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Teve inicio no passado dia 23 de 
Setembro, a "4a. Semana 

Cultural Beirâ", com um Jantar 
de Gala no salâo de festas do 

Canadian Madeira Clbb- 
Madeira House Community 

Centre, em Toronto. 
Uma festa plena de vibraçâo 
beirâ, muito e bom folclore e 

actuaçâo em cheio de Antonio 
Albemaz. 

\A SATA 
deseia servir a Madeira 

Eng. Antonio Cansado, présidente do grupo SATA 
e Orlando Medeiros, director da SATA em Toronto. ^ Pagina 4 
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2 CANADA 
Quinta-feira, 28 Setembro, 2000 

O MILÉNIO 

dûûima 
sem vértebras 

Conversât é uma maravilha. Ajuda-nos a 
relaxar e obriga-nos a aprender sem darmos por 
isso. 
Poder conversar com os mais experientes e 
sabedores, melhor ainda. Logo que cheguei da 
Madeira, apos a realizaçâo da abertura do 
Aeroporto Internacional da Madeira e do V 
Congresso das Comunidades Madeirenses, tive 
o privilégio de ir almoçar ao Tabico onde, com 
a serenidade habitual, também almoçava o 
Padre Antero de Melo. Gentil como sempre, 
convidou-me para a sua mesa e...a conversa 
generalisou-se. Falamos de tudo um pouco, sem 

fugir ao tema que Ihe é mais querido: 
peregrinaçâo à Terra Santa. 
Contou-nos entusiamado que ira a Israel nos 
principios do ano 2001. Este ano nao Ihe foi 
possivel acompanhar Monsenhor Resendes à 
Terra Santa por razôes que se prenderam com a 
saüde. 
Mais uma vez Ihe trasmiti o meu desejo de 
numa proxima oportunidade acompanha-lo a 
Israel. A baila, veio também, a falta de jovens 
com vontade de seguir o sacerdôcio, as 
chamadas vocaçôes. Sera por nao poderem 
casar? Sera porque os dias de hoje têm uma 
oferta tao ampla que os caminhos religiosos vao 
ficando para o lado? Sera porque...? 
Os porquês poderâo ser muitos ou nenhuns. 
Com a graça que Ihe é peculiar, o Padre Melo, 
contou-me: -"Em conversa sobre este assunto 
com um colega Anglicano, em Toronto, ele 
afirmou: Pois, vocês têm problemas porque os 
vossos padres pretendem casar e, nos, temos 

amargos de boca, porque os nossos querem o 
divorcio!" 
Nunca ninguém esta satisfeito com aquilo que 
tern. Esta é que é a grande realidade. Mais 
adiante, o Padre Antero de Melo, ainda 
acrescentou:-"Sabe, isto jâ vem de longe. Nos 
velhos tempos Sào Pedro dizia que, quem casa 
faz bem, quem nâo casa faz melhor!" 
A partir daqui, cada um faça o que melhor se 
coadunar corn a sua vontade. Casados ou 
solteiros, padres ou pedreiros, homens ou 
mulheres, têm de viver em comum e dentro das 
regras da sociedade que nos criaram... 
E é bom que nâo esqueçam o que disse o senhor 
Sào Pedro. "Quem casa faz bem, quem nâo casa 
faz melhbr!" 
Se calhar é por isso que temos tanto casai, 
vivendo em comum, mas sem dar o nô... 
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Cfl Tu 
Olà, nossa gente! 
Fui e vim num instante. 
E, por muito mal que digam, de Newark ao 
Funchal, e vice-versa, viagei na TAP, o que 
me deu muito prazer. Simpatia, conforto, 
comida saborosa, vinho à discriçâo... 
Jà tinha saudades, confesso! 
Bom, vamos...à festa. 

Num âpice, os lugares para o concerto ünico d'os 
SANTAMARIA, no Oasis C. Centre, voaram! 
Quando se oferece qualidade, juventude e alegria, 
nâo hâ que temer. Todos aderem sem vacilar. 
Assim, a organizaçào apôs anuência dos 
Santamaria, realiza sexta-feira dia 3 de Novembre 
mais um espectâculo no Oasis C. Centre. 

Os "Amigos de Rabo de Peixe do Ontario" vào 
célébrât, no dia 7 de Outubro, as festas em honra 
de Nossa- Senhora do Rosârio (no mesmo dia que 
em Sâo Miguel), comemorando, simultaneamente, 
o seu 2o. aniversârio. 
Esta festa vai ter lugar no Hungarian House, 840 St. 
Clair Ave., West, e conta corn a participaçâo d'os 
STARLIGHT e do Grupo de Müsica Tradicional 
da Amizade, de Rabo de Peixe. 
Para informaçôes e réservas, contactem a Fâtima 
Pinheiro, pelo telefone: (416) 767-7033. Parabéns 
aos rabopeixenses. 

No domingo, dia 8 de Outubro, numa organizaçào 
do Conselho Pastoral Português, tem lugar no 
Brampton Centre, 7575 Kennedy Road South 
(entre a Derry e a Steeles), a "Celebraçâo do Jubileu 
2000". 

O programa terâ inicio às 14hoo, corn cânticos e 
desfile das Parôquias de Lingua Portuguesa. 

— 

CELEBRAÇÂO DO JUBILEU 2000 

ABRI DE PAR EM PAR 
AS PORTAS A CRISTO ! 

As 15h30, "Abri de Par erri Par as Portas a Cristo", 
tema da celebraçâo, pelo Padre Frei Alvaro Cruz da 
Silva. 
As 16h00, Hora dos Jovens, corn representaçôes, 
cânticos e testemunhos. 
Depois, pelas 17h00, actuaçào do Grupo Coral e 
Orquestra Milénio. 
As 18h00, Celebraçâo da Eucaristia, presidida por 
Sua Eminência Reverendissima, o Cardeal de 
Toronto, D. Aloysius Ambrosic. 
Este acontecimento tem coordenaçâo do Padre 
Jorge Amaro (416) 749-8907, do Diâcono Carlos 
Nogueira (905) 455-6521 e représentantes das 
Parôquias de Lingua Portuguesa da Arquidiocese 
de Toronto. Outras informaçôes: (416) 936-3745. 
Participem na Celebraçâo do Jubileu'2000. 

Comecem a escrever as letras, a compor as mùsicas, 
a procurât intérpretes. Nâo deixem as coisas para 
ultima hora. Sô causa transtornos a todos. Mâos à 
obra pois, de obras, é que precisamos. 

O conhecido Rancho Folclôrico da Nazaré 
comemora 38 anos de existência! 
A festa vai ter lugar no dia 14 de Outubro, pelas 
21h00, na Sts. Cyril and Methodius Slovak Catholic 
Church, no 5255 Thornwood Drive, em 
Mississauga. 
Participam na festa, além do festejado Rancho da 
Nazaré, Emily Melo, Suzanne Silva e o conjunto 
musical Os Panteras. 
O Rancho Folclôrico da Nazaré foi formado em 
Setembro de 1962, sendo o pioneiro neste tipo de 
cultura popular entre nôs. 
Informaçôes, através do présidente José Mafra, pelo 
telefone: (905) 272-5391. Os nossos sinceros 
parabéns aos responsâveis e a todos os 
componentes do Rancho Folclôrico da Nazaré, pelo 
muito que nos deram através dos anos. 
Que continuem por muitos mais! 

Atençao, autores, compositores e intérpretes. 
A CIRV-fm vai, como jé é tradiçào, realizar o seu 
anual "FESTIVAL DA CANÇÀO", corn prémios 
valiosos e uma sà camaradagem. 

Se for dificil a escolha, nâo pensem duas vezes. 
Participem na primeira que lhes vier à mente. 
Verâo que nâo se arrependerâo. 
Até p'râ semana. 
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CANADA 3 

Pequenas histôrias de 

O Chefe Barroso junto 
de alguns pratos que 
confeccionou e obteve 

tos. prémios. 

Serviço Militar, em Ponta Delgada e 
Arrifes, em 1945. 
Saido da "tropa" voltou à agricultura 
mas por conta prôpria. 
José Barroso, conheceu Maria do 
Espîrito Santo Silva, natural de Rabo 
de Peixe, onde nasceu em 29 de 
Dezembro de 1927, tendo corn ela 
casado em 29 de Dezembro de 1952. 
Em Rabo de Peixe, nasceram as filhas 
Ana Maria e Maria do Espirito Santo 
Barroso. 
Corn a vida dificil na sua ilha natal, 
resolveu partir. Saiu de Ponta 
Delgada, no navio Homeland, no dia 
23 de Abril e chegou a Halifax, 
Canada, em 29 de Abril de 1954. 
A mulher Majria Barroso, chegou corn 
as filhas a Toronto, em 5 de Novembro 
de 1957. Em Toronto, nasceram mais 
dois filhos: Dora e José Barroso. Hoje, 
todos casados, deram ao casai 
Barroso, 9 preciosos netos. 
Mas, a vida no Canada, nâo foi um 
mar de rosas. José de Amaral Barroso, 
logo que chegou a Halifax, foi 

para tomar conta do Park Plaza Hotel, 
em Toronto, trouxe consigo o José 
Barroso. Aos poucos, corn uma 
intuiçâo rara para a gastronomia, o 
José Barroso foi subindo a pulso, 
tendo chegado a 2o. Chefe. No Park 

até às tantas... 
Em 1981, vendeu o restaurante a um 
colega grego. 
Antes disse, em 1977, entrou como 
Chefe da secçâo de banquetes do Inn 
On The Park. La serviu o pianista 
americano Liberace que, feliz corn o 
serviço, ofereceudhe uma fotografia 
autografada. 
Em 1980, o Chefe Barroso foi 
inaugurar o Pier 4, do grupo The 
Whaler's. Jâ corn o peso dos anos, José 
de Amaral Barroso, passou para casas 
mais pequenas e, terminou funçôes, 
no Grace Restaurant. Aos 70 anos, em 
1995, reformou-se, logo apôs um 
ataque de coraçâo. 
Segundo nos confessou, nunca pela 
cabeça lhe passou ser cozinheiro. Mas, 
recebeu a nova profissâo de "braços 
abertos" e exerceu-a corn paixâq. 
Conseguiu uma bonita carreira e 
condiçôes de vida para a familia. 
Especializou-se em banquetes e bolos 
para momentos importantes. Quando 
Chefe no Pier 4, adorava passear no 
barco privado dos patrôes, à pesca, no 
Lago Ontario. 
A ultima vez que trabalhou como 
Chefe, foi na festa organizada pelo seu 
amigo Afonso Tavares, em Brampton, 
a favor de Timor. Colaborou 
gratuitamente, claro! José de Amaral 
Barroso, sempre ao lado de quem mais 
précisa. E sempre corn o seu sorriso 
"saboroso" e simpâtico. 

JMC 

Ainda hoje mantém o seu ar simpâtico 
e bonacheirâo. A emigraçâo deu4he 
uma nova profissâo que o tornou feliz 
e deu satisfaçâo a muita gente. 
O José de Amaral Barroso nasceu em 
Rabo de Peixe, Sào Miguel, em 5 de 
Setembro de 1925. Depois de 
completar a tradicional 4a. Classe, foi 
para o campo trabalhar corn o seu pai 
Francisco de Amaral Barroso. Esteve 
nas lides agricolas até cumprir o 

transferido para Quebec City, corn 
outros 70 companheiros. Lâ estiveram 
3 semanas...sem trabalho! O sr. 
Romano, inspector português, trouxe- 
os para Montreal. Um "farmeiro" 
engraçou corn o José Barroso e levou-o 
para a sua quinta tratar de vacas, sem 
que percebesse do assunto. 
Acordaram 55 dôlares por mês mas, 
no fim do mês, sô lhe pagou $45. 
dôlares. Zangou-se e foi queixar-se ao 

Departamento da 
Imigraçâo do Canadâ, 
onde trabalhava uma 
senhora brasileira que o 
atendeu. A queixa, 
resultou. O fazendeiro 
deu-lhe os $10. dôlares 
que faltavam. Seguiram-se 
umas semanas em St. 
Ramires, Montreal, numa 
quinta de legumes. Bom 
patrào e boa comida, 
como comentou. Uns 
amigos da sua freguesia 
incitaram-no a ir 
trabalhar corn eles para o 

abate de àrvores, a norte do Quebec. 
Como era um trabalho ârduo, 
resolveram comprar uma serra 
eléctrica, para lhes facilitar a vida. 
Acabaram por nâo ganhar dinheiro 
suficiente para pagar a mâquina... 
Desistiram, vendendo a serra 
eléctrica, pela melhor oferta. 
O José Barroso, desiludido, voltou a 
Montreal. A funcionâria brasileira da 
Imigraçâo, arranjou4he trabalho num 
restaurante, na lavagem da loiça. Foi o 
começo de uma nova carreira 
profissional. 
O Chefe George, gostou do José e 
tornou-se seu "padrinho". Da lavagem 
de loiça passou para ajudante de 
cozinheiro. 
Quando o Chefe George foi convidado 

£.c<mt»ni£ 
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Plaza Hotel, onde esteve cerca de 9 
anos, Barroso recebeu um Certificado 
de Louvor por ter servido a Rainha de 
Inglaterra, corn todo o rigor. Em 1964, 
o José Barroso saiu para o Celebrity 
Club, como Chefe da 
Cozinha, onde serviu 
as maiores 
celebridades do 
Canadâ e dos EUA. 
Em 1974, o José 
Barroso adquiriu o 
Restaurante L'Etude, 
na Dundas e Kipling. 
Obteve um grande 
sucesso. Lembra-se das 
visitas do Padre Lima e 
do casai Rosa e 
Antônio Barros, que 
ficavam no restaurante 

MARYLAN» OYSTCK SHUCKUR SUMUEME 
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No "14o. Ciclo de Cultura 
Açoriana", entre as muitas 
individualidades 
présentes, esteve o 
Engenheiro Antonio 
Manuel Cansado, 
Présidente do Grupo 
SATA, que falou à vasta 
assistência sobre o tema " 
Transportes e Turismo”. 

Aproveitamos a oportunidade para 
dialogarmos com o Eng. Antonio 
Cansado e, naturalmente, procurar 
novidades, para além do tema de 
fundo. 
-No fundamental -começou por nos 
dizer o Eng. Cansado-, o que neste 
"14o. Ciclo de Cultura Açoriana" 
deixei foi uma mensagem de 
esperança, de crença no futuro, um 
futuro que se adivinha promissor e, 
numa opiniâo muito pessoal, vamos 
ter um novo ciclo nos Açores, o ciclo 

do turismo. 
Esta na moda falar em ciclos, no ciclo 
virtuoso por oposiçâo ao ciclo vicioso. 
Na realidade, temos vindo a viver um 
ciclo vicioso... transportes e turismo, 
simultaneamente, sào causa e efeito. 
Alias, sem transportes numa regiâo 
insular e dispersa como a nossa, nâo 
hâ possibilidades de haver turismo, e 
se o turismo nâo corresponder a 
trasportes niais fâceis e mais baratos, 
corn mais frequência e corn melhor 
qualidade, evidentemente que o 
prôprio transporte nâo têm 
possibilidade de autopotenciar-se 
sustentado no turismo. Um e outro 
sào causa e consequência ao mesmo 
tempo. 
O ciclo virtuoso começou justamente, 
no meu entender, corn o facto de os 
Açores começarem a ter em mâos, 
mâos prôprias, as acessibilidades que 
sâo extremamente importantes para 
nos e para que tudo resuite num 
impacto na economia... 
Acredito sinceramente que a SATA 

vai expandir-se no futuro 
autosustentada num desenvolvimento 
sustentado no turismo e acredito que a 
SATA possa potenciar novos fluxos 
turisticos para os Açores quer através 
da sua actividade charter quer através, 
inclusive, de novas linhas regulares 
que a SATA tem vindo a 
experimentar. Este ano foi o ano de 
Frankfurt. 
Neste momento a conjuntura 
internacional nâo é nada favorâvel 
porque, como sabe, as companhias 
aéreas sâo extrememente dependentes 
do dôlar, do preço do petrôleo e de 
outros factores que nem vale a pena 
aqui enumerar. Contudo, acredito que 
este ciclo de maré negra -que é a maré 
do petrôleo-, se quebre e,. como lei da 
vida, a um mau momento segue-se um 
bom momento. 
O povo la diz, "depois da tempestade 
vem a bonança", por isso acredito 
sinceramente que depois da prôxima 
Primavera, debelada a crise do 
petrôleo, ou pelo menos controlada, 
seja possivel continuar um projecto, 
uma estratégia, que no meu entender 
sera extremamente positivo para os 
Açores. 
-Estivemos na abertura oficial do 
Aeroporto da Madeira, no passado dia 
15. Nâo o vimos por lâ, mas vimos um 
aviâo da SATA a participar no Festival 
Aéreo que lâ teve lugar. A SATA vai 
passar a usar o Aeroporto da Madeira 
para melhor servir os ilhéus dos dois 
arquipélagos? 
-A SATA, para vossa informaçâo, é 
uma impresa que da sua vocaçào 
inicial de regional passou, mercê da 
sua nova dimensâo, a ser considerada 
como transportadora nacional. Nôs 
esperamos -e jâ vou responder 
concretamente à pergunta que me fez 
transportar este ano um milhâo e 
einquenta mil passageiros, o que nos 
catapulta nitidamente, e de forma 
isolada, para o segundo lugar no 
ranking nacional. 
A Portugâlia fica, sensivelmente, a 
duzentos mil passageiros de distância 
e, sensivelmente, também, a cerca de 
quatro milhôes de contos de volume 
de negôcios, de afastamento. Pois 
bem, nôs temos neste momento uma 
base no Funchal, operamos no 
Inverno a partir do Funchal corn dois 
Boing's 737-300 e, no Verâo, corn um 
aviâo, visto que o segundo é desviado 
para a base de Faro. 
O resto da nossa actividade, quer nas 
ligaçôes de Ponta Delgada corn o 
Norte da Europa, quer Ponta Delgada 
com Frankfurt, e, obviamente, Ponta 
Delgada corn a diaspora nos EUA e 
Canadâ, e neste momento, estamos 
ainda a fazer voos para Oakland, 
California, leva-nos a pensar em toda 
uma rede que estâ extremamente 
dispersa, nôs queremos consolidar as 
nossas gentes e as nossas gentes nâo 
sâo sô os Açores, as nossas gentes jâ 
sâo hâ muito tempo, desde que nos 

instalamos no Funchal, também os 
madeirenses. 
Nôs, somos portugueses, e é 
absolutamente natural que na nossa 
ambiçâo caiba o todo nacional. 
É natural que no Aeroporto da 
Madeira, mercê das novas condiçôes 
que oferece, permita perspectivar 
novas linhas, novas empreitadas, para 
que a diâspora, neste caso madeirense, 
possa de forma mais simples, mais 
fâcil e, se possivel, connosco -isto nâo é 
uma promessa, é um desejo!-, vir a 
casa, abraçar os seus, e entrar também 
em casa logo à partida. 
Agradecemos ao simpâtico e profundo 
conhecedor Eng. Antônio Manuel 
Cansado a gentileza das declaraçôes 

prestadas e, se nâo fomos mais além, 
deveu-se a uma chamada ao palco para 
participar num momento de 
"perguntas e respostas" juntamente 
corn outros convidados, na 
circunstância, Dr. Luis Cogumbreiro, 
Dr. Luis Bensaùde, Dr. Manuel 
Francisco Costa e Dr. Costa Martins, 
sem düvida, um painel de respeito. 
Ficâmos corn a sensaçào de que a 
SATA estâ interessada em unir mais 
os portugueses espalhados pelo 
mundo, particularmente, açorianos e 
madeirenses. 
Nâo é sem tempo, jâ que a TAP Air 
Portugal, se afasta cada vez mais das 
suas obrigaçôes nacionais. 

JMC 

RTVERVIEW Produce Inc.y 
de AMARAL E FILHOS, jâ tem 
ao dispôr dos seus clientes e 
amigos a bêla UVA DA 

/ CALIFORNIA para o fabrico 
' do seu vinho. 

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

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: 14161588-2489 
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 I 
(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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A iniciativa, organizada 
como sempre pelos 
responsâveis do Clube 
Académico de Viseu of 
Toronto, trouxe à nossa 
megacidade de Toronto, 
nacos da cultura beirâ e 
personalidades ligadas à 
vida diâria das Beiras, 
politicas, culturais e 
associativas. 

Deslocaram-se de Portugal, Miguel 
Almeida, représentante da Federaçào 
Portuguesa de Folclore e um 
entendido na matéria, que deliciou os 
assistentes corn a sua informaçâo e 
simpatia; Isabel Salvador, 
Conselheira da Câmara de Viseu, que 
ofereceu uma significativa prenda da 
edilidade ao Présidente do 

Académico de Viseu de Toronto, José 
Valentim; Daniel Rego, Presidenté da 
Freguesia de Cavernâes e Présidente 
(e componente) do Rancho As 
Costureirinhas de Cavernâes; o 
excelente Rancho As Costureirinhas 
de Cavernâes e o intérprete de mûsica 
po|5ular portuguesa, beirâo de 4 
costados. Antonio Albernaz. 

Foi uma festa digna dos beirôes e um 
acertado "ponta-pé de saida" para a 
"4a. Semana Cultural Beirâ". 
De Mangualde, veio o Chefe de 
Cozinha, José Almeida, para a 
confecçâo dos almoços e jantares 
regionais diârios na sede-social do 
Académico de Viseu durante a 
semana cultural que termina dia 30 
de Setembro. 
No Jantar de Gala estiveram vârios 
convidados locals, entre eles, o 
Membro do Parlamento Provincial, 
Dr. Carlos de Faria e, o Conselheiro 
da Câmara Municipal de Toronto, 
Mario Silva. Mario Silva ofereceu ao 
Présidente José Valentim, um 
Certificado de Mérito, para que 
conste nos arquivos da Semana Beirâ. 
Aos présidentes (e sens 
companheiros) dos Corpos Gerentes 
do Académico de Viseu of Toronto, 
Adelino Sales, José Valentim e 
Aniceto Gomes, respectivamente, 
enviamos as nossas felicitaçôes pelo 
trabalho desenvolvido em prol da 
comunidade que servem. 
Naquelas conversas "sem significado" 
que tivemos corn "este e aquele", 
soubemos da espaçosa nova sede- 
social que os beirôes adqiriram no 34 
da Caledonia Road, em Toronto. Hâ 
muito para fazer, apareçam os 
voluntârios! Também tivemos 
conhecimento que, para um 
abrangimento mais consentâneo corn 
as necessidades do todo, resolveram 
em Assembleia Gérai, mudar o nome, 
para: "CASA DAS BEIRAS 
CULTURAL COMMUNITY 
CENTRE", ficando o "Académico de 
Viseu of Toronto" integrado no 
Centro, mas nas actividades 
desportivas e afins. Um passo 
importante na vida socio-cultural dos 
beirôes do Ontario. 
Voltando à abertura da "4a. Semana 
Cultural Beirâ", depois do minuto de 
silêncio pelos beirôes jâ falecidos e do 
jantar, de destacar a presença do 
Rancho Folclôrico do Clube 
Académico of Viseu pois, foi um 
regalo apreciar os jovens 
componentes, actuando corn todo o 
garbo e jeito. 
Parabéns, aos jovens do Grupo Coral 
e do Rancho e, naturalmente, aos 
ensaiadores e directores, Jennifer 
Oliveira, Olga Rodrigues, Fernando 
Dias e Lùcio Oliveira, 
respectivamente. 
Seguiu-se exibiçôes do Rancho 
convidado, o "As Costureirinhas de 
Cavernâes" que, segundo a sua 
histôria, nasceu em 1933: "Em 1933 
formou-se um grupo de tricanas corn 
o objective de anualmente se deslocar 
às marchas da Feira de S. Mateus, em 
Viseu, e às remarias mais importantes 

da regiâo. Este grupo 
permaneceu em 
actividade ao longo dos 
anos, até que em 1967 os 
seus responsâveis 
decidiram efectuar uma reciclagem 
compléta por forma a transmitir-lhe 
os requisites necessaries para se 
transformar num rancho folclôrico. 
Desta forma surgiu o rancho 
folclôrico "As Costureirinhas" de 
Cavernâes". 
Um rancho com "conta, peso e 
medida", nos trajes, artesanato, 
danças e cantares. Rîsonhos e felizes, 
bons dançadores, deram um belo 
exemple de como dançar em pùblico 
e em espaços reduzidos, onde quer 

que seja. 
O palco foi também pequeno para os 
müsicos e cantadores mas, quem sabe 
o que quer, nunca se atrapalha. Em 
beleza! 
Para fechar o alegre convivio dos 
beirôes, "saltou" para o palco o 
Antonio Albernaz, também daquelas 
beiras, que encheu a sala de ritmo e 
boa disposiçâo... Como estavam todos 
"danadinhos" para dar ao pé. Antonio 

Albernaz, fez-lhes a vontade. Deu-lhes 
cantigas corn fartura populares e 
p'ra...pular! 
A luz e o som estiveram a cargo de 
Sound's Good Productions que, para 
encerramento, ainda ofereceu mais 
musica para bailar, para os mais 
jovens e folgazôes. 
Agora, todos os caminhos vào dar à 
pequena sede-social do Académico de 
Viseu -as prôximas grandes festas 
serâo na nova sede!-, onde todos os 
dias e até 30 de Setembro, se poderâo 
deliciar corn as saudosas comidas 

regionais (enguias na barrica, por 
exemplo) do Chefe José Almeida, 
actuaçôes de artistas locais e, claro!, 
novas exibiçôes de "As 
Costureirinhas de Cavernâes" e do 
Antonio Albernaz. 
Nâo percam tempo. Informaçôes: 
(416) 406-1125. 
A cultura das Beiras esta à vossa 
disposiçâo, em Toronto. 

JMC 
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Sampaio anuncia recandidatura 
O PS organizou uma convençâo em Outubro. Mas o mais certo é que 

os socialistas nâo aplaudam o candidato... ao vivo 

O Partido Socialista tem agendada uma convençâo 
extraordinâria para 29 de Outubro com o objectivo 
ünico de aclamar a recandidatura de Jorge Sampaio 
à Presidência da Repüblica. Mas os 
"convencionistas" do PS podem bem reunir-se e nâo 
aplaudir o seu candidato... ao vivo. 
A explicaçâo é simples, até agora o cidadâo Jorge 
Sampaio nâo foi convidado para o encontro, em 
Lisboa, no final do mês que vem. 
Fontes da direcçâo socialista disseram que a mais 
que certa ausência do Présidente pode ser explicada 
pelo facto de a candidatura de Sampaio pretender 
alargar a base de apoio e nâo afunilâ-la no PS, 
partido de que ainda hoje é militante. Desse modo, 
evitar-se-ia uma excessiva "colagem" do Présidente e 
candidato aos socialistas... Ao contrario do que fez 
Mario Soares quando esteve em Belém, Jorge 

Sampaio nâo devolveu o seu cartâo de militante. 
E essa tem sido uma estratégia - associar Sampaio ao 
Governo de Antonio Guterres - dos candidatos a 
Belém â direita, como Joaquim Ferreira do Amaral, 
apoiado pelo PSD, e Basllio Horta, lançado pelo 
CDS/PP. Nem têm faltado desafios e reptos para o 
Présidente se définir. 
È tendo em conta essa tese (por uma "maior 
abrangência" da candidatura sampaista) que na sede 
do Largo do Rato é vista essa ausência. Assim, nâo 
faria sentido Sampaio estar na convençâo de 29 de 
Outubro e, até agora, nenhum convite foi enviado 
pela sede do PS para o Palâcio de Belém. 
O facto é que o calendârio começa a apertar. O 
prôprio Chefe de Estado assinou o decreto que 
marca as eleiçôes presidenciais para 14 de Janeiro de 
2001, depois de ter consultado os lideres partidârios 

(por telefone), apesar de nâo ser obrigado a fazê-lo. 
Se a data das presidenciais é conhecida, o mesmo 
nâo se pode dizer sobre a data em que Sampaio 
anunciarâ formalmente a sua recandidatura. Esse é 
um assunto que o prôprio terâ evitado nos ültimos 
tempos... Mas, olhando o calendârio, o anüncio terâ 
de ser ainda em Outubro e antes da convençâo 
extraordinâria que o PS pretende aproveitar como 
momento de unidade interna, tâo abalada nos 
ùltimos meses. 
Antes de 15 de Outubro também poderâ ser dificil. 
Motivo: as eleiçôes regionais nos Açores e a 
Madeira. Ao abrigo da Constituiçâo portuguesa, é 
ao Présidente da Repüblica que compete marcar 
aquele acto eleitoral. 
Corn as presidenciais marcadas para 14 de Janeiro 
do prôximo ano,- a campanha decorrerâ entre 30 de 
Dezembro deste ano e 12 de Janeiro de 2001. As 
presidenciais têm de realizar-se nos sessenta dias 
anteriores ao fim do mandata do Présidente - 9 de 
Março. 
Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta 
na primeira volta, proceder-se-â a um segundo 
escrutinio, que acontecerâ no 21.° dia posterior ao 
primeiro, a 4 de Fevereiro. A data-limite para a 
apresentaçâo das candidaturas é 15 de Dezembro. 
Antônio Abreu (PCP), Basilio Horta (PP), Fernando 
Rosas (Bloco de Esquerda), Ferreira do Amaral 
(PSD) e Garcia Pereira (MRPP) sâo candidatos jâ 
apresentados. 

na Dundas, 
em Toronto 

Os comerciantes da Dundas, da Bathurst à P " 
Crawford e, da Ossington à Dufferin 
(Portugal Village), realizaram "Side-Walk's" 
no passado sâbado que nâo surtiu o efeito 
desejado. 
A manhâ acordou cinzenta e chuvosa o que 
obrigôu os côrnerciantes da zona a 
"recolher" os artigos. A tarde, embora sem 
chuva, manteve-se corn "ar esquisita" o que 
travou ânimos e festa. A animaçâo programada 
corn musica e parelhas de Palhaços pouco teye 
que fazer, infelizmente. Medidas destas desejam- 
se corn frequência mas, logicaraente, corn bom 

em tempo e exposiçâo de artigos variados e 
quantidade, nunca de modo tâo medroso, como 
o do ultimo fim de semana! 
Esperemos pela prôxima iniciativa... 
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A delegaçâo do Canada, num dos 
almoços de trahalho no Tecnopôlo. 

Decorreu no 
Funchal, Ilha da 
Madeira, o 
"V Congresso das 
Comunidades 
Madeirenses", 
entre 16 e 19 de 
Setembro, cuja 
abertura foi 
presidida pelo 
Présidente da 
Repübbca, 
Dr. Jorge Sampaio. 

sua vez, o Présidente da Regiâo 
Autônoma da Madeira, Dr. Alberto 
Joâo Jardim, no encerramento do 
Congresso, salientou com segurança 
que "nào é na Madeira que existem 
elementos corn intensôes separatistas, 
mas, sim, em Lisboa. Aqui somos todos 
portugueses, trabalhamos em prol da 
Regiâo e de Portugal!". 
Os trabalhos dos Delegados iniciaram- 
se apôs a brilhante exposiçâo do Dr. 
Alberto Joâo Jardim sobre os objectivos 
da politica regional para os prôximos 
anos que terâo a influência lôgica do III 
Quadro Comunitârio de Apoio (QCA). 
O Congresso subscreveu as linhas de 
orientaçâo bem como as prioridades 
estabelecidas para a Regiâo. 
O Congresso congratulou-se com o 
êxito da presença dos estudantes-atletas 
da diaspora madeirense na Pesta do 
Desporto Escolar, no Funchal, e dos 
Cursos de Verâo na Universidade da 
Madeira. Foi pedido aos Secretârios 
Regionais da Educaçâo e Turismo e 
Cultura que prossigam estas iniciativas 

de um Fundo de Emergência para 
apoio imediato quando tragédias 
climâticas, ou outras, venham a afectar 
as nossas gentes. Também a TAP Air 
Portugal esteve em foco no Congresso 
das Comunidades Madeirenses devido 

As sessôes tiveram lugar no Tecnopôlo 
da Madeira, instalaçôes privilegiadas 
para actividades do género. 
Este ano os trabalhos foram um pouco 
"mais suaves" devido à obra do século, 
abertura do renovado Aeroporto da 
Madeira e, de grande importância 
também, a campanha para as eleiçôes 
regionais, corn lugar a 15 de Outubro. 
Très vertentes importantes na vida dos 
madeirenses, tudo ao mesmo tempo. Os 
governantes madeirenses, liderados 
pelo incansâvel Alberto Joâo Jardim, 
dividiram-se conforme as necessidades 
em très frentes. E ganharam a guerra 
entre as muitas batalhas... 
As Delegaçôes representativas da 
diaspora madeirense, souberam, 
mesmo assim, comportar-se da melhor 
maneira e, sem grandes movimentos 
mas conscientes da sua importância, 
deram o seu melhor, apresentando 
temas de muito intéressé para as 
comunidades onde vivem e para os 
madeirenses em gérai. Na abertura, o 
Présidente da Repüblica, Dr. Jorge 
Sampaio, disse bem alto que sentia 
orgulho por ser o Présidente de todos 
os portugueses, particularmente, 
daqueles que residem fora do pais. Por 

e que promovam outras que 
proporcionem mais convivio entre os 
jovens da Madeira e das Comunidades. 
Houve grande apoio dos Congressistas 
para corn os madeirenses da Africa do 
Sul e da Venezuela que, como é do 
conhecimento gérai, passam por 
momentos dificeis. Foi pedido a criaçâo 

ao seu afatamento das comunidades, 
em particular, do Canada, EUA, Africa 
do Sul e Venezuela. Agora, corn o 
Aeroporto da Madeira, premente se 
torna rentabilizar acçôes de modo a 
que os portugueses que vivem longe das 
raizes possam usufruir do transporte 
nacional. Devido à nova realidade 
aeroportuâria da Madeira, o Congresso 
recomenda o desenvolvimento de 
esforços pùblicos e privados no sentido 
de uma melhor divulgaçào da Madeira 
e Porto Santo, nomeadamente nos 
mercados turisticos nâo tradicionais, 
como America do Norte, Brasil e 
Autrâlia. 
Embora satisfeitos corn os progressos 
conseguidos apôs a Revisâo do Estatuto 
Politico-Administrativo da Regiâo 
Autônoma da Madeira, os 
Congressistas repudiam o facto de a 
Assembleia da Repüblica tenha 
inviabilizado o reclamado direito de 
voto às Comunidades Madeirenses nas 
eleiçôes para a Assembleia Legislativa 
Regional. 
Considerando a ligaçâo forte dos 
madeirenses espalhados pelo mundo 

corn o Concelho de origem, o 
Congresso recomenda às Autarquias da 
Regiâo Autônoma da Madeira que 
viabilizem a existiencia de um 
Vereador responsâvel pelo pelouro da 
Emigraçào. Recomenda ainda que que 
o Governo Regional da madeira 
viabilize a criaçâo de um "Museu da 
Diaspora Madeirense". 
Os Congrssistas continuam a achar 
prioritârio que o Estado Português 
assuma as suas responsabilidades no 
dominio da divulgaçào da lingua 
portuguesa, nomeadamente 
dinamizando o Instituto Camôes e 
Coordenaçâo de Ensino de Português 
no Estrangeiro para os luso- 
descendentes. 
Para quem quiser receber ou saber mais 
detalhadamente o "Comunicado Final" 
do "V Congresso das Comunidades 
Madeirenses" pode contactar corn o 
Delegado Permanente, em Toronto, 
pelo telefone: (416) 538-0940. 
No dia do encerramento do Congresso, 
teve lugar a votaçâo em cada 
Delegaçâo, para escolha de Delegados 
Permanentes e sens suplentes para o 
periodo de 2000/2004. A Delegaçâo do 
Canada, fez a sua escolha: Delegado 
Permanente, José Mario Coelho e, 
suplente, Vasco Rodrigues. 
A Delegaçâo do Canada era composta 
dos seguintes elementos: José Mario 
Coelho, Vasco Rodrigues, Crescêncio 
Ferreira, Salomé Gonçalves, Décio 
Gonçalves, Gilberto Araüjo, Tiago 
Faria e Joâo da Ponte. Como 
observadores, estiveram présentes, Dr. 
David Rendeiro e Avelino Teixeira. 
O Congresso das Comunidades 
Madeirenses teve o condâo de permitir 
um convivio extraordinârio entre 
dezenas de représentantes das diversas 
comunidades madeirenses espalhadas 
pelo mundo e, mostrar a todos, quào 
desenvolvida esta a Regiâo Autônoma 
da Madeira. O tempo foi pouco para 
passeios mas, bastou-nos a pequena 
viagem entre o Hotel Madeira Palacio e 
o Tecnopôlo, para vermos o 
desenvolvimento. Estrada mais larga, 
novos Hoteis debruçados sobre o mar, 
como é exemplo o Crowne Plaza Resort 
Madeira, e um trâfego muito mais 
ordeiro. 
Em grande! 
  JMC 
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NOTIC1A5 

GRUPO ORIENTAL 
SOFRE AUMENTO DE 

CRIMINALIDADE 

A présidente do Circule Judicial de 
Ponta Delgada, Fernanda Moreira, é 
da opiniâo que o indice de 
criminalidade aumentou 
significativamente, desde a chegada 
dos repatriados, aos Açores. Este 
problema parece agora vir a suavizar, 
corn as estruturas de acolhimento de 
apoio aos repatriados, que têm vindo 
a ser criadas na nossa Regiâo. 

CASO “CGD” VOLTA 
ÀS BARRAS DO 

TRIBUNAL 

Na passada semana, o caso Caixa 
Gérai de Depôsitos voltou a culminar 
no Tribunal Colectivo de Vila Franca 
do Campo. Numa nova audiência, 
este tribunal reabriu corn mais umas 
dezenas de testemunhas de acusaçâo 
que foram ouvidas atenciosamente. 
Lembro, uma vez mais que, os réus 
sâo acusados de terem alegadamente 
cometido burla na instituiçâo em 

mais de 700 mil contos, através do 
recurso de uma linha de crédite para 
aquisiçâo de novilhas de récria. 

MAIS TRÈS COBRAS 
DESCOBERTAS NA 

TERCEIRA 

Duas cobras jovens capturadas na 
semana passada na Fonte do Bastardo 
foram entregues à Universidade dos 
Açores e um terceiro exemplar, 
também jovem, foi morte na Serreta, 
por um lavrador, tende o cadaver sido 
abandonado. Dos dois exemplares 
capturados vivos, pelo menos um 
morreu no transporte, provavelmente 
por asfixia. O outre exemplar deve 
estar vivo e nas mâos de Joâo Pedro 
Barreiros, investigador da 
Universidade dos Açores que tem 
acompanhado o aparecimento de 
répteis em liberdade na Terceira. 

SETE PROPOSTAS 

PARA CONSTRUÇÂO 

DA VIA RAPIDA PONTA 

DELGADA/LAGOA 

O Governo Regional dos Açores 
anunciou a recepçâo de sete propostas 
para a construçâo da via râpida Ponta 
Delgada/Lagoa, na ilha de Sâo 
Miguel. Segundo adiantou fonte 
governamental, os valores propostos 
para execuçâo do empreendimento 
variam entre os très milhôes de 
contos (15 milhôes de euros) e os 
cinco milhôes de contos (25 milhôes 
de euros) e todas têm um prazo de 
execuçâo de très anos. 

POPULAÇÀO ACTIVA 
COM INDICE DE 
ESCOLARIDADE 

ABAIXO DA MÉDIA 
NACIONAL 

Cerca de 50 por cento da populaçâo 
activa dos Açores (cinco pontos mais 
que a média nacional) nâo tem 
qualquer instruçâo ou dispôe apenas 
de formaçâo ao nivel do primeiro 
ciclo do ensino bâsico (antigo 
primârio). Estes sâo dados oficiais 
referentes a 1999 e indicam que numa 
populaçâo activa nas ilhas, ronda os 
cem mil efectivos, 10.100 estâo 
desprovidos de qualquer grau de 
instruçâo, enquanto 39.300 apenas 
dispôem da antiga quarta classe. 

BOLETINS DE VOTO jA 
ESTÂO NAS CÂMARAS 

Os 19 municipios dos Açores jâ 
receberam os 230 mil boletins de voto 
impresses para as eleiçôes de 15 de 
Outubro para o parlamento regional. 
Para as prôximas regionais, 
disputadas por seis forças politicas - 
PS, PSD, PP, CDU, BE e CDA 
(coligaçâo PDA/PPM) - estâo 
recenseados nas ilhas cerca de 180 mil 
eleitores. Cada um dos nove circules 
eleitorais terâ um boletim de voto 
prôprio, corn uma ordem de 
colocaçâo das vârias candidaturas 
determinada por sorteios autonomes. 

COOPERATIVA DE 
LACTICINIOS DO 

FAIAL INVESTE 1,6 
MILHÔES DE CONTOS 

A Cooperativa Agricola de 
Lacticinios do Faial (CAEF) vai 
investir 1,6 milhôes de contos no 
reforço da competitividade da 
produçào de leite na ilha. Um acordo 
de financiamento à modernizaçâo da 
rede de recolha de leite e construçâo 
de uma nova unidade de 
transformaçâo corn esse objective foi 
assinado entre a CAEF, Governo 

Regional e Caixa de Crédite Agricola 
Mùtuo dos Açores (CCAMA). 

LABORATÔRIO 
REGIONAL DE 

ENGENHARIA CIVIL 
TEM NOVA SEDE 

O Laboratôrio Regional de 
Engenharia Civil, implantado na ilha 
de S. Miguel, dispôe agora de uma 
nova sede, num investimento 
governamental de 466 mil contos. O 
novo edificio-sede é composte por 
laboratories de "estruturas e sismica", 
"materiais de construçâo", 
"geoteenia", pavimentos e hidrâulica e 
um centre de documentaçâo, 
informaçâo técnica, auditôrio, 
gabinetes técnicos, serviços 
administratives, garagem e armazém. 

PORTO JUDEU VAI TER 
CENTRO RURAL DE 

EXPOSIÇÔES 

A freguesia do Porto Judeu, na ilha 
Terceira, vai dispor a partir de 
Outubro de um Centro Rural de 
Exposiçôes destinado a apoiar as 
vendas da produçào da escola de 
Artes e Oficios local. Segundo revelou 
O présidente da Junta de Freguesia do 
Porto Judeu, Guilherme Melo, a 
construçâo de um edificio para 
acolher o centre custou à autarquia 
cerca de cinco mil contos (25 mil 
euros). 

NOVO LAR DE IDOSOS 
EM NORDESTE 

Na passada semana, a Santa Casa da 
Misericôrdia do Nordeste inaugurou 
um novo e funcional Ear de Idosos 
naquela vila. Corn este novo 
empreendimento, as soluçôes para os 
mais carêneiados estarâ praticamente 
resolvida, uma vez que a anterior 
infra-estrutura nâo salientava grande 
resposta aos sens necessitados. 

EXPOSIÇÂO SOBRE O 
FAIAL NA CÂMARA DE 

FREMONT, EUA 

Uma exposiçâo sobre a ilha do Faial 
decorrerâ, a partir do final de 
Outubro, na Câmara Municipal de 
Fremont, Estados Unidos, corn o 
objective de homenagear a cidade da 
Horta. Para isso, encontra-se na ilha 
açoriana um casai norte- americano, 
filhos de émigrantes, que estâo a 
recolher objectes de artesanato, 
fotografias, pinturas e diverse 
material de promoçâo. 

"SUPER ESPECIAL PARA PONTA DELGADA 

A PARTIR DE $399. 

PARTIDAS DE TORONTO A 05 E 09 DE OUTUBRO 
COM REGRESSOS DE PONTA DELGADA 

ATÉ 21 DE OUTUBRO POR APENAS $399. 

PARTIDAS DE TORONTO A 14,21 E 29 OUTUBRO 
COM REGRESSOS DE PONTA DELGADA EM 

CERTAS DATAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO POR 

APEMAS$499. 

APROVEITE, POIS OS LUGARES A ESTE PREÇO 
SÂO LIMITADOS. 

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS. 
PREFERINDO SEMPRE VIAJAR COM 

A SATA-EXPRESS 
NO MODERNO AIRBUS 310/300 

DA SATA INTERNATIONAL." 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 lieras por dia 
Lasonic CDP-870 

Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

$140.00 

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio 
Cassette Recorder 

$125.00' 

lasanic 
Pottàble Stereo 
Double Cassette 

Component System 

$120.i0 

Lasonio 
TRC-39 

AM/FM 
Stereo 
Cassette 
Recorder 

MetroSonix 
MS-222-S 

AM/FM/SCA 
Stereo Cassette 
Recorder 

$90.00 

$90.00 
MelfoSonli 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

12.00 
MetroSonix 

S-203 
SCA/FM 
Radio Receiver 

7.50 
MetroSonic MS Y2K 

FM/SCA Receiver I 

Citiien ITR1822K 
[ Stereo iladio 
! Cassette 
i Player 

$0-.— 
I ^Plus GST&PST 

I Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
ESTES RiDIOS ESTiO 1 VEMDR N8S SEG8INTES lOCRIS: 

IEM TORONTO: Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 CoUege St. Tel: 531-2847 
I * 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: 
I Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel: (905) 279- 
19997 EM BRAMPTON : Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON : - Alves Meats - 
1157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSHAWA: - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 
I EM LONDON : Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 HamUton Rd. 
1519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 
1519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 
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Tropas portuguesas e milicias 
trocam tiros am Timor 

O primeiro-ministro 
considerou que os problemas 

de segurança em Timor- 
Leste so deixarâo de existir 

quando a situaçâo das 
milicias em Timor Ocidental 

estiver resolvida. Antonio 
Guterres comentava os 

incidentes ocorridos sabado 
à tarde entre as tropas 

portuguesas e um grupo de 
milicias, em Manufahi, a sul 

de Dili. Uma troca de tiros da 
qual nâo resultaram feridos. 

Antonio Guterres fez questao de 
afirmar a sua "plena confiança na 
capacidade das forças portuguesas", 
lembrando que estes incidentes 
revelam que hâ um problema de 
fundo, que tem a ver corn a situaçâo 
na Indonésia. Alias, acrescentou, "nâo 
pode deixar de ser sublinhado o facto 
de o prôprio présidente indonésio, 
Wahid, ter recentemente feito um 
apelo à comunidade internacional a 
propôsito do desmantelamento das 
milicias". 
Questionado sobre como vai actuar o 
Governo no caso de vir a haver baixas 
nas tropas portuguesas, o primeiro- 
ministro manifestou a esperança de 
que tal nâo venha a acontecer, 
referindo que os soldados portugueses 
têm "um elevado grau de preparaçâo". 
"Temos aqui um dever de 
solidariedade corn o povo de Timor 
Leste. E esse dever que nos tem 
irmanado", lembrou. 
O responsâvel pelo contingente 
português em Timor, coronel Martins 
Ferreira, confirmou os incidentes 
ocorridos sâbado â tarde em 

Manufahi, a sul de Dili, embora tenha 
desdramatizando a sua gravidade. 
Segundo afirmou, houve uma troca de 
tiros em que estiveram envolvidas as 
tropas portuguesas da UNTAET, mas 
nâo se registaram feridos. E, de facto, 
a situaçâo continua complicada em 
Timor Ocidental. No dia seguinte, em 
Atambua, um grupo de milicias 
entrou em confrontos com as forças de 
segurança. 
O incidente aconteceu precisamente 
depuis das milicias que actuaram em 
Timor Leste terem entregue centenas 
de armas, no âmbito de uma acçâo 
desencadeada pelo governo de Jacarta 
para acabar corn a violência no 
territôrio. Gerça de uma dezena de 
milicias atacaram agentes da policia e 
tentaram retirar-lhes as armas. As 
forças de segurança tentaram afastâ- 
los, mas dos confrontos nâo 
resultaram feridos. Mais tarde, as 
milicias dirigiram-se a uma esquadra 
de policia local, exigindo que lhes 
fossem devolvidas as suas armas. A 
policia recusou e seguiram-se novos 
momentos de tensâo. Este incidente 

ocorreu depuis da vice-presidente 
indonésia, Megawati Sukarnoputri, ter 
visitado Atambua para assistir à 
entrega das armas. 
As milicias tentaram questionar a 
governante sobre o seu futuro, mas ela 
nâo os recebeu. 
Um dos membros do grupo, que pediu 

anonimato, disse que os membros das 
milicias vâo deixar de entregar as 
armas até que o governo discuta o seu 
futuro. No Domingo, as milicias 
entregaram 34 espingardas 
automâticas, nove lança-granadas, 
cerca de mil armas de fabrico caseiro e 
mil cartuchos de muniçôes. CH 

Mk excelêncîa da vida m 
de Corino de Andrade 
Na década de 50, o médico Corino 
Andrade, por pertencer ao 
Movimento de Unidade Democrâtica, 
foi preso. Esteve detido vârios meses 
na Delegaçâo da PIDE, na Rua do 
Heroismo, no Porto. Foi ai, na prisâo, 
que fez a revisâo do artigo, publicado 
na revista Brain, que identificava e 
caracterizava a polineuropatia 
amiloidôtica familiar (PAF), 
conhecida por "mal dos pezinhos". 
Este fim de semana, aos 94 anos, o 
médico e investigador, voz incômoda 

do salazarismo, recebeu o Prémio 
Excelência de Uma Vida e Obra, 
atribuido pela Fundaçâo Glaxo 
Wellcome das Ciências da Saüde. 
Corino Andrade, por motivos de 
saûde, nâo compareceu à cerimônia, 
presidida pela ministra da Saûde, no 
Salâo Nobre do Hospital de Santo 
Antonio, no Porto. O prémio, no valor 
de 15 mil contos, foi entregue â filha, 
Amâlia de Andrade. Parte do dinheiro 
sera para a realizaçâo e publicaçâo de 
uma biografia do homenageado. 

foram apresentadas 36 candidaturas. 
Segundo Carlos Rebelo de Almeida, 
présidente da Fundaçâo Glaxo 
Wellcome, apesar do "elevado nivel 
das candidaturas", a decisâo do jüri foi 
râpida e por unanimidade. O jùri era 
constituido por Mario Bettencourt 
Resendes, Vitor Melicias, Daniel 
Serrâo, Luis Barbosa e Carlos Rebelo 
de Almeida. 
Como nâo pôde estar présente na 
cerimônia, Carlos Rebelo de Almeida 
deslocou-se à casa de Corino Andrade, 

Neurologista que identiflcou ^^mal dos pezinhos” 
recebe prémio e terà biografia em breve 

A ministra da Saüde definiu Corino 
Andrade como "uma das grandes 
figuras da ciência e da medicina em 
Portugal, corn excepcionais qualidades 
humanas". A area da investigaçâo 
cientifica, segundo Manuela Arcanjo, 
"é fundamental para o futuro". No 
entanto, disse, "a atençâo de alguma 
comunicaçâo social nâo recai sobre o 
que hâ de bom na Saüde". 
Ao Prémio Excelência de Uma Vida e 
Obra, atribuido pela primeira vez, 

 UG 

onde o felicitou e lhe entregou um 
pequeno busto,, um martelo e um 
escopro: simbolos do trabalho do 
homem. 
Mario Corino da Costa Andrade 
nasceu em Moura, em 1906, e 
licenciou-se em Medicina e Cirurgia 
em Lisboa. Iniciou a sua formaçâo em 
Ciências Neurolôgicas corn o prof. 
Antonio Flores, partindo em 1933 
para Estrasburgo, onde trabalhou corn 
Barré, um dos maiores nomes da 

neurologia francesa. Quatro anos 
depois, vai para Berlim, realizar um 
estâgio orientado por Oscar Vogt. 
Radicado no Porto desde 1938, cria a 
primeira consulta de Neurologia no 
Hospital de Santo Antonio. No final 
de 1939, observa pela primeira vez 
uma doente corn o "mal dos pezinhos", 
que viria a identificar e que havia 
muito era conhecido pelos habitantes 
da Pôvoa de Varzim e de Vila do 
Conde. Em 1961, o prof. Corino 
Andrade funda o Centro de Estudos 
de Paramiloidose. No inicio dos anos 
70, dâ um impulso importante à 
investigaçâo da doença de Machado- 
Joseph - uma nova doença somâtica, 
corn origem nos Açores. CS] 
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O Secretario Regional 
de Turismo e Cultura 

da Madeira, Joào 
Carlos Abreu é, todos o 

sabem, um poeta no 
verdadeiro sentido do 

termo. 
No momento histôrico 

da inauguraçâo do 
Aeroporto 

Intemacional da 
Madeira, dia 15 de 
Setembro de 2000, 

escreveu um poema 
dedicado ao 

acontecimento, 
intitulado "Colunas da 

Autonomia", 
inspirando-se na 

imagem dos 
gigantescos e poderosos 
pOares que sustentam a 
nova pista do aeroporto 

madeirense. 

É assim: 

Ergueram-se do Atlântico 
Uma apôs outra 

Ergueram-se na espectacularidade 
Da sua forma cilmdrica 

De baluartes autênticos 
A modernidade esculpida 

Na técnica genial do progresso 
Ergueram-se comoflores 
No jardim salgado 
Do azul do nosso contentamento 

Regadas pelo suor do homem 
Juntaram-nas na gigantesca heleza 
Simbolizando o respirar 
De tantas geraçôes 
Que elevaram aos céus 
Esta ilha de amores mil 
Rompendo do mar corn força 
Grito autêntico de um povo 
Herôico 
Celebrado de novo 
Nesta catedral poética 
Sinfonia ritmada 

De um movimento imaginado 
E nos?! 

-Permanecemos 
Respeitosamente curvados 
Perante esta colunata 
Onde se nos abrem 
As portas do mundo 

Onde mulheres e homens 
Irmanados 
Mais resistentes (agora) 
Transmitirào aos vindouros 
Este hino 
De autonomia conquistada 
Perdurarâ nos tempos 
Como expressâo de liberdade 
De amor de um outro tempo 
Que 
Corajosamente 
Rebentou as amarras 
Do destino imposto 

E 0 mar la esta 
Para visualizarmos o futuro... 

Joào Carlos Abreu 

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

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Addison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 ciientes preferem os sens serviços 
§§ aii®s a® Ha ©soffiOüooMaH® 

José da Costa em cooperaçâo corn 

CIRV-fm e Happy Travellers irâ oferecer 

2 viagens para casai, durante uma 

semana, ao WINTERFEST 2001, 

em Cuba. Nâo percam mais esta 

oportimidade que José da Costa tem 

para seus clientes e amigos. 

O sorteio das viagens terâ lugar em 

Janeiro de 2001. 

1832 Bay Street, em Toronto (a none da College SU [ 
I^Telefone; (416) 964-3211^1 
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Todos nos temos os nossos amigos de 
eleiçâo, entenda-se aqui a palavra 
amigos, nao so restrita a pessoas, mas 
a pequenas coisas e habitos do nosso 
quotidiano. Incluem-se neste caso, 
entre outros, os jornais. Hâ anos, 
portanto, que sou leitora assidua do 
“Expresso” (passe a publicidade), 
ritual consumado todos os fins-de- 
semana. Porém, num deles, o que 
ocorreu a 2 de Setembro, nao tive 
oportunidade de o 1er e levei-o como 
companhia na viagem de comboio que 
fiz até ao Porto, para participar no VI 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro, que 
ocorreu na Universidade de Letras da 
referida cidade. Ao folhear a revista, 
deparei com a habitual cronica de 
Antonio Pinto Leite, intitulada 
“Jardins Proibidos”. O titulo, em si, de 
imediato me fez evocar duas coisas: a 
müsica de Paulo Gonzo e uma série 
que passa num dos canais da televisào 
portuguesa. Sobre esta ultima, nâo me 
posso pronunciar porque nunca tive 
oportunidade de a ver, mas a müsica 
de Paulo Gonzo, essa sim, é-me 
demasiado familiar e sobejamente 
conhecida por quase todos os 
portugueses, mesmo os que aqui 
residem. Indecisa, sobre quai delas 
estaria o cronista a escrever, iniciei a 
leitura do artigo. Surpresa total: nem 
uma coisa, nem outra! Eram outros os 
jardins proibidos descritos por Pinto 
Leite: uns jardins perdidos no meio do 

Atlântico, conhecidos por Açores. 
Os Açores, e passo a citar, “parecem 
um conto de fadas, uns jardins 
proibidos a que se teve acesso por 
gentileza de alguém desconhecido”, 
terminando “Aqui, a meio de Agosto, 
na lagoa das Sete Cidades, na lagoa 
verde, nâo apareceu ninguém, em 
todo este tempo. Nâo devem ter 
deixado entrar ninguém neste jardim 
proibido enquanto eu nâo acabasse de 
escrever”. 
Tivesse eu lido este artigo antes de 
Julho e nâo o teria apreendido como 
aconteceu agora. E porquê? Porque 
nâo se pode amar o que nâo se 
conhece. Fui aos Açores pela primeira 
vez, este Verâo, frequentar o IV Curso 
“A Descoberta das Raizes” promovido 
e organizado pela Direcçâo Regional 
das Comunidades. Passei, entâo, 
quinze dias no arquipélago, 
distribuidos pelas Ilhas de St* Maria e 
S. Miguel, tendo sido nesta ültima que 
permaneci mais tempo. Nos passeios 
de estudo que nos foram 
proporcionados e em que ficâmos a 
conhecer praticamente toda a ilha, ai 
sim, sentimo-nos esmagados por 
tamanha beleza e forçosamente temos 
de concordar corn a prosa do jâ 
referido cronista. “Nos Açores é tudo 
bonito, sem intervalos nem 
manchas(...). A beleza nâo é a 
excepçâo é a regra. Nos Açores a 
excepçâo é a beleza levada ao 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICÎNA HOMEOPATICA 

extremo. (...) Os Açores nâo tem 
belezas para mostrar, os Açores sâo a 
beleza, de uma ponta à outra”. O 
cronista que me desculpe por recorrer 
a tantas citaçôes, mas habituados que 
estamos aos clichés turisticos, apetece 
transcrever o seu artigo todo, por se 
tratar de um autêntico hino em prosa 
aos Açores. A müsica de fundo, essa, 
serâ a do silêncio, um dos poucos 
lugares do mundo, onde a mesma 
ainda se pode escutar. Jâ perceberam, 
agora, que me sinto arrebatada por 
uma nova paixâo. 
Os amores de Verâo sâo, por natureza, 
efémeros e, normalmente, findam 
quando este termina e o novo colorido 
das folhas anuncia o Outono. Nâo foi 
o caso, acreditem, e os laços de afecto 
abruptamente tecidos, durante esses 
quinze dias, permanecerào colados à 
pele, como as lapas às rochas daqueles 
mares. Bettencourt Pinto, o poeta 
açoriano que nos visitarâ dentro de 
dias, no Posfâcio da sua Antologia de 
Poesia Açoriana Contemporânea 
“Nove Rumores do Mar”, escreve 
“Pode-se nascer numa ilha de duas 
maneirâs: do corpo duma mulher ou 
pelo fulgor da sensibilidade”. Foi 
nestas suas palavras que encontrei, 
afinal, a razâo da minha paixâo 
profunda. Ali, ninguém fica insensivel: 
irrompe uma sensibilidade 
incontrolada, como incontrolâvel é a 
lava do vulcâo. Jâ diz o povo e, nestas 
coisas, ele tem sempre razâo: “parir é 
dor, criar é amor”. A relaçâo de 
pertença nâo passa necessariamente 
pelo acto involuntârio de nascer 
(involuntârio, digo bem) porque 
ninguém pede para nascer, nem 
escolhe o lugar onde nasce. No 
entanto, os laços de pertença que 
possamos vir a criar, esses sim, jâ 
resultam de um acto voluntârio de 
amor, mesmo que tardiamente 
talhado. 
E agora, desculpem-me os leitores, 
dirijo-me directamente ao meu amigo 
José Carlos Teixeira. Quando, na 

Por: 
Dra. 
Aida Baptista 

passada 5* feira, sentada ao seu lado 
neste 14° Ciclo de Cultura Açoriana, 
depois de ouvirmos a excelente 
comunicaçâo do escritor e dramaturgo 
Alamo de Oliveira, actuou o Duo 
Faialense. Entre as varias müsicas 
seleccionadas, interpretou aquela que 
é considerada, por muitos, o hino dos 
Açores e dei por mim a entoar, 
juntamente corn o restante püblico, 
“Eu sou das Ilhas de Bruma/onde as 
gaivotas beijam a terra”. De repente , o 
José Carlos deu-me uma cotovelada e 
disse-me ao ouvido: 
”Queriasl”. 
De repente, desfez-se o feitiço! Levada 
pela toada, envolvida pelas emoçôes 
recentemente vividas, eu sentia-me 
parte das Ilhas de Bruma. Na verdade, 
nasci numa aldeia perdida nas 
serranias da Beira Alta, onde esta toca 
jâ Trâs-os-Montes, separada destes 
apenas pelo Douro que lhes serve de 
fronteira. 
José Carlos, eu sei que voces, 
açorianos, sâo uns privilegiados. Nâo 
carregaram convosco o pecado de Eva 
e nâo sofreram o castigo de serem 
escorraçados do Eden. O vosso 
paraiso continua ali, intacto, como se 
mâo divina continuasse a preservâ-lo 
de intrusos. Mas, por favor, irmanados 
que estamos todos nestas ilhas de 
errâncias, como barcos desprendidos 
dos seus cais de origem, deixa-nos 
sonhar de vez em quando e pensar 
que, pelo coraçâo, cada um de nos 
pode ser um fragmento perdido desse 
basalto negro das Ilhas de Bruma. Va 
là ... abre as portas dos jardins 
proibidos a alguns amigos, mas nâo 
deixes que os profanem. 

Rafael Forbes de novo em Tribunal 
No prôximo dia 2 de Outubro, o 
Caso que opôe o fotografo Rafael 
Forbes a jovéns que foram 
abusados sexualinente, volta a 
Tribunal. 

Pelo periodo de 6 dias, Rafael 
Forbes e os sens aiusadores, 
estarâo frente-a-1 rente, no Tribunal 
do Ontario, no dôl da lJniv«>rsiiy 
Ave., em 'Foronlo. 

Marque tnmi cntrevista corn o S’aturista Honicopata 
Antonio Medeiros, fd com muitos nnos de cxperiêciti, 
que o poderâ ajudar na sohtçâo dos seus problemas. 

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

Naufràgio: Moitos ascendem a 63 
e sete pesseas centinuam desaparecidas 
o ministério grego da marinha 
mercante anunciou que o balanço do 
naufràgio do "ferry-boat" grego 
"Express Saménia", ocorrido terça- 
feira à noite no mar Egeu, se eleva a 
63 mortos, sete desaparecidos e 453 
sobreviventes. O "ferry-boat" grego 
naufragou quando embateu numa 
ilhota rochosa, perto da Ilha de Paros 

cerca das 22:07 locais, quando seguia 
do Pireu para as Ilhas Cidades. O 
ministro da Justiça grego, Michalis 
Stathopoulos, disse que o acidente 
pode ter sido causado por 
"negligência criminosa" da 
tripulaçâo, e anunciou que vai pedir 
ao procurador-geral que investigue as 
"responsabilidades". 

A MÜSICA DO SILENCIO 
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As eleiçôes anuais para a ACAPO - 
> Aliança dos Clubes e Associaçôes 

Portuguesas do Ontario, terâo lugar 
^ no dia 15 de Outubro de 2000, na 

Casa do Alentejo, pelas 15h00. 
Apela-se à presença de todos os 
membros dos Clubes e Associaçôes 

t que fazem parte da ACAPO. 
I Info: (416) 536-5961. 

Sàbado, dia 30 

-A Universal Workers Union, Local 
183, realiza pelas 18h00 a abertura 
oficial do novo palco Gerry 
Gallagher Hall, concebido e 
realizado por um artista local. Os 
fundos reverterâo a favor do 
Disability Trust Foundation, cuja 
primeira acçâo sera adquirir um 
autocarro apropriado para a 
Sociedade dos Déficientes 
Portugueses do Ontario. 

-De 29 de Setembro a 1 de Outubro, 
desloca-se a Toronto, o SECP Eng. 
José Lello para, entre outras 
actividades, impôr as insignias da 
Ordem de Mérito ao "Business 
Manager" da Local 183, Antonio 
Dionisio, recentemente agraciado 

pelo PR, Dr. Jorge Sampaio e, 
também, ao Vice-Cônsul de Portugal, 
Crescêncio José Ferreira, agraciado 
corn as insignias da Ordem do 
Infante D. Henrique/Grau de Oficial. 

-O F.C. do Porto de Toronto realiza a 
Festa do Sôcio corn jantar e convivio. 
Info: (905) 275-0818, ou (416) 536- 
2921. 

-A Escola de Mùsica da Casa de Sâo 
Cristôvâo realiza no 248 Ossington 
Ave., em Toronto, uma "Noite de 
Fado", cujo produto reverte a favor de 
subsidies para as crianças estudarem 
mùsica. Info:(416) 532-4828. Muita 
mùsica, comida, pâo e vinho! 

-O Sport Lusitânia de Toronto realiza 
a abertura da época festiva corn um 
jantar e mùsica de dança corn os 
"Eclipse". (416)532-3501. 

Domingo, 1 de Outubro 

-Noite de Cultura Portuguesa, no 
Hilton London Hotel, em London. 
Homenagem a AMÀLIA em 
bénéficié do "Lar da Terceira Idade 
Amâlia", para servir os idosos do Sul 
do Ontario. (519) 430-6435. 

-Assembleia Gérai Extraordinâria do 

Sport Club Angrense of Toronto, 
pelas 13h30. Criaçâo ou nâo do 
Centro Comunitârio Terceirense (ou 
Açoriano), em substituiçâo do S. C. 
Angrense of Toronto. (416) 537-1555. 

-Almoço e baile de angariaçâo de 
fundos para a nova sede do Clube 
Português de Mississauga, realizaçâo 
da Comissâo de Angariaçâo de 
Fundos. Info: (416)616-7637. 

Fim de semana 
6^7 e 8 de Outubro 

-A Irmandade de Sâo Pedro e a 
Banda Portuguesa de Hamilton, 
realizam sâbado, dia 7, no St. 
Elizabeth Auditorium; um jantar- 
espectâculo, corn a presença de Marc 
Dennis e Jessi Amaro. O jantar inicia- 
se pelas 19h00. Info: (905) 529-9153. 

-O Arsenal do Minho of Toronto 
comemora o seu 14o. aniversârio corn 
um "Porto de Honra" na sexta-feira, 
dia 6. Sâbado, dia 7, 5o. aniversârio 
do Rancho do Arsenal do Minho, 
corn um festival de folclore na St. 
Luke's School, na Ossington, a norte 
da Dundas. E, domingo, dia 8, 
Almoço de Aniversârio, corn a 
presença de entidades vindas de 
Portugal corn destaque para a 

campea do mundo da Maratona, 
Manuela Machado. Parabéns! (416) 
532-2328. 

-A Filarmônica Lira do Divino 
Espirito Santo de London, realiza a 7 
e 8 as grandes festividades em Honra 
de Santa Cecilia, no Clube Português 
de London. Sâbado, jantar e baile 
corn os "Sunset" e, no domingo, dia 8, 
Missa Solene às Hh30 na Igreja 
"Holy Cross", seguindo-se a 
Procissâo, acompanhada das Bandas 
Portuguesa de Hamilton, Santo 
Cristo de Toronto e Lira do Espirito 
Santo de London. Arraial e baile. 
Informaçôes: (519) 453-4330. 

-A Associaçâo Cultural do Minho, em 
Toronto, realiza a sua tradicional 
"Noite de Santoinho" e Arraial 
Minhoto, domingo, dia 8, no Hangar 
do Dowsview Park, na Sheppard e 
Keele, a partir das 18h00 e até às 
tantas! Animam a festa o Conjunto 
Tabu e o Duo Rotaçôes, vindos dos 
EUA. 
Sardinhas, Pâo de Milho, Çaldo 
Verde e muito mais, regado corn 
Champarriào, bebida tipica do 
Minho. Réservas e informaçôes, 
contactando a Suzy, pelo telefone: 
(416) 261-1396, ou Alves: (416)532- 
4197. Divirtam-se à grande e à 
minhota! 

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

Desde; 12 de Setembro de 2000 

Telefone: o mesmo (533-9245) 

Horârio: mais boras! 

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

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

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
T«l.: (411) S334245 / Rata: (416) 633-74211 Fix: (416) 633-2576 

TRANSITO ? NOTÎCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
'3 fm S8.9 
A L TORONTO 

R A D I 
i N T E R N A T I 0 N 

TORONrœs 

MOVE H'OBAS OIARU^ 
DE RÂDIO AO SERViCO 
DA CyiTORA 
PORTyOUESA 

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

A ESTAÇÂO 
OO FÜTOROÜf 

SERViNOO MAIS 
DOZE GRÜPOS 

ÉTNICOS 
AO sut DO 
ONTÂRIO 

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

FESIÏÏALPORTÜGUÊS RADIO EIIIVBÂO 
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O compositor e intérprete Joào Neves, natural da 
Ilha da Madeira, visitou a terra natal, antes ainda 
do lançamento publico do seu novo trabalho 
gravado, intitulado "Vagabundo da Cançào", com 
gravaçào e produçâo de Valdemar Mejdoubi. 
Foi feliz na sua estadia na Madeira pois, ao 
tomarem conhecimento da sua presença, varias 
Comissôes de Festas convidaram-no para cantar 

nos arraiais de Verâo da ilha... 
Além disso, incondicional admirador de MAX, 

Joâo Neves procurou "familiarizar-se" corn tudo o 
que se relacionasse corn o seu idolo, indo ao 
encontro da irmà de Max, D. Bertine de Sousa, e 
"fotografando-se" junto do busto de Max, na zona 
velha do Funchal. 
Tendo passado por Sào Miguel, Açores, Joào Neves 
esteve corn o autor, compositor e intérprete Carlos 
Rocha, bem conhecido entre nos, corn quem 
partilhou troca de noticias e de quem trouxe um 
grande abraço para todos os sens amigos e 
admiradores. 
Na Madeira, entre outros convites, Joào Neves 
actuou no Largo do Corpo Santo, no espectâculo 
que assinalou o Dia da CIdade, promovida pela 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. 
Parabéns, Joào. 

« 
t. Ültimo disco de 

LV LC5.CSLILT.LT. 

o jovem e atléticoJasonJ^an, natural de Windsor e 
enfermeiro de profissâ^^udou-se com "armas e 

bagagens" para a mùsic^^Sdin o apoio dos autores e 
compositores James Collins, Dave Pickeîl, Kati Mac 
e Anthony Vanderburgh, Jason Allan gravou para 
2000 Popular Records lac. e, o sucesso, bateu-lhe à 
porta. Como enfermeiro que é, o tema "Frozen in 

Time", entre outros, estâ a ser "injectado" nas 
emissofas do Ontârio. 

O novo album da cantora norte- americana Madonna, 
"Mùsic", jâ foi editado. "Music", oitavo album de 
Madonna, foi gravado em Londres e caracteriza- 
se por uma mistura de elementos de pop, 
müsica electrônica, funk e folk. O album, co- 
produzido por Madonna e pelo mùsico 
francês de origem afegà Mirwais Ahmadzai, 
tem onze faixas. Além da faixa-titulo 
"Music", jâ divulgada em single, o trabalho 
inclui ainda os temas "Impressive Instant", "Runaway Lover", "I Deserve It", "Amazing", 
"Nobody's Perfect", "Don't Tell Me", "What It Feels Like For a Girl", "Paradise (Not For 
Me)", "Gone" e "American Pie". 

Grupo Fofclorico e Etnografico 
da Ribetrinha "Recordar e Cotihecer*’ 

fol0loK dfl Rihsiilnhs 
O Grupo Folclorico e Etnografico da 
Ribeirinha "Recordar e Conhecer", foi 
fundado em 22 de Maio de 1996. 
Em 18 de Abril de 2000, tornou-se membro 
efectivo da Federaçâo Portuguesa de Folclore 
e, em 13 de Maio ültimo, gravou o seu 
primeiro CD, registo historico para o Grupo e 
para a Freguesia da Ribeirinha, Sào Miguel. 
O Grupo realizou uma recolha etnografico de 
danças, cantares, trajes e utensilios agricolas. 
Quando o Grupo actua, exibe os utensilios 
agricolas alusivos à agro-pecuaria, à ceifa, ao 
amanho artesanal da terra e outros. 

O "Recordar e Conhecer" é composto por 62 
elementos, Grupos de folclore, Cantares e 
Rancho de Cantores ou de Matança "Os 
Reizes". 
O seu trabalho gravado estâ em distribuiçâo 
no Canada por intermédio da Henda Music 
of Canada, no 2 Lakeview Ave., em Toronto. 
Do "Charamba" até a "Os Bravos", de tudo 
um pouco e...bom! 

O grupo teve o apoio da Câmara Municipal 
de Angra do Heroismo e da Direcçào 
Regional da Cultura dos Açores. 
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Para alêm da paisagem, praias, convivio, concursos, 
sorteios, passatempos, prémios, alegria e bons serviços, 
ainda a presença do incomparàvel e popular interprète 
CMANLEL; da jovem e talentosa SARÀH PACMCCO e, do 

consagrado TONY MELO, do conjunto ST4RLII10T. 
Lma grande testa para aquecer ainda mais o ambiente. 

V 
Partidas de Toronto a 26 de Janeiro 

e a 2 de fevereiro 
por uma ou duas semanas 
T semana, $1.185. dôlares 

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

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

Estes preços nâo incluem taxas 

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

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

CiRV 5 fm M.9 
lO TORONTO 

TORQMTO’S 
SUPER MU 

1=111 V E.L'E.d.(=:L'l2 I L_U.LzS.i 
tu» fcw 

L'LZLLB. d.C5.5£; L2t3.L'S.rbs.i 

Happy Travellers e CIRV-fm 
conseguiram um lugar para si no 
paraiso cubano. Varadero! 
Participe no WINTCRrE8T'2001, 
de 26 de Janeiro a 9 de Tevereiro, 
no Hotel Super Club Puntarena! 
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SECP, José lello 
em Toronto 
O Secretario de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, Eng. José 
Lello, desloca-se a 
Toronto onde, dia 29, 
sexta-feira, pelas 18h30, 
impora as insignias da 
Ordem do Infante 
D.Henrique/Grau de 
Oficial, ao Vice-Consul 
de Portugal, Cresêncio 
José Ferreira, pelos seus 
45 anos de serviço no 
Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto e 
que cessa proximamente 
as suas funçôes. 
No sâbado, dia 30, o 
Secretario de Estado das 
Comunidades 
Portuguesas visita pelas 
10 am, a area portuguesa 
da Dundas e Ossington 
Ave., e, ao fim da tarde, 
estarâ na sede da Local 
183, onde impora as 
insignias da Ordem de 
Mérito ao "Business 
Manager" Antonio 
Dionisio, que também foi 
agraciado recentemente 
pelo Présidente da 
Repüblica, Dr. Jorge 
Sampaio. 
Ainda no programa da 
visita, o Eng. José Lello 
terâ encontros com 
responsaveis e elementos 

da Comunidade, visitara 
a sede de campanha de 
Mario Silva e participara 
no almoço do 13o. 
aniversario do programa 
"Gente da Nossa". 
Ao meio-dia de 
Domingo, o Eng. José 
Lello, recebe nas 
instalaçôes do 
Consulado-Geral de 
Portugal, os 
représentantes da 
comunicaçâo social. 
Nesta sua deslocaçào a 
Toronto, acompanham o 
SECP, sua mulher Da. 
Estrela Lello, o Chefe de 
gabinete. Dr. Antonio 
Montenegro e o Assessor 
de Imprensa, Eduardo 
Saraiva. 
As nossas boas vindas ao 
SECP, Eng. José Lello. 

OtSTRiBUTOnS INC. 
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, SkiU, 
Panasonic, Pionner, Sharp, JVC. 

CTodos os nossos electrodomésticos ^ 
de 220v/50hz têm Garantlas InternacionaisJ 
Hals ÎÛ&ÎS para meiter û servir 

1520 Steeles Ave. W. 991 Matheson Blvd. E. 
If3MÎ3) OSMSSSHiga 

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

Teief#iie €ràllê: 1‘Sia‘ê#NÀ“2i» 

D D a eoe 
audios mom 

A pedido do grande publico, os SANTAMARIA vao fazer mais um 
espectaculo. Uma vez que o show de sâbado esgotou rapidamente, a 
organizaçâo em sintonia com a Banda Santa Maria, optou por realizar mais 
um espectaculo, no mesmo local, no dia anterior, ou seja, sexta-feira, dia 3 
de Outubro, no Oasis Convention Centre. Este espectaculo extra, de sexta- 
feira, dia 3, nao terâ jantar, embora haja bebidas e petiscos para quern 
necessitar. 
A entrada serâ franqueada as 20h00 e o espectâculo terâ inicio as 21h00. Os 
bilhetes estao à venda na CIRV-fm e no Oasis Convention Centre, ao preço 
de $35. dôlares cada. 
Informaçôes em CIRV-fm: (416) 537-1088, 
ou Oasis C.Centre: (905) 891-7777. 
Nao percam esta oportunidade de ver, ouvir e dançar com os 
SANTAMARIA. Quem sabe, talvez seja a ünica oportunidade por câ! 

Partido 
Soclallsta 
Secçâa de 

Toronto 

O PS-Toronto inaugura 
oficialmente a sua sede- 
social, Sâbado, dia 30, pelas 
10 am. A sede-social do PS- 
Toronto estâ situada no 1514 
Dundas Street West, a oeste 
da Dufferin. 
Para participarem na 
abertura oficial, encontram- 
se em Toronto, o dirigente da 
Comissâo Permanente do 
Partido Socialista, Narciso 
Miranda, ex-presidente da 
Câmara de Matosinhos e que 

exerceu a funçâo de 
Secretârio de Estado dos 
Portos, e ainda o Deputado 
da Emigraçâo pelo Circulo 
Fora da Europa, Victor Caio 
Roque. 
Na ocasiâo, serâ oficialmente 
criada a Secçâo da JS, uma 
iniciativa pioneira, que visa 
mobilizar a juventude para 
questôes politicas, uma acçâo 
corn a quai o PS-Toronto visa 
ir de encontre à filosofia do 
Governo Português. 

Memoria da Semana... 
INFORMAÇÀO COMUNIDADES... 
RDP INTERNAaONAL 

- pode acabar corn os voos parajoanesburgo. 
Sobre esta matéria o deputado do PS, Caio 
Roque jâ apresentou um requerimento. 
Contactadas pela RDP Internacional, agências 
de viagens na Africa do Sul lamentam a decisâo 
e referem que contrariamente a South African 
Airlines estâ a pensar retomar os voos 
L;j^Joanesburgo. A Tap em Joanesburgo disse 
nâo ter conhecimento de neiihuma decisâo que 
aponte para o fim da "linha" da capital 
portuguesa parajoanesburgo. 

- Deputados sodalistas eleitos pela Emigraçâo, 
Paulo Pisco e Caio Roque apresentaram um 
requerimento ao Governo em que pedem 
esclarecimentos ao ministerio das Finanças sobre 
a nâo assinatura das portarias conjuntas que 
aprovam os quadros de contrataçâo e de vinculo 
dos trabalhadores consulares, no âmbito do 
Estatuto dos Trabalhadores Consulares. 

- O deputado do PSD, José de Almeida Cesârio 
apresentou um requerimento do Governo onde 
pede esclarecimentos sobre a nâo aplicaçâo do 
Estatuto dos Trabalhadores Consulares. Em 
declaraçôes à RDP Internacional o deputado 
referiu que pretende saber nomeadamente o 
porquê do atraso na aplicaçâo dos novos valores 
salariais. 

- Sindicato dos Trabalhadores Consulares e 
Mlssôes Diplomâticas retme comissâo executive. 

em Paris. O sindicato decidiu avançar para novas 
formas de luta se o novo Estatuto dos 
Trabalhadores Consulares nâo for aplicado. 
Se o novo estatuto nâo for aplicado o Sindicato 
dos trabalhadores Consulares e Missôes 
Diplomâticas avança corn uma greve no dia 3 de 
Novembro, um ano depuis dà publicaçâo do 
estatuto. 

- Esperança renovada para os portugueses 
deportados dos Estados Unidos antes de 1996, 
desde que nâo tenham cométido crimes ligados 
ao consumo e trafico de droga. A Câmara dos 
Représentantes jâ aprovou por unanimidade a 
proposta que visa a alteraçào de alguns aspectos 
da lei de imigraçâo de 1996. Sobre esta matéria a 
RDP Internacional ouviu a assessora de Barney 
Frank. 

- Federaçôes do PS na Suiça, França e Alemanha 
^rovaram uma proposta de âlteraçâo dâ Lei 
48/96 que régula a orgânica e funçionamento do 
Conselho das Comunidades corn vista às eleiçôes 
de Abril de 2001.Sobre esta matéria, a RDP 
Internacional ouviu Manuel de Melo, do PS na 
Suiça. 

- Moçâo de censtira do PSD ao Governo nâo 
passa na Assembleia da Repüblica. Comentando 
a iniciativa social-democrata, o secretârio de 
Estado das Comunidades considerou-a 
desnecessâria e sô explicâvel num cenârio 
politico em que Durâo Barroso tenta cimentar a 
sua liderança. 
Durante a apresentaçào da moçâo, no discurso de 
abertura, Durâo Barroso ao traçar os aspectos de 
uma crise econômica que considerou existir, 
referiu-se â diminuiçâo das remessas dos 
émigrantes. 
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PORQUi HUER DIETR? 
IRAIS AS SUAS HNAIIDARES PRlUlGASP 
uito boa gente, tem uma certa 
ersâo à palavra dicta. Confundem 
eta corn o regime aconselhado pelo 
édico ou regime do doente. Fazer 
eta para alguns, é sinônimo de estar 
jente ou de cumprir uma penitência 
lo desejâvel. Dicta nào é isso!? 
dicta nâo é mais nem menos do que 
n planeamento alimentar e 
ibretudo nutricional, corn vista a 
>nduzir as pessoas (doentes e 
ludâveis) a um regime nutricional 
lequado às suas necessidades 
îssoais ou de ocasiâo. Porque 
)mer, sem nos nutrirmos 
)rrectamente, apenas podemos 
)rrer o risco de nos intoxicarmos. 
oda a dicta bem orientada, tem por 
nalidade corrigir os erros de uma 
imentaçâo abusiva e inadequada ou 
esiquilibrada. O uso e abuso de 
;rtos alimentos, ou porque gostamos 
lais, ou ainda porque nos sâo de 
lelhor acesso ou obtençâo, provoca 
istorçôes, vicios ou hâbitos que 
:abam por se manifestar em 
:entuadas carências no organismo, 
esencadeando por sua vez os mais 
iversos sintomas a que a medicina 
anvencional chama de doenças ou 
atologias. 

O corpo humano foi concebido pelo 
Criador para utilizar um leque de 
alimentos especificos que lhe sâo 
proporcionados pela Natureza que os 
pré-destinou a coberto de uma das 
suas principals leis, esta igualmente 
sujeito dentro da chamada cadeia 
alimentar. 
Quais sâo os alimentos humanos 
correctos, isto é, os alimentos 
destinados ao homem devido às 
disposiçôes anâtomo-fisiolôgicas 
imperativas do seu aparelho digestivo 
e dos sens emunctôrios. (Veja 
explicaçôes mais promenorizadas no 
meu livro Guia Prâtico da 
Alimentaçâo Saudâvel e da 
Terapeutica Natural - distribuido 
pelas livrarias portuguesas de 
Toronto ou pela Ervanâria Vitoria). 
O homem como todos os animais tem 
o seu alimento especifico, ou seja, 
aquele alimento ou conjunto de 
alimentos que a Natureza lhe pré- 
destina, nunca o homem foi ou é o 
omnivoro por vocaçâo como nos 
querem fazer crer ou acreditar. 
A alimentaçâo omnivora que se 
pratica hoje em dia e corn maior 
intensidade nos paises 
industrializados é na realidade 

contrâria à natureza humana e 
altamente prejudicial à saüde, pode-se 
mesmo dizer que é na realidade a 
causa principal de todas as doenças 
da nossa civilizaçào. 
O homem como os demais animais, é 
UNIVORISTA absoluto, isto quer 
dizer que deve utilizar alimentos sô 
de uma origem (vegetal) ou dualista 
corn um alimento principal, isto é, 
exemplificando, pode utilizar 
pequenas porçôes de alimentos de 
origem animal ou subproduto (leite, 
mel, ovos, pequenas aves e peixes), 
como suplemento de alguns amino 
âcidos. No entanto, o alimento 
principal ou especifico deverâ ser de 
origem vegetal (frutos, végétais, 
raizes, sementes, grâos...), sâo estes os 
alimentos que nos pré-destinou o 
Criador através da Natureza. 
Quando no meu livro aconselho 
como regime dietético bâsico 80 a 
100% de alimentos de origem vegetal e 
apenas 20 a 0% de alimentos de 
origem animal ou sub-produtos, esta 
este procedimento de acordo corn a 
regra gérai da lei da bromatologia 
animal. No entanto, ao cumprir-se 
esta regra, torna-se necessârio 
observar outras regras importantes na 

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

das Medicinas AUemativas Saturais 

alimentaçâo como as compati- 
bilidades ou incompatibilidades dos 
alimentos entre si que devem ser 
respeitadas, pondo em pràtica as 
chamadas regras de mistura dos 
alimentos. 
Igualmente devemos levar em 
consideraçào a chamada reacçâo 
âcido-base dos alimentos e utilizar 
sempre menos alimentos âcidos e 
mais alcalinos afim de mantermos o 
chamado (pH) equilibrado, (ver 
igualmente no meu livro). 
A alimentaçâo na sua generalidade 
tem sido matéria de discussâo na 
comunicaçào social (jornais, revistas, 
radio, televisào...), livros, mesas 
redondas, enfim cada cabeça sua 
sentença, mas a verdade, a Natureza é 
que a tem, saibamos observâ-la 
através das suas leis, principalmente a 
da Bromatologia animal e sejamos 
humildes, mas cumpridores dos 
nossos deveres para corn o Criador. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 
DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD. 

Peçe WOL ôca tofuneee^hfi 
ImbiUud 05 cwuieA de 

aUa quaiidade da 

VimwgM Meal Vack&i&. 
Horâcio Domingos 

CZ) unico Jour>o po'rtugues' 

Je çuinos- no 

ZJmci filicil Je ]—joracio {ZJomingoç oleçcale 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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O Centro de Divulgaçâo Açoriana no 
Canada, dirigido por Oliveira Neto, 
realizou o sen "14o. Ciclo de Cultura 
Açoriana", na sede-social do Sport 
Club Lusitânia de Toronto, entre 18 e 
26 de Setembro de 2000. 
Deram o seu valioso contribute ao 
Ciclo de Cultura Açoriana, o Dr. 

Marcolino Candeias Coelho Lopes, 
Director Regional da Cultura dos 
Açores, em representaçâo do 
Présidente Carlos César; Prof. Dr. 
Vasco Garcia, Reitor da Universidade 
dos Açores; Dra. Alzira Serpa Silva, 
Directora Regional das 
Comunidades; Prof. Dra. Antonieta 
Costa, Investigadora Histôrica e 

Rodrigues, Présidente do Institute 
Cultural de Ponta Delgada; Dr. Luis 
Bensaüde, Présidente de Conselho de 
Administraçâo do Grupo Bensaüde; 
Dra. Graça Borges Castanho, 
Professera da Universidade dos 
Açores; Eng. Manuel A. Cansado, 
Présidente do Grupo SATA Air 
Açores; Dr. Costa Martins, Présidente 
da Câmara do Comércio e Indüstria 
de P. Delgada; Dr. Miguel Moniz, 
Investigador Antropologista na 
Universidade de Brown; Dr. Paulo 
Morgado, Membre da Direcçâo da 
Conferiencia Mondial das Casas dos 
Açores; Padre Duarte Espirito Santo 
Melo, responsâvel dos programas de 
acolhimento aos repatriados; Prof. 
Genoveva Moreira, Investigadora; 
Eng. Luis Gomes, Técnico de 
Energias Alternativas; Dr. Luis 
Cogumbreiro, Director da Agência 
Açoriana de Viagens; José Maria 
Andrade, Chefe de Gabinete da 
Presidência da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada; Duarte Pimentel, 
Director Gérai dos Hotels do grupo 
Bensaüde; Àlamo de Oliveira, Poeta, 
Escritor, Dramaturge e Artista 
Plâstico; Manuel Antonio Oliveira 
Martins, Présidente da Associaçâo 
Agricola de Snao Miguel; Duo 
Faialense Qosé Maria da Silva e 
Manuel José Lemos); Esduarda Melo, 

Artesâ de Tecelagem de 
Sâo Jorge e o Grupo Coral 
da Igreja de Sâo Roque, S. 
Miguel. 
A nivel local, 
colaboraram: Prof. Dr. 
José Carlos Teixeira; 
Antonio Vallacorba; 
Daniel Carvalho; Oligia 
Rezendes; Oscildo do 
Coûte; Hildebrando Silva 
e Joào Monteiro. 
Foi um Ciclo Cultural 
Açoriano bem 
intéressante e, felizmente, 
cada vez corn mais gente a 

Os filmes apresentados 
captaram as atençôes e foram fâceis 
de seguir. As palestras, bem 

respresentantes dos Açores no participar. 
Conselho-Geral da Comissâo 
Nacional da Unesco; Dr. Henrique A. 

apresentadas e em tempo 
correcte, nâo chegando a 
saturar, como por vezes 
acontecia. As exposiçôes, 
todas elas corn artigos de 
muito valor, bem 
apresentados e sem 
fantasias. Os fins-de-noite 
sempre corn sabores 
açorianos, vinhos, 
queijos, etc..., deram aos 
présentes e convidados a 
oportunidade de 
cavaquear e confrater- 
nizar. Valeu a pena. 
Demos os parabéns a Oliveira Neto e, 
como habitualmente, quisemos saber 
novidades futuras. Depois de nos 
agradecer o apoio prestado, Oliveira 
Neto, declarou: 
-Chegamos ao fim de mais um Ciclo 
de Cultura e, sem tirar mérite a 
anteriores, julgo que este decorreu da 
melhor maneira. 
Depois de tomar folgo, corn um 
sorriso misterioso, disse: 

-A data do "15o. Ciclo de Cultura" 
ainda nâo sei, mas, jâ tenho o titulo: 
"Açores da Terra ao Mar". Jâ agora 
acrescento que na primeira semana 
de Abril de 2001 vamos realizar o "lo. 
Festival Primavera Açoriana". Por 
agora nâo posso dizer mais nada! 
E, pronto, la foi o responsâvel do 
Centro de Divulgaçâo Açoriana no 
Canada, visivelmente cansado, mas 

Breves Breves Breves 
Breves Breves Breves 

-A Escola Complementar 
Portuguesa -Aulas de Português-, 
realiza uma REUNIÀO DE PAIS, 
em Oakville, dia 6 de Outubro, às 
19h30, na St. Luke Catholic School, 
e, em Mississauga, dia 3 de Outubro, 
às 19h30, no Salâo Paroquial da 
Igreja de Cristo-Rei. 
-A Escola King Dinis -aulas de 
português-, mantém abertas 
inscriçôes para alunos nas Escolas 
Richard W. Scott e na Santa 
Veronica. Info: (416) 535-0285. 
Contactem Carlos ou Dâlia Mendes. 
-a SATA INTERNACIONAL, de 
Ponta Delgada para Toronto, vai 
oferecer vinho Lajido da Ilha do 
Pico, nos voos de 9 a 14 de Outubro. 
No voo de 21, oferecerâ vinho 
branco Terra do Conde da Ilha 
Graciosa e vinho tinto Basalto da 
Ilha do Pico. 

-A Federaçâo de Empresârios Luso- 
Canadianos comunica que o prazo 
para submissâo de candidaturas às 
BOLSAS DE ESTUDO para o 
ensino superior foi adiado até 14 de 
Outubro. Info:(416) 536-8874. 
-A CASA DOS POVEIROS realiza o 
seu 14o. aniversârio, sâbado, dia 7, 
no salâo Europa Catering, na 
Dundas. Info:(416) 588-1797, ou 247- 
1046. Parabéns! 
-A Escola de Tae Kwon Do da Casa 
do Alentejo C. Centre, vai oferecer 
mais uma vez uma Boisa de Estudo, 
no valor de mil dôlares, Tema: "Os 
atletas alentejanos no desporto, e a 
sua contribuiçâo no progresso 
cültural". Info: (416) 537-7766. 
-O Sporting C. Português de 
Toronto, realiza sâbado, dia 30, o 
BAILE DAS VINDIMAS, animado 
pelo conjunto Ritz. (416) 763-1707. 

1V St. Clair West Flea Market 
404 Old Weston Road □ 410-0540455 

1/2 block North of St. Clair Ave. 
OPEN SATURDAY AND SUNDAY 10AM - UPM 

visit us at: Miww.stclairwfleamkt.com 
shop online at: MiMiw.ishoptoronto.com 

Romolo 
Gimaroli 
Manager of 
St. Clair west 
Flea Market 
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Continuaçào da ediçào anterior 

Valentina sabia onde morava a 
costureira, no caminho para a casa 
desta, a mâe teria de passai pela porta 
do Honorio. No sen intimo, cheia de 
angüstia, pedia a Dens que nada 
acontecesse — que tudo nào fosse mais 
do que uma mentira. 
A Sra. Estrelinha perto da casa do 
sacristâo, seguia cosida com a parede, 
parecendo ter avagado o andamento; 
a entrada para a morada deste estava 
apenas a dois passos. Valentina colou- 
se ao vâo de uma porta, para o caso 
de sua mâe olhar para trâs, medida 
que a salvou de ser descoberta. 
Depuis de certificar-se que a rua 
estava deserta, a mulher do 
Belarmino Viadeira, empurrando a 
porta que se encontrava entreaberta, 
sumiu-se no interior da moradia. 
Com todas as suas asperezas e falta de 
atractivos, a angulosa Estrela havia 
atraido a sua ôrbita, aquele planeta de 
sacristia, cheirando a cera e incenso! 
Alguns metros mais abaixo daquela 
porta proibida, encostado a uma 
outra, um corpito franzino, de uma 
rapariga envolta num xaile velho, 
acabava de deslizar pelas tâbuas 
âsperas e escamosas de uma tinta que 
os muitos anos, haviam depilado. 

para cair no chào inanimada. 
O desmaio fora de curta duraçâo, 
alguém havia-o notado porém, 
apressando-se a socorrer a magra 
criatura, quase ainda uma criança, 
humedecendo-lhe as fontes corn âgua 
fria, o que depressa a restabeleceu. 
Agradecendo, Valentina pôs-se de pé, 
desatando a correr veloz para casa, 
deixando surpreendida e curiosa a 
mulherzinha que a socorrera e estava 
disposta a fazer-lhe um ror de 
perguntas. 
Na sua corrida, a pequena deitou uma 
olhadela para a casa maldita, onde 
sua mâe penetrara. Nào tinha 
maneira de saber, se ela ainda la 
estava ou se teria saido e avistado-a 
desmaiada na rua. Acima de tudo, 
queria évitai as perguntas da boa 
mulher que a levantara do chào e às 
quais nào estava preparada para 
responder. 
Ao cair havia esfarrapado o lado da 
testa, o que sô ao chegar a casa 
começara a sentir. 
Eram quase onze horas e a mâe ainda 
nào regressara das suas escapadas 
devocionais. Pondo alcool na ligeira 
ferida, que lhe provocou maior 
sofrimento do que tinha antes de o 
fazer, Valentina subiu para o pequeno 
sôtào que lhe servia de quarto de 

dormir, indo estirar-se sobre a sua 
cama - o corpo sacudido por 
profundos soluços arquejava. 
Apetecia-lhe morrer! 
Onde iria buscar coragem para 
enfrentar seu pai, que apôs tantos 
maus tratos da mulher, teria de viver , 
ainda corn o oprôbrio do adultério - 
debaixo daquele tecto ? 
Servir-se da casa de Deus para os 
sens encontros corn o devasso 
sacristâo, era uma coisa que custava a 
entrar-lhe no julzo; - o Diabo andava 
à solta, nâo se abstendo de pénétrai 
ainda mesmo nos lugares sagrados; 
sua mâe vendera-lhe a aima!... 
Valentina sentia que deixara de ter 
mâe. Pensou em abandonar aquela 
casa e procurai uma onde 
precisassem de criada, nem que fosse 
apenas por corner e vestir. 
Lamentava ter de separar-se do pai, 
de o abandonar; era-lhe porém 
impossivel conciliar a ideia, de ter de 
passai os dias corn aquela mulher, 
debaixo do mesmo tecto, respirando 
o mesmo ar envenenado. 
* 

Desde manhà o vento viera a acender- 
se; pesadas nuvens rolavam pelo céu, 
escurecendo-o. Uma dessas 
tempestades, tào comuns no começo 
de estaçâo, provocadas pelas 

diferenças de temperatura entre as 
camadas baixas e altas da atmosfera, 
estava em progresso. 
Começavam a cair as primeiras gotas 
de âgua, grandes como "patacas", ao 
principio dispersas, para em breve, de 
mistura corn granizo de avantajado 
tamanho, martelarem ininter- 
ruptamente o telhado, num barulho 
assustador. Caiam faiscas e o 
ribombar do trovâo aproximava-se da 
freguesia. 
A pequena sentiu-se arrepiada, 
tomada de medo, cobriu-se corn a 
manta, que no momento se 
assemelhava a uma larga barreira, a 
separâ-la das suas tristes realidades. 

Continua na préxima ediçào 

CHB'ROLB 

OLDS MOB ILE 

CHEV-OLDS 
U miiito que ^ | 
iTest York Chev-Olds j ^ ^ 
srve os portugueses corn i K I 
ma grande selecçâo de 
utoméveis, camiôes e carrinhas d 
srga ou passageiros nas melhores 
ondiçôes de financiamento. 
'ara quaisquer reparaçôes 
lecâtiicas, basta contactar 
Æanuel Fonseca: 656-1200. 
htrega de peças e acessôrios 
tà toda 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 H E-mail: westyork@idirect.com 
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tende a torna-lo inquieto e a fazei 
com que se sinta inadequado 
perante as necessidades daqueles 
a quern ama. 

momenta serao, sem düvida, o 
lado pessoal e o trabalho. 
O seu brilho pessoal estarâ 
associado à sua eficiência responsâvel. 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Marte em Quadratura a Saturno 
indica um momenta em que é 
melhor seguir o ditado “devagar 
se vai ao longe”. E primordial 
que nâo deixe que algum 
obstâculo o atrapalhe. 

LEAO 
22/7 c 22/s 

TOU RO 
21/4 a 20/5 

Poderâ estar ocupado corn as 
suas necessidades imediatas, 
reorganizando a sua vida pessoal. 
Um bom regime alimentar, uma 
sauna poderào dar resultados 
mais évidentes. 

GEMEOS 
21/3 a 20/6 

O conflito entre Mercürio e 
Saturno faz corn que se sinta 
particularmente capaz de ser 
prâtico e que consiga levar a bom 
termo muitos dos seus projectos. 
Concentre agora todos ôs seus 
esforços no trabalho  

Neste momento, a sua relaçâo 
entre a Lua e o Sol vai trazer-lhe 
um momento de harmonia, 
melhorando a capacidade de 
expressâo dos seus sentimentos. 

SAGI'IARIO 
22/11 a 21/12 

Se nâo é de esperar que neste 
momento os seus objectivos 
atinjam um nivel elevado, é pelo 
menos uma boa altura de preparar 
o caminho para que o venham a 
conseguir 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

O desencontro entre Mercürio e 
Saturno indica a altura ideal para 
levar a cabo algumas sérias 
consideraçôes sobre o seu 
trabalho ou sobre um 
determinado projecto. 

CAPRICÔRNIO Mercürio encontra-se em 
desarmonia corn Saturno. Poderâ 
testar, mais uma vez, as suas 
capacidades na area do trabalho 
ou dos negôcios. Contrarie a 
inclinaçâo para alguma rigidez. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Esta altura poderâ ser marcada 
por experiências emocionais mais 
intensas do que o habituai, 
reflectindo-se nas pessoas e nas 
situaçôes â sua volta. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

Procure organizar a sua vida, 
tratando de assuntos do seu 
quotidiano, que por falta de tempo 
tenha descurado. Serâ provâvel 
que nos prôximos tempos esteja 
demasiado ocupado para isso. 

CARANGUE)0 
' 21/6 a 21/7 

Os pontos mais positivos que ESCORPIAO Marte em Qiiadratura a Saturno PEINES 
20/2 a 20/3 

A extroversâo que agora o 
caracteriza, levâ-lo-â a procurar 
conviver corn os seus amigos Aliâs, 
essa sua abertura abrangerâ 
também os assuntos por que é 

^Fala do seu passado, présenté e futuro. 

^Ajuda-o no seu amor, casamento, negéocio 

saùde, depressôes, àlcooloismo e 

►Conhecida intemacionalmente 

►Poçôes do amor e remédios 

►Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

^ 625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

(418) 

638-0582 

3 lelturas 
$25.00 

Leitura 
dapalma 
damâo, 
cartas e 
bola de 
cristal 

Resultados 
Imediatos! 

Palavras Cruzadas 
Horizontals: 
1- Engodo; interj.(pL). 2-Vazio; 
amacia. 3-Rede de emalhar; 
cacho de uvas. 4-Trincar; bas- 
ta!. 5-Heroma francesa; amor 
sensual.6-Quotidiano; satélite 
de Jupiter; si'mb.qui'm.do érbio. 
7-Parti'culaafirmativa do 
dialecto provençal; brisa; nome 
de mulher.8-Acçâo erosiva 
exercida sobre as rochas; 30 
dias. 9-Abrev. de editores; 
nâdegas.lO-Cotiado; limpe o 
nariz (inv.).11-Antiga 
embarcaçâo asiâtica (pl.). 
preposiçâo. 12 -Produz; référé. 

Verticais: 
1- Mealheiro (pop.); tornar doce. 2-lndividuo corn o cabelo crespo (Prov.);lar- 
va do queijo. 3 Novata(fig.); restaura. 4-Si'mb. qui'm. do alummio; desbastar. 
5-0 m.q. galhada; oferecer. 6-Simb. quim. do actinio; anel; o que presume 
de entendido ou de fidalgo. 7-Outeiro; a mesma vogal très vezes; ôleo(farm.) 
8-liga; mulher do Tirol. 9-Produto farmacêutico fortemente sulfurado e 
betuminoso, proveniente da destilaçâo de uma rocha do Tirol; vai(inglês). 10- 
Uni-ficavas; empasta. 11-Seguiam; introduzisse. 12-Cheiros; governanta. 

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

Soluçâo na horizontal: 

B :BIB|8J IZBJ -Zi tues ÎSOqBJBQ U BSSOe :opB|BU -01 

■SB6|EU ;ee iy -6 S9LU IOBSBJJOO -g eieijy üe !oo -/ Ja !o| tauBia -g ooisqoje 
:ojV -9 P iBi iJBqny -y OUJIOBJ ;|BABS -£ eupaoB looQ -Z sin îeôBbeu iQ-t 
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: 100% Jovem 21 

^AOVIEM 

Agora as 6“feiras o ritmo é jovem. , 

No 
dos 21:00 as 24:00 horas. 

''-Tr "i DANCE 

» POP 
i 
» RAB TECNO 

  ROCK 

TOTAL 

** Corn gpresentaçao de Jomie Iria 

Tudo 0 que seja 100% Jovem Pesquisar Q 

; O tribute aos The Doors 
em Novembre 

N0VIDÂDE8 

TOPS 

AGENDA 

BIOGRAEIAS 

DESTAQLE 

Jd se falou muito ncle, mas eis 
que parece que é agora que vai 
ver a luz do dia. De que 
falamos? O album de tributo 
aos Doors, que tem tem jd 
ediçSo marcada para dia 14 de 
Novembro. 
De fora ficaram os anunciados 
Marilyn Manson, Bush, UB40 e 
Chrissie Hynde, mas mesmo 
assim 0 dibum - "Stoned 
Immaculate: The Music of the 
Doors" - conta com as 
interpretaçôes dos Stone 
Temple Pilots no tema "Break on 
Through", dos Smash Mouth no 
tema Teace Frog", dos Creed e 
do seu vocalista Scott Stapp 
respectivamente nos temas 
"Riders of the Storm" e "Touch 

I 
i 
1 

I 
i 
I I Ej i 
I I I 
i 
I 
I 

I 
I 
I 

a 

ZANKYE WEB DESIGN 

I I J 
Soluçôes para a Internet 

Cofistruimos e dasenhamos 
paginas para a Internet 

Gerlmos a sua Imagem Online 

' offl. 

M 
Voeê esta preparado? 

Nos Estamos I 

Consulte-nos em http;//www,zankye,coni 
Ligue ja para 

1 (800) 585 5004 
Faiamos Português 

I I 
I I 
i I I I i 
I 
I 
ë. 
i I 
I B 
i 

i i 

I i 
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Me", dos Days of the New nos 
temas "The End" e "L.A. 
Woman", dos Cult em "Wild 
Child" ou dos Aerosmith em 
"Love Me Two Times". 0 dibum 
ird também conter très temas 

pelos représentantes legais do 
falecido vocalista Jim Morrison. 
Os dIbuns estao dispomveis em 
thedoors.com. Os primeiros 
titulos a serem disponibilizados 
sao "The Bright Midnight 

com 0 prdprio Jim Morrison; 
"Roadhouse Blues," "Roadhouse 
Rap" e "The Cosmic Movie". 
Entretanto, vai ser colocado na 
Internet material inedito e de 
estudio dos Doors, 
exclusivamente através da nova 
editora Brigh Midnight Records, 
fundada pelos elementos do 

Robby Krieger, Ray 
atizarek e John Densmore, 

pelo manager Danny Sugerman e 

grupo 
Manza 

Sampler: 14 Songs/8 Concerts," 
0 dupio CD "The Doors Live In 
Detroit" e "No One Here Gets 
Out Alive", urn especial de rddio 
de 1980 que combina musicas 
dos Doors com entrevistas e 
material inédito. A editora 
espera lançar scis titulos por 
ano nos prdximos seis anos, 
estando também previsto o 
streaming de diverses singles no 
site 

Napster continua em 
muitas universidades 
Algumas universidades norte- 
americanas, incluindo a de 
Stanford e o Massachusetts 
Institute of Technology, 
rejeitaram o pedido do 
advogado dos Metollica e de 
Dr.Dre para proibir os alunos 
de utilizer o serviço dû 
Napster, realizado em diversas 
cartas que enviou a cerca de 11 
estabelecimentos de ensino Os 
responsdveis das universidades 
embora nao concordem com o 
infrigimento das leis de direito 
de autor, dizem nïïo podcr dar 
0 passo de limitar o acesso à 
Internet. "Como uma instituiçao 
educacional fornecedora de 
acesso à Internet aos 
utilizadores da sua comunidade. 

nos noo vamos contrôler ou 
barrar o acesso ao uso da 
Internet", disse James D. 
Bruce, vice-presidente do MIT 
para sistemas de informaçao, 
numa carta dirigida ao 
advogado e citada pela Reuters. 
O assistente do vice- 
presidente dos sistemas de 
informaçao e computaçSo da 
Universidade da California, 
James Dolgonas, também disse: 
"Assim como uma fotocopiadora 
pode ser utilizada para 
reproduzir trabalhos escritos 
ilegalmente, assim a Napster 
pode ser utilizada para 
propositos i legais. No entanto, 
ambos servem muitos e 
legîtimos propositos". 
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Precisa-se 
Pessoal para limpeza em restaurante português. 
Informaçôes: 416-236-4453 

Carpinteiros e ajudantes. 
Tel: 416-727-6102 

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

Pessoa para caixa de companhia de automôveis. 
Paie corn Tony Soares, tel: 416-964-3211 

f PR0llsS0RÉSpre^^^~| 
I Precisam se professores de português para | 

I GEORGETOWN, OAKVILLE e | 

I MISSISSAUGA. I Il Tempo parcial: Deve estar no local de trabalho I 
I às 17h30, corn subsidios de transporte. | 

I Enviar a "O Milénio" a candidatura corn C.V., | 

indicando disponibilidade e endereçada à I 
Escola Complemetar Porti^uesa. i. 

Condutor corn carta de conduçâo G e vendedores 
Motorista corn carta de conduçâo G e experiência para loja de mobilias. 
em distribuiçâo. Serralheiros e ajudantes. Tel: 416- Dirigir-se ao 992 Bloor st west 
763-7429  ^^^  

Barbeiro. Tel: 416-531-4302 
Pessoal para companhia de irrigaçao. 
Paie corn Manuel pelo tel: 416-704-7656 

Serralheiro corn experiência. 
Tel: 905-850-0488 

Cozinheira corn experiência para restaurante. 
Tel: 537-2098 

Pessoal para a limpeza na area de Oakville. 
Tel: 905-601-0003 

Torneiros, fresadores e operador de CNC corn 
experiência para companhia em Woodbridge. Tel: 
905-850-8639 

Pessoal para limpeza. 
Tel: 416-653-6561 e fale corn Margarida. 

Vendedores para loja de pronto a vestir. 
Tel: 416-789-5400 

Carpinteiros corn experiência. 
Tel: 416-656-5326 

Pessoa para balcâo e cozinha de restaurante. 
Tel: 416-255-9938 

Pessoa para balcâo de padaria. 
Tel: 416-656-2444 

Pedreiros. Tel: 416-762-5947 

Pessoal para a construçâo. 
Tel: 905-851-3571 

Pedreiros para entrada imediata. 
Tel: 416-890-9598. Fale corn Ernesto. 

Pessoal para fâbrica de cogumelos. 
Tel: 1-905-878-9375 

Carpinteiros. Tel: 416-658-4167 

Pedreiros e carpinteiro jâ reformado. 
Tel: 416-759-8048 

\1 lirLLLLLr-tîj 
Shaleder Holdings Limited informa a 
comunidade portuguesa que de uma 

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

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

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

Para mais informaçôes contacte 
Alan T. Meech pelo telefone: 

1-519-925-5093 

Para nos enviar a sua assinatura, 
oportunidade de emprego ou qualquer 
outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
irgtg (416) 538-0940 
[i^DüDgiOQg info@omilenio.com 
©®f7i7©0®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Pessoal para limpeza e vendedores. 
Tel: 416-925-8901 

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

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

I Assine e divulgue 

I O MILÉNIO 
I Assinatura anual no Canada, 
* por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

Receita Italiana Minestrone 
lnCR£DI£f1K$: 

250 grs de ervühas, 250 grs de feijào verde 
250 grs de cenouras, 1 nabo, 250 grs de 
batatas, 1/4 de couve lombarda 
1 pé de aipo, 2 dentes de alho, 250 grs de 
tomate, 1 tira de toucinho, 1 osso de 
presunto, 2 colheres de (sopa) de manteiga 
ou margarina, 50 grs de esparguete 
Caldo de came ou de galinha q.b. 
Sal q.b. 

(OflHCCflO: 
Coza as ervilhas e o feijâo verde cortado aos 
bocados em âgua temperada corn sal. A parte 
coza também o esparguete. Corte as cenouras, 
as batatas, o nabo, a couve e o pé de aipo em 
bocados e estufe-os com a margarina e um 
pouco de caldo de carne. Junte o osso de 
presunto e mais caldo e deixe os legumes 
cozerem. Entretanto, raspe o toucinho para 
uma tigela e junte os alhos picados. 
Pise estes ingredientes de modo a obter uma 
papa. Adicione à sopa o tomate cortado em 
dados, as ervilhas , o feijâo verde, o 
esparguete, a papa de toucinho e o alho. Deixe 
ferver novamente e tempere corn sal. Sirva o 
minestrone bem quente. 

Pudim de Veneza 
CREDIEIlTtS; 

450 g de açücar, 225 g de âgua 
125 g de miolo de amêndoa, 200 g de polme 
de batata, 7 gemas e 3 claras, Raspa de 1 
laranja, 2 colheres (sopa) rasas de farinha 
Manteiga e farinha, q.b. 

COri»CCflO: 
Pôe-se o açücar ao lume corn metade do seu 
peso de âgua até fazer ponto de espadana. 
Quando o ponto estiver feito, tira-se do lume e 
juntam-se-lhe a amêndoa passada pela mâquina 
prôpria, a batada cozida e passada pelo passe- 
vite, as gemas dos ovos, a raspa de laranja, as 
claras e, finalmente, a farinha. Mistura-se tudo 
muito bem, batendo a massa, que se deita em 
forma bem untada corn manteiga e polvilhada 
corn farinha e leva-se ao forno a cozer. 

Nome: | 

 I 
Morada:  I 
 C. Postal:  I 

Tel: ( 1 * 
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SAÎJPe CM 8LA CASA  

A lUZ PARA Min DA MENINA DO OIHO Os nossos olhos mostram-nos 
a luz em dois sentidos. De 
fora para dentro é a 
percepçâo da realidade 

objectiva que todos nos observamos e 
compartilhamos. De dentro para fora 
é a realidade subjectiva; aquilo que sô 
nos observamos, pois esta 
intimamente ligado à cor e tonalidade 
das nossas emoçôes. A realidade de 
fora pode ser captada na fotografia; as 
realidades de dentro podem ser 
impressôes exprimidas corn beleza 
num quadro de pintura. Os olhos 
permitem-nos conhecer, aprender, 
amar, e algumas vezes odiar, a 
realidade objectiva do mundo, e por 
isso sâo instrumentas preciosos para a 
nossa liberdade. 
A pupila, ou “menina do olho“, pode 
ser também uma janela de observaçâo 
para dentro, onde estào os sinais, vivos 
e transparentes, da vitalidade. E 
através da transparência da cornea, da 
lente, e do vitreo, que o médico, corn 
um aparelho ôptico chamado 
oftalmoscôpio, pode observar a retina, 
O ùnico local do corpo onde se 
consegue ver o sangue nas veias e 
artérias. O exame oftalmoscôpico da 
retina permite observar o estado de 
avanço de algumas doenças, como a 
hipertensâo, diabetes, e outras 
doenças metabôlicas, capazes de 
afectar os tecidos e vasos sanguineos 
de todo o corpo, incluindo os da 
retina. 
Na criança, depois dos sens primeiros 
contactas corn a luz, a pupila é um 
ponto fulcral para a formaçâo da 
personalidade futura e a sua 
integraçâo na realidade social. 
Quando na mente do bébé ainda nâo 
existe uma separaçâo da mâe, o 
contacto visual, juntamente corn o 
contacta tâctil das caricias, sâo 
fundamentals para se adquirirem os 
sentidos de segurança e confiança, 
necessârios para se poder singrar sem 
medo na vida em sociedade. 

A cornea transparente, na frente do 
olho, pode-se tornar opaca em certas 
zonas, ou em toda a sua inteireza, e 
assim tapar a luz aos olhos. As causas 
podem ser cicatrizes ou ulcéras 
résultantes de acidentes ou infecçôes. 
Algumas vezes formam-se 
crescimentos provenientes da 
conjuntiva que, ao crescer em frente 
da cornea, vâo tapar a vista. Estes 
crescimentos sâo facilmente 
removidos por cirurgia, mas quando 
as cicatrizes sâo a causa da cegueira, o 
transplante de cornea, proveniente da 
boa vontade de dadores de ôrgâos, é 
necessârio para restabelecer a visâo. A 
falta de dadores de corneas é um 
problema crescente; mas existem 
grandes esperanças de que, em breve, 
o uso de corneas artificias, se 
aperfeiçoe como alternativa viâvel e 
segura. 
Quando a lente natural do olho perde 
a transparência, ao bloquear a luz, vai 
causar dificuldades na visâo. Esta 
doença: as cataratas, raramente 
aparece à nascença, mas é muito 
frequente depois da meia idade, 
sobretudo na velhice. Hoje, corn o 
aperfeiçoamento de lentes artificials 
implantadas dentro do olho, a 
substituir as lentes naturals opacas que 
foram removidas por operaçâo para 
restabelecer a passagem da luz, muitos 
milhôes de déficientes visuais podem 
voltar a ver corn claridade e conforto. 
A operaçâo às cataratas, embora 
delicada, é bastante simples, e pode 
ser feita nos mais débeis e idosos. 
Contudo, como qualquer outra 
operaçâo, pode nâo correr bem e 
acontecerem complicaçôes sérias 
capazes de comprometerem 
definitivamente a visâo. Por esse 
motivo, a operaçâo às cataratas sô se 
deve efectuar, quando o olho afectado 
se tornar inütil na visâo das tarefas 
consideradas importantes para o 
individuo. Sô nesta situaçâo ele tem 
muito a ganhar, e pouco a perder se 

uma complicaçâo acontecer corn a 
operaçâo. 
A retina é um véu que, muito 
raramente, pode descolar e separar-se 
parcialmente da parede a que estâ 
agarrada, no fundo do olho. O doente 
pode sentir uma repentina diminuiçâo 
da vista e ver luzes no olho afectado, 
seguidas por uma sombra, muitas 
vezes como se fosse uma cortina no 
campo de visâo; essa sombra é maior, 
e nâo se mexe como acontece corn as 
pequenas sombras .causadas pelas 
perdas de transparência no vitreo. 
Enquanto que as opacidades vitreas 
nâo têm importância clinica, o 
desprendimento da retina é uma 
urgência que nécessita tratamento 
imediato. Corn a idade, as células da 
retina, sensiveis à luz, perdem a 
sensibilidade podéndo causar uma 
diminuiçâo da acuidade visual. Outras 
doenças da retina como a deposiçâo 
de pigmentas, degeneraçâo, ou a 
formaçâo de tumores podem aparecer 
em qualquer idade. O retinoblastoma, 
um tumor hereditârio raro, é o tumor 
maligno mais frequente em crianças . 
A diabetes é uma causa frequente de 
perça de visâo causada por doença da 
retina. As tromboses da artéria, ou da 
veia central da retina, sâo causas raras 
de cegueira corn perça sùbita e total da 
visâo num dos olhos. As perças 
temporârias, ou parciais, da visâo, 
podem ser causadas por tromboses 
nas artérias maiores que transportam 
o sangue para os olhos e para as zonas 
do cérebro responsâveis pela vista. 
O glaucoma é uma doença causada 
pelo aumento da pressâo interna do 
olho. O glaucoma à nascença é 
bastante raro, mas no adulto é uma 
doença frequente. E tratado corn 
medicamentos, às vezes cirurgia, e 
nécessita de vigilância periodica e 
permanente da pressâo interocular 
para evitar a cegueira. A compressâo 
prolongada da origem do nervo ôptico 
na retina, causada pelo excesso da 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordéiro, 
médico 

pressâo interocular, vai originar 
atrofia do nervo, a causa de 15% de 
todas as cegueiras. 
Na grande maioria das vezes, a 
diminuiçâo da vista é causada pela 
desfocagem da imagem na retina, ou 
por distùrbios na direcçâo dos raios 
luminosos, produzidos por problemas 
anatômicos. Estas perturbaçôes 
ôpticas da imagem visual sâo 
corrigidas corn lentes em ôculos ou 
lentes de contacto. Irregularidades na 
cornea causam astigmatismo; o 
aumento do volume do olh&: miopia; o 
olho mais pequeno: hiperopia. As 
lentes naturals do olho começam a 
perder a elasticidade a partir dos 
quarenta e cinco anos, nâo 
conseguindo focar a imagem de 
objectos prôximos na retina. Como o 
endurecimento da lentes aumenta 
progressivamente corn a idade, corn os 
anos, sâo necessârias lentes cada vez 
mais fortes para se poder ver bem, ao 
perto. 
O nosso fim, a morte, irrevogâvel e 
definitiva, nâo acontece sô corn a 
paragem do coraçâo; é o cérebro a 
determinâ-la, e, como sempre, ele pôe 
nos olhos o seu ultimo alento. Mesmo 
depois do corpo morto, os olhos 
podem ainda reflectir as ultimas 
esperanças. Uns olhos que muito me 
impressionaram, e era uma simples 
fotografia, estavam bem abertos, num 
corpo jâ morto, assassinado pelas 
forças brutas dos impérios. Eram os 
olhos do meu herôi da juventude, 
médico, internacionalista, amigo de 
todos os oprimidos; jâ cansados das 
hipocrisias dos poderes, a abraçar corn 
romantismo a realidade, e a fixarem o 
seu ultimo caminho. O corpo morto 
era Ché. Os olhos, brilhantes, como se 
fossem vivos, fixavam o Mundo, para 
sempre. 

Nobel da Paz: Comité désigna vencedor sem revelar nome 
o Prémio Nobel da Paz 2000 foi 
ontem designado pelo comité do 
prestigiado galardâo em Oslo, que 
todavia sô identificarâ o laureado a 13 
de Outubro, durante uma cerimônia 
na capital norueguesa. Este comité é 
formado por uma düzia de pessoas e 
reuniu-se para tornar a deliberaçâo 
final, antes do anuncio oficial da 
decisâo. 
O seu secretârio, corn direito a 
participar nos cinco comités Nobel 
(Paz, Eiteratura, Medicina, Fisica e 
Quimica), mas sem direito a vota em 

qualquer deles, declinou comentârio, 
como é usual. Mas os analistas 
consideram que nenhum dos 150 
favoritos se destaca^especialmente, 
entre 115 individuos e 35 organizaçôes 
na corrida à distinçâo, traduzida em 
cerca de 200.000 contas (1,07 milhôes 
de euros). O Présidente Bill Clinton, 
em final de mandata, consta da lista, 
embora tenha possibilidades 
reduzidas pelo impasse verificado no 
processo de paz israelo-palestiniano, 
dirimido em Camp David II. Outro 
Chefe de Estado norte-americano. 

Jimmy Carter, estâ na liça, ao lado do 
seu compatriota o senador George 
Mitchel, testa das negociaçôes sobre o 
Ulster, e do lider da Coreia do Sul, 
Kim Daejung, visto como porta- 
estandarte do desanuviamento corn a 
Coreia do Norte, mas a candidatura 
do Papa Joâo Paulo II nâo teve este 
ano réplica. Em liça estâo igualmente 
o ex-presidente finlandês Martti 
Ahtisaari e o antigo chefe da 
diplomacia russa Victor 
Tchernomirdine, pela sua mediaçâo 
no conflito balcânico O Exército de 

Salvaçâo e a Human Rights Watch 
constam das 35 organizaçôes 
candidatas, tal como a Comunidade 
de Santa Egidio e a ONU, jamais 
contemplada e, neste momento, 
fragilizada pela limitada eficâcia de 
uma série de operaçôes no mundo. 
Um dos candidatas mais originais é a 
localidade albanesa de Kukes, elevada 
ao comité norueguês pelo primeiro- 
ministro Ilir Meta: corn 15.000 
habitantes apenas, corajosamente 
acolheu 450.000 refugiados do 
Kosovo. 
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Creches e qualidade de educaçâe infantil sâo alve de um extense estude 
Muitas crianças em creches do 
Canada nào recebem os cuidados 
necessârios, segundo divulgou um 
estudo publicado esta semana. 
Enquanto que muitos locals onde se 
encontram estas creches sâo locals 
seguros e as educadoras Infantls sâo 
responsâvels e bem preparadas para a 
proflssâo, somente um terço dos 
programas oferece os conteüdos 
Ilngulstlcos e socials, segundo révéla o 
estudo apolado pelo governo federal. 
Estas conclusôes sâo slgnlflcantes 
porque segundo os dados revelados 
ultlmamente por estudos de pesqulsa 
Infantil, os conteüdos Ilngulstlcos e 
socials sâo essenclals para ajudar as 
crianças na escola e mais tarde na vida 
de adultos. 
No entanto, a mensagem revelada aos 
pals nâo fol tâo mâ asslm, uma vez que 
O estudo Indlca que as crianças estâo 
em segurança e sâo tratadas corn 
multo carlnho e amor por educadoras 
bem preparadas. Porém, hâ questôes 
por resolver e estas estâo dlrectamente 

llgadas ao pobre flnanclamento do 
governo e a regras Inadequadas da lel, 
Informou Gillian Doherty, professora 
da Unlversldade de Guelph e uma das 
clnco pesqulsadoras do projecto. 
O conselho que dâ aos pals é para que 
protestem e crlem um caso quanto a 
este assunto para que os politicos 
possam entrar em acçâo e façam 
alguma colsa quanto a esta questâo. 
O estudo também révéla que a 
educaçâo Infantil é o malor servlço 
educatlvo e social para as crianças e 
serve-as nos anos mais vunerâvels e de 
desenvolvlmento das suas vidas. Uma 
qualldade tâo pobre como a que se 
verlflcou em multos centros é 
"slmplesmente Inaceltâvel", revelaram 
os autores que pedem ao governo para 
passar lels e dar mais apolo âs creches. 
O Estudo custou $972.000 dôlares e 
fol flnanclado pelo departamento de 
recursos humanos do governo. E 
baseado em observaçôes feltas em 231 
creches que funclonam em casa e em 
234 Infantârlos pûbllcos e fol reallzado 

em sels provlnclas e um terrltôrlo 
durante 1998. A educaçâo Infantil corn 
o nlvel mais alto de qualldade 
encontra-se na British Columbia e em 
segundo lugar encontra-se a provlncla 
de Québec devldo à ajuda do governo 
que oferece $5.00 dolares por dla a 
todas as famlllas. 
O estudo revelou que a educaçâo 
Infantil em Alberta e no Ontario é 
mediocre e New Brunswick 
apresentou a qualldade mais pobre 
enquanto Saskatchewan e o Yukon 
estâo apenas um pouco melhor. No 
Ontario, foram estudados centros 
llcenclados em Oakville, Brampton e 
Milton e nenhum em Toronto devldo 
ao facto dos subsldlos oferecldos pelo 
governo municipal serem excluslvos 
no Canadâ. 
As exlgentes lels da cldade de Toronto 
transformaram a educaçâo Infantil na 
de mais elevada qualldade a nlvel 
naclonal, segundo revelou o estudo. 
Algumas das recomendaçôes 
sugerldas pelo estudo sâo: até 2003, 

todas as educadoras Infantls devem ter 
um curso superior em educaçâo 
Infantil ou o équivalente em estâglo; 
todas as jurldlçôes devem oferecer 
estâglo para as creches que funclonam 
em casas, Inclulndo trelnos especlals 
para quem culda de bébés; até 2007, 
todas as creches devem ter pelo menos 
um educador em todas as salas que 
possua um diploma pôs-secundârlo de 
dois anos em educaçâo Infantil; até 
2010, todos os centros devem ter um 
educador llcenclado de um programa 
de quatro anos pôs-secundârlo; os 
governos devem oferecer apolo 
flnancelro a todos os centros para que 
estes possam funclonar decentemente 
e possam pagar aos educadores; todos 
os centros deverâo oferecer aos 
educadores beneflclos de trabalho; 
flnalmente, o governo e os educadores 
Infantls proflsslonals devem lançar 
uma campanha para despertar 
atençâo do pûbllco para o valor das 
pessoas que culdam de crianças 
dlarlamente. 

\>m nos Por: Luis Fernandes 

Multo se tem dlto e escrlto a 
respelto dos chamados” 
repatrlados”. Dâo-se oplnlôes e 
crlam-se lobbies que presslonem os 
politicos amerlcanos que, à procura 
de votos, sâo capazes de vender este 
Mundo e o outro. Fazem-se 
promessas que nunca serâo 
cumprldas e embalam-se famlllas 
corn conversas tais que mais 
parecem dlscussôes sobre o sexo 
dos anjos! E ver quem apresenta a 
malor mentira e quem serâ capaz 
de vlajar mais vezes aos Açores 
para, em estllo quase medieval, 
Informar o mais clrcunspecto 
posslvel através da pantalha que, o 
assunto estâ a merecer a atençâo 
das autorldades e que, multo em 
breve, val balxar ou subir ao 
Senado para apreclaçâo e posterior 
asslnatura do Senhor Présidente!!! 
Quai deles? 
Por outro lado, movlmentam-se as 
forças vivas da reglâo, mandando 
emlssârlos às dlferentes dlâsporas, 
corn o propôslto de nos motlvar a 
adqulrlr a cldadanla do pals de 
resldêncla e para que se acabe de 
uma vez por todas, corn os mal 
estares crlados por pessoas que no 
melo de vicissitudes de vârla 
ordem, sâo mandados para o pals 
de nasclmento. 
O que alnda nâo vlmos, além do 
caso Helder Marques, fol uma 
movlmentaçâo por parte dos 
dlferentes grupos que resldem no 
Canadâ, de manelra a motlvar o 
tecldo politico para que tâo 
obsoleta lel seja revlsta ao abrlgo 
das boas manelras e da postura 
prôprla de quem atlnglu o ano dois 
mil. Mandar embora, 
nomeadamente para os Açores, 

gente que vélo para esta socledade 
hâ multos anos nâo é, na mlnha 
oplnlâo, mlnlmamente razoâvel. 
Mandar embora gente que cometeu 
crimes prôprlos desta socledade 
que todos nos crlâmos nâo é 
mlnlmamente aceltâvel. Mandar 
embora seres humanos sô porque 
falharam, chega a atlnglr as ralas 
do pseudo humanltarlsmo e do 
esplrlto de compalxâo que deverla 
gular todas as socledades 
modernas. 
Todavla, nâo delxo de entender que 
para a Flrma de todos nos, é multo 

que até agora SÔ se 
tem ouvido faiar da 

posiçào dos 
americanos deixandOf 
por efeito de biomboi 

esquecerque do 
Canada ainda nâo 
ouvim€K5 PIPI??’* 

mais fâcll repatrlar do que reclclar, 
aceltar e reconverter. 
Mas, se fomos capazes de crlar esta 
socledade, nâo seremos também 
nos suflclentemente altrulstas para 
ajudar a alterar o que nécessita de 
reajustamento? 
E que até agora sô se tem ouvido 
falar da poslçâo dos amerlcanos 
delxando, por efelto de blombo, 
esquecer que do Canadâ alnda nâo 
ouvlmos PIP!?? 
Como até agora nada fol felto, 
atrevo-me a perguntar se val ou nâo 
ser alterada, uma das lels mais 
cruels da hlstôrla moderna? 

Nicole Fontaine 
félicita Kostnnika e 
convida-a visitât PE 
A présidente do Parlamento Europeu, 
Nicole Fontaine, fellcltou ao telefone 
o chefe da Oposlçâo Democrâtlca da 
Sérvla (DOS), Vojlslav Kostunlka, 
pela sua "brllhante vltôrla" nas 
elelçôes presldenclals na Jugoslavia e 
a da collgaçâo DOS nas leglslatlvas. 
Nicole Fontaine aproveltou o 
telefonema felto a partir de Madrid 
para conflrmar o convlte a Kostunlka, 
exortando-o a vlsltar o Parlamento 
Europeu o mais rapldamente 
posslvel. Este ùltlmo subllnhou que 
"convlnha mostrar a malor vlgllâncla" 
face ao présidente jugoslavo cessante 

Slobodan Milosevic, Indlcou o 
Parlamento Europeu num 
comunlcado. 
Vojlslav Kostunlka preclsou 
Igualmente que estava a aguardar os 
resultados deflnltlvos das elelçôes, 
qulnta-felra à nolte (20:00 locals), e 
reaflrmou que nâo tenclonava 
partlclpar numa eventual segunda 
volta. 
Kostunlka aceltou "corn prazer" o 
convlte formulado pela présidente do 
Parlamente europeu que flca a 
aguardar melhores dlas "até que a 
sltuaçâo se esclareça". 

^HURRASOUEIRA AVEIRENSEI 
Frango na brasa de 
çarvâo vegetal, Leitae à 
BaiFFada e muite mats.^ 

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

1 TeL: (416) 538-3197 • Fax: (416) 538-9415 ( 
Bloor St. W Toronto, Ontario M6H 
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Spartak 3 Sporting 1 
Campeôes comprometem 
permanência na Liga Milîonària 

O Sporting comprometeu ontem a 
continuidade na Liga dos Campeôes 
de futebol, ao perder por 3-1 no 
terreno do Spartak Moscovo, em 
jogo da terceira jornada do Grupo A 
da prova, realizado no Estâdio 
Luzhniki, na capital russa. Os 
campeôes nacionais ocupam a 
ultima posiçào do grupo, corn um 
ponto em très jogos, e, a partir de 
agora, a passagem à fase seguinte da 
principal competiçâo da UEFA 
torna-se uma tarefa bastante 
complicada. 
O Sporting voltou a exibir ante os 
campeôes russos as mesmas 
qualidades e defeitos dos dois jogos 
anteriores, que custaram um empâte 
(2-2) em Alvalade, corn o Real 
Madrid (Espanha), e uma derrota (3- 
2) na Alemanha, ante o Bayer 
Leverkusen. Ou seja, capacidade 
atacante corn bom aproveitamento 
dos lances de bola parada (todos os 
cinco golos na competiçâo foram 
obtidos desta maneira), mas muitas 
fragilidades defensivas e, acima de 
tudo, uma quebra pronunciada nas 
segundas partes. Depuis de ter 
chegado à vantagem, o Sporting 
voltou a permitir a recuperaçâo dos 
adversârios, iniciada no final da 
primeira parte e concluida, graças a 
um brasileiro entrado ao intervalo, 
numa segunda metade em que os 
"leôes" defensivamente nâo 
existiram. 
Inâcio cumpriu a promessa de 
"mexer" na équipa e fê-lo de forma a 
suprir duas necessidades dificeis de 
conciliar; conferir maior segurança à 
defesa do Sporting (os "leôes" sâo a 
équipa do grupo corn mais golos 
sofridos) e imprimir maior 
velocidade às acçôes atacantes. 
Impossibilitado de utilizar o 
avançado Joâo Pinto, por castigo, o 
treinador do Sporting retirou ainda 
do "onze" o goleador Acosta, cujo 
desempenho na Alemanha roçou a 
nulidade, colocando de inicio o 
"electrizante" Mpenza. Para garantir 

a desejada consistência defensiva, 
Inâcio fez alinhar Rui Jorge e Dimas 
em simultâneo (o primeiro mais 
adiantado no terreno relativamente 
ao segundo). 
O "esqueleto" da équipa inicial do 
Sporting ficou assim ordenado: uma 
defesa composta por César Prates, 
Beto, André Cruz e Dimas, à frente 
do guarda-redes Schmeichel. Um 
meio campo de "trabalho", corn 
Hugo, Rui Jorge, Bino e Horvath, 
enquanto o ataque ficava entregue à 
inspiraçâo de Mpenza e Sa Pinto. Do 
lado do actual lider do campeonato 
russo, nâo se registou qualquer 
alteraçâo em relaçâo ao esperado, 
actuando corn o habituai esquema 
tâctico de 4x4x2, apenas alterado 
para o embate ante o Real Madrid, 
hâ uma semana. 

Faltam disputar: 

4’iornada. 17 Out (terca-feira): 

Real Madrid (Esp) - Bayer Leverkusen (Ale) 

Sporting (Por) - Spartak Moscovo (Rus) 

5° jornada. 25 Out (quarta-feirah 

Bayer Leverkusen (Ale) - Spartak Moscovo (Rus) I 
Real Madrid (Esp) - Sporting (Por) 

6‘jornada 07 Nov (terca-feira): 

Spartak Moscovo (Rus) - Real Madrid (Esp) 

Sporting (Por) - Bayer Leverkusen (Ale) 

Maia e Brenha perdem bronze 
para alemâes Ahmann e Hâger 
Miguel Maia e Joâo Brenha falharam, 
terça-feira, a conquista da medalha de 
bronze no Torneio Masculino de 
Voleibol de Praia dos Jogos 
Olimpicos de Sydney, ao perderem 
no jogo de apuramento do 3° e 4° 
lugares corn a dupla alemâ Jorg 
Ahmann/Axel Hâger, por dois "sets" 

a zero, com os parciais 9-12 e 6-12. 
A dupla portuguesa, que nas meias- 
finais perdera corn os norte- 
americanos Blanton/Fonoimoana, 
alcança, assim, o mesmo resultado 
que conseguira nas Olimpiadas de 
Atlanta, em 1996 - a quarta posiçâo. 

Michael Schumacher 
descehriu a América 
na Fôrmula 1 
o alemâo Michael Schumacher 
descobriu a América, pois no 
regresso da Fôrmula 1 aos Estados 
Unidos venceu sem dificuldades a 15“ 
prova do campeonato do Mundo, 
disputada no circuito de 
Indianapolis, em Indiana. Este 
sucesso do alemâo, ao quai se junta o 
segundo posto do brasileiro 
Rubens Barrichello para uma 
dobradinha da Ferrari, contrastou 
corn o fiasco da équipa 
adversaria, a McLaren-Mercedes, 
marcada pelo abandono do 
finlandês Mika Hakkinen e pela 
falsa partida do escocês David 
Coulthard. Mesmo nâo querendo 
acreditar no titulo - "pois jâ vimos 
que tudo pode acontecer e uma bêla 
vantagem pode desaparecer 
rapidamente" -, Michael Schumacher 
parece extremamente bem colocado 
para conquistar um titulo que a 
Ferrari procura desde 1979. Corn a 
42“ vitôria da sua carreira, 
ultrapassou o brasileiro Ayrton 

Senna, e a sétima da temporada, 
Michael Schumacher conta agora 
corn oito pontos de vantagem sobre 
Mika Hakkinen, quando faltam duas 
provas para o final do campeonato. 
Numa prova em que o regresso da 
Jordan-Mugen Honda ao pôdio ficou 
a dever-se a Heinz-Harald Frentzen, 

os BAR-Honda, do canadiano 
Jacques Villeneuve e do brasileiro 
Ricardo Zonta, estiveram 
competitivos, assinando o quarto e o 
sexto lugares. Em corrida para 
esquecer, David Coulthard, segundo 
colocado na grelha de partida, nâo foi 
além do quinto posto. [jj 

ÿ Propriedade e direçâo de lun ex-agente, 
John Zadkovich; 

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

4: Fluente em português; 
$ Preços acessiveis; 
$ Advogado disponivel para defesa criminal; 

Considera-se cnipadoP 
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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dÂassi(^icaçâü 
Equipas I V E 0 M S P 

1SP.BRA6A 
2 FC PORTO 
aSUGUEIROS 
4BELEHENSES 
SBOABiSTft 

I 6 SPORTING 
7 P. FERREIRA 
BBENFICA 
8IARENSE 
lOMARlTIMO 
IIGUIMABSES 
12U.LEIRIA 
13DESP.AVES 
14ALVERCA 
ISCAMPOMAiOB. 5 
16 GIL VICENTE 5 
17BEIRA-MAR 5 
1RLAMARORA 5 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
O 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
O 
2 

1 1 
O 3 
0 3 
O 2 
0 2 
O 1 

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

12 
8 4 

10 3 
8 5 12 
8 3 11 

18 4 10 
10 5 10 
10 6 9 

7 6 7 
5 7 
3 7 

8 9 6 
5 10 5 

8 4 
7 3 

5 
3 

6 
3 
S 
2 
7 13 
1 7 

11 3 
7 2 

2 
1 

(5“jornada) 
Salgueiras - V. Guimaries 2-1 

GilVictnte-Snarling 0-2 
BaavMa-Benfica1-0 

L Amadara - Balenenses 0-2 

U. lelria-P. Ferreira 1-4 
Beira-Mar - Campamaior. 0-0 

0esn.Aves-Farense3-1 
Sp. Braga-Alverca 1-1 

FC Parta-Maritime 1-0 

PORTUGUESfl DE fUTEDOL 
^  PROEISSIOnflL 

CO 

(6® jornada) 
V. Guimaries - Desp. Aves 

P. Ferreira-Est. Amadara 
Alverca-GiiOicente 

Campemaiar.-0. lelria 
Maritime - Beira-Mar 
Snarting-Salgueiros 

Benfica-Sp. Braga 

Belenenses-Beavista 
Farense-FC Perte 

lil elhores ■flarcadores 

S<eis golos: 
Miki FEHER (Braga) Hungria 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) Brasil 

Luis PEDROSA (Salgueiros) 

HASSAN Nader (Farense) Marrocos 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) Brasil 

Alberto ACOSTA (Sporting) Argentina 

Tiris golos: 
RICARDO SOUSA (Beira^Mar) 

EIJEL Santos (Belenenses) Brasil 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) Holanda 

Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) Brasil 

JOÂO PEDRO (Salgueiros) 

PORTUCUESa DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

•sP   « i 

dâassit^icaçào l^^suàtados 
Equipas 

1 VARUM 
2 SANTA CLARA 
38-IAMAS 
4PENAFIEL 
50VARSNSE 
6V.SETÛBAL 
7MAIA 
8 ESPINHO 
9ACA0ÉMIGA 
10NACI0NAL 
nCHAVES 
12 MARCO 
13IELGBEIRAS 
14 NAVAL 
15 «BAVE 
16LEÇA 
HFREAMBNOE 
18IM0RTAL 

S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
S 
5 
S 
5 

13 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 

Oesp. Chaves - Rio Ave, 1-0 

Maia-Santa Clara. 2-1 

Naval-Nacional, 0-1 
Sp. Espinha - Felgueiras, 0-0 

Penafiel-Ovarense.2-0 

Marco-leça, 2-1 ^ 
üniâo lamas - Imortal, 2-0 

Acadimica-Varzim.0-3 

Vit. Setübal - Freamunde, 2-1 

Santa Clara - Oesp. Chaves 

Rie Ave-Vit Setübal 
Nacienal-Maia 

Felgueiras-Naval 

Ovarense-Sp. Espinha 

leça-Penafiel 

Imartal-Marcs 

Vanim-Uniie lamas 
Freamunde - Académies 

JORNAL 

O MILENIO 
Uma presença aemanal 

O Toronto Lynx conseguiu pela primeira vez na 
sua curta histôria na "Liga A" da América do Norte 
de futebol profissinal chegar à final da competiçâo. 
O primeiro jogo decorreu no Varsity Stadium, 
contra a forte équipa do Rochester Raging Rhinos, 
perante cerca de 3 mil assistentes. 
O Toronto Lynx, pleno de garra e força conseguiu 
opor-se corn galhardia, chegando estar a ganhar até 
perto do final do jogo, corn um golo soberbo de 
Francisco dos Santos. O Rochester, apôs o goio, 
despertou e "atirou-se" ao ataque em busca da 
igualdade, o que viria a conseguir jâ perto do fim. 
O empâte 1-1, justificou-se. 
Théo Zacar, Vincello, Adrian Serioux, Di Placido e 
Francisco dos Santos salientaram-se dos demais e, 
na turma de Rochester, Scott Vallow, Schweitzer, 
Stebbins e Onandi Lowe derara nas vistas, numa 
équipa que valeu pelo seu todo. 
Domingo, em Rochester, a festa foi 
outra. 
A équipa do Rochester Rhinos, impôs- 
se à jovem équipa de Toronto, 
vencendo-a pela margem minima, 1-0. 
Foi a festa ruidosa e alegre para os 
atletas, responsâveis e adeptos do 
Rochester e, o regresso a casa corn 
tristeza mas corn a certeza do dever 
cumprido, dos dirigeâtes e jogadores 
do Toronto Lynx. O Toronto LYNX 
chegou à final da "A LEAGUE" pela 
primeira vez e, sô "por uma unha 
negra" nâo conquistou o titulo que, 
diga-se de passagem, ficou bem 

entregue ao Rochester. 
Agora, em Toronto, jâ é tempo de começar a... nova 
época! Nâo se pode adormecer corn os louros 
conquistados... 
Como nota final, acrescente-se que os finalistas da 
"A-LEAGUE" 2000, sâo, de novo, Rochester 
(Eastern Conference) e Minnesota (Cèntral 
Division), o que jâ acontece nos ùltimos très anos. 
Em 1998, o Rochester bateu o Minnesota, por 3-1. 
O ano passade o Minnesota venceu o Rochester, 
por 2-1 e, este ano, dia 30 de Setembro, um deles 
vai desempatarl 
O guarda-redes Théo Zagar e o defesa Adrian 
Serioux, do Toronto Lynx, foram seleccionados 
para A-Team AU Stars. 
Uma época em bcleza para o Toronto Lynx Soccer 
Club. 

, Hoje joga-se a 2“^ mâo da 
Taça UEFA que engloba os 
seguintes encontros das 
équipas portuguesas: 

Halmstads BK (Sue) - 
- Benfica 

Partizan Belgrade (Jug) - 
- FC Porto 

I 
; FC Vorskla Poltava (Ucr) - 
^ - Boavista IResultados da P mâo 

Vorskla Poltava 1 Boavista 2 
Halmstad 2 Benfica 1 
Partizan 1 FC Porto 1 
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Campeonato IMacional de Futebol - OQ [E3 
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CILXiQpiim 

1 MOREIRENSE 
2 VIZELA 
3 SP.BRAGA B 
4 FAMALICÂO 
5 INFESTA 
6 PEVIDÉM 
7 ESPOSENDE 
8 FC PORTO B 
9 S. JOÂO VER 
10 LEIXÔES 
11 LOUROSA 
12 VILANOVENSE 
13 TROFENSE 
14 PAREDES 
15 BRAG ANC A 
16 ERMESINDE 
17 SANDINENSES 
18 CANELAS 
19 GONDOMAR 
20 FAFE  

J IP 

4 10 
4 10 
4 10 
4 9 
4 7 
4 7 
4 6 
4 6 
4 6 
4 S 
4 S 
4 5 
4 4 
4 4 
4 4 
4 3 
4 2 
4 2 
4 1 
4 1 

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

5* Jornada 
Trofense - Bragança 

Pevidém - FC Porto "B" 
Leixôes - Sandinenses 

Sp. Braga "B" - Famalicào 
Canelas Gaia - Esposende 

Vizela - Gondomar 
Paredes - Ermesinde 

Lourosa - Infesta 
Vilanovense - Fafe 

Sào Joào Vér - Moreirense 
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CS. XQ,HIIIIP& J 

1 OLIVEIRENSE 4 
2 SP.COVILHÀ 4 
3 TORREENSE 3 
4 SP.POMBAL 4 
5 FÀTIMA 3 
6 SANJOANENSE 3 
7AC.VISEU 4 
8 FEIRENSE 3 
9 CALDAS 4 
lOOLl.BAIRRO 4 
11 MARINHENSE 4 
12 LOURINHANENS 4 
13 ÀGUEDA 3 
14 ALCAfNS 4 
15ARR1FANENSE 4 
16 U. COIMBRA I 
17 VILAFRANQUEN. 3 
18 TORRES NOVAS 3 
19CUCUJÀES 4 

Resultados 
.J Académico de Viseu - T. Novas, 3-0 

Sp. Covilhà - Marinhense, 2-0 
Sp. Pombal - Arrifanense, 3-0 

9 Oliveirense - Oliveira do Bairro, l-O 
9 Âgueda - Cucujàes, 0-0 
6 Vilafranquense - Caldas, 2-2 
^ Sanjoanense - Alcai'ns. 2-1 
^ Feirense - Uniào de Coimbra, 1-1 
' Fàtima - Lourinhanense, 4-2 
^ Folga: Torreense 

4 5‘ Jornada 
4 Torreense - Académico de Viseu 
4 Torres Novas - Sp. Covilhà 
. Marinhense - Sp. Pombal 
^ Arrifanense - Oliveirense 
^ Oliveira do Bairro - Âgueda 
1 Cucujàes - Vilafranquense 
I Caldas - Sanjoanense 
I Alcaîns - Feirense 
J Uniào de Coimbra - Fàtima 

Folga; Lourinhanense 

A pujante moçambicana Maria Mutola 
ganhou o primeiro ouro lusôfono nos 

800 metros, depois da aborigène Cathy 
Freeman se ter passeado nos 400 

Cortou a meta e sentou-se na pista, 
Esteve longos minutos corn o olhar 

parado, emocionada, em dificuldades 
para conter as làgrinas. 

Cathy Freeman tinha a Australia a seus pés e um 
estâdio em delirio desde as primeiras passadas da 
final dos 400 metros. Mais tarde, jâ recomposta e 
corn o primeiro sorriso depois da vitôria, cumpriu 
a tradicional volta de honra envolta na bandeira 
do seu pais. 
O sonho transformara-se em realidade e cumprira 
corn as expectativas de todo um pais, bem 
expressa nas manchetes da imprensa matutina, 
que, por antecipaçâo, jâ transformara a aborigène 
num idolo e na sucessora da francesa Marie José 
Perec, envolvida em polémicas nos ùltimos dias e 
que abandonou prematuramente Sydney. 
Seguiu-se a consagraçâo de Michael Johnson, que 
repetiu o êxito de Atlanta'96, e a quem os cem mil 
espectadores nâo regatearam aplausos. Uma 
Jornada de gloria vivida, no Estâdio Olimpico. 
A moçambicana Maria Mutola levava também o 
seu pais ao delirio, conquistando, nos 800 métros, 
o primeiro ouro olimpico da histôria daquele 

PALOP, que também constitui o primeiro triunfo 
de toda a comunidade lusôfona nestes Jogos. 
A popular atleta de Maputo, que se estreou nos 
Jogos Olimpicos em Seul, foi quinta em Barcelona 
e chegou ao bronze em Atlanta, terminava a prova 
das duas voltas ao estâdio corn um impressionante 
sprint na recta final. 
Menos feliz foi a Jornada para os atletas 
portugueses, corn a honrosa excepçâo de Carlos 
Calado, que teve a "audâcia" e o engenho de se 
qualificar para a final do salto em comprimento. 
Pedro Rodrigues foi até ao limite nas meias-finais 
dos 400 metros barreiras e José Ramos nada podia 
fazer perante a legiâo de africanos, cumprindo o 
desejo de se classificar entre os 16 primeiros - 
obteve a 14.* posiçâo. 
Rui Silva, nas eliminatôrias dos 1500 m, constituiu 
uma desilusâo, e nem ele soube explicar o fracasso. 
Teresa Machado teve um dia acidentado, corn dois 
lançamentos do disco considerados falhados pelos 
Juizes. E de nada valeu um protesto oficial, apesar 
de no comunicado do Jùri se reconhecer que um 
deles nâo foi ilegal. 
A eliminaçâo da atleta foi irreversivel. 

Açores 
2*Jornada 

Santiago - Madalena, 1-0 
Lajense - Angrense, 3-0 
V. Franca - St. Antonio, 0-0 
Flamengos - Vilanovense, 1-1 
Lusitânia - Praiense, 0-0 

3*Jornada 

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

Equipa 

1 ST.ANTÔNIO 

2 LAJENSE 

3 SANTIAGO 

4 ANGRENSE 

5 MADALENA 

6 FLAMENGOS 

7 VILANOVENSE 

8 PRAIENSE 

9 VILA FRANCA 

10 LUSITÂNIA 

(CSi IKCgtlJlIIPA 

1 ATLÉTICO 
2 CAM.LOBOS 
3 OLHANENSE 
4SEIXAL 
5U.MADEIRA 
6 MICAELENSE 
7 0PERÀRIO 
8 PORTIMONENSE 
9 LOULETANO 
lOBENFICAB 
U BARREIRENSE 
12CASAPIA 
13 MACHICO 
14 SPORTING B 
15 ESTORIL 
16 ORIENTAL 
17 LUS.ÉVORA 
18 CAMACHA 
19SESIMBRA 
20 MARITIMO B 

J IP 

10 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

5 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
0 

Resultados 
Lusitano de Évora - Benfica "B", 0-1 
Operârio Desportivo - Barreirense, 1-0 
Ailético - Camacha, 1-0 
Micaelense - Oriental, 3-0 
Seixal - Portimonense, 2-1 
Câmara de Lobos - Sesimbra, 4-0 
Olhanense - Estoril-Praia, 2-1 
Louletano - Machico, 1-1 
Uniào da Madeira - Man'timo "B", 2-1 
Casa Pia - Sporting "B”, 3-2 

5* Jornada 
Lusitano Evora - Op. Desportivo 

Barreirense - Atlético 
Camacha - Micaelense 

Oriental - Seixal 
Portimonense - Câmara de Lobos 

Sesimbra - Olhanense 
Estoril-Praia - Louletano 

Machico - Uniào da Madeira 
Maritimo ”B" - Casa Pia 

Benfica "B" - Sporting "B" 

CIL 

1 MARIA FONTE 
2 SERZEDELO 
3 VIANENSE 
4 MONÇÀO 
5 TA I PAS 
6TER.BOURO 
7 FÀO 
8 LIMIANOS 
9 MONTALEGRE 
10 NEVES 
11 JOANE 
12 VILAVERDENSE 
13 MERELINENSE 
14 MIRANDÊS 
15 VALENCiANO 
16 AMARES 
17 P.SALGADAS 
I8CABECE1RENSE 

Serzedelo - Montalegre, 3-0 
Joane - Mirandés, 5-0 
Limianos - Cabeceirense, 4-1 
Terras Bouro - Vianense, 1-3 
Neves - Merelinense, 0-1 
Vilaverdense - Maria da Fonte, O-I 
Taipas - Valenciano, 2-1 
Pedras Salgadas - Fào, 0-2 
Monçào - Amares, 1-0 

Serie C 
CIL KtQHTinPA 

1 MIRANDENSE 
2 ESTARREJA 
3 VALECAMB. 
4 ANADIA 
5 OL.HOSPITAL 
6SOURENSE 
7 S. ROQUE 
8 P.CASTELO 
9 GOUVEIA 
lOSATÀO 
11 CESARENSE 
12 LOUSANENSE 
13 F.ALGODRES 
14 AVANÇA 
I5GAFANHA 
16MANGUALDE 
17 GUARDA 
18 OL. FRADES 

Cesarense - Mangualde, 1-1 
Sào Roque - Satào, 2-1 
Anadia - Lousanense, 2-1 
Estarreja - Fomos Algodres, 1-0 
Gouveia - Avança, 1-1 
Mirandense - 01. Frades, 3-1 
Gafanha - Valecambrense, 1-2 
Penalva Castelo - Sourense, 3-2 
Oliveira Hospital - Guarda, 1-0 

Série E 
OL KQTOIPA 

1 AG.CAMARATE 
2 MAFRA 
3 CORUCHENSE 
4 SINTRENSE 
5 1° MAIO 
6 RIB.BRAVA 
7 CALIPOLENSE 
8 OL.MOSCAVIDE 
9 ELVAS 
10 PORTOSANTENS. 
11 LOUREL 
12 ODIVELAS 
13 SACAVENENSE 
14 ALCOCHETENSE 
15 PONTASSOLENS. 
16S.VICENTE 
I7SAM.CORREIA 
18 FANHÔES 

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

CIL X^QUJIQPA 

1 AVINTES 
2 RIBEIRÀO 
3 P.RUBRAS 
4 DRAGÔES SAND. 
5 AMARANTE 
6 P.BRANDÀO 
7 LAMEGO 
8 PEDROUÇOS 
9T1RSENSE 
10 RIO TINTO 
11 LIXA 
I2T.MONCORVO 
13 REBORDOSA 
14 ESMORIZ 
15 VILA REAL 
16 LOUSADA 
17 FIÀES 
I8S.MARTINHO 

JJ IP 

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

Serie □ 
OL sQunuPÂ JJ IP 

1 BENFICA CB 3 9 
2 FAZENDENSE 3 7 
3M1RENSE 3 7 
4 BENEDITENSE 3 7 
5 U.TOMAR 2 6 
6 PORTALEGRENS. 3 6 
7 PORTOMOSENSE 3 6 
8 EST.PORTAL. 2 4 
9 BIDOEIRENSE 3 4 
lOALMEIRIM 3 4 
Il SERTANENSE 3 4 
12U. SANTARÉM 1 
13 FERROVIÀRIOS 3 
14 ALCANENENSE 3 
15 PENICHE 3 
16CARANGUEJEIR. 3 
17 BOMBARRALENS. 3 0 
18SERNACHE 3 0 

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

Serie F 
CIL X(QHJIIIPA 

1 PADERNENSE 
2 F.BARREIRO 
3ALMADA 
4AMORA 
5 LUS. VRSA 
6 PINHALNOVENS 
7 0URIQUE 
8QUARTEIRENSE 
9 ESTRELA VN 
10 VASCO GAMA 
11 JUV.ÉVORA 
12CASTRENSE 
13 ALMANSILENSE 
14 FUT.BENFICA 
15 PESCADORES 
16BEJA 
17PALMELENSE 
18 ESP. LAGOS 

Vasco Gama - Pescadores, 2-1 
Pademense - Castrense, 7-2 
Quarteirense - Futebol Benfica, 4-2 
Fabril Barreiro - Beja. 1-0 
Est. Vendas Novas - Amora, 2-1 
Juv. Évora - Almansilense, 2-1 
Ourique - Palmelense, 2-0 
Almada - Lusitano VRSA, 4-1 
Pinhalnovense - Esperança Lagos, 3-0 
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Domingo, 1 de Outubro, as llhoo, 
P. Ferreira-E. Amadora; Alverca-Gil 
Vicente; Campomaiorense-U. Leiria 
e, Maritimo-Beira Mar. Pelas 13h30, 
Sporting-Salgueiros, com transmissâo 
na SporTV. 
Segunda-feira, dia 2 de Outubro, 
Benfica-Sp. Braga, as 14h30, com 
transmissâo na SIC; às 15hoo, 
Belenenses-Boavista, com trans- 
missào na SporTV e, às 16hoo, 
Farense-F.C. do Porto, na RTPi. 
Sporting, Boavista, Porto e Sporting, 
jogam a meio da semana, nas 
competiçôes europeias. 

JMC 

A quinta jomadajà sacudiu um 
pouco mais a tabela classificativa. 
Embora empatando em casa com o 
Alverca, o Sp. Braga continua na 
frente da I Liga, isolado, com 13 
pontos. F. C. do Porto e Salgueiros 
(o Norte no poleiro!) estâo na 
segunda posiçâo, com 12 pontos 
cada, mercê das suas vitôrias sobre o 
Maritimo e o Guimarâes, 
respectivamente. 

O Belenenses esta "sozinho" no 
quarto posto, corn 11 pontos, apôs a 
sua surpreendente vitôria no campo 
do Estrela da Amadora, por 2-0. O 
quinto lugar éstâ partilhado pelo 
Boavista e Sporting, com 10 pontos 
cada, apôs as vitôrias suadas sobre o 
Benfica e o Gil Vicente. O Benfica, 
mesmo "mourinho" de trabalho, nâo 
conseguiu ultrapassar o golo 
madrugador dos axadrezados. 
A meio da tabela encontram-se Paços 

de Ferreira, Benfica, Farense e 
Maritimo e, na zona dos atrasados, 
Guimarâes, U. Leiria, D. das Aves, 
Alverca, Campomaiorense, Gil 
Vicente, Beira Mar e E. da 
Amadora, este ultimo, em ultimo, 
com apenas 1 ponto. 
A 6a. Jornada vem ai corn os 
seguintes jogos; 
Sâbado, dia 30 de Setembro, o 
Guimarâes-D. das Aves, às 13hoo, 
corn transmissâo na SporTV. 

(First come first served) 

Os "SANTAMARIA" actuam no OASIS Convention 
Centre, em Mississauga, sâbado, dia 4 de Novembre. 

Abertura das portas às 19h00 e jantar às 19h30. 

Bilhetes, preço ûnico: $48. dôlares 

Informaçôes e réservas: 
CIRV-fm: (4161537-1088, 

eu Oasis C.Centre: (905) 091-7777 

Nâo percam este concerto ûnico dos 

SANTAMARIA 

CiRVr ... 
RADIO fmoo.y 
INTERNATIONA TORONTO 

«..o,.»»»’-"™"' 


