho, que almoçou no 
restaurante localizado no complexe 
da Luz, admitiu que o despedimento 
de Jupp Heynckes poderia ser "uma 
fuga para a frente". 

ICKET 

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

John Zadkovich; 

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

$ Fluente em português; 
t Preços acessiveis; 

t Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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PORTUCUESa DE fUTEBOL 
PROEISSIOnflL 

dâassi^icaçâû T^^suàtados 
Equipas 

1 Santa Clara 
2Varzim 
SOvarense 
4 Penafiel 

5il.iaiCàs 
6 Académica 

^SpEspinho 
8 V. Setùbal 

10 Naval 
11 ma Ave 

12Felgueiras 
lANacienal 
15 Marco 

ISFreamunde 
17 Chaves 

ISInortal 

Santa Clara-Naval, 3-1 

Desp. Chaves - Vit. Setûbal, 0-0 

Rio Ave-Mala, 4-0 

Nacional-SD.Esalnho.0-3 

Felgueiras-Penaiiel,1-1 

Ovarense-Marco. 3-1 

leça-Uniâo lamas. 1-1 

Varzlm-Freamunde.2-0 

Imortal-Académies. 0-0 

DesD. Chaves-Rio Ave 

Mala-Santa Clara 

Naval-Naclonal 

Sn. Espinhe - Felgueiras 

Penaiiel-Ovarense 

Marco-Leça 

Uniào lamas-Imortal 

Académica-Varzim 

Vit. Setübal - Freamunde 

Di JD r, Varsity Stadium 

DD^r JD Di Sexta-feira, 22 de 
Setembro 2000 
7:30 pm 

lULULLia U:LQL 

dâassi^icaçâo 
Equipas 

SP.BRACA 
F. C. Porto 

Salgueh'os 
Beieneuses 
Sporting 

Boavista 
Benlica 
Farense 

Maritimo 
P. Ferreira 
W.Gnimarâes 
U. Leiria 

Gii Vicente 
Campomaior 

Aiverca 
Desp.Aves 

Eta.Anadora 
Beira-Mar 

Resultados 
(4“jornada) 

V. Gulmaràes - Cil Vicente, 3-1 

Snorting-Ahierca, 1-1 

P Ferreira - Reira-Mar. 3-2 

Maritimo - Desp. Aves. 2-1 

Farense-Salgueiros, 2-1 

Reienenses - Uniào leiria, 1-1 

Campomaior - FC Porto. 0-5 

Roavista - Sp. Rraga 

Renfica - Est. Amadora. 2-1 

(5^* jornada) 
Salgueiros-V. Gulmaràes 

Gil Vicente-Sporting 

Roavista-Reniica 

L Amadora - Reienenses 

U. leiria-PagesFerreira 

Reira Mar - Campemaiorense 

Aves-Farense 

Sp. Rraga-Ah/erca 

FC Porto - Maritimo 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

elliores lllarcadores 

MikiFEHER (Braga) 

4 goIJios 

Pena 

3 gioliDS 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 

ELIEL Santos (Belenenses) 

JOÀO PEDRO (Salgueiros) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

Van Hooijdonk (Benfica) 

Hassan (Farense) 

Pedrosa (Salgueiros) 

JOF=tN^l_ 

O MILENIO 
Uma presença semanal 
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Campeonato Nacîonal de Futebol - QQ 
OL 
1 VIZELA 
2 SP.BRAGA B 
3 MOREIRENSE 
4 PEVIDEM 

5 S. JOAO VER 
6 FAMALICAO 
7 ESPOSENDE 
8 VILANOVENSE 
9 LEIXOES 
10 INFESTA 
11 LOEROSA 
12 FC PORTO B 
13 PAREDES 
14 CANELAS 
15 ERMESINDE 
16TROFENSE 
17 SANDINENSES 
18 BRAGANCA 
19 FAFE 
20 GONDOMAR 

JJ IP Resultados 
Pevidém - Trofense. 2-1 
Leixôes - Bragança, 3-1 
Sp. Braga "B" - FC Porto "B”, 2-0 
Canelas Gaia - Sandinenses, 0-0 
Vizela - Famalicào. 4-0 
Paredes - Esposende. 0-1 
Lourosa - Gondomar, 2-0 
Vilanovense - Ermesinde. 0-0 
Moreirense - Infesta, 2-2 
Sào Joào Vêr - Fafe, 2-0 

4* Jornada 
Trofense - Sào Joào Vêr 

Bragança - Pevidém 
FC Porto "B" - Leixôes 

Sandinenses - Sp. Braga "B” 
Famalicào - Canelas Gaia 

Esposende - Vizela 
Gondomar - Paredes 
Ermesinde - Lourosa 
Infesta - Vilanovense 

Fafe - Moreirense 

(dL IBQJBIIIPA JJ IP 

1 OLIVEIRENSE 3 9 
2 TORREENSE 3 9 
3 SP.COVTEHÀ 3 7 
4 SP.POMBAL 3 6 

5 FEIRENSE 2 4 
6 LOL'RINHANENS. 3 4 
7 0LI.BAIRR0 3 4 
8 MARINHENSE 3 4 
9 CALDAS 3 3 
10 FATIMA 2 3 
11 AGL’EDA 2 3 
12 SANJOANENSE. 2 3 
I3ALCAINS 3 3 
UACAISEL' 3 2 
15ARRIFANENSE 3 2 
16 TORRES NOVAS 2 1 
17 L'.COI/S.ROQt. 0 0 
18 MLAFRANQEEN. 2 0 
19CECEJÂES 3 0 

Resultados 
Torres Novas - Torreense, 1 -2 
Marinhense - Académico de Viseu, 2-1 
Arrifanense - Sp. Covilhà. 2-2 
Oliveira do Bairro - Sp. Pombal, 3-0 
Cucujàes 7 Oliveirense, 0-4 
Caldas - Àgueda. 3-0 
Alcams - Vilafranquense, 1-0 
Uniào de Coimbra Sào Roque - 
Sanjoanense (*) 
Lourinhanense - Feirense, 0-0 
Folga: Fatima (•) Aguarda dccisào fcdcrativa 

4’Jornada 
Académico de Viseu - Torres Novas 

Sp. Covilhà - Marinhense 
Sp. Pombal - Arrifanense 

Oliveirense - Oliveira do Bairro 
Àgueda - ('ucujàes 

Sporting "B” - Caldas 
Sanjoanense - Alcains 

Feirense - Sào Roque'U. de Coimbra 
Fatima - Lourinhanense 

Folga: Torreense 

Piscina de Sydney 
mata as recerdes 
O asmàtico americano Torn Dollan e os holandeses 

"voadores" Inge de Bruijn e Van den Hoogenband 

estabeleceram novos màximos mundiais 

Punho erguido alto em sinal de 
triunfo e umas palmadas cheias 
de raiva na âgua da piscina, o 
asmàtico Torn Dollan, ao 
revalidar o seu titulo olimpico 
dos 4 X 100 m estilos, baixando 
ainda o seu prôprio recorde, que 
tinha meia düzia de anos, para 
os 4.11,76, dizia ao pùblico 
australiano que, na nataçâo, os 
americanos continuam a desfilar 
vedetas. 
No Centro Aquâtico de Sydney, 
que parece talhado para matar 
recordes ao evitar a ondulaçâo, 
pois foram batidos oito novos 
mâximos mundiais nas duas 
primeiras jornadas, dois 
"holandeses voadores" haveriam 
de se imiscuir nesta disputa 
entre americanos e australianos. 
A loura de silhueta elegante e 
unhas compridas, Inje de Bruijn, 
que os seus amigos franceses 
apelidaram de "camarào", 
cumpriu os 100 metros mariposa 
em 56,61s, menos très 
centésimos que o seu recorde de 
Julho. 
Treinando parte do ano na 

Holanda, corn o seu 
companheiro Jacco Verhaeren, e 
nos restantes meses no Oregon 
(EUA), sob a orientaçâo de Paul 
Bergen, Inje de Bruijn é ainda 
detentora dos recordes dos 50 
metros mariposa e dos 50 e 100 
metros livres, pelo que sonha 
fazer um triplo, tentando 
conquistar o ouro também 
nestas duas ültimas distancias. 
Afinal, como sustenta a 
nadadora poliglota, corn uma 
opiniâo que tem o peso de oito 
marcas mundiais, esta é a forma 
de provar definitivamente que, 
"na nataçâo, nâo hâ sô os 
Estados Unidos e a Australia". 
A segunda ronda pelas piscinas 
de Sydney deixa ainda um duelo 
adiado. Nos 200 metros livres, 
onde se esperava que lan 
Thorpe batesse o seu recorde 
mundial (parece que os fâs do 
prodigio australiano jâ nâo 
concehem que ele mergulhe sem 
superar a anterior marca), foi o 
holandês Pieter van den 
Hoogenband quem conseguiu a 
proeza. 

Na primeira meia-final, o 
nadador holandês conseguiu 
1.43,55, enquanto o "torpedo" 
australiano, mesmo baixando o 
seu tempo mais râpido (tinha os 
cinco melhores resultados de 
sempre e batera na eliminatôria 
da manhâ o recorde olimpico), 
partiu mais lento e ficou a dois 
centésimos dessa marca. 
Hoogenband, espantado consigo 
mesmo "por ter nadado tâo 
depressa", bem podia festejar, 
mas corn a consciência de que o 
seu recorde pode nâo durar mais 
do que um dia. 
E falta ainda entrar em acçâo o 
russo Popov, duplo ouro nos 50 e 
100m livres, tanto em Barcelona 
como em Atlanta, que, apesar de 
se manter fiel à tanga em 
detrimento da moda dos fatos de 
tubarâo, quer recuperar o seu 
recorde dos 100m livres, batido 
nestes JO pelo australiano Klim. 

Ill 
Divisao 

Série 
Açores 

2*Jornada 

Angrense - Santiago, 1-0 
Sto. Antonio - Lajense, 2-0 
Vilanovense - Vila Franca, 1-1 
Praiense - Flamengos, 1-1 
Madalena - Lusitânia, 2-0 

3*Jornada 

Santiago - Madalena 
Lajense - Angrense 
Vila Franca - Sto. Antonio 
Flamengos - Vilanovense 
Lusitânia - Praiense 

Equipa J 

1 MADALENA 1 

2 ST.ANTÔNIO 1 

3 ANGRENSE 1 

4 FLAMENGOS 1 

5 PRAIENSE 1 

6 VILA FRANCA 1 

7 VILANOVENSE 1 

8 SANTIAGO 1 

9 LAJENSE 1 

10 LUSITÂNIA 1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

0 
0 

1 ATLÉTICO 
2 PORTÏMONENSE 
3 CÂM.LOBOS 
4 OLHANENSE 

5 BARREIRENSE 
6 LOLLETANO 
7 SEIXAL 
8 SPORTING B 
9 0PERÀRIO 
10 ESTORIE 
11 MICAELENSE 
12 M AC H ICO 
13 LLMADEIRA 
14 ORIENTAL 
15 BENFICAB 
16 LL'S.ÉVORA 
17CAMACHA 

18CASAPIA 
19 SESIMBRA 
20 MARITIMO B 

JJ IP Resultados 
Barreirense - Lusitano de Évora, 1-1 
Camacha - Operàrio Desporlivo. 1-1 
Oriental - Atlético. 2-2 
Porîimonense - Micaelense, 3-0 
Sesimbra - Seixal, 1-1 
Estoril-Praia - Câmara de Lobos, 2-1 
Machico - Olhanense, 2-0 
Man'timo "B" - Louletano, 2-3 
Sporting "B" - Uniào da Madeira, I-O 
Benfica "B" - Casa Pia, 1-1 

4‘Jornada 
Lusitano de Évora - Benfica ”B" 

Operàrio Desportivo - Barreirense 
Atlético - Camacha 

Micaelense - Oriental 
Seixal - Portimonense 

Câmara de Lobos - Sesimbra 
Olhanense - Estoril-Praia 

Louletano - Machico 
Uniào da Madeira - Man'timo "B" 

Casa Pia - Sporting "B" 

Oanri|3 
oional de 

€IL X(QiaiIIPA 

1 MARIA FONTE 
2 SERZEDÈLO 
3 TER.BOURO 
4 VIANENSE 
5 NEVES 
6 MONTALEGRE 2 4 
7 MONÇÀO 2 3 
8 MIRANDES 2 3 
9TA1PAS 2 3 
10 VILAVERDENSE 2 3 
11 FÀO 2 3 
12VALENCIANO 2 -2 
I3AMARES 2 1 
14L1MIANOS 2 I 
15P.SALGADAS 2 1 
16CABECEIRENSE 2 0 
17JOANE 2 0 
18 MERELINENSE 2 0 

Serzedelo - Monçào, 2-1 
Montalegre - Joane, 1-0 
Mirandés - Limianos, 3-0 
Cabeceirense - Terras Bouro, 0-1 
Vianense - Neves, 1-1 
Merelinense - Vilaverdense, 0-1 
Maria da Fonte - Taipas, 1-0 
Valenciano - Pedras Salgadas, 0-0 
Fào - Amares, 3-1 

Sene C 
€1L XQHHEPA 

1 MIRANDENSE 
2 ESTARREJA 
3 SOURENSE 
4 VALECAMB. 
5 SATÀO 
6 ANADIA 
7 GOUVEIA 
8 LOUSANENSE 
9 F.ALGÔDRES 
lOOL.HOSPlTAL 
1! GAFANHA 
12 AVANÇA 
13CESARENSE 
14GUARDA 
15 OL.FRA/MEAL 
16 SR/UC 
17MANGUALDE 
18P.CASTELO 

J 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
I 
1 

Cesarense - Oliveira Hospital, I-l 
Mangualde - S. Roque/U. Coimbra (x) 
Satào - Anadia, 2-0 
Lousanense - Eslarreja, 2-2 
Fomos Algôdres - Gouveia, 2-2 
Avança - Mirandense, 0-3 
01. Frades/Mealhada (x) - Gafanha 
Valecambrense - Penalva Castelo, 1-0 
Sourense - Guarda, 2-0 

Sérié E 
CH. «iqiïiiiiPA J IP 
I AG.CAMARATE 2 6 
2SINTRENSE 2 6 
3 MAFRA 2 4 
4 ELVAS 2 4 
5 ODIVELAS 2 4 
6 CORUCHENSE 2 4 
7 SACAVENENSE 2 3 
8 LOUREL 2 3 
9 CALIPOLENSE 2 3 
10 RIB.BRAVA 2 3 
II rMAlO 2 3 
12 ALCOCHETENSE 2 2 
13 PONTASSOLENS 2 1 
14 PORTOSANTENS 2 1 
15 0L.MOSCAV1DE 2 1 
16 S.VICENTE 2 1 
17SAM.CORRE1A 2 0 
18FANHÔES 2 0 

1® Maio - Fanhôes. 4-0 
Sacavenense - Lourd. 3-0 
Alcochetense - Coruchense, 0-0 
Pontassolense - Elvas. 2-4 
Aguias Camarate - Portosantense. 3-1 
Samora Corrda - Ribeira Brava, 1-2 
Sào Vicente - Odivelas. 1-1 
Olivais e Moscavide - Mafra, 0-0 
Sintrense - Calipolense. 3-1 

IP CL KÇHIIIIPA a 
1 DRAGÔES SAND. 2 6 
2 P.BRANDÀOA 2 6 
3 RIBEIRAO 2 4 
4 LAMEGO 2 4 
5 AVINTES 2 4 
5TIRSENSE 2 3 
7 P.RUBRAS 2 3 
8RIOTINTO 2 3 
9 VILA REAL -, 2 3 
lOLlXA 2 3 
11 PEDROUÇOS 2 3 
12T.MONCORVO 2 3 
I3REBORDOSA 2 3 
14 AMARANTE ■ 2 3 
I5ESMORIZ 2 1 
16 FIÀES 2 0 
I7LOUSADA 2 0 
I8S.MART1NHO 2 0 

Esmoriz - Avintes, 2-2 
Dragôes Sandinenses - Pedrouços. 2-0 
Torre Moncorvo- Fiàes, 1-0 
Ribeirào - Lamego, 0-0 
Lousada - Rebordosa, 0-1 
Rio Tinto - Amarante, 3-0 
Vila Real - Pedras Rubras, 2-1 
Paços Brandào - Tirsense, 2-1 
Lixa - Sào Martinho, 3-0 

Sérié Q 
CL «QHJIIIPA a IP 
1 BENFICA CB 2 6 
2 SERTANENSE 2 4 
3ALME1R1M 2 4 
4M1RENSE 2 4 
5 FAZEN DENSE 2 4 
6 BENEDITENSE 2 4 
7 PORTALEGRENS 2 3 
8 U.TOMAR 1 3 
9 EST.PORTAL. 1 3 
10 PORTOMOSENSE 2 3 
11 BIDOEIRENSE 2 3 
I2CARANGUEJE1R. 2 I 
13 ALCANENENSE 2 1 
14 PENICHE 2 1 
I5US/RIA/AVI 0 0 
15 BOMBARRALENS 2 0 
17SERNACHE 2 0 
18 FERROVIÂRIOS 2 0 

Portalegrense - Bidoeirense, 2-0 
Peniche - Benfica Castelo Branco, 1-4 
Alcanenense - Mirense, 1-3 
Semache - Fazendense, 0-2 
Caranguejeira - Beneditense, I-l 
Almeirim - Sertanense,l-I 
Portomosense - Feiroviârios, 5-0 
U.Santarétrii'Avisenses (x) - U. Tomar 
Bombarralense - Est. Portalegre, 0-1 

Sérié F 
CL XQMIPA 
1 LUS. VRSA 
2 AMORA 
3 F.BARREIRO 
4 PADERNENSE 
5 0URIQUE 

a IP 
2 6 
2 6 
2 4 
2 4 
2 3 

6 ALMANSILENSE 2 3 
7 PINHALNOVENS 2 3 
8 CASTRENSE 2 3 
9 ALMADA 2 3 
10 FUT.BENFICA 2 2 
11 QUARTEIRENSE 2 1 
12 PESCADORES 2 1 
13ESTRELAVN 1 1 
14 VASCO GAMA 2 1 
15 BE,'EL/UM,'AL 0 0 
16JUV.ÉVORA 1 0 
I7PALMELENSE 1 0 
18 UM.-'EL I 0 

Vasco Gama - Pinhalnovense. I -2 
Pescadores - Pademense. 0-1 
Castrense - Quarteirense. 2-1 
Futebol Benfica - Fabril Barreiro, 0-0 
Beja'E.LagosU.Sport'txl - Est. V. Novas 
Amora - ,Iuv. Evora, 2-1 
Almansilense - Ourique. 1-2 
Palmelense - Almada. 3-5 
Lusitano VRSA - Esperança Lagos. 2-0 
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NUNO Gomes 
começou a aventura 
italiana em beleza, ao 
marcar très golos em 

\ 31 minutos na 
goleada da Fiorentina 
no campo da 
Salernitana (II 
Divisâo), por S-O, para 
a primeira mâo dos 
oitavos-de-fînal da 
Taça de Itélia. 

O ’’show” do ponta-de- 
lança começou logo aos 
très minutos e acabou 
aos 34. O ultimo ’’hat- 
trick” do ex-benfiquista 
datava de Janeiro de 
1999, corn a Académica, 
e, curiosamente, 
também para a Taça (4- 
1, com Nuno Gomes a 
anotar os primeiros très 
tentos). 
Desta feita, Nuno 
Gomes contou corn a 

preciosa visâo de jogo 
do compatriota Rui 
Costa. O capitâo dos 
’’violas” assistiu o n° 21 
para o segundo e 
terceiro golos e ainda 
teve ’’pernas” para dar o 
golo a Marco Rossi no 5- 
0. No total, très 
assistências de Rui 
Costa numa prova 
inequivoca da sua classe 
como ”10”. 
’’Foi uma boa estreia. 

Marquei très golos, mas 
o mais importante é que 
a équipa ganhou”, disse 
Nuno Gomes no final 
da partida. 
Enfim, a dupla Rui 
Costa-Nuno Gomes 
começa a fazer estragos 
na ’’Fiore”. O inspirador 
e o goleador, juntos, vâo 
dar que falar nesta 
équipa treinada por 
Fatih Terim. 
E os jornais italianos 
(’’Gazzetta dello Sport” 
e ’’Tuttosport”) jâ 
afirmam que Nuno 
Gomes até dava um 
certo jeito à Fiorentina 
no jogo de quinta-feira 
corn os austriacos do 
Tirol (derrota por 1-3) 
relativo à 1“ mâo da 
primeira ronda da Taça 
UEFA. O avançado 
português esta suspense 
pela UEFA por causa 
dos problemas no final 
do França-Portugal do 
Euro 2000. 


