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dûûima 
sem vertebras 

Foi curioso e compensatôrio a "chuva" de 
telefonemas e "apertos de bacalhau" pessoais - 
naturalmente, extensives a todos os que 
trabalham nesta casa-, devido ao termes atingido 
O numéro 100 do semanârio O Milénio. E, 
dentro de apenas 4 semanas, o 2o. aniversârio de 
O Milénio, um percurso intéressante e que, para 
alguns, nào séria possivel. 
Estâmes satisfeitos corn a caminhada. Se calhar 
nem fizemos tudo quanto estava ao nosso 

alcance, mas, pelo menos conseguimos chegar ao 
que sempre pensâmes que era possivel. 
Aprendemos muito nesta nossa convivência corn 
O grande püblico e, mais importante do que isso, 
conquistamos muitos mais amigos. E, essa 
riqueza, nâo tem preço. 
Ao longo dos anos fizemos tantas amizades - 
também, alguns inimigos, como mandam as 
regras-, que temos forçosamente de sentir a 
consciência tranquila e a obrigaçâo de nâo 

acreditar em facilidades, bem pelo contrario, 
procurarmos manter e, até, superar-mo-nos, para 
que as amizades e respeito se mantenham 
intactas. 
Parece que temos conseguido o objective, dai a 
nossa satisfaçâo. 
Aos amigos e, porque nâo, ao inimigos, o nosso 
OBWGADO! 

JMC 

Tu CP LP corn os leitores 

Olà, minha gente! 

É cada vez mais dificil dar a 
"César o que é de César" -nâo 
confundam isto corn politica, 
por favori- pois, o espaço é 
pouco e a procura é muita. 
Mas, câ vamos tentando 
cumprir o melhor possivel, 
como é nosso apanàgio. 

Quase no fecho desta ediçâo chegou-nos mais um 
punhado de noticias comunitârias que, corn boa 
vontade, entram por aqui... 

Começamos corn os parabéns à Casa dos Açores, 
em Toronto que, sâbado, dia 21, comemora mais 
um ano de vida, na sede-social, pelas 19h30. O 
jantar comemorativo serâ servido pela Nova Casa 
Abril e terâ animaçâo de "Sounds Good 
Productions" e de artistas comunitârios. Info: (416) 
603-2900. 

O Amor da Pâtria C. Centre realiza o seu Baile 
Azul, sâbado, 21, no St. Helens Parish Hall, com 
DJ na animaçâo. 
O Sport Club Lusitânia de Toronto tem sâbado, 
21, o seu baile de fim-de-semana, corn o Conjunto 
"Tropical 2000". 

A Universal 
Workers Union, 
Local 183, 
realiza o "2o. 
Jantar Anual de 
Atribuiçâo de 
Boisas de 
Estudo da 
Antonio 
Dionisio/Local 
183 Scholarship 
Foundation", no 
salâo de festas 
Gerry Gallagher 
Hall, com inicio 
pelas 18h00. 
A festa tem 
como convidado 
de honra o ex- 
Premier de Newfaundland e actual Ministro da 
Indüstria do Canada, Brian Tobin. 
As Boisas de Estudo vâo ser entregues a 24 jovens 
estudantes filhos de membres da Local 183, no 
valor de 8 mil dolares cada, devididas por 4 anos, 
exemple perfeito do multiculturalisme da Local 
183, o maior sindicato local da Construçâo Civil 
na América do Norte, com 25 mil membres. Info: 
(416) 241-1183. 

Costa de "Bacalhau à Lagareiro"? 
Entâo nâo faite no 3o. aniversârio da Academia 
do Bacalhau de Toronto, sexta-feira, dia 27 de 
Outubro, pelas 19h30, no Europa Catering. 
Mais informaçôes por intermédio do "Fiel Amigo", 
Ivo de Azevedo, pelo telef: (905) 427-9923, ou a 
outres "fiéis"... 
Depois da "bacalhauzada" haverâ müsica corn o 
Tropicalissimo Show. 
A Academia do Bacalhau de Toronto vai oferecer 
uma Boisa de Estudo a um estudante universitârio 

português durante o Jantar Anual da Federaçâo 
dos Comerciantes e Profissionais Portugueses, dia 
11 de Novembre, no Mississauga Convention 
Centre. 
Parabéns aos "fiéis amigos da Academia do 
Bacalhau" pelo aniversârio e pela animaçâo e 
convivio que têm dado âs nossas noites torontinas. 

O conhecido fadista- 
futebolista e, agora, 
treinador de futebol, 
Rilhas, jâ hâ algum 
tempo na Libia, 
onde treina o filho 
do présidente A- 
Saadi Kadafi e, 
ainda, as selecçôes 
de sub-21. e sub-17 
do pais, esta entre 
nés para participar 
no baptizado do 
neto Joshua. 
Très semanas de 
férias em Toronto 
para desanuviar das 
“quenturas” do 
futebol e das areias 
daquela terra. 
As nossas boas vindas ao mister Costa, o Rilhas câ 
para a malta. Boas férias. 

Finalmente, amigos autores, compositores e 
intérpretes, nâo esqueçam que a inscriçâo de obras 
para o Festival da Cançâo CIRV-2000, termina dia 
31 de Outubro. O Festival terâ lugar dia 26 de 
Novembre, no Oasis C. Centre, corn os artistas 
convidados Starlight e o Marcos... Nâo faltem! 

Bom, até para a semana. 
JMC 
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Pequenas histôrias de | [\|~|~JH grande 
"O destino marca a 

hora", deu titulo a um 
nime e a um fado, 

interpretado por Tony de 
Matos. Lembram-se? 
Quando anotei a 
biog^afîa do casai 

Camacho, veio-me à 

mente o filme... 

Manuel Gomes Camacho nasceu em 
Sào Roque, Ilha da Madeira, no 
distante dia de 6 de Janeiro de 1919. 
Depois da Escola, Manuel Camacho 
iniciou a sua vida de trabalho como 
empregado de balcâo de Mercearia 
tendo, depois, enveredado pelos 
serviços de Anotador de carga e 
descarga, no Cais da Pontinha, 
Funchal. 
Movido pelos sonhos. Manuel 
Cornes Camacho emigrou para o 
Canada, fazendo parte da primeira 
saida oficial de madeirenses. 
Chegou corn os restantes 
companheiros a Halifax, no dia 2 de 

Junho de 1953. Ao contrario da 
maioria, Camacho foi enviado para 
Vancouver onde, numa quinta de 
criaçâo de gado, trabalhou durante 
dois anos. Ao fim dessa jornada 
partiu para Toronto. 
Em Toronto, em 1955, iniciou-se 

num Restaurante a lavar pratos, mas, 
"como partia muitos pratos", mudou- 
se de seguida para a Doca de 
Toronto, onde passou a trabalhar, 
corn conhecimento do assunto, como 
"Longshoreman", ou seja, Estivador. 
Durante toda a sua vida de trabalho 
manteve-se nas Docas do Porto de 
Toronto, na carga e descarga, até à 
sua reforma, que teve lugar em 1988. 
Logo apôs a reforma, adoeçeu. Dores 

Maria Ângela Camacho, sô chegou a 
Toronto meses depois, no dia 17 de 
Setembro de 1959. Fez de barco, 
Funchal até à Ilha de Santa Maria, 
onde esteve 4 dias em casa de 
amigos, voando a seguir para 
Toronto. 
O primeiro filho do casai Camacho 
Emanuel, nasceu em Toronto, no dia 
22 de Dezembro de 1960, morrendo 
dois dias depois, devido a 

deficiências naturais. 

Maria Angela Xavier 

Abreu, no velho cais do 

Funchal, antes de partir 

para o Canadà. 

nas pernas, mâ circulaçâo sanguinia, 
levou à mesa de operaçôes, onde lhe 
cortaram a perna esquerda. Durante 
8 anos. Manuel Camacho, viveu corn 
uma perna artificial, uma prôtese, 
que lhe permitia andar e conduzir 

automôvel. Morreu, em 
1992, corn 71 anos de 
idade. 
Maria Angela Xavier 
Abreu nasceu também 
em Sâo Roque, Ilha da 
Madeira, no dia 27 de 
Janeiro de 1923. 
Conviveu desde criança 
corn Manuel Camacho. 
Foram companheiros, 
nunca namoraram ou 
pensaram nisso. O tempo 
passou... 
Em 1959, o Manuel 
Cornes Camacho foi à 

Madeira, na tentativa de arranjar 
mulher para casar, pois jâ se 
encontrava cansado de viver sô no 
Canada. Reecontraram-se. Falaram e 
o casamento aconteceu nesse mesmo 
mês da visita de Camacho. Casaram 
na Igreja de Sâo Roque no dia 24 de 
Março de 1959. 

Depois, nasceu o 
Michael Camacho, no 
dia 13 de Abril de 1967. 
Fez o curso "Business 
Administration" na 
Universidade de 
Toronto, tendo sido 
finalista em 1992. Tem 
escritôrio prôprio. 
Maria Angela Camacho, 
vive na sua casa, sozinha. 
Apenas trabalhou cerca 
de 4 meses, apôs a morte 
do filho Emanuel, para 
tentar esquecer o golpe 
que o destino lhe deu. 

De resto foi sempre e 
apenas mulher, mâe e 
dona de casa. 
Devido a sofrer de Artrite, 
a Ângela Camacho, jâ foi 
operada a ambos os 
joelhos, operaçôes que 
decorreram bem e que a 
afastaram de uma possivel 
vida em Cadeira de Rodas. 
Como tem familia na 

Madeira desloca-se la de dois em 
dois anos. Também passa algum 
tempo anualmente na Flôrida. Faz 
varias visitas pelo Canada e USA. 
O Manuel Cornes Camacho, nos 
primeiros anos, foi um dos 
fundadores do Madeira Park e do 
Canadian Madeira Club. 

Manuel Camacho, jâ de bengala, ainda teve a 

alegria de ver seu filho formado na Universidade 

de Toronto. Dia felix da familia Camacho. 

Maria Angela Xavier Abreu 
Camacho, depois de tantas 
vicissitudes, procura agora passar o 
melhor possivel o tempo que lhe 
resta, sonhando corn o dia do 
nascimento do primeiro neto... 

JMC 

, Maria Ângela 

Camacho, na 
üUima visita que 

fez à Madeira, 
em casa da 

familia. 

rniédio Oriente: Barak prevê dias de "iege e de comliate" 
o primeiro-ministro israelita, Ehud Barak, previu 
dias "dificeis, (...) de fogo e de combate", e apeiou 
para a uniâo nacional. "O povo tem necessidade de 
unidade (porque) os prôximos dias serâo dificeis, 
dias de fogo e de combate, e digo a (Ariel) Sharon, 
(Li) Yishai e (Nathan) Chtcharansky: nâo é hora de 
politica, o pais é mais importante que mais uma 
luta politica e consideraçôes pessoais", declarou 
Barak, cujas declaraçôes foram transmitidas em 
directo pela televisâo. Ariel Sharon é o chefe do 
Likud, principal partido da direita israelita, Natan 

Chtcharansky é o dirigente do partido russôfono 
Israel Be Aliya e Eli Yishai é o chefe do Shass, 
partido ultra-ortodoxo sefardita. "Juntos 
venceremos, o espirito israelita e sionista venccrâ", 
acrescentou o primeiro-ministro israelita. Barak 
falava no Kibbutz Degania, à beira do lago de 
Tiberiades, no norte de Israel, por ocasiâo da 
celebraçào do 90/o aniversârio desta aldeia 
colectivista, a primeira a ter sido fundada pelos 
pioneiros sionistas, uma cerimônia transmitida em 
directo pela segunda cadeia de televisâo israelita. 

□ia S5 de IMovembro 
a Saida de Tarante: 9:00 AM 
□ Passagem per Etabicake: 10:00 AM 
□ Paragem em Bufala (USAI para fazer cempras 

(Haverà cupêes de descente) 
n Paragem também pelo Casina Niagara Falls 

onde cada pessoa receberà um cupâo de S10 para iogar ne casino. 
a Régressa a Bufala para assistir ao aspectécula 

de luzes de Natal a Fétima Paie corn Maria Oinis 

INFO: (4161712-8744 
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Alberto Joâo 
Jardim dedicou a 
vitoria nas 
legislativas 
regionais da 
Madeira a todos os 
militantes sociais- 
democratas 
portugueses, e 
especialmente a 
Durâo Barroso, o 
présidente do 
partido a nivel 
nacional "que nos 
incentivou e 
apoiou corn a 
maior lealdade e 
responsabilidade". 

Para Alberto Joâo Jardim - que omitiu 
qualquer referência à sua alegada 
saida do Governo Regional em 2003 
(por isso, ainda antes do fim do 
mandata de quatro anos) - esta vitôria 
demonstra que corn "resistência, 
tenacidade, recusando ser um partido 
do regime, nâo subscrevendo o 
politicamente correcto... Nos, partido 
social-democrata português, podemos 
voltar a assumir as responsabilidades 
pelo Governo da Repùblica e travar 
um descalabro que vem ameaçando o 
futuro de todos os portugueses", disse. 
Ficou o recado a Durâo Barroso. 
O présidente do Governo Regional 
agradeceu também os resultados ao 
eleitorado madeirense considerando 
que esta é "mais uma derrota para a 
esquerda portuguesa", bem como 
para "toda a comunicaçâo social ao 
seu serviço, os quais, apesar de todas 
as campanhas miserâveis e 
caluniosas, demonstraram a sua 
incompetência para nos derrotar". 
A Comissâo Nacional de Eleiçôes foi 
também alvo de criticas, as mesmas 
que jâ fizera durante o periodo de 

Big 
New 
Yorker 
Combo 

mm t TOtwm 
tl liUlUlLU WllittS 

Esta oferta nâo é vâlida 
corn outras combinaçôes. 
Vâlida para dine-in, take- 

out ou entrega ao 
domicilio onde aplicâvel. 
Um cupâo por cliente da 
Pizza Hut® Restaurants. 

Por favor mensione o 
cupâo. Nâo tem valor 

monetârio. 
As taxas nâo estâo 

incluidas. 

Nâo é vâlido para 
Stuffed Crust Pizza. 

Oferta vâlida ^enas no estabelecimento 
da Dufferin/Bloor e 

até ao dia 31 de Dezembro de 2000. 
Tel; C41B] S37-3SS7 

campanha, considerando que este 
organisme, aliâs "tal como outres 
departamentos deste regime politico, 
se révéla inùtil e despesista dos 
dinheiros dos contribuintes". 
Recordou, também, que a regiâo 
continua bipolarizada. Assim, "nâo se 
espere consensos ou cedências da 
nossa parte. Executaremos o 
programa aprovado pela nossa 
maioria", garantie. 
Corn os olhos colocados na prôxima 
revisâo constitucional, Alberto Joâo 
Jardim deixou um alerta ao 
"Estado central" ao exigir "o 
respeito pela vontade 
democrâtica" do Parlamento 
madeirense e pelas "normas 
internacionalmente subscritas 
pela Repùblica Portuguesa, 
cuja unidade nâo pornos em 
causa", salientou ainda. 
Foi em ambiente de festa que 
Jardim falou aos madeirenses 
depois de confirmada a sétima 
maioria absoluta do Partido 
Social Democrata, 
conquistando, assim, em 
termos absolûtes, trinta e duas 
vitôrias e uma ünica derrota 

eleitoral na regiao autônoma, desde 
1975. 
Quanta aos resultados nus e crus, o 
PSD baixou 0,86 por cento 
relativamente a 1996, passando de 
56,7 a 55,91%, e perdendo assim cerca 
de cinco mil votos, mas mantendo os 
mesmos 41 deputados na Assembleia 
Legislativa Regional. 
A abstençâo em toda a ilha foi 
bastante elevada, atingindo, este ano, 
a percentagem mais elevada de 
sempre; 38,8% contra 34,7% de 1999. 

ÏL'LL4 L tlitUlLtl LL 
Visita Comunidade Portuguesa 
Hoje, quinta-feira, 19, o présidente 
da câmara Mel Eastman efectuarâ 
uma série de visitas ao 
comerciantes e comunidade 
portuguesa em gérai, a partir das 
13:00 boras. O local de partida 
sera o escritôrio eleitoral de Mario 

Silva, localizado no 1489 Dundas | 
Street West, junto à Dufferin. Mel | 
Eastman anunciou no passado 30 | 
de Junho que ira recandidatar-se | 
para um segundo mandate à | 
posiçâo de présidente da câmara 1 
da mega cidade de Toronto. | 
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“UHÛLltl Lin nLlLLiLtlLLlLÜ liU L'UUU tlLmiliiLLa iï 
Palavras de Carlos César apôs a sua retumbante 
vitoria eleitoral na Regiâo Autônoma dos Açores, 
pela la. vez, corn maioria absoluta. 
"Obrigado, Açores" é a frase que os 
açorianos viram espalhada por todo o 
arquipélago, em cartazes corn a 
fotografia de Carlos César, reeleito 
présidente do Governo Regional, com 
uma maioria absoluta. 
O PS-Açores répété a formula 
utilizada pelos socialistas nacionais 
nas legislativas de hâ um ano, mas 
agora sem o travo amargo sentido por 
Guterres, que falhou a maioria 
absoluta por um deputado. 
Nâo se repetiu o pesadelo socialista 
de ver a maioria absoluta morrer na 
praia. Mas o fantasma ainda pairou. E 
que nas primeiras projecçôes 
eleitorais, avançadas pela RTF e SIC 
pelas 19 boras locals, mais uma hora 
em Lisboa, a vitoria do PS era jâ um 
dado adquirido, mas os almejados 27 
deputados poderiam nâo ser 
atingidos. 
Os primeiros 45 minutos apôs o fecho 
das urnas no quartel-general do PS, 
no edificio dos CTT em Ponta 
Delgada, foram sofridos. Viam-se 
poucos sorrisos, os dirigentes 
socialistas (fechados numa sala) saiam 
de vez em quando para saber 
novidades, os telefones nâo paravam 
de tocar. Fumavam-se cigarros uns 
atrâs dos outros. 
Sô pelas 19 e 45 se começou a respirar 
de alivio. Foi quando se soube que os 
socialistas tinham eleito um deputado 
pela ilha do Corvo, roubando um 
parlamentar ao PP. Pouco depuis 
começavam a ouvir-se os primeiros 
carros a buzinar no centro da maior 
cidade açoriana. v 
Dai até à confirmaçâo da maioria 

absoluta, que veio pouco antes das 21 
boras, a noite socialista foi em 
crescendo. 
As boas noticias sucediam-se, corn o 
PS a melborar o seu score eleitoral 
em relaçâo bâ quatro anos em vârias 
das ilbas açorianas. 
Minutos depuis - jâ Manuel Arruda, 
do PSD, tinba reconbecido a derrota. 
César e a mulber entram no edificio e 
sâo saudados 
"vitôriaîvitôria!". 
Carlos César 
salientando a 
manifestaçâo de 

por gritos de 

falaria a seguir, 
"impressionante 

confiança" obtida. 
"Foi uma grande vitoria do PS, 
elegendo pela primeira vez deputados 
em todas as ilbas, ganbando em oito, 
obtendo mais votos, deputados e 
percentagem que todos os restantes 
partidos juntos", afirmou. Depuis 
apontou o objectivo para os prôximos 
quatro anos, prometendo erigir como 
paixâo a "solidariedade social", 
sempre em "diâlogo".   
E, para deixar bem vincada a 
importância do resultado 
obtido para o prôprio PS, 
César fez questâo de lembrar 
que esta foi a "primeira 
maioria parlamentar que o 
Partido Socialista obteve em 
toda a sua bistôria". César 
mostrou que terâ uma palavra 
a dizer na sucessâo de Antonio 
Guterres à frente dos destinos 
dos socialistas. Têm de contar 
corn ele. 
A festa socialista prolongou-se 
noite dentro pelas ruas de 
Ponta Delgada. El 

Carlos César assinala resultado histôrico para 
o partido ao ser reeleito para a presidência do 

Governo Regional dos Açores. Socialistas 
elegeram deputados em todas as ilhas 

f>OUI»£ DINHSmO $$S EM TOPAS AS CHAMADAS QUE FUEER COM 
A MAIS SdUPA AUEANATrVA CANAPiAflA EM tONQA OISTANCIA 

(OIMBRfl 

Assaltantes ameaçam 
corn seringas 
Assaltos a très cidadâos sob a 
ameaça de seringas ocorreram 
terça-feira em Coimbra, um em 
pleno dia no parque Manuel Braga 
e outros dois à noite, revelou fonte 
da PSP. Segundo a fonte da PSP de 
Coimbra, dos dois assaltos 
ocorridos à noite - um na Avenida 
Emidio Navarro, na zona central 
da cidade, e outro no bairro do 
Monte Formoso - é suspeito um 
jovem de 22 anos, que foi detido 
pelas autoridades. 
No assalto perpetrado no Monte 
Formoso, cerca das 22:00, o 
suspeito ameaçou uma mulber 
corn uma seringa e picou-a numa 
das nâdegas, tendo-lbe roubado a 
carteira. 

Cerca de duas boras mais tarde, o 
mesmo jovem, natural e residente 
em Coimbra, utilizou uma seringa 
e uma navalba para roubar uma 
jovem na Avenida Emidio 
Navarro. Ao resistir a entregardbe 
a carteira, a jovem acabou por cair 
e sofrer vârios ferimentos, 
adiantou a fonte da Policia de 
Segurança Püblica. Ao inicio da 
tarde, no parque Manuel Braga, 
uma mulber envergando trajes 
ciganos abordou uma jovem 
oferecendo-se para Ibe 1er a sina e, 
perante a récusa desta, encostou- 
Ihe uma seringa à barriga. De 
acordo corn a PSP, a jovem nâo 
cbegou a ser picada mas ficou sem 
très contos. El 

BSLCIUM • FBAHCB • aiHMANY 
HONG KONG • IRBI4AND • ITALY 
NSTHBRLAN0S . SWITZERLAND • UK 

ÿcïtt oM 
Basta Ugar: 

• 10 

aat«s do ndmiero d« disiSacia 
4«a«ja «ont««tar 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10'1S ' 945 e 

entâo ligar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura. 

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser4heâo 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAKl 

3) Nâo tem contratos para assinar. Nâo tem 
aplicaçôes de crédito a preencher. 

4) D Nâo temos custos adicionais. J 
Q Nâo temos despesas de ligaçâo. 
° Nâo temos tarifas mensais. i 
Q Nâo temos letra miudinlia. § 

Na ci^ômte assiai él 1 

HEW RATESm 

Ar|:ei:itiaa ................39 c 
Bermuda .................26c 
Braaiî ....«....,......«..*..39c 
BraaÜ Rio ......2l c 
Cabo Verde —.........89 c 
Nlaoao.*.*....*****.. .......49 c 
Portugal continental ....29c 

fHliMI T«mo« mm» tupat taillas 
>nt«maeionaîs «tiaiilâbie 24 hotti» a 

T deys e w«els 

înstruçoes para Hgar 
rtin ^ Bwrcar iO.îs.945 

iiaal 

* 5 ° de 
de xum sé veau 

•’Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct, 15/00 e sujeitas a alteraçào sem 

aviso prévio As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 
segundos. As chamadas intemacionais para numéros de telemôveis 
poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas. ' 
Todas as tarifas estâo expressas em moeda canadiana 

EmItaicJoeamwto 
ne de Toronto 

e Mofttreet. 

YAK INFO.t 
10*15*945*0 

www.yaH.cai 
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Jantar da convMo e 
apoio a Mario Silva 

No Dundas Banquet Place teve lugar 
um jantar de convivio e angariaçâo de 
fundos para a campanha eleitoral de 
Mario Silva. 
As eleiçôes Municipals vâo ter lugar jâ 

International Cooperation, Maria 
Mina, tiveram palavras de elogio e 
apoio a Mario Silva e, este, soube 
agradecer a todos as ajudas 
dispensadas através dos anos e, dada a 

no proximo dia 13 de Novembro de 
2000. Esperemos que o 13 seja o 
numéro de Mario Silva para somar a 
sua terceira vitoria... 
O salào de lestas foi pequeno para os 
amigos e apoiantes de Mario Silva. 
A apresentaçâo esteve a cargo da 
jovem e competente Fâtima Oliveira 
(présidente da Associaçào dos Amigos 
de Rabo de Peixe) que, sempre corn 
um sorriso, apresentou convidados, 
sorteios e os artistas présentes (Luso 
Can-Tuna, Steve Medeiros e 
Clemente). 
O MP Tonny lanno e a Ministra da 

sua experiência actual, capaz de 
continuar a sua caminhada ao serviço 
do povo da megacidade de Toronto e 
uma voz portuguesa na Câmara 
Municipal. Pelos aplausos, ninguém 
lhe regateou tal pretençâo, bem pelo 
contrario. 

Soube-se na lesta de apoio a Mario 
Silva de alguns dos portugueses que 
vâo concorrer a Conselheiros Escolares 
(Trustee): Cristina Marques (Escola 
Catôlica), na Bairro (Ward) 6 e o Célio 
Jordào (Catôlico), no Bairro 9. 
Christine Ferreira (Escola Pùblica) ira 

procurar ser re-eleita no Bairro 10; 
Tony Letra e Luis Silva (Escola 
Catôlica) no Bairro 10; Nellie Pedro 
(Escola Pùblica), no Bairro 10 
(Davenport) e, também para 
Conselheiro Escolar, Peter Ferreira 
(Catôlico), no Bairro 4, em 
Mississauga. 
Tivemos também conhecimento que, 
em New Market, o luso-canadiano 
Victor Andrade ira concorrer para 

Vereador. 
Uma mâo cheia de luso-canadianos à 
procura de lugar na vida pùblica e 
politica nas Escolas e Municipios do 
Ontario. E, outros mais, concerteza! 
A todos desejamos as maiores 
felicidades. 
Aos organizadores da lesta e a Mario 
Silva os nossos parabéns pela bêla lesta 
e o desejo que dia 13 de Novembro 
tudo corra ainda melhor. 

Por Denise Guimardes » 

O programa de 
müsica brasileira 
da CIRV fm vai 
completar um ano 
em Dezembro de 2000 e para 
comemorar vai sortear uma 
passagem aérea para o Brasil! 
Ouça Ritmo Brasileiro todos os 
domingos, das 9:00 às 10:00h da 
manhâ e se habilite ao sorteio de 
uma passagem aérea para 
quahjuer parie do Brasil, cortesia da 
Hispana Travel! 
Aléra de ganhar os înümeros 

prémios C[ue sài^ olerecidos todos 
os domingos no programa, 

a partir de agora os 
vâo 
parlicipar 

desk' sensacional 
sorteio. Basla 

'sintonizar nos BB.9, 
ouvir Ritmo Brasileirii e 

para o ( llti) 537-lOBB. 
o primoiro 

.'\niversârio de Ritmo Brasileiro 
em terras tropicals! .Aguardem 

maiores informaçôes sobre o sorteio 
nos prôximiis jjrogramas e ate 
domingo! 

c 
A 
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SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

► Alteraçoes ►Arranjos ►Med Idas grandes 

Especiais 
"Borner Jackets" 
de pele, a partir 
de $ggoO 
Casacos de ,1/4 
a partir de 

PELE DE OVELHA 
Fabricado corn o melhor cabedal italiano em instalaçao prôpria 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISÜI 

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

Li37O3.X0rn I rs. - casacos compridos e de 3/4’ 

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

Até de descente todos os diasü! 

o maximo em 
classe e 

elegâncla para 
toda a gente 

88 0RFUSRD 789-5400 
Aberto 7 dias 
por semana 

10 am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Joao Paulo il 
comemora 22 anos de pontificado 
O pontificado do Papajoâo Paulo II fez no passado 
dia 16, 22 anos, tornando-se, assim, o sétîmo mais 
longo na Histôria da IgrejcU 

Karol Wojtiyla foi eleito Papa em 16 de Outubro de 1978, quando era cardeal 
da Polonia e arcebispo da Cracôvia. Entâo com 58 anos, Wojityla, que 
escolheu o nome dejoâo Paulo II, tornou-se no Sumo Pontifice mais jovem 

do século e no primeiro nào italiano, 
desde o holandês Adriano VI no 
século XVI (1552). 
Dos 264 papas que existiram na 
Histôria oficial do Vaticano, o 
Pontificado mais longo foi o de Sâo 
Pedro, considerado o primeiro bispo 
de Roma, que, segundo os escritos, 
dirigiu o colégio episcopal romano 
entre 34 a 37 anos. Seguiu-se-lhe o 
beato Pio IX (1846-1878), corn 31 anos 
e oito meses de Pontificado; Leâo XIII 
(1878-1903), corn 25 anos e quatro 
meses; Pio VI (1775-1799), corn 24 
anos e meio; Adriano I (772-795), com 
24 anos; e Pio VII (1800-1823), corn 23 
anos e cinco meses. O mais curto foi o 
do Papa Urbano VII ( 1590) que sô 
durou 12 dias. Corn 80 anos, Joâo 
Paulo II celebrou o dia de forma 
simples, corn a habituai missa e 
audiências. ESI 

Ex-primeiro ministro de Newloundland, 
Brian Tobin, é o novo Ministro 
da Indüstria no Canada 
Apôs ter servido algum tempo o 
governo federal. Brian Tobin 
decidiu que era a altura de sair e de 
se dedicar ao governo da sua 
provincia de Newfoundland. Agora, 
quando cumpria o segundo 
mandato provincial. Tobin voltou as 
suas atençôes novamente para 
Ottawa, tendo resignado do postp 
que ocupava, no inicio desta 
semana. Um dia depois de ter 
'abandonado' a Terra Nova, 
encontrava-se em Ottawa a aceitar o 
cargo que o primeiro ministro Jean 
Chrétien lhe ofereceu, a pasta da 
indüstria. Em Newfoundland, as 
opiniôes dividiram-se a meio: 
metade da populaçâo sente-se feliz 
por ver Tobin régressât a Ottawa, 
por verem este regresso como uma 
estratégia para que Tobin venha um 
dia a suceder a Jean Chrétien, 
enquanto que outra metade é da 
opiniâo que Tobin nunca deveria ter 
saido da posiçâo que ocupava, uma 
vez que ainda hâ muito por fazer na 
Terra Nova. Nâo obstante as 
especulaçôes. Tobin deverâ ser uma 
das figuras lideres na importainte 
luta pela reconquista do Canadà 
Atlântico onde os Libérais 
perderam 19 lugares na ultima 

eleiçâo. Tobin disse que agiu para 
lutar contra politicos de mau 
espirito que estâo em Ottawa e na 
costa Atlântica do Canada e nunca 
para satisfazer ambiçôes pessoais. 
"A Aliança Canadiana e os sens 
objectivos sô consegue dividir-nos e 
nunca unir aqueles que se 
encontram à frente do pais", disse 
Tobin no dia em regressou a 
Ottawa. Um dos objectivos pelo quai 
tenciona lutar em Otawa engloba o 
complexo programa de equalizaçâo 
que canaliza dinheiro das provincias 
ricas para as mais pobres. 
O regresso de Tobin à politica 
federal foi criticado pelo lider da 
Aliança, Stockwell Day, como uma 
afronta à democracia. Mas foi 
precisamente as ideias e os ideais da 
Aliança Canadiana que fizeram 
Tobin optar ainda mais 
rapidamente pelo governo federal 
segundo informou. Brian Tobin 
vem substituir John Manley na 
pasta das finanças, uma vez que este 
ocupa agora o ministério dos 
Negôcios Estrangeiros, até aqui 
liderado por Lloyd Axworthy que 
resolveu abàndonar a politica para 
novamente lecionar na univer- 
sidade. ^ . 

AnaFemanâes 

321 Front St. East 

Luis Marques - Sales Manager Sandra Duarte - Sales Consultant 

$16,488 
financiamento a 0% até 60 meses 

$17,988 ou 
financiamento a 0% até 48 meses. 

MiNÇÂOI 
Todos os modelos 

doano 
Cl (Cl\V/(C 

$21.388 

/ Temos mais de 50 
autdmôveis e carrinhas 

f desegunda mâo 
/ ao seu dispôr. 
/ Visite-nos e comproue 

a nossa vasta selecçâo 

financiamento a 0% até 48 meses. 
esâo a chegar. 

/ 
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Richmond 

Front 

Dirija-se aos nossos 
représentantes 

portugueses para nm 
serviço eficai e ainda 
liabiiita-se a ganhar 

prénlts. 
Temos também peças para a 

Chrysler. Jeep efagie. 
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Semana Cultural Alentelana 
A Casa do Alentejo realiza entre 20 e 
28 deste mês a XVI Semana Cultural 
Alentejana, tradiçào que se mantém, 
praticamente desde a sua criaçâo, 
nâo tendo sido realizada apenas dois 
anos que coincidiram corn as duas 
mudanças das suas instalaçôes. 
Como habitualmente a semana é 
enriquecida por vasto conteùdo 
cultural, do que damos conta 
detalhada nas paginas do nosso 
jornal, constituindo-se hoje, este 
acontecimento, como um dos mais 
importantes da comunidade 
portuguesa do Canada, que a Casa 
do Alentejo promete nunca deixar de 

realizar. 
Carlos Sousa o actual 
présidente disse a O 
Milénio que a Semana 
Cultural Alentejana é uma 
tradiçào da Casa do Alentejo que 
muito orgulha todos os seus 
membros, dignificando ao mesmo 
tempo toda a comunidade 
portuguesa. Acrescentou que, à 
semelbança dos anos anteriores, a 
realizaçâo desta XVI Semana 
Cultural em nada fica a dever-lbes 
visto contar corn a participaçâo de 
inümeras individualidades dos mais 
diverses campos, artesâos e grupos 

musicais tradicionais. 
Em conferêneia de imprensa 
realizada no passade sâbado na Casa 
do Alentejo, Carlos Sousa enviou um 
convite a toda a comunidade para 
participar nesta semana, mais uma 
oportunidade para apreciar o 
conteùdo cultural português, trazido 
uma vez por ano a Toronto pela 
Casa do Alentejo. 

Domingos Melo 

XVI Semana Cultural 
Alentejana- 
É jâ sexta-feira, dia 20 de Outubro, 
que tem inicio a "XVI Semana 
Cultural Alentejana", na sede-social 
da Casa do Alentejo, em Toronto. 
A abertura oficial terâ lugar corn um 
Porto de Honra, às 18b30, para sôcios 
e convidados, seguindo-se os Hinos 
corn os Grupos Corais da Casa do 
Alentejo. Depois do jantar, pelas 
21b30, variedades corn os Corais da 
Casa do Alentejo, Tony Gouveia e Ed 
Câmara e, ainda, o grupo Canto 
Cbào, vindo de Portugal. 
No sâbado, dia 21, almoço e jantar 
tipico -tal como durante toda a 
semana cultural-, e baile corn o 
Conjunto Starlight. 
Domingo, dia 22, recepçâo e Almoço 
de Gala, pelas 13b00, bavendo em 
seguida intervençôes pelos 
Présidentes da Casa do Alentejo e 
convidados. Depois, Lurdes Marebâo, 
entregarâ uma Boisa de Estudo da 
Escola de Tae Kwon Do da Casa do 
Alentejo e, para finalizar, espectâculo 
corn os Grupos Corais Feminino e 
Masculino, Ranebos Folclôricos 
Infantil e Senior, Escola de Tae Kwon 
Do, Ginâstica Ritmica e dança 
clâssica corn Claudia Ramos. 
O Dia do Sôcio tem lugar dia 22, corn 
intervençôes às 21b00 do Présidente 
da Assembleia Gérai da Casa do 
Alentejo e dos convidados vindos de 
Portugal. Variedades corn a 
Orquestra Ligeira de Ponte de Sôr e 
do grupo de müsica popular Canto 
Cbào. 
Terça-feira, dia 24, às 21b00, 
apresentaçâo do livro " O Concelbo 
de Aljustrel nas Memôrias Paroquiais 
de 1758", pelo autor Dr. Antonio 

Eusébio Camaebo. Actuaçâo da Luso 
Can-Tuna e de "Os très Jovens de 
Ponte de Sôr". 
Na quarta-feira, dia 25, pelas 21b00, 
intervençâo do Dr. Taveira Pinto 
sobre o temas "O Alentejo a Oeste do 
Atlântico". Actuaçâo da Orquestra 
Juvenil de Ponte de Sôr. 
Quinta-feira, dia 26, pelas 21b00, 
Noite de Folclore, corn os Ranebos da 
Casa do Alentejo, Etnogrâfico do 
Sporting C.P. de Toronto e do 
Académico de Viseu. 
Dia 27, sexta-feira, pelas 21b00, Noite 
de Fado, coin Humberto Silva e 
Guida P’igueira, acompanbados por 
Gabriel Teves e Tony Melo. 
Encerramento, sâbado, dia 28 de 
Outubro, corn apoteose às 21b00, 
corn os Grupos Corais e Ranebos da 
Casa do Alentejo, Ginâstica Ritmica, 
Orquestra Juvenil de Ponte de Sôr e 
Grupo Canto Cbào. 
Nâo percam a oportunidade de se 
diliciarem dia-a-dia corn almoços e 
jantares tipicos, intervençôes 
importantes, muita müsica e cantigas, 
exposiçôes de Américo Ribeiro, 
Antonio Gomes, Antônio Amaro, 
André Barbosa, Francisco Antunes, 
Germano Enterprises, Ilidio 
Francisco, Maria Matos, Mârio Elias, 
Norberto Fidalgo, Rosalina Silva e 
Telma Oliveira. 
Uma semana em cbeio para quem 
aprecia um bom convivio, arte e 
müsica, sem esquecer a comida 
tradicional do Alentejo. 
De 20 a 28 de Outubro, participem na 
SEMANA CULTURAL 
ALENTEJANA, na Casa do 
Alentejo, em Toronto. E] 

Bébé encontrada morta no hospital 
Angra - famflia recorre de sentença 
A familia da bébé encontrada 
morta no Hospital de Angra do 
Heroismo, devido ao corte do tubo 
de alimentaçâo a soro, recorreu da 
sentença que determinou a 
libertaçâo do pedreiro acusado do 
bomicidio, apurou a Agência Lusa. 
O advogado da familia, Célio 
Meneses, recusou-se a adiantar 
pormenores do recurso, apontando 
apenas a "existência de 
contradiçôes que é necessârio 
esclarecer". O tribunal de Angra do 
Heroismo absolveu, no passado dia 
10 de Julbo, O pedreiro Joào Borba 
da acusaçào do crime de bomicidio, 
"nâo por o considerar inocente, mas 
apenas porque as provas eram 
insuficientes", disse na ocasiào o 
juiz que leu o acôrdào. Segundo 
Narciso Rodrigues, que presidiu ao 
colectivo de très juizes, o arguido 
tinba motivos, bavia indicios, 
manteve uma postura pouco digna 
para corn o tribunal, mas "nâo 
existem provas évidentes e directas 
para o condenar". Na base do 
processo esta a morte um bébé 
recém-nascido (prematuro de sete 
meses) que se encontrava numa 
incubadora no sector de 
neonatologia do Hospital de Angra, 
provocada pelô corte do tubo de 
soro que a alimentava. 
Ao fundamentar a acusaçào, o 
Ministério Pùblico alegou 
propôsitos de "vingança" pelo facto 
da mâe da bébé ter revelado à 
mulber do arguido, no mesmo 
quarto que compartilbaram depois 
do parto, que este teria uma relaçâo 
intima corn uma jovem menor de 
idade. Joào Borba começou por 
negar em tribunal essa relaçâo. 

posteriormente confirmada pela 
jovem, menor de 15 anos, o que 
levou O juiz Narciso Rodrigues a 
reaiçar a "postura pouco digna do 
arguido". Segundo a acusaçào, o réu 
terâ entrado no sector de 
Neonatologia do Hospital de 
Angra, onde numa das salas tinba 
dois filbos gémeos, e terâ 
"aproveitado a ocasiâo" para cortar 
O tubo do soro que alimentava do 
recém-nascido que se encontrava na 
sala ao lado. O tempo de que terâ 
disposto para praticar o acto, ainda 
segundo a acusaçào, foi conseguido 
corn a colaboraçâo da filba de 13 
anos, que pediu duas informaçôes à 
enfermeira de serviço, o que terâ 
diminuido a sua atençâo nas salas 
onde se encontravam os bébés. 
O Tribunal simulou por duas vezes 
a reconstituiçâo de todos os passos 
que terâo sido dados por todas as 
pessoas envolvidas. Mas, segundo o 
juiz, foi apenas possivel apurar que 
"nâo levou mais de oito minutos 
para soar o alarme da incubadora 
do bébé assassinado e, na ocasiâo, 
apenas a enfermeira, o arguido e a 
filba se encontravam naquele piso e 
junto daquelas salas". Eram 
precisos apenas 20 segundos para 
percorrer a distâneia entre as duas 
salas e cortar o tubo, um acto que, 
explicitou Narciso Rodrigues, foi 
praticado sem qualquer testemunbo 
ocular. De acordo corn o acôrdâo 
ficou provado que "esta aeçào 
criminosa nâo é mais do que um 
crime bediondo praticado por mâo 
bumana, mas sem a existência de 
impressôes digitais ou da arma do 
crime fica por encontrar o 
culpado". CH 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 lloras por dia 
Sanyo DC-C10 

$245.00 
Audio System, Digital Tunning 

3-CD Changer, AM/FM/SMO, 

Double Cassette, 

Remote Control 

Sanyo MCD-Z19 
CD Portable, 

pgital Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

$150 

Panasonic IX-FS430 
Stereo Radio 
Cassette Recorder 

8 M m MM 

^PlusGST&PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1068 
lESTES llDIOS ESTiO 1 VENOA NOS SEODINTES lOCAIS: 
I EM TORONTO; Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
]* Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tfel: 603-9572 * Artnova Furniture 
|Plus - 992 Bloor St. west Tel; 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel; 537-7606 EM MISSISSAUGA; 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel; (905) 279- 

|9997 EM BRAMPTON; Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel; (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats - 
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 Hamilton Rd. 
1519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 

1-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

MetroSonix 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

ii' 

citizen JTR1819 
Portable Radio 
AM/FM 

Player 

$80.0 

MciinSoiic MS V2K 
FM/SCA Receiver 

$50.00* 
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Na visita à CIRV-fm o poeta Eduardo B. Pinto 
na companhia de Manuela Marujo, 
Maria Fernanda e Aida Baptista. , 

oaizas de fDi oesia Por: 
Dm. 
Aida Baptista 

De regresso a Portugal, em 
1975, no periodo que se seguiu à 
Guerra Civil em Angola, carregando 
nas costas o epiteto nada abonatorio, 
na época, de “retornada”, a minha 
familia espalhou-se por varios espaços 
do rectângulo continental, fruto de 
acasos que nâo cabem no âmbito 
desta cronica. Os meus pais, ainda 
com sete filhos menores, outra opçâo 
nâo tiveram senâo voltar à aldeia de 
partida. Foi chegar num dia e 
meterem-nos num comboio, no outro, 
que famllias numerosas nâo cabem 
em pequenos apartamentos de 
familiares em Lisboa. E la se 
instalaram na serrania beirâ, quase a 
roçar as fronteiras transmontanas. O 
telefone constituia ainda um luxo a 
que nem todos tinham acesso. Quern 
conheceu o Portugal de entâo, 
recorda perfeitamente o simbolo do 
cavalinho por cima das tabernas, 
anunciando um posto dos CTT com 
telefone publico. Em tempos de 
solidariedades vividas e partilhadas, 
mesmo quando a aldeia tinha uma 
configuraçâo longitudinal, havia 
sempre um gaiato que a calcorreava, 
para ir chamar uma qualquer ti Maria 
ou ti Manel, mesmo que morasse na 
ponta do cabeço, à coca de um 

Prof. Natalia Bick, da Universidade de York,faz 

centavo que pudesse cair pelo favor 
prestado. Afastados que estâvamos 
dos meus pais, pedimos-lhes que 
instalassem telefone em casa, 
portadores que éramos jâ de hâbitos 
ainda nâo generalizados por aquelas 
bandas. Acederam ao nosso pedido, 
mas nunca mais esqueci as palavras 
da minha mâe: 
- Filha, pôr telefone em casa, foi a 
maior asneira que fizemos! 
Entendem a minha estupefacçâo, eu 

que pensava estar a contribuir para a 
nossa aproximaçâo, para o encurtar 
de distâncias, enfim, todas estas 
coisas que o progresse diz que traz. 
Mas a resposta de minha mâe, uma 
mulher simples a quem a vida 
ilustrou apenas corn os quatre anos de 
escolaridade, veio carregada da mais 
cândida filosofia: 
- E que agora, vocês jâ nâo escrevem 
e era tâo bom 1er as vossas cartas! E 
agora, eu também jâ nâo vos escrevo, 
vocês sabem as novidades todas por 
telefone! 
Ela que toda a vida foi doméstica, 
criou doze filhos, perfeitamente 
encaixada no estereôtipo das 
mulheres descritas por Maria Velho 
da Costa em “Cravo, 1975”, quando 
lhe disse que ia trabalhar como leitora 
para a Finlândia, nada percebendo de 
geografia, apenas me soube dizer: 
“Mas isso é tâo longe, minha filha”! 
Serâ que o nome Finlândia, por si sô, 
lhe sugeria “o fim”, o longinquo, que 
é tudo quanto estâ para além do 
horizonte que o nosso quotidiano 
abarca? Nunca cheguei a sabê-lo. 
Morreu antes de eu partir, sem que 
tivéssemos tido oportunidade de usar 
o aparelho mâgico que pôe pessoas a 
falar de uns paises para os outros. 

Nâo chegou, por isso, a 
conhecer esta nova era de 
comunicaçôes em que o correio 
electrônico recuperou a escrita, 
atolados que estamos em 
torrentes de mensagens todos 
os dias. 

Tenho de admitir que, salvo 
uma ou outra excepçâo, sou 
demasiado telegrâfica quando 
faço uso deste correio, como se 
o frio écran do computador me 
coarctasse a capacidade de 
despir emoçôes. Pertenço à 
geraçâo da caneta e papel, que 
ainda mantém corn estes uma 
relaçâo muito fisica, direi 
mesmo, sensual, que faz corn 
que continue a preferir 
escrever à mâo. O computador, 
à semelhança do que aconteceu 
no passado corn a mâquina de 

escrever, esse, reservoo para as 
missivas oficiais e outros 
quejandos, por dever de oficio. 

Vem tudo a propôsito de uma 
crônica de Onésimo Teotônio 

de Almeida, lida hâ bastante tempo, e 
em que este référé alguns dos e-mails 
recebidos como pequenos pedaços de 
prosa literâria. Onésimo reproduz 
alguns mas, tanto quanto me lembro, 
mantém o autor escondido sob o véu 
do anonimato. Nâo sou pessoa dada a 
apostas mas, depuis de ter tido o 
privilégio de conhecer o Eduardo 
Bettencourt Pinto, quase arriscaria a 
afirmar que o Eduardo é seguramente 
o autor de muitos deles. Como é que 

cheguei a esta brilhante conclusâo? 
Muito simplesmente depuis de ter 
assistido à sessâo de autôgrafos que 
ocorreu apôs o lançamento dos seus 
livros. Convenhamos que a parte de 
autografar os livros, é como nos 
casamentos: leva-se imenso tempo a 
preparar tudo meticulosamente, para 
que no dia aprazado nada falhe, mas 
depois vem aquele martirio da sessâo 

de fotografias, em que tudo tem que 
ficar registado para a posteridade. Os 
noivos lâ vâo olhando 
complacentemente para a infindâvel 
bicha dos que querem ficar no retrato, 
acedem a todos os pedidos de 
familiares e amigos, às exigências dos 
ângulos sugeridos pelo fotôgrafo mas, 
depois de tanta maçada, aguarda-os a 
compensadora lua-de-mel. Ora, aos 
escritores, no dia seguinte, espera-os 
implacavelmente mais um dia de 
trabalho, pois poucos sâo os que se 
podem dar ao luxo de viver sô de 
palavras. Todos nos, quando vamos 
aos lançamentos, fazemos questâo de 
levar nâo sô o livro, mas arrancar ao 
seu autor um pedaço da sua aima - o 
autôgrafo. E agora, os escritores que 
me perdoem, isto nâo é uma crltica. A 
maioria deles, depois do nome da 
pessoa, remata corn uma daquelas 
frases feitas, corn se fosse um 
qualquer chefe de gabinete a 
despachar circulares de uma 
assentada. Nâo lhes podemos levar a 
mal, porque intimidades sô se devem 
ter corn quem se conhece. 

Contudo, nâo é isso que o 
Eduardo faz. Sob aquela humildade 
que o veste como uma segunda pele, 
ele, pacientemente, élabora textos 
diferentes como quem tece filigranas 
de afectos. Uma ex-aluna de 
português mostrou-me o seu, 
exclamando em saltos de 
contentamento: “Look at this! It’s so 
nice!”. E era, de facto. 

Poupei o autor ao sacrificio 
de autografar os meus, naquela 

altura. As regras mandam-nos dar a 
primazia aos que vêm de fora. Sô Iho 
pedi, depois de jantarmos. Permita- 
me o autor que publicité um deles: “... 
a memôria de um momento de âgua. 

a vida flutuante que a poesia nos 
dâ...”. Eduardo, isto nâo é um 
autôgrafo, é poesia, prosa poética 
(como queira chamar-lhe), é “o cantar 
da cortesia e do coraçâo”, como 
escreveu no outro. Junto mais uns que 
tive a oportunidade de 1er: “... os 
pâssaros de Junho e uma sombra do 
tempo”; “... corn a surpresa e o 
encanto de a redescobrir nesta 
cidade, provando que em tudo o que 
acontece na vida viaja em circulo”; “... 
corn uma acâcia e uma hortênsia”; “... 
que também ouve o mar na nostalgia 
dos dias e na cor da alegria sobre o 
mais breve azul do silêncio”; “... os 
Açores. Nestas ilhas aprendi a 
caminhar dentro das palavras, nestas 
que aqui deixo e por onde passa jâ 
uma gaivota”; “... este rumor de 
âguas, a infância tâo feliz da alegria 
pelos Açores que tanto amo”; 
“...seguindo pâssaros nos altos jardins 
da idade, aqui em Toronto, jâ no 
outono da cidade, aos esquilos, a tudo 
quanto fica e nâo soçobra, de alegria 
tanta”. 

Eduardo, nâo se espante, se 
um dia destes, alguém tiver a 
luminosa ideia de pegar no que anda 
a espalhar pelos seus livros, e se 
lembrar de fazer uma recolha dos 
seus autôgrafos e publicâ-los. 
Aperceber-se-â, entâo, de que andou a 
espalhar poeiras de poesia por onde 
passou, sem se dar conta. Como disse 
Bion “a beleza é um proveito para 
todos” e serâ tanto mais, quanto se 
tratar da beleza do eco das palavras 
corn que nos presenteou. 

companhia às professoras Aida Baptista e Manuela 
Marujo e apreciam felizes os autôgrafos do poeta 

Eduardo Pinto 
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FC do Porto do Toronto 
13 anos do azul 
0 branco 
O FC do Porto de Toronto, 
realizou na passada terça-feira, 
uma conferência de imprensa para 
dar a conhecer o programa do sen 
13° aniversario. 
Este ano, destaca-se a presença do 
“pequeno grande dragao”, como 
disse o présidente do FC do Porto, 
Rui Barros. Trata-se dum convite 
ha muito planeado, nao so porque 

destaca-se a chegada a Toronto no dia 
29 do présidente das filiais portistas 
Jùlio Marques que se faz acompanhar 
de Rui Barros; um Porto de Honra na 
sede do clube, no dia 3 de Novembro; 
Jantar de Gala do 13° aniversario no 
Restaurante New Casa Abril em 
Toronto, no dia 4 de Novembro, com 
a presença de varias individualidades 
comunitârias e politicas e a actuaçâo 
da cançonetista Nancy Costa. 
O présidente do FC do Porto de 
Toronto convidou, no final da 
conferência de imprensa, todos os 

Rui Barros foi um grande 
jogados do FC do Porto 
mas também porque o FC 
do Porto de Toronto 
pretende homenagea-lo 
nesta cidade, sendo a 
primeira vez que o faz uma 
filial do clube azul e branco 
no estrangeiro. 
O présidente Cesârio Bras 
disse a O Milénio que a 
situaçâo actual do FC do 
Porto de Toronto é estâvel, 
tanto quanto as suas portistas, simpatizantes e amigos a 
actividades, particularmente celebrarem o 13° aniversario do 
desportivas, como quanto à sua clube, relembrando que a aquisiçâo 
estabilidade economica. • da sua sede propria sera uma 
Do programa do 13° aniversario realidade dentro em breve, [jj 

Qpn&iR SAUDITA 

Febre do Vale do Rift ia provocou 
polo monos, 75 mortes 
A febre do Vale do Rift (FVR), que 
afecta o sul da Arabia Saudita, 
provocou jâ a morte de 75 pessoas, 
desde meados de Setembro. 
Desde 11 de Setembro foram jâ 
registadas 399 pessoas contaminadas, 
das quais 141 deixaram os hospitals 
depois de restabelecidas. 
A FVR é uma doença que afecta 
principalmente os animais, podendo, 
no entanto, contaminar o Homem 
através de picadas de mosquitos ou 

contactos com sangue, liquidos 
fisiologicos ou orgâos de animais 
infectados. 
Também no lémen, pais vizinho da 
Arabia Saudita, a febre matou 39 
pessoas, desde que foi detectada em 
Setembro. A Organizaçâo Mundial 
de Saùde lançou na semana passada 
um apelo para recolher 975 mil 
dôlares (cerca de 200 mil escudos), 
para apoiar este pais na luta contra a 
doença. CD 

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 clientes preferem os sens serviços 

a® (fla ©soaiiiioDSdlad]© 

José da Costa em cooperaçâo corn 

CIRV-fm e Happy Travellers ira oferecer 

2 viagens para casai, durante uma 

semana, ao WINTERFEST 2001, 

em Cuba. Nâo percam mais esta 

oportunidade que José da Costa tem 

para seus clientes e amigos. 

O sorteio das viagens terà lugar em 

Janeiro de 2001. 

832 Bay Street, em Terente (a none da College SU 
|h Telefone: (416) 964-3211 
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MORREU A JORNAIISTA 
AIICE RIREIRO EM TORONTO 

A jornalista Maria Alice Ribeiro, editora do 
jornal "Correio Português", o mais antigo ôrgâo 
de Informaçâo da Comunidade Portuguesa do 
Canada, morreu na passada segunda-feira no 
Hospital Monte Sinai, em Toronto, vitima de 
doença prolongada. Maria Alice Ribeiro, 
juntamente com sen marido, o jornalista 
Antonio Ribeiro, fundou o jornal "Correio 
Português". Com 70 anos, Maria Alice Ribeiro 
era, nos ultimos tempos, conselheira das 
Comunidades Portuguesas, cargo em que 
deixou a sua marca de luta comunitaria e de 
intransigência na defesa de principios nem 
sempre de acordo com o rumo que aquele 
ôrgâo as vezes tomava. Reconhecida pelo 
Présidente da Repiiblica, em 1974 com a 
Comenda de Mérito, desloca-se a Portugal, à 
Presidência da Repùblica, agradece a distinçào 
e nao a aceita. A sua acçâo fez-se também 
sentir, desde hâ tempos, na Associaçâo das 
Mulheres Migrantes. Maria Alice Ribeiro 
nasceu em Lisboa no dia 8 de Setembro de 
1930 e faleceu no dia 16 de Outubro às 18 
boras no Hospital Mount Sinai em Toronto, 
onde, em 1962 nasceu o seu filho Mitchell 
Ribeiro. Por sua vontade, a jornalista vai ser 
cremada. 
Amanhâ realiza-se na Igreja de Santa Cruz, em 
Toronto, pelas 19:00 h. uma missa em sua 

memôria. 
A direcçào e todo o pessoal da Cirv Radio, 
Festival Português TV e jornal O Milénio, 
enviam a Antonio Ribeiro e Mitchell Ribeiro os 
seus sentidos pêsames. 

tltPIO ORIEtITt: 

Acçâo de solidariedade 
corn 0 povo 
palestiniano no Porto 
o Movimento de Intervençâo Global (MIG) 
promove sexta-feira, na baixa do Porto, uma acçâo 
de solidariedade para corn o povo palestiniano e 
de proteste contra a actuaçâo israelita, foi 
anunciado. Em comunicado enviado à Agência 
Lusa, o MIG, que jâ promoveu iniciativas 
semelhantes de apoio aos indios do México e aos 
neo-zapatistas, référé que a iniciativa visa 
"reprovar a atitude passiva e comprometida da 
comunidade internacional" relativamente â 
questâo palestiniana. "Como todos sabemos, a 
comunidade internacional, organizada nas Naçôes 
Unidas, pode agir, quando assim o deseja, para 
fazer cumprir as suas resoluçôes", frisa o 
movimento, segundo o quai Israel nâo esta a 
cumprir "os prindpios do Direito Internacional 
nem as resoluçôes da ONU referentes à questâo 
palestiniana". A iniciativa visa também, diz o 
movimento, "mostrar um pouco mais além da 
desinformaçâo sensacionalista que apenas foca os 
aspectos mais extremistas da situaçâo, deixando 
de parte muitas vezes o cerne da questâo". 
Segundo o MIG, na acçâo, que terâ lugar no 
cruzamento das ruas de Santa Catarina e 
Fernandes Tomâs - um dos locais de maior trâfego 
de peôes do Porto - poderâ participar um 
représentante da OLP, apesar da sua presença 
ainda nâo estar confirmada. EU 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
. PRODUTOS NATURAIS É MÉDICINA HOMEOPATICA 

Martjue umn entrevista corn o \aturista Houieopata 
Antàiiio Medeiros, jd coin nmitos auos de expericdti, 
fjiic o poderd ajudar na solnçno dos setts problemns. 

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

TRÂNSITO ? NOTÎCI AS ? 
TEMPO 7 DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
RADIO 
INTERNATIONAL 

TOHOHTO'S MULTIC 
l/lTUtlAL SÜPBH MIX 

MOVE HORAS DIÂRIAS 
DE RADIO AO SEBVIÇO 
OA CÜU'URA 
POR I IJOlJESA 

SERViNDO MAIS 
DOZE QRÜPOS 

ÉTNICOS 
AOSULDO 
ONTARIO 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVéS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 
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L"^LllÜ_LldO. 
em Torori'to, fala-nos dos 
Romeiros em Sâo Miguel 

Fernando Maré, Gerente do 
Montepio Gérai, nas Agências da 
Ribeira Grande e Povoaçào, em Sâo 
Miguel, esta de visita ao Canada. 
Fernando Maré é membro do Grupo 
Coordenador dos Romeiros em Sâo 
Miguel, constituido por 5 elementos - 
Carlos de Sousa Melo, Herminio 
Sousa, Adriano Medeiros, Ildeberto 
Garcia e o prôprio Fernando Maré-, 
que tem a missâo de coordenar as 
Romarias em Sâo Miguel, ou as que 
vâo a Sâo Miguel, como é o caso dos 
ranchos de Toronto, organizar cursos 
de formaçâo para os responsâveis dos 
ranchos, promover encontros e, 
ainda, cumprir e fazer cumprir o 
Regulamento dos Romeiros. 
Fernando Maré teve a gentileza de 

nos contactar e eonversar connoseo 
sobre os Romeiros e as razôes da sua 
visita ao Canada. 
-Bom, visitar a Artiérica do Norte é jâ 
uma "obrigaçâo" para mim... 
Aproveito para passear, conviver corn 
a familia, abraçar os muitos amigos 
que tenho por câ. E como fazer a 
minha "romaria" local... 
-A propôsito de "romaria local", como 
se têm comportado os Romeiros que 
vâo de Toronto, a Associaçâo dos 
Romeiros de Sâo Miguel e os da 
Parôquia da Igreja de Santa Cruz, os 
ültimos, desde o passado ano? 
-É muito saudâvel a ida de Romeiros 
do exterior, desde que se apresentem 
bem preparados e, os de Toronto, têm 
demonstrado condiçôes para a 
Romaria... 
-Dois da mesma cidade, nâo 
complica? 
-Nâo, desde que nâo se degladiem, ou 
nâo estejam preparados como jâ 
mencionei. Desde que sejam 
verdadeiramente IRMÀOS, hâ lugar 
para todos. 
-Falou em "bem ou mal preparados", 
em que aspectos? 
-Mal preparados no campo espiritual 
para a peregrinaçâo em si mesma e, 
naturalmente, se nâo cumprirem a 

tradiçâo. 
-Essa tradiçâo tem diminuido, 
aumentado ou mantém-se? 
-Esta tradiçâo remonta do século 
XVI, esta cada vez mais enraizada e 
tem aumentado de ano para ano. 
Curiosamente, quase todos os 
ranchos apresentam 50% de jovens... 
-Por falar em jovens... Nestes tempos 
modernos haverâ abertura para que 
as mulheres também participem na 
Romaria? 
-Nâo vejo hipôteses de mulheres 
participarem devido a varias 
situaçôes que acontecem nos dias da 
caminhada basicamente porque a 
higiéne da mulher é diferente da do 
homem... E, como sabe por 
experiência prôpria, os Romeiros 
andam por caminhos, veredas e 
serras, sem a minima condiçâo... - 
Salientou, convicto, Fernando Maré. 
“Os Romeiros” é um movimento de 
leigos ligados à Igreja, enraizado no 
passado, dificilmente as mulheres 
terâo oportunidade de entrar. Hâ 
muitas pressées para que entrem 
mulheres, especialmente de 
Montreal... Elas podem ir, elas podem 
caminhar, nada contra isso! O 
problema que se pôe, é: Onde 
albergâ-las? Como os Romeiros nâo 
tem condiçôes especiais nâo se deve 
abrir excepçôes de modo a 
descaracterizar a Romaria. 
-Que faz agora o Grupo Coordenador 
dos Romeiros? 
O Grupo começa em Novembre a 
preparar os trabalhos de 2001. Em 
Janeiro de 2001 realizamos uma 
reuniâo-encontro corn os responsâveis 
dos ranchos. Dois dias e uma noite, 
em retire, em Sâo Miguel. Os 
responsâveis dos ranchos em Toronto 
nunca participaram devido à 
distancia e despesas, mas é pena. 
As Romarias começam no primeiro 
fim-de-semana da Quaresma de 2001 
e terminam no sâbado de Aleluia. 
-Bom, julgo que jâ tocamos os pontes 
mais intéressantes. Leve de todos nos 
um abraço aos Ribeiragrandenses dos 
EUA... 
-Muito obrigado, fâ-lo-ei corn muito 
gosto. Aproveito para agradecer a O 
Milénio esta oportunidade de enviar 
um abraço de irmâo e amigo aos 
familiares e muitos amigos pois nâo 
consigo chegar a todos pessoalmente. 
Também quero agradecer a forma 
como me recebem. Melhor nâo 
poderia ser. Obrigado, espero vê-los 
em Sâo Miguel, onde terei muito 
gosto em recebe-los da mesma 
maneira. 
Despedimo-nos de Fernando Maré, 
corn um "até à prôxima" pois, câ ou 
lâ, o encontre é sempre possivel e 
desejâvel. 

JMC 

A DESCOBERTA da 
Unhiersidade de Toronto 
No ultimo sâbado, dia 14 
de Outubro, pais e 
encarregados de educaçâo 
interessados em saber 
informaçôes sobre a 
Universidade de Toronto 
levaram os seus filhos "à 
descoberta" da 
universidade. Todos os 
anos, a Universidade de 
Toronto abre as suas 
portas à comunidade, 
dando a toda a gente 
oportunidade de ir visitar 
as instalaçôes, fazer 
perguntas sobre todos os 
cursos, ou apenas matar a 
curiosidade sobre o que é 
o interior de uma 
instituiçâo universitâria. 
O Departamento de 
Espanhol e Português recebeu, 
neste "Discovery Day at U of T", 
alguns pais e futures alunos que 
foram pedir informaçôes sobre os 
cursos de licenciatura que poderâo 
tirar na ârea de Lingua, Histôria e 
Literatura Portuguesas. 

Na fotografia, a Dra Manuela 
Marujo, professera de Português 

corn Emanuel Melo, funcionârio 
da secretaria do Victoria College. 
Foi para o Victoria College, 
situado no numéro 91 Charles 
Street W, #208 que, hâ um ano, se 
mudaram de armas e bagagens os 
professores e funcionârios do 
Departamento de Espanhol e 
Português depois de mais de vinte 
anos na Sussex Avenue. 

OF 

ClUiL'L"Û.iîêCl 

dl' Su. CLû.LL' 
679 St. Clair Ave. West 

1104 Bloor St West 

TORONTO 

nuzUltûZ g^aHinha da cidade 

Pergunt;a da semana: s \ X * 

NOME:  
MORADA:_ 
TELî 

Entregar pessoalmente 
Resposta certa, 1 FRANCO GRÂTIS 
Resposta errada, 10% Desconto nas compras que fizer sô na Bloor 

(Zlumasco ctjï dùait, fDiaoe e depais ditâ, nâo hâ! 

673 St. Clair Ave. West M(4161658-0652 

'l 04 Bloor St West Tel: (416) 533-3199 
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JOE & DUARTE 
SAO MIGUtl,, 

em ascençao 
A duplaJOE & DUARTE, Duarte Froias e Joe 
Barbosa, naturals de Sào Miguel, residentes em 
Montreal, gravaram um novo trabalho para a Las 
Productions Westool-Quebec, intitulado "Sào 
Miguel". 
Com excepçào da cançâo "Pense em Mim", todas 
as cantigas sào da autoria de ambos os 
intérpretes, por curiosidade, tio e sobrinho. 
A gravaçâo e mistura estiveram a cargo de 
Jonathan Piette e, nas guitarras, Philippe Leclerc. 
Esta duplaJOE & DUARTE yai participar na 
grande festa dos naturals de Agua de Pau, Sào 
Miguel, que vai ter lugar em Mississauga, dia 25 
de Novembre, no Europa Convention Centre. 
Nesta festa ira actuar também o Grupo de Dança 
Popular Pauense de Montreal. 
Info: (905) 615-8426. 

plena de agit;açâa e paixâo 

A jovem Xana Carvalho é uma das mais recentes 
vozes do panorama artistico nacional. 
A cançâo "Mâgoa, Agitaçâo, Paixâo" dâ nome ao 
seu primeiro CD lançado pela ABM Records, 
corn cantigas ritmadas prôprias para as festas 
bem portuguesas à volta do mundo. 
André Maia, Gustavo Teixeira, Sérgio Castilho, 
Pedro Ferreira, Sonia Brazâo e Mick C., 
escreveram as cançôes que a bêla XANA 
interpréta corn agrado. 
Mais uma cara bonita e uma voz fresca para nos 
deliciar em dias de festa. Este trabalho da Xana 
esta em distribuiçâo na Ibersom, Ltd. 

0 puto SAuL 

o jovem SAUL, que tanta celeuma provocou 
corn a sua primeira gravaçâo, veio de novo para 
a ribalta mas, desta vez, corn trabalho mais 
limpo e calmo... Apenas, mais ritmado. 
Tem temas para a sua idade e pouco mais... 
"Gosto de ti à brava" é o tema-titulo do novo 
album de Saùl que tem ainda temas mais ou 
menos divertidos como "Lola...Bye", "Anda 
Camelo", "Concerto sem Conserto", "Bague" e 
"Feijoada". 
Dâ para entreter e mostrar também que o puto 
Saùl nâo é sô malandreco, é também um 
intérprete corn a sua graça natural e corn voz 
razoavelmente colocada. 

Apôs uma longa ausência 

o endiabrado vem de novo 

até nos para participar na grande gala do 

“Festival da Caaçâo ClRV-2000" 
no OASIS Convention Centre 

MARCOS 
e suas bailarinas, 

corn novas e inebriantes 
cançôes ao ritmo do 

Dance Music. 

Além de MARCOS, anima a 
festa o Conjunto 

STARLIGHT, os vencedores 
do Festival-1999 e os novos 

intérpretes das cançôes 
originals do certame 2000! 

Almoço e espectâculo: $35. dôlares. 
Informaçôes e réservas: (416) 537-1088, ou (905) 891-7777 

A Gala do Festival da Cançâo CIRV-2000 tem o apoio amigo de: 

lCîË.i’d;t=n.is:<£: 
A tradiçâo na arte de fazer pâo 
em 3 locals: 
1209 Dundas St. West e 
337 Symington Ave., em Toronto e 
em Oakville, no 447 Speers Road. 
  *"«•.»!«!:! ■ •    r™ 

: 

Onde encontra cames e enchidos 
da melhor qualidade 
no 713 College St, em Toronto. 
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WINTERFEST 2001 15 

Para além da paisagem, praias, convivio, concursos, 
sorteios, passatempos, prëmios, alegria e bons serviços, 
ainda a presença do incomparâvel e popular intërprete 

EMIANLICL; da talentosa SAR4I1 P4CMEC0, do consagrado 
TONY MELO, do STÀRLmOT e da energética NÊLIA (USA). 

Lima grande festa para aquecer ainda mais o ambiente. 

msaoRQfjiDEti 
763 Dundas St. W. Toronto ON M6J 1T9 

|r (416) 603^293 
l^à^^^Central IVrkway W. Mississauga ON L5B 3X9 

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 
çriqpças dps t 

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

Estes preços nâo incluem taxas 

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

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

^ (905) 615-U02 JJ, 
I wmrAimYCtemmGs.Tme jfcakjttJk-itF. 

|! VICTOR'S ESPRESSO COÏTXE MACHINES INC. 

I Tel([416) 539-0630 / Fax (416) 5394)630 
î 1090 College $t. Toronto, Ontario M6H-1B3 

fDaué Com bêlas 
decoraçôes para 

o seu lar 

974 College St. Toronto, ON 

(416) 588-4624 

GRV 
JD I O im 88.9 
NATIONAL»/ TORONTO 

WROMWS MULTICI 

m 
TORONTO 

SUPERm 

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

biLll V S.L't=d.t5L'L2 I LLLLZLB-I 

LtS- LH-!3.£ l ^S-L"^(3-LL3!3.£ 
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Comércio Externe 
Português, realizou um 
"Workshop Portugal", no 
Royal York Hotel, pleno 
de sucesso. 

A divulgaçâo do pais através deste 
tipo de mostras é importante nâo sô 
para os estrangeiros como, também, 
para os prôprios portugueses, para 
que se familiarizem cada vez mais 
corn O modernismo das regiôes e da 
oferta que encontram. 
Todas as regiôes do pais estiveram 
representadas corn excepçâo dos 
Açores por razôes que nâo 
conseguimos apurar. 
Em diâlogo corn o responsâvel do 
ICEP, Dr. Germano Sales, este falou- 
nos da importâneia deste tipo de 
acçôes para divulgaçâo de Portugal, 
suas praias e paisagens, a gastronomia 
e os tipos de acomodaçâo, 
particularmente, o turismo rural e 
maravilhosas Pousadas, grande êxito 
do turismo em Portugal. 
Por sua vez, o Dr. Luis Hespanha, 

Director da Junta de Turismo da 
Costa do Estoril, referiu-nos que 
"depois que a TAP Air Portugal 
deixou de voar para Toronto o 
mercado turistico canadiano desceu 
vertiginosamente. O Canadâ era o 
4o. mercado Mundial enquanto a 
TAP voava entre Portugal e o 
Canadâ. Vou continuar a fazer força 
para que a TAP volte ao Canada!". 
Num "virote" constante andou o 
responsâvel do Departamento de 
Turismo do ICEP, Vasco Rodrigues 
pois, a noite era dele e, claro, nâo 
chegou para as "encomendas". Uma 
noite em grande para a divulgaçâo de 
Portugal da responsabilidade do 
ICEP. 

JMC/L.Fernandes 

ICEP - Divulgaçâo de 
Portugal 
O ICEP- Institute 

À TESTA DE SÂO MARTINI10 
Sàbado 
11 de Novenibro 
às 7:00 da noite 

No salâo da Igreja de Cristo Rei 
3495 Confederation Parkway 

MISSISSAUGA 

Jantar, Espectàculo e Baile 
Som de 

TNT Productions 

Jantar servido por 

Paul Cabrai 
o chefe ideal para 

todaa as suas testas 

Venha Testejar 
Connosco. 
Nâo ralte. 

Para mais informaçôes: 
CBOS) 56S-OSS7 
CS05] B0O-B6OB 

I V corn maior prazer que 
I inicio esta coluna de 

1 ’ . Informaçâo. E se tratando 
j M À de uma coluna para 
I esclarecer düvidas e informar, o 
I nome nâo poderia ser outro: 
I Nossas Düvidas... 

Estarei ajudando a Comunidade da 
I Lingua Portuguesa a estar mais 
j consciente de suas oportunidades, 
I direitos e acontecimentos dentro da 
I Comunidade. 

I 
I Nesta ediçao, vamos informar 
I sobre o Centro ABRIGO que esta 
I corn um novo Programa de apoio 
I âs familias Brasileiras e Angolanas 
1 que aqui se encontram no Pais. 

Qualquer tipo de düvidas ou 
mesmo auxilio em relaçâo à 
Imigraçâo, trabalho, serviço 
voluntârio, preenchimento de 

I formulârios, enfim, suporte às 
I familias, este Centro esta pronto 
j para atendê-lo. 
I Os recém-chegados ao Canadâ, 
j sempre chegam cheios de düvidas e Isem saber aonde ir para se 

informar . Mas agora jâ podem 
esclarecê-las e ter uma adaptaeào 
mais amena ao novo Pais que os 
acolhe, contando corn uma Grande 
Ajuda que é o Centro ABRIGO. 

Como podes entrar em contato 
corn O Centro ABRIGO para algum 
auxilio? 

I Basta telefonar para o tel. (416) 534- 
I 3434 e marcar uma consulta. 
I Este Centro esta localizado no 
I Dufferin Mail suite 104. 

I O Centro ABRIGO jâ conta corn a 
I confiança da Comunidade da 
I Lingua Portuguesa, hâ mais de 10 
I anos, O que é um orgulho para a 
I comunidade Brasileira e Angolana, 
I fazer parte dessa grande familia. 

I E para celebrar estes 10 anos... Vai 

baver uma grande festa na Casa do | 
Alentejo no dia 3 de novembre, à | 
partir das 6.30 pm, onde irâo | 
prestigiar as Comunidades*^ | 
Lusôfanas, corn uma exposiçâo de | 
suas raizes, costumes e tradiçôes. I 
Essa Comunidade conta corn os | 
seguintes Paises; Angola, | 
Arquipélagos dos Açores e | 
Madeira, Continente, Bissau, | 
Brasil, Cabo Verde, Guiné, Macau, | 
Mocambique e Timor. I 

Vamos prestigiar e comparecer, leve I 
sua Familia! I 

Gostaria de AGRADECER o | 
carinho com que fui recebida neste I 
Jornal, e pela Linda reportagem de I 
Denise Guimarâes, publicada na | 
ültima ediçâo. I 
Apenas uma ressalva, eu trabalho | 
no Centro ABRIGO e na College- I 
Montrose CHILDREN’S PLACE 
como Family Resource Worker. E | 
desenvolvo um trabalho de I 
Outreach junto à Comunidade da I 
Lingua Portuguesa para o Toronto I 
Preschool Speech and Language I 
Service, que oferece seus serviços I 
em varias Linguas. Obrigado. I 

Qualquer düvida mande-as para j 
esse jornal que tentaremos | 
esclarecê-lo. I 

Nâo desanime jamais, mantenha | 
acessa a chama do seu ideal ! | 

Até a Proxima .... I 

The best kept secret in town! 
OBC Wood Gundy 

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

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

Call me now to arrange for a private appointment. 

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

Web site; www.cibcwoodgundv.com 
CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. 
Member CIPF 
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Comunicados 

A Associaçâo Luso-Canadiana de 
Romeiros de Sâo Miguel comunica que 
vai participar pela 11a. vez nas Romarias 
Quaresmais de Sâo Miguel. A saida dos 
irmaos e familiares de Toronto sera dia 
25 de Fevereiro de 2001. A caminhada 
dos Romeiros começa na Matriz de Ponta 
Delgada no dia 3 de Março. Os irmâos 
interessados em participar, podem 
contactar o Mestre Romeiro Antonio 
Tabico, pelo telefone: (416) 533-5485, ou 
658-3422, ou (905) 549-1124. 

A FPCBP-Federaçào dos Comerciantes e 
Profissionais Luso-Canadianos, comunica 
aos estudantes portugueses ou luso- 
descendentes interessados que tem 2 
Boisas de Estudo para alunos que 
venham a iniciar a sua carreira 
universitâria em Setembro de 2001. 
Inscrevam-se, informando um resumo da 
sua vida académica, areas académicas de 
maior interesse e envolvimento 
comunitârio. 
As Boisas de Estudo serâo entregues no 
Jantar Anual de Gala da FPCBP, dia 11 
de Novembro, no Mississauga 
Convention Centre. 
Info; (416) 537-8874. Contactem corn 
Isabel Gomes. 

A parôquia de Santa Cruz, em Toronto, 

esta a organizar a Romaria Quaresmal, 
em Sâo Miguel. A Romaria terâ inicio no 
dia 10 de Março de 2001, corn saida do 
Santuârio do Senhor Santo Cristo, em 
Ponta Delgada. Os interessados devem 
contactar o responsâvel Isaac Ferreira, 
pelos telefoneS; (416) 242-9080, 
ou 460-0683. 

Sâbado, dia 21 

-O Amor da Pâtria C. Centre realiza o 
baile NOITE AZUL, na Igreja de Santa 
Helena, abrilhantado pelo DJ "The 
Birdman". 
-A Associaçâo Migrante de Barcelos 
festeja o seu 2o. aniversârio, corn um 
jantar na New Casa Abril, com inicio 
pelas 18h30. 
Info: (416) 530-1662, ou 616-2985. 
Parabéns! 
-Asas do Atlântico S.S.Club realiza a 
noite das Vindimas, corn petiscos e 
chamarrita. Info: (416) 532-3649. 
-A Associaçâo Madeirense de Apoio das 
Festas de Câmara de Lobos em Toronto 
realiza no Madeira Canadian Club a 
comemoraçâo do 12o. aniversârio, corn 
jantar e baile corn o Conj. Chaves 
D'Ouro. Parabéns! Info: (905) 507-3215, 
(416) 656-5959 ou 377-0161. 
-A Casa Cultural de Vila do Conde, 
promove a sua festa de 3o. aniversârio, 
domingo, 22 de Outubro, no Dundas 

Banquet Place, corn almoço, Porto de 
Honra, variedades corn Suzzane Silva e 
Mano Belmonte e, baile, corn Os 
Panteras. As nossas felicitaçôes. 
Info: (416) 653-6227, ou 254-6581. 

5a. Feira, dia 26 

-Os vinhos Piriquita comemoram 150 
anos de existência. Para o efeito, os 
responsâveis portugueses e canadianos, 
promovem uma Prova de Vinhos 
Piriquita no Jump Café & Bar, em 
Toronto. Réservas: (416) 844-5384. 
Um copo à saûde! 

Sàbado, dia 28 

-A Organizaçâo Venus Creation realiza a 
sua festa de Halloween no Ambience 
Banquet Hall, corn muita müsica, 
concursos de mascaras, cujo vencedor 
ganharâ uma viagem aos Açores. 
Info: (416) 538-6788. 
rO Peniche C.Club de Toronto realiza 
corn a presença do Conj. Mexe-Mexe, o 
baile de Halloween, no 7 Croatia Street 
(Bloor e Dufferin). Info: (416) 536-7063. 
-Organizaçôes Madeira Câmara de Lobos 
realizam a festa do Outono, no salâo do 
Ukrainian National Federation, com 
jantar e baile. Info: (416) 438-2119, ou 
537-3518, ou (905) 567-4071. 

lémen/GB: 
Membre Jihad 
detido pelo 
atentado 
contra a 
embaixada 
britânica 

O présidente iémenita, 
Ali Abdlallah Saleh, 
disse à cadeia de 
televisâo al-Jazira, do 
Quatar, que um 
membro da Jihad 
islâmica foi detido pelo 
atentado de sexta-feira 
passada contra a 
embaixada da Grâ- 
Bretanha em Sanaa. 
"Um membro da Jihad 
(islâmica) é o autor do 
atentado contra a 
embaixada britânica em 
Sanaa e ele foi preso" 
pelas autoridades 
iémenitas, declarou o 
présidente Saleh numa 
entrevista ao jornalista 
da televisâo, que se 
encontrava em Sanaa. 
Afirmou que "o autor 
do atentado lançou uma 
granada por cima do 
muro que cerca a 
embaixada da 
Grâ-Bretanha.  

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça wcL àm itmiecedùfi 
kahUiial M cameA de 

aUa qiuliidade de 
Dimcutgod (fCeol Vackeu 

Horâcio Domingos 

our>o por’-buguês' unico ma 

ma OTac\o 
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TOUTtI (ORflER 
At first I struggled a little whether to 
include this article or not because of 
it religious favour. But I present it to 
here today because this is a real 
experience for many of our young 
people in the world today. After all 
World Youth Day was able to gather 
over two million people in Rome, 
with a very significant amount of 
young Portuguese persons. Not to 
mention that the next World Youth 
Day is scheduled to take place here 
in Toronto in 2002. I think any 
aspect of life that moves you into a 
more conscious way of life is good. 
The article is in no way meant to be 
exclusive. I will be happy to include 
other articles from other faiths and 
they need only be submitted. 

World Youth Day 

This August 12 to 21,1 was in Rome 
to participate in the fifteenth World 
Youth Day. It takes place once every 
two years in a different city in the 
world and it is an opportunity for 
young Catholics from all around the 
world to celebrate their faith with 
each other and with the Church. We 
had opportunities to tour Rome, to 
develop friendships, to learn about 
and share our faith, and of course, to 
be with the Pope, who absolutely 
loves and believes in young people. 
There was joy, fun, playing, singing, 
and there was also praying, suffering 
and tears. What struck me most 
about the experience was that the 
young people had so much to share 
with each other. Whatever someone 
had to share was just the thing that 
someone else needed to receive. 
When I had food or water to share, 
there was always someone who was 
hungry or thirsty. When I was open 
to listening, I could always find 
someone who had been waiting to 
talk. It really felt like we were a 
community because we supported 
and provided for one another in 
many ways. What I learned was that 
it is important to share yourself, to 

give of yourself, whatever 
you have to offer, because it 
can make a difference for 
someone else. 

Young people, 
these are World 
Youth Day's messages 
to you; 

The Word became flesh, and dwelt 
among us. This means that God 
became just like us through Jesus 
and came to share the human 
experience with us through all its 
joys and difficulties except sin. Jesus 
stayed on the cross. When Jesus was 
suffering on the cross, people all 
around him were mocking him, 
making fun of him. He could have 
said to himself, "what am I doing 
this for?" And he could have stepped 
down from the cross and left us. But 
he stayed on the cross. He decided 
that we are worth dying for. Jesus 
decided he would share everything 
about being human with us, even 
death. If he loves us that much, there 
is nothing for us to fear. So, do not 
be afraid. Jesus looked at Peter. 
Peter was the apostle Jesus most 
counted on and he said to Jesus that 
he would never let him down. But 
Peter did let him down. Peter denied 
Jesus, denied that he even knew him. 
And Peter hated himself for having 
been so weak. But as Jesus was being 
led away to be crucified, he looked at 
Peter in a way that said to him, "I 
forgive you. It’s ok. Go and be strong 
now and help the others." If Peter 
didn’t believe that Jesus still loved 
and believed in him even after he 
had been so weak, he never would 
have been able to get back up and 
become a strong and true friend to 
Christ. Like Peter, we can believe 
that Jesus looks at us, forgives us and 
believes in us even when we fail him. 
So, do not be afraid. God wants 
each one of us to be a saint, even 
those of you who right now are 

K saying, "well, not me, for 
sure." Do not be afraid to 
be the saints of the new 
millennium. With God, 
you can do it. Do ordinary 
things in an extraordinary 
way. Take time to know 
God, to love God, and to 
serve God. Pray, go to 
mass, serve others, give of 
yourselves, be active in the 
Church. There is no one 
better than Jesus to turn 

to. Like St. Peter, we can say to Jesus, 
"Lord, to whom shall we go?" Ask 
yourself, "do I have someone or 
something better than Jesus to go 
to?" When we receive communion 
we are reminded that the host is the 
body of Christ and by our "amen" we 
are saying, "yes it is". We are also 
reminded that we are the body of 
Christ and by our amen we are 
saying "yes we are". Think about the 
kind of work Christ did when he was 
on earth. He taught, he comforted, 
he fed the hungry, he forgave, he 

prayed, he healed. Now he counts on 
us to be his body - his hands, his 
eyes, his ears, his heart in the world, 
and to continue to do his work for 
one another. We can be Christ to one 
another and greet one another and 
create a community for one another. 
Yes, God loves you, he believes in 
you and he counts on you and 
through you, God can be with us. 

Carma Rosonina 

Thank you again Carma, for 
allowing me to print your article, I 
do truly and sincerely looking 
forward to presenting more articles 
from our young people. Please 
submit anything you would like to 
see published to ^ 
sdequintal@oise.utoronto.ca or call 
me anytime at 530-9967 so that we 
can make other arrangements or 
even to just discuss your ideas. May 
the Portuguese community live now 
and forever as a group that works in 
unity as all mankind should. 

Jantar de convi'vio 
de Toylanno 

Foi no passado sabado, 14, que 
Tony lanno esteve entre amigos 
num jantar em sua honra, 
organizado pela Associaçâo 
Liberal Federal, pela area de 
Trinity-Spadina. O jantar teve 
lugar no salâo de festas da igreja 
St. Francis e seguiu-se de palestras 
proferidas por varios amigos e 
companheiros de profissâo do 
homenageado, assim como o 
proprio Tony lanno teve a 
oportunidade de proferir algumas 
palavras sobre alguns objectivos 
concretizados pelo Partido Liberal 
de Jean Chrétien, nomeadamente 
a n’vel economico, e da visita que 
efectuou a Portugal, em Junho 
passado, para a cimeira Uniâo 
Europeia/Canadâ que marcou o 
encerramento da liderança 
portuguesa da UE. Tony lanno 

agradeceu a 
todos o 
apoio que 
lhe têm 
dado ao 
longo dos 
anos e disse 
estar preparado para mais uma 
campanha eleitoral que terâ inicio, 
ao que tudo indica, no proximo 
domingo, 22. 
Os interessados em apoiar Tony 
lanno na sua campanha para as 
prôximas eleiçôes fédérais, 
esperadas para o dia 27 de 
Novembre, poderào contactar o 
seu escritôrio, ou dirigir-se ao 
escritôrio da campanha eleitoral, 
localizado no 297 College St., 
junto à Spadina. 

Ana Fernandes 

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

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

visit us at: www.stclairwfieamkt.com 
shop online at: www.ishoptoronto.com 

Romolo 
Gimaroli 
Manager af 
St. Clair West 
Flea Market 
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Meteorito révéla segredes 
"Bola de fogo" que se despenhou no Canada contém informaçôes novas sobre 

as origens do sîstema solar e da propria vida 

hegou ao crepüsculo, vindo do 
fundo do tempo. Atravessou o 
céu do Alasca, da Colombia 

Britânica e do Yukon, na forma de 
uma esplêndida bola de fogo, e 
despenhou-se num lago gelado do 
Canada, à velocidade provâvel de 15 
quilômetros por segundo, mais coisa 
menos coisa. Exactamente antes do 
choque, ainda ofereceu um 
espectâculo pirotécnico, ao 
desintegrar-se corn estrondo em 
mültiplos pedacinhos negros que se 
enterraram e espalharam no gelo do 
lago Tagish. Eram quase 17 boras do 
dia 18 de Janeiro. 
Este poderia ser apenas mais um 
meteorito. Mas nâo é. Na verdade, 
tem algumas particularidades muito 
especiais. Uma delas, talvez a mais 
extraordinâria, é a idade. Depois de 
recolhidos e analisados, os mültiplos 
pedacinhos do meteorito Lake Tagish 
- foi assim que ficou baptizado - 
revelaram conter o material mais 
antigo de sempre do sistema solar, 
alguma vez estudado pelos cientistas. 
A équipa internacional que analisou 
os fragmentos retirados do lago 
canadiano publicou na revista 

Science um artigo sobre os segredos 
hâ muito guardados por aqueles 
frâgeis "bocadinhos do céu". 
O meteorito fragmentado, cuja 
aparência é semelhante à do carvâo, é 
um condrito carbonâceo, um tipo 
raro de meteorito que contém 
minerais alterados e compostos 
orgânicos. Os condritos deste tipo 
representam apenas dois por cento de 
todos os meteoritos que anualmente 
sâo detectados na Terra. 
E nesta margem minima de enviados 
do espaço que muitos cientistas 
fundamentam, alias, a tese da 
existência de vida extraterrestre, 
justamente devido à presença na sua 
composiçâo de elementos orgânicos. 
A anâlise da constituiçâo minerai do 
Lake Tagish e dos sens isôtopos de 
oxigénio e de carbono revelou que 
este meteorito pode mesmo pertencer 
a uma nova classe de condritos 
carbonâceos, mais primitivos do que 
qualquer um dos que foram 
descobertos anteriormente, afirmam 
os cientistas envolvidos na pesquisa, 
que foi coordenada pelo investigador 
Peter Brown, da Universidade do 
Western Ontario, no Canada. 

A entrada do Lake Tagish na 
atmosfera terrestre no inicio deste 
ano foi um espectâculo memorâvel 
para muitos privilegiados, alguns dos 
quais ainda conseguiram ter sangue 
frio (e tempo) para registar imagens 
em video e em fotografia da sua 
passagem no céu. 
Para calcular a trajectôria do objecto 
e a sua velocidade até à espalhafatosa 
queda no gelo do lago canadiano, a 
équipa liderada por Brown 
entrevistou 70 testemunhas oculares e 
recolheu diversas fotos e gravaçôes 
em video. 
Juntando todas a peças do puzzle, os 
investigadores calculam que a origem 
do meteorito esta bem no centro da 
cintura de asterôides, localizada entre 
Marte e Jupiter. Essa é uma das 
razôes por que esperam conseguir 
reconstituir o ambiente primordial do 
sistema solar e, sobretudo, identificar 
os tipos, e respectivas quantidades, de 
elementos que constituiam a nuvem 
de poeiras e materials que deu origem 
ao sistema solar. 
A anâlise carbônica dos fragmentos 
recolhidos revelou também que 
algum do carbono présenté no 

meteorito esta contido em diamantes 
microscôpicos, ou seja, em 
pequenissimas particulas de poeira 
interestelar que se escapou para 
dentro da gigantesca nuvem solar, 
antes da formaçâo do sistema solar. 
De acordo corn o artigo publicado ira 
Science, este extraordinârio 
meteorito poderâ ser, alias, o mais 
rico de sempre em material 
interestelar. 
Os primeiros fragmentos do 
meteorito recolhidos do gelo 
permanecem "congelados", o que traz 
outra vantagem ao seu estudo: pela 
primeira vez, os cientistg.s vâo poder 
analisar uma gama muito 
diferenciada de compostos volâteis e 
orgânicos de um meteorito primitivo. 
Estes materials orgânicos, para 
grande excitaçâo dos que defendem a 
tese da vida disseminada por todo o 
universo, podem conter pistas novas 
sobre os constituintes primordiais da 
vida e a forma como se expressaram 
no nosso planeta. 

CHK'ROLI ! 

ülIlfîMOBIti 

CHEV-OLDS 
MA muito que | 
West York Chev-Olds ^ ! 
serve os portugueses corn I I 
uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas d 
carga ou passageiros nas melhores 
/Condiçôes de financiamento. 
Para quaisquer reparaçôes 
"mdcêoiûcaSy basta contactar 
JMbinuel Fonseca: 656-1200. ■trega de peças e acessôrios 

. toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Macîel 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@ldirect.com 
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SAGITARIO 
U/n a 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

JêIÊÊÊI^ 

AQ^UARIO 
21/1 a 19/2 

Você assume uma nova atitude em 
relaçâo a parceria e casamento. 
Um nativo de Leào, muito 
romântico, tem muito a ver corn 
essa mudança de sentimentos. 

Aquilo que se espera que aconteça, 
de facto ocorrerâ. Tome nota dos 
sens sonhos, leia e escreva e 
estude-os. Um nativo de Touro 
marca presença esta semana. 

Você receberâ muitas ofertas. 
Mantenha a cabeça no lugar. 
Aproveite para fazer exercicio. 
Um nativo de Virgem tem um 
papel simpâtico na sua semana. 

PRIXES 
20/2 a 20/3 

I I MM—■ 

Para a aplicaçào prâtica do 
prodnto, é necessârio talento. Você 
poderâ fazê-lo, se nâo ficar 
cansado. Um nativo de Escorpiâo 
vai encorajâ-lo a tomar a decisào 
certa. 

CARANGlIE)0 
21/6 a 21/1 

A sua criatividade esta em 
ebuliçào. Incentive um membro 
da familia a escrever. Aquilo que 
estava escondido serâ revelado 
para o seu beneficio. 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

TOURO 
21/4 a 20/5 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Alguma confusào na area do 
trabalho. Tente manter a cabeça 
fria e nâo se précipité. Um nativo 
de Aquârio estarâ do seu lado 
para o ajudar a escolher o 
caminho certo. 

LEAO 
22/1 a 22/8 

' •'ssm 
Enfatize a harmonia e a 
diplomacia. Descubra para onde 
esta a ir e porquê. 
Destaque para o seu lar, mùsica e 
um romance em estilo elegante. 

Objectos de valor perdidos serâo 
recuperados. Hâ um clima de 
confusào, mas você saberà 
reverter a situaçâo. 
A possibilidade de investimentos 
é alta. 

VIRGEM 
23/6 a 22/9 

Nâo pense que a demora é o 
mesmo que derrota. Um 
telefonema interurbano vai 
confirmar as suas reivindicaçôes. 
Um nativo de Peixes vai estar do 
seu lado esta semana. 

Semana favorâvel. Você 
conquistarâ amigos e influenciarâ 
pessoas. Um colega de trabalho 
faz um gesto de amizade, 
rétribua. Nativos de Touro irào 

^ ajudâ-lo. 

RAEANÇA 
23/9 a 22/10 

Milita gente vai lhe dizer: "Isso 
nâo se parece consign." Nâo 
importa, seja determinado, lute de 
acordo corn as suas convicçôes. 
Cuidado corn o amor. 

No iim, você acaba por vencer, 
apesar da inveja das pessoas. 
Termine o que começar. 
Abandone projectos destinados ao 
fracasso. A sua vitôria supera 
ressentimentos. 

^Fala do seu passado, présente e futuro. 

^Ajuda-o no seu amor, casamento, negocio 

saùde, depressôes, àlcoolismo e reunificaçôes. ^ 

^Conhecida internacionalmente 

►Poçôes de amor e remédios 

^Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

3 Lelturas 
$25.00 

^ 625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

(418) 

638-0582 

dapalma 
da mâo, 
cartas e 
bola de 
cristal 

Resultados 
Imediatos! 

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1-Inverter; senhora. 2-Parti- 
dârios; grosseiro.3-Tesos; in- 
troduzi. 4- llha corn lagoa 
interior que comunica corn o 
mar; obra jocosa (pl.).5- 
Familia; padecera. 6- 
Esporeiras. 7-Perseguir. 8- 
Destrui; somei. 9-Abrande; o 
m. q. bordo.ârvore. 10-Volta; 
sumptuoso. 11-Nome de 
mulher (inv.); expedis. 12- 
Aparelhara (o cavalo); planta 
rasteira da familia das aristo- 
loquiâceas. 

Verticals: 
1-Cada uma das varas a que se atrela o cavalo, nos veiculos; arma branca 
(pl.). 2- Arremedar; expede. 3- Rigidez; sem moral. 4- Leve; que se dedica à 
ecologia. 5- Afiiçâo (inv.); insuie; brisa. 6- Isoladamente; elemento de origem 
grega que exprime a ideia de aima, espi'rito. 7- Batrâquios anuros; épice. 8- 
Abrev. de abade; possuirâs; sacerdote muçulmano. 9- Ser senhor de; boi 
sagrado da Antiguidade Egi'pcia. 10- Aguças; respeita. 11- Privar da vida; 
ligar-se. 12- Aplanar; furioso. 

Soluçâo na horizontal: 
1- Virar; Madama. 2- Amigos; boçal. 3- Ri'gidos; meti. 4- Atol; sâtiras. 5- Lar; i; 
penara. 6- R; esporas; r. 7- A; acossar; a. 8- Démoli; s; adi. 9- Amoleça; acer. 
10-Giro; opi'paro. 11- ataga; emitis. 12- Selara; àsaro. 
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100% Jovem 21 

Agora as 6“feiras o ritmo é jovem.^. 
»Û5XCA 

Mfo 

ROCK 
DANCE 

POP 

RAB TECNO 

das 21:00 as 24:00 horas. 
\ LOUCURA TOTAL 

V ^ - •* ** ** Corn apresentaçdo de Jomie Irio 

<A=>VEM 
Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 

c ENTRCVI8TAS 

NOVIDÂDE8 

TOPS 

AGENDA 

BIOGRAEIAS 

DESTAQLE 

MDIOHEAD mms DE SURPRESA 
No seu tom humiidc. Thorn Yorkc, o vocalista dos Radiohead, nSo 
deixou de expressor à MTV a sua surpresa pelo facto de a sua 
banda ter atingido o lugar de topo da Billboard. 
O grupo de Oxford encontra-se definitivamente na mô de cima. 

Thorn Yorke confessou ao serviço noticioso da MTV o seu cstado de surpresa perante o facto de 
"Kid A", 0 présente registo discogrdfico dos Radiohead, ester a liderar a tabela norte-americana de 
dibuns. "E realmente espantoso, e estou apenas a tenter desfrutar este momento. Eu quero dizer 
(um dia) aos meus filhos «olha, isto aconteceu»", afirmou Yorke. De lembrar que hd très anos, 
desde "Fat of the Land" dos Prodigy, que uma banda britânica nao atingia a liderança da tabela de 
dibuns da Billboard. Os Radiohead lideram simultaneamente o top de dibuns britânico. O numéro 
considerdvel de vendes de "Kid A" em todo o mundo (em Portugal, "Kid A" teve entrada directe para 
0 terceiro lugar da tabela de dibuns) nao deixa de ser um feito, tendo em conta que o registo 
discogrdfico dos Radiohead é, aparentemente, de audiçSo inacessîvel para um publico mais vasto, 
nao esquecendo também o facto de a banda ter prescindido, neste dibum, dos mécanismes 
promocionais habituais. O grau de exposiçao dos Radiohead ganha proporçoes crescentes, tendo a 
banda actuado no passade sdbado no célébré programa televisivo norte-americano "Saturday Night 
Live", onde tocaram "The National Anthem" (tema no quai foram acompanhados por uma secçâo de 
metais, à semelhança do que vai acontecendo nos seus concertos) e "Idioteque". Thorn Yorke, no 
final do programa, exibiu um cartaz de apoio a Ralph Nader ("Deixem Ralph debater"), o candidate 
do Green Party que tem sido excluido dos debates televisivos presidenciais nos Estados Unidos. 

tel I 
I 
I 

i 

I 

M 

ZANKYE WEB 

% 
Soluçôes para 

DESIGN 

f 

"S. 

Internet 

Construimos e desenhamos 
paginas para a Internet 

Gerîmos a sua îmagein Online 

Voeê esta preparado? 
Nos Estamos I 

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

1 (800) 585 5004 
Faiamos Português 

I 
i 

I 
i I 
I I 
I 
I 

I 
i 
1 
I 
I 
i i 

i 
i 
I 

O RE6RESSO DA 
NAÇÂO SEPULTURA 

Os Sepultura estao cm estüdio, no Rio de Janeiro, o gravar o 
seu novo album, "Nation". Sera o segundo longa duraçSo da 
banda brasileira sem o contributo do vocalista Max Cavalera. O 
novo album deverd ser editado no princîpio do proximo ano. 

"Nation" sera o titulo do novo album dos 
Sepultura, segundo declaraçoes à MTV, 
por parte do seu produtor Steve Evetts. 
A banda brasileira jd gravou um total de 
dezassete temas, de onde se incluem 
très versôes - "Bêla Lugosi's Dead" dos 
Bauhaus, e "Rise Above" e "Cruxifix's 
Annihilation" dos Black Flag. A versâo 
dos Bauhaus deverd fazer parte do novo 
dibum dos Sepultura, enquanto que as 
versoes dos dois originais dos Black Flag 
deverao ir para lados-b de singles. O segundo dibum dos Sepultura a ser 
vocalizado por Derrick Green (o substitute de Max Cavalera) é descrito 
por Steve Evetts como sendo mais proximo de elementos do punk, e corn 
uma linha mais meiddica, negando qualquer conotaçao pop nas novas musicas 
dos Sepultura. A banda deverd iniciar as misturas do novo dibum em Nova 
lorque, a 5 de Novembre. O dibum anterior dos Sepultura, "Against", data 
de 1998. 

: «Festivar da Cançâo CYRV-2000*> " 
* As inscriçdes para a participaçSo do Festival terminam no dia 31 
« de Outubro. O espectdculo do dia 26 de Novembro (Domingo), 
® terd a participaçao do artista Marcos, o agrupamento Starlight e 
• os vencedores do Festival do ano passado. Nao percam! ® 
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AUIGA^E 
Luxuoso apartamento no 
coraçâo de Mississauga. 

$1.700 por mês. 

Tel: (416) 603-3532 

(905) 507-0284 depolS das 19:00 

PROFESSORESpreciâiii-se | 
Precisam-se professores de português para ^ 

GEORGETOWN, OAKVILLE e | 
MISSISSAUGA, I 

Tempo parcial: Deve estar no local de tr2ibalho 
às 17h30, com subsidios de transporte. 

Enviar a "O Milénio" a candidatura com C.V., 

indicando disponibilidade e endereçada à 
Escola Complementar Portuguesa. 

TrutascomNatas ' 
InCREDIEMTES; 

4 trutas 
Margarina q.b. 
Sal, pimenta e salsa a gosto 
2 dl de notas 
7 limào 

Precisa-se 
Pessoal para a limpeza. 
Tel: 416-593-4383 

Serralheiro e ajudante. 
Tel: 416-763-7429 

Pessoal para companhia de relva. 
Tel: 905-507-3915 

Pessoal para trabalhar em telhados, 
com ou sem experiência. 
Tel: 416-876-8484 

Recepcionista. Tel: 416-651-1210 

Mecânicos. 
Tel: 416-251-3333 e fale com Manuel. 

Secretâria com experiência. 
Enviar resumé pelo fax: 416-535-4735 

Modista. Tel: 416-964-9220 

Alfaiate e vendedora com experiência. 
Tel: 416-654-8710 

Carpinteiros de acabamento. 
Tel: 416-569-4217 

Pessoa para limpeza. 
Tel: 416-442-4992 

Pessoal para fabrica de cogumelos. 
Tel: 905-878-9375 

Cabeleireira com experiência e pessoa para 
serviço doméstico. 
Tel: 416-653-9214 

Cozinheira com experiência. 
Tel: 416-531-2214 

Pedreiros. 
Tel: 416-834-7959 e fale com Antonio Manuel. 

Pessoal para limpeza na area de Hamilton e 
Burlington. 
Tel: 905-821-7171 ext: 30 

Carpinteiros e ajudantes. 
Tel: 416-656-2668 

Pessoal para limpeza. 
Tel: 416-407-2056 

Pintor/preparador para oficina portuguesa. 
Tel: 416-534-1141 e fale corn Luis. 

Pedreiros. 
Contacte Ana pelo tel: 416-762-5947 

Carpinteiros para môveis de cozinha, portas e 
janelas. 
Tel: 416-910-7322 

Pessoal para trabalhar em «drywall e tape». 
Tel: 416-398-7730 

(OflEECCflO: 
Esvazie, escame, limpe e lave muito bem as 
trutas. Unte corn margarina um pirex e 
disponha as trutas. Tempere corn sal e pimenta. 
Bata as natas para que engrossem um pouco, 
juntamente corn sumo de limâo a gosto e uma 
pitada de sal. Despeje sobre as ttutas e leve a 
forno bem quente, e pré-aquecido, durante 
cerca de 20 minutes. Décoré corn salsa e 
rodelas de limào, acompanhado corn puré de 
batata 

Cabeleireira para salao unisexo. 
Tel: 416-658-0104 

Pessoal para fâbrica de cadeiras. 
Contacte Sr. Oliveira pelo tel: 416-241-3079. 

Pessoal para jardinagem. 
Tel: 905-851-3571. 

Pessoal para a limpeza na area de Mississauga. 
Tel: 416-328-8563. 

Empregada de balcâo para padaria. 
Tel: 416-658-9817.  

Mais oportunidades de emprego 
disponiveis no Abrigo Centre. 
Para mais informaçôes, Tel: 416-534-3434 

Queques corn corintos 

IncpcDitntts: 
100 gr de farinha 
7 colh. café de fermenta em pô 
100 gr de margarina 
150 gr de açûcar 
2 ovos 
1 dl de leite 
60 gr de corintos 
1 pitada de sal 

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

(416) 538-0084 
U[i[Lg (416) 538-0940 
[l^^DmisiOOs info@omilenio.com 
©®iT[f©Q®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

COnPECCÔO: 
Misture a farinha corn o fermento, incorpore a 
margarina, o açûcar e os ovos batidos, 
misturados corn o leite. Mexa bem corn uma 
colher de pau e junte os corintos. Unte e 
polvilhe cerca de 20 formas de queques e 
distribua a massa enchendo-as até cerca de 2/3. 
Leve a cozer nos 200°C, corn o forno pré- 
aquecido, durante cerca de 20 minutes. 

r 
Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

■I 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( ï 
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SAÜDE 23 

SALDC CM 8LA CASA 

ODORES E DORES A VOITA DO 
O cheiro é um sentido intimamente 
ligado ao prazer fisico e, através deste, 
ao desenvolvimento corporal, sexual, e 
propagaçâo das espécies. Na natureza, 
O aroma das flores atrai os insectos que 
transportam o pôlen propagador da 
vida vegetal; mas o olfacto nâo é menos 
importante na propagaçâo da vida 
animal. No corpo humano, os odores 
naturals, e os perfumes usados para 
estimular a atracçâo, exercem um 
poder etéreo de aproximaçâo, e 
ligaçâo. E o cheiro que nos dâ o gosto 
pelos prazeres da mesa, e nos permite 
saborear melhor do que corn o paladar. 
Assim como os bons aromas fazem 
atrair, e estimular os apetites dos 
corpos pelas coisas, ou dos corpos 
pelos corpos, os maus cheiros causam 
repulsào e afastamento. 
O olfacto, pela sua complexidade, é o 
menos estudado e compreendido de 
todos os sentidos. Nâo tem a precisâo 
da ôptica da vista, nem da acùstica do 
ouvido. O seu fundamento é a quimica 
dos odores, fluida e delicada, a roçar as 
fronteiras do desconhecido. Moléculas 
volâteis das substâncias odorosas têm 
de atingir o tecto da cavidade nasal, e 
dissolver-se no muco que cobre as 
células receptoras do olfacto. A falta de 
cheiro é na maioria das vezes um 
problema temporârio, causado por 
virus ou alergias. Quando a inflamaçâo 
atinge as células receptoras, estas 
perdem a capacidade de descriminar 
odores. Também qualquer doença que 
afecte o acesso das moléculas 
aromâticas ao contacta corn as células 
receptoras, pode produzir falta de 
cheiro. Os traumatismos da cabeça, 
incluindo as fracturas do crânio, ou 
dos ossos nasais, sô sâo responsâveis 
por menos de 5% das perças de olfacto, 
e os tumores cerebrals sâo causas raras 
dessa perça. 
A rinite é a inflamaçâo do interior do 
nariz. A grande maioria das rinites 
infecciosas sâo causadas por rinovirus. 
Esta virose, o resfriado comum, ou 
vulgar constipaçâo, causa um 
corrimento aquoso ou entupimento 
das fossas nasais e, ao contrârio da 
gripe causada pelo virus influenza, nâo 
causa febre nem complicaçôes 
perigosas. Nâo existe qualquer vacina 
para este mal comum, a causa mais 
frequente de ausências ao trabalho. 
Mas para a gripe, a vacina é uma opçâo 
prâtica e ütil, capaz de prévenir, pelo 
menos em 80%, esta doença, ou as suas 
complicaçôes. As gotas e vaporizadores 
para descongestionar, ou secar as 
secreçôes nasais, podem ser ùteis no 
tratamento da rinite, mas sô se forem 
usados por poucos dias, e corn cautela 
e moderaçâo. O seu uso prolongado, 
por mais de très a cinco dias, embora 
satisfaça o doente por dar alivio 
imediato, vai causar uma congestâo 
nasal muito pior do que a inicial, e 

dificil de tratar. Depuis da paragem do 
medicamento, essa rinite pode levar 
muitas semanas a desaparecer. 
O pôlen das ârvores, relvas, ervas, ou 
outras substâncias inaladas, como as 
fezes dos âcaros do pô, animais 
invisiveis que muitas vezes 
compartilham connosco os colchôes da 
cama, podem causar rinite alérgica. Na 
mucosa nasal, pâlida e inchada pela 
inflamaçâo alérgica, podem formar-se 
crescimentos carnudos chamados 
pôlipos. Quando os pôlipos nasais 
estâo a causar dificuldades à 
respiraçâo, ou a contribuir para a 
presença de sinusite ou perça do 
olfacto, devem ser removidos por 
operaçâo. Embora a operaçâo seja 
simples, os pôlipos têm tendência a 
voltar. 
O septo nasal que divide as duas 
narinas, raramente as divide em duas 
cavidades iguais; quase sempre tem 
uma curva e concavidade que, quando 
é exagerada, pode obstruir, às vezes 
completamente, uma das narinas. Os 
defeitos do septo podem contribuir 
também para o aparecimento de 
sinusite ou falta de cheiro, problemas 
que se podem corrigir corn uma 
operaçâo plâstica do septo nasal. As 
duas cavidades, ou fossas nasais, têm 
em ambos os lados saliência ôsseas, os 
cornetos, para aumentarem a sua 
superficie, e deste modo contribuirem 
para moderar a condiçâo do ar 
atmosférico e protegerem as vias 
respiratôrias de secura ou frios 
excessivos. 
Os seios da face sâo cavidades no 
interior dos ossos facials. Esses ossos 
sâo: o frontal na testa; os dois 
maxilares na cara; o etmôide no tecto 
do nariz; e o esfenôide na base do 
crânio. As suas cavidades vêm drenar, 
por meio de orificios, às fossas nasais. 
Quando os seios ficam inflamados, e se 
enchem de mucosidades infectadas, 
aparece a sinusite. Os seios maxilares, 
por serem os maiores, e os de 
drenagem mais dificil, sâo os que 
infectam corn mais facilidade. Os seios 
frontais, por cima das ôrbitas, sâo os 
que mais prôximos ficam das 
meninges e, se a sinusite frontal nâo for 
tratada corn rigor, pode dar origem a 
ajuntamentos de mucosidades e, 
raramente, causar infecçôes perigosas 
dentro da cabeça. 
A sinusite aparece muitas vezes depuis 
dum resfriado. A rinite da constipaçâo 
vai causar, nâo sô propagaçâo da 
infecçâo aos tecidos das cavidades dos 
ossos, mas também obstruir os 
orificios de drenagem e facilitar a 
infecçâo por bactérias corn a produçào 
de pus. A doença manifesta-se por 
dores mortiças, sensaçâo de pressào, e 
sensibilidade à pressào sobre as areas 
afectadas da face, por cima e à volta do 
nariz. A sinusite do osso esfenôide é 

rara, e dâ dores no meio da cabeça. As 
dores da sinusite aumentam para a 
tarde e diminuem corn repouso no 
leito. O tratamento da doença faz-se 
corn antibiôticos e descongestionantes 
nasais por via oral. Na sinusite crônica, 
a cirurgia endoscôpica dos seios 
facials, com restabelecimento da 
drenagem por métodos cirürgicos, é 
imprescindivel para a cura. 
Sangrar do nariz é um problema 
bastante frequente. Os vasos 
sanguineos do septo sâo muito 
superficiais, e por isso, um simples 
esfregar do nariz, espirrar, ou assoar 
corn força, podem causar derrame de 
sangue. A secura do ar pode originar a 
formaçâo de crostas que, ao 
desprenderem-se, aumentam a 
propensâo para sangrar. Este problema 
é mais frequente no inverno, e nos 
habitantes de casas corn aquecimento 
sem humidificaçâo. Nestes casos o 
melhor tratamento é a prevençào corn 
o uso de humidificadores centrais, ou, 
se isso nâo for possivel, um 
humidificador no quarto de dormir. 
Quando o nariz começa a sangrar, o 
doente deve sentar-se corn a cabeça um 
pouco inclinada para a frente, 
comprimir as narinas corn os dedos 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

indicador e polegar exercendo pressào 
contra a cara, e deve manter a pressào 
sem interrupçâo por dez minutas, a 
respirar pela boca.. Com a pressào 
sobre as veias do nariz o sangue, quase 
sempre, para; mas se o sangue nâo 
parar, ou correr para a garganta, a ida 
imediata a um serviço médico de 
urgências é uma necessidade. Cinco 
por cento das hemorragias nasais sâo 
na parte de trâs do nariz, e podem ser 
muito dificeis de controlar, pondo em 
perigo de vida o doente. Se um tampào 
de compressâo nâo conseguir parar o 
sangue, o doente vai necessitar de 
tratamento médico especializado ou de 
cirurgia urgente. 
Em medicina, como em qualquer 
trajecto ou situaçâo da vida, as coisas 
simples e vulgares, como o sangrar do 
nariz, geralmente nâo sâo, mas podem 
ser por vezes, bastante complicadas. 
Para lidar corn elas é necessârio a 
calma e o bom senso, geralmente 
dificeis de conseguir se nâo houver a 
segurança do conhecimento. 

C U R Y s 1, K R 

3080 Dufferin St. 
(at Lawrence), TORONTO 
Telephone 416-781-4628 



24 MISCELÂNIA 
Quinta-feira, 19 Outubro, 2000 

O MILÉNIO 

tlOVBS ÜSCOLflS PBM 0 EUSIItO Dfl ÉCUB POBTUCUtSB flO OlITflPIO 

Reginaldo de Melo, aa lado de Dra. Cmça Assis Pachemimordenadoméoi 
ensino, e otitros professores na entrega de diplomas a alunos da sua escolm 

Todos queremos Escolas e 
Professores para o ensino da lingua 
portuguesa aos nossos filhos e netos. 
A continuidade de Portugal por estas 
paragens (e outras) esta na lingua. 
Esta missâo cabe a todos nos. 
Sobre este premente assunto falamos 
com O Director da Escola 
"Scarborough Portuguese School", 
Eng. Reginaldo de Melo que, em 
sociedade corn o Director da Escola 
"King Diniz", Arq. Carlos Mendes, 
formaram a Escola Complementar 
Portuguesa e pretendem abrir 
Escolas de português pela Provincia 
do Ontario. 
-Quais as razôes que vos levaram a 
estender as vossas escolas a 
Mississauga e Oakville? 
-As Escolas Portuguesa de 
"Scarborough" e "King Diniz" 
associaram-se este ano lectivo de 
2000-01, sob o nome de ESCOLA 
COMPLEMENTAR 
PORTUGUESA, para leccionar 
lingua e cultura portuguesas nos 

distritos de Peel e Halton. 
Fizemos na continuidade o que, vai 
para algum tempo, objectivamos: 
procurar -como escola comunitâria e 
complementar do ensino, eventual e 
correntemente recebido nas prôprias 
familias e/ou nas escolas canadianas- 
ser ùtil nas zonas onde os 
portugueses residem. 
Em tal sentido e tentando nâo ferir 

os interesses jà estabelecidos, 
contactâmes as Direcçôes Escolares, 
os Conselheiros Escolares dos 
diverses bairros, as Escolas das areas 
seleccionadas, as Igrejas onde hâ 
Pârocos de expressâo portuguesa, 
fizemos alguma propaganda com 
distribuiçâo de panfletos e amincies 
de radio e no jornal e finalmente 
reunimos os pais interessados e 
aceitamos inscriçôes. Tivemos 
excelente colaboraçào de muitos a 
quem sinceramente agradecemos 
mas muito particularmente do Vice- 
Presidente dos Conselheiros do 
Distrito da Halton, Sr. Ed Viana e de 
Monsenhor Resendes da Igreja de 
Cristo-Rei a quem aqui queremos 
deixar em destaque pelo apoio dado 
ao ensino da nossa lingua e cultura. 
Estâo alinhadas para abertura a 
curto prazo e agora pendente apenas 
das autorizaçôes das Direcçôes 
Distritais Escolares, em Oakville a 
Escola de St. Luke (Winston 
Churchill/Kingsway Dr.) e em 

Mississauga St Joseph, 
em Streetsville, Bishop 
Scalabrini no 
cruzamento da 
Confederation com a 
Central Parkway West e, 
ainda, St. Edmund na 
Melton Drive. 
Temos cerca de 60 
matriculas para nâo falar 
dos inümeros 
telefonemas que estamos - 
recebendo. Continuâmes 
porém a aceitar novas 
inscriçôes pois, outras 
très escolas poderâo ser 
activadas. Agradecemos 
a colaboraçào que tem 

sido dada pelos prôprios pais 
interessados na difusào da noticia 
desta ocorrência. Estamos pendentes 
das Direcçôes Escolares para a 
abertura imediata. 
-Diz-se que em Toronto tem vindo a 
aumentar o numéro de Escolas que 
leccionam português. Quai a vossa 
opiniâo e que influência terâ tido 
esta situaçâo na vossa decisâo? 

-Sabemos que Toronto tem visto 
aumentar o numéro de escolas 
particulares de português e como 
consquência, o numéro de alunos 
inscritos por escola, a diminuir. Nâo 
foi facto que nos activasse, pois 
entendemos sô acontecer face ao 
desencanto corn a aprendizagem 
recebida e ainda pelo desinteresse 
das direcçôes das referidas escolas 
pelos professores -que dizem ser seus 
mas de que apenas temporariamente 
dispôe. 
Sendo profissionais dinâmicos, estes 
professores abandonam a breve 
trecho as escolas onde iniciaram 
actividades no Canada e abrem nova 
escola na prôpria casa ou algures, 
criando novo nücleo de interessados 
o que acaba por aumentar o numéro 
dos que se dedicam a aprender 
portugês e mais, vào constituir 
motivo de estabilizaçâo da despesa 
(propina ou donativo) a liquidar 
pelos pais dos alunos que as 
frequentam. 
Quantos outros, apôs terminadas as 
aulas nas escolas comunitârias e/ou 
aos sâbados, vâo dar explicaçôes nas 
prôprias casas ou algures 
objectivando completar o parco 
salârio, para irem sobrevivendo?! 
As estatisticas que por ai se 
propalam, tomaram em conta estas 
escolas? 
Porque nâo consultam antes a 
Coordenaçâo do Ensino de 
Português no Canada que -a nâo ser 
que se trate de informaçâo 
confidencial- certamente darâ 
melhor. Façam um inquérito directe 
às escolas. Virificarâo que algumas 
consideradas em tempos as maiores, 
jâ praticamente nem existem. 
E quantos estudantes aprendem 
português nas Escolas Catôlicas e 
Püblicas de Toronto? Que estâo para 
fechar, vai nâo sei para quantos anos! 
Entâo e as taxas nâo chegam?! Pois 
têm bom remédie se as nâo querem 
aumentar, entreguem-nos às Escolas, 
para leccionar português e cultura 
apôs as aulas canadianas e os alunos 
de expressâo portuguesa que estejam 
interessados e os professores que 
fiquem no desemprego assim como 
os controladores (que nos dizem ser 
muitos), mas sô os de expressâo 

portuguesa. Deixem falar os velhos 
do Restelo... Esqueçam-nos. Nâo 
chegou Alcâcer Quibir?! 
Porque razâo Portugal havia de dar 
tanto apoio ao ensino de português 
no Canada como dâ ao dos 
émigrantes (?) que se estabeleceram 
nos seus parceiros da Comunidade 
Europeia? Donde recebe o Governo 
Português as verbas para-tâo 
prestimoso apoio na Europa? E 
aonde ia Portugal encontrar quem 
lhe desse o dinheiro, digamos a 
crédito, para investir em Toronto 
nesta almejada acçâo? Esqueçam... 
Quanto a nôs, amigos, começamos 
corn 28 alunos em 1993-94 e dois 
professores, em 1997-98 éramos 322 
alunos e 22 professores, em 1998-99 
somamos 384 alunos e 26 
professores, em 1999-2000 -face à 
secessâo das escolas ao norte da St. 
Clair- 157 alunos e 16 professores e 
no présente ano lectivo unificada de 
novo e em estreita colaboraçào corn 
a "King Diniz" para os Distritos de 
Peel e Halton, somos cerca de 400 
alunos e 31 professores, embora corn 
mais trabalho e preocupaçôes do que 
antanho até pela dispersâo em area. 
Doutores das Universidades 
portuguesas, muito bem, quanto 
custam? Quem paga? Ah, jâ sei, 
temos os PALOPS. E entâo onde 
esta o maior povoamento de 
expressâo portuguesa? Encontrei, é 
no Brasil! E hâ uma associaçâo das 
Universidades dos Paises de Lingua 
Oficial Portuguesa cujo Secretârio é 
português e o présidente Reitor de 
uma das melhores Universidades 
Brasileiras. E que tem feito a 
Direcçâo Escolar Catôlica?! Quem 
vai ensinar português a quem? E a 
Universidade de Toronto? Como? 
Falta o quê? Quem paga? Quanto 
custa? Voltamos ao mesmo. 
Deixemos os mortos de Alcâcer 
Quibir em paz! Optemos pelo grito 
do Ipiranga. 

E, corn todas estas interrogaçôes e 
desbafos, deixamos o professor 
Reginaldo de Melo partir ao 
encontro dos seus alunos e objectivos 
imediatos. Corn ou sem dificuldades 
que a lingua portuguesa seja 
ensinada aos nossos jovens. 
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Sporting humilhado pelo Spartak 
e afastado da segunda fase 
O Sporting ficou afastado da segunda 
fase da Liga dos Campeôes de 
futebol, ao ser goleado por 3-0 pelo 
Spartak de Moscovo, em jogo da 
quarta jornada do Grupo A, 
disputado no Estâdio de Alvalade. 
Corn a vitôria do Real Madrid sobre 
O Bayer Leverkusen, os campeôes 
nacionais, que protagonizaram uma 
exibiçâo mediocre ante o campeâo 
russo, estâo jâ matematicamente sem 
possibilidades de seguir para a fase 
seguinte, somando très derrotas e um 
empâte. Jogando pela primeira vez 
em "casa", desde 12 de Setembro 
(empâte corn o Real Madrid), depois 
de dois jogos em terreno alheio, o 
Sporting voltou a desiludir os cerca 
de 25 mil adeptos présentes em 
Alvalade, recebendo uma autêntica 
liçào de bem jogar futebol do 
campeâo russo. E o escândalo sô nâo 
foi maior porque, na fase final do 
encontro, quando a defesa leonina jâ 
nâo existia, o Spartak encontrou pela 
frente um seguro Schmeichel e, 
quando este nada podia fazer, os 
avançados russos "condolam-se" do 
Sporting e falhavam lances sucessivos 
de golo. As fragilidades defensivas do 
Sporting, bem évidentes nos ùltimos 
jogos, foram exploradas de forma 
exemplar pelos moscovitas, os quais, 
neste aspecto, roçaram a perfeiçâo. A 
agravante advém do facto de, ao 
contrârio de encontros recentes, a 
équipa treinada por Augusto Inâcio 
nâo te sido capaz de concretizar as 
poucas oportunidades que construiu. 
O Sporting entrou em campo corn o 
"onze" esperado, corn César Prates e 
Horvath nos lugares de Quim Berto e 
do castigado Paulo Bento, em 
comparaçâo corn o ultimo jogo, da 
Primeira Liga, ante o Desportivo das 
Aves (4-3). Em relaçâo ao encontro de 
Moscovo, da terceira ronda da Liga 
dos Campeôes, registaram os 
regressos aguardados de Joâo Pinto 
(castigado para o encontro na capital 
russa) e Acosta, saindo Hugo e 
Mpenza, numa tentativa de Inâcio 
conferir maior acutilância ao ataque 
leonino. Do lado do Spartak, o 

treinador Oleg Romantsev manteve-se 
fiel ao tradicional 4x4x2, apostando 
na dupla de ataque que resolveu o 
jogo de Moscovo, composta pelos 
brasileiros Robson e Marcâo. Baranov 
e o prôprio Marcâo foram as ünicas 
alteraçôes relativamente ao jogo 
anterior entre as duas équipas, 
substituindo Stokers e Shirko, que 
iniciaram a partida no banco de 
suplentes. O Sporting entrou no jogo 
denotando algumas cautelas, 
respondendo desta forma ao 
calculismo corn que os russos 
encararam uma partida que nunca 
séria decisiva para as suas aspiraçôes 
na prova, ao contrârio dos "leôes". O 
sinal mais pertenceu aos campeôes 
nacionais, sem, no entanto, criar 
perigo, nem mesmo através dos livres 
do defesa brasileiro André Cruz, que 
dispôs de duas ocasiôes na fase inicial 
do encontro. A passagem dos 15 
minutas, na primeira oportunidade 
de que beneficiou, o Spartak 
inaugurou o marcador, contando para 
tal com a infelicidade do defesa 
Dimas, que desviou para a propria 
baliza um cruzamento tenso de Titov. 
Com o Spartak a defender bem e a 
explorar, ainda que de forma timida, 
o contra-ataque, o jogo sô voltou a 
conhecer alguma emoçâo cerca dos 
30 minutas, quando Joâo Pinto 
centrou do lado direito para o remate 
de cabeça de Acosta, que um defesa 
russo tirou sobre a linha de golo. O 
Sporting revelava bastantes 
dificuldades em criar desequilibrios 
na defesa russa e Inâcio decidiu 
"mexer" na équipa, substituindo o 
inofensivo Rui Jorge por Rodrigo. 
Corn quatro elementos de forte 
pendor ofensivo - Rodrigo, Sa Pinto, 
Joâo Pinto e Acosta - os "leôes" 
terminaram a primeira parte "em 
cima" os moscovitas. Aos 41 minutas, 
na sequência de um canto. Beta quase 
repunha a igualdade, mas o remate 
de cabeça do "capitâo" do Sporting 
foi, de novo, desviado por um defesa 
do Spartak sobre a linha. Dois 
minutas mais tarde, foi Acosta quem, 
isolado perante o guarda-redes russo 

fCHURRÀSOUEIRÀ AVEIRENSEI 
Frango na brasa de 
carvâo 
Bairrada e muito mais.- 

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

Tel: (416) 538-3197 • Fax: (416) 538-9415 
^^^1184 Bloor St. W Toronto, Ontario M6H 1N2 

Filimonov, falhou de forma incrivel o 
remate e, com ele, a possibilidade de 
levar o jogo empatado para o 
intervalo. O Sporting entrou na 
segunda parte como terminara a 
primeira e, aos 46 minutas, gritou-se 
golo em Alvalade quando André 
Cruz acertou finalmente a "mira" na 
conversâo de um livre directo, mas a 
bola acertou nas malhas laterais da 
baliza russa. Mas foi o Spartak, uma 
vez mais sem aviso prévio, quem 
aumentou a vantagem, aos 52 
minutas, por intermédio de Titov, 
num lance em que a passividade da 
defesa leonina foi exaspérante, com 
os russos a ganharem sucessivos 
ressaltos numa zona "proibida". A 
reacçâo de Inâcio demorou cinco 
minutas, fazendo entrar Pedro 
Barbosa (na primeira presença apos 
longa ausência por lesâo) e Mpenza 
para as posiçôes de Horvath e Joâo 
Pinto. Aos 60 minutas, Pedro Barbosa 
esteve em evidência ao efectuar um 
remate espectacular fora da ârea, 
obrigando Filimonov à sua primeira 
grande intervençâo, desviando a bola 
para canto. Très minutas mais tarde 
foi Schmeichel quem negou o 3-0 ao 
Spartak, ao deter o remate de Bulatov 
que surgiu isolado perante o guarda- 
redes dinamarquès do Sporting. Com 
a defesa do campeâo nacional 

completamente 
desorientada, o Spartak marcou c 
mesmo aos 68 minutos, corn Titov a 
bisar, rematando de cabeça, sem 
qualquer tipo de marcaçâo, em plena 
pequena ârea leonina. No minuta 
seguinte a sorte nâo esteve do lado do 
Sporting, quando Acosta, também 
isolado no "coraçâo" da ârea 
moscovita, rematou corn violência à 
barra da baliza de um impotente 
Filimonov. Respondeu o- Spartak no 
lance imediato, através de uma 
desmarcaçâo de Bezrodny sobre o 
lado esquerdo, corn Schmeichel a 
negar o golo ao médio russo. Até ao 
final foi sempre o Spartak quem 
ameaçou fazer o 4-0 e ampliar a 
dimensâo do escândalo, mas as 
intervençôes de Schmeichel e a 
inoperância dos avançados russos no 
remate final evitou humilhaçâo 
maior. [j] 

Uma semana nos Açores 
corn tarifa aérea 

e carro de aluguer 
a partir de 

o 
por pessoa 

(Dupio) em Nouembro 

Contacte jà o seu agente de viagens, 

pois este especial é por tempo limitado, 

preferindo viajar corn a S ATA EXPRESS. 
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dâassL(fïicaçâû 
Equipas 

trePORTO 
2 SP. BRAGA 
3 SPORTING 
4SALGUEIR0S 
5B0AVISTA 
6 P. FERREIRA 
7REIENEHSES 
8 BENFICA 
8FARENSE 
lOMARlTIMO 
llUNÜiOIEIRIA 
12GUIMARAES 
13ALVER0A 
14DESP.AVES 
15 ESI AMADOUA 
16 CAMPOMAIOR. 
17BEIRA-MAR 
18 GIL VICENTE 

J V E D M S P 

6 
5 
5 
5 
4 
4 
3 

3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

0 
2 
1 
O 
2 
0 

3 

2 
1 

1 
3 
1 
3 
2 

1 1 
O 4 
0 2 

O 2 

1 15 
0 13 
1 16 
2 11 
1 13 
3 14 
1 10 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
4 
5 
3 
5 
5 

4 
7 

18 
17 

10 
8 
5 
7 

10 
6 

11 
6 
6 

8 16 
8 15 
6 14 
8 12 
6 12 

11 
10 
10 
9 

7 
6 
5 

4 
2 
2 

8 
8 
5 

11 
13 
10 
14 
11 
16 
17 
12 

{T jornada) 
Boavista - P. de Ferreira 1-0 
Oniâe Leiria - Maritlffle, 1-0 

Sport. Braga-G. Vicente, 3-1 
Desp. Aves - Sperting, 3-4 
Benfica - Belenensea 1-0 

L Amadora - Campomaior. 4-0 
Beira-Mar-Farense,0-2 
Salgneiras-Alverca,3-1 

FC Porto - V. Guimarâea 2-0 

(8“jornada) 
Campomaiarense - Beavista 

Sporting-FC Parta 
Paçes Ferreira-Benfica 

Farense-Uniio Leiria 
Maritime-Est Amadora 

Vit. Guimaràes - Beira-Mar 
Alverca-Besp.Aves 

Gif Vicente-Salgueiros 
Belenenses-Sp. Braga 

PORTUCUCSfl DE fUTE&OL 
^ PROPISSIOnflL 

CO 

Resultados PtiximaiOFoadi 

elhores lllarcadores 

Miki FEHER (Braga) 

Renivaido Jesus "PENA" (FC Porto) 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 
Luis PEDROSA (Salgueiros) 
HASSAN Nader (Farense) 

4 golos: 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
PAULO VIDA (Paços Ferreira) 

3 golcis: 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
EUEL Santos (Belenenses) 
Marcos "MARCÂO" (Belenenses) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 
JOÀO PEDRO (Salgueiros) 

JORN^L 

O MILENIO 
Uma presença aemanal 

Resultados e Classificaçèes 

CONfERËHCiA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa J 
Ottawa Senators 5 
Boston Bruins 7 
Montreal: Canadiens 6 
Buffalo Sabres 5 
Toronto Maple Leafs 5 

Encontros de terca^feira 

Sabres 3 Canadiens 4 
Mighty Ducks 4 Islanders 3 

Senators 6 Flyers 1 
Avalanche 4 Capitals 3 

Devils 3 Thrashers 3 
,, Blues 1 Red Wings 2 

Kings 1 Predators 1 
Bruins 1 Oilers 6 

CONEERlNCIAOCIDENTAl 
Divisâo Noroeste 

P Equipa J P 
9 Edmonton Oilers 7 11 
7 Colorado Avalanche 6 10 
6 Vancouver Canucks 6 8 
4 Calgary Flames 5 4 
4 Minnesota Wild 5 1 

f( PORTO 

Pena condicionado 
e em duvida para Alvalade 
O futebolista brasileiro Pena, do FC 
Porto, realizou treino condicionado, 
nas Antas, e permanece a dùvida 
quanto à sua recuperaçâo para o 
encontro de sâbado, em Alvalade, 
frente ao Sporting, da 8®“ jornada da I 
Liga. O goleador portista contraiu no 
treino de terça-feira uma entorse no 
tornozelo direito, apôs ter chocado 
casualmente corn um colega, e 
abandonou a sessâo de preparaçâo 
amparado e sem conseguir apoiar o 
pé no chào. 

O boletim clinico de Pena révéla 
"evoluçâo favorâvel", tal como o de 
Rubens Junior, enquanto 
Esquerdinha, poupado a trabalho 
intensivo para nâo forçar o seu 
regresso à competiçâo, jâ nâo 
constitui preocupaçâo para o 
departamento médico. 
O FC Porto treinou "à porta fechada" 
no relvado principal das Antas, onde 
o técnico Fernando Santos ultima a 
estratégia para a deslocaçâo a 
Alvalade. E] 

PflRflü'MPKOS: SlDntYZOOO 

CiGlista paralîmpico espanhol atropelado 
o ciclista paralimpico espanhol Manuel 
Diaz e o seu piloto. Oscar de la Cruz, 
foram atropelados terça-feira à noite, 
junto da Aldeia Olimpica de Sidney, 
por um automôvel, informou um 
membro da delegaçâo paralimpica 
espanhola. Segundo o mesmo porta- 
voz, o tandém ficou totalmente 
destruido, tendo as duas vitimas sido 
expelidas para a via püblica, mas apesar 
da espectacularidade do acidente. 

"tanto o ciclista como o seu guia nâo 
sofreram ferimentos de gravidade, 
como ficou provado nas radiografias 
efectuadas, podendo prosseguir a sua 
participaçâo nas provas". 
O médico da delegaçâo espanhola esta 
a acompanhar os dois desportistas, que 
jâ regressaram à Aldeia Olimpica, e que 
na altura do acidente treinavam nos 
arruamentos da cidade perto dos 
alojamentos olimpicos. E] 
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Campeonato Nacional de Ful^ebol - 00 
(CIL IKQIUIÜPi^ 

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

JJ IP 

13 
13 
13 
12 
12 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
4 
4 
3 
2 
1 

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

7* Jornada 
Bragança - FC Porto ”B" 
Trofense - Sandinenses 
Pevidém - Famalicào 
Leixôes - Esposende 

Sp. Braga "B" - Gondomar 
Canelas Gaia - Ermesinde 

Vizela - Infesta 
Paredes - Fafe 

Lourosa - Moreirense 
Sào Joào Vér - Vilanovense 

CIL IK{^imiIPi^ J| IP 

1 OLI\ EIRENSE 6 16 
2 TORREENSE 5 13 
3SP.POMBAL 6 13 
4 FATIMA 5 12 
5SP.COVILHÀ 6 12 
6SANJOANENSE 5 12 
7FEIRENSE 5 7 
8 LOURINHANEN. 5 7 
9 0LI.BAIRR0 6 7 
lOARRIFANENSE 6 6 
11 MARINHENSE 6 5 
12 VILAFRANQEEN. 5 5 
13 CALDAS 6 5 
14 AC.VTSEU 5 5 
15ÀGUEDA 5 4 
16ALCAINS 6 4 
17 TORRES NOVAS 5 2 
l8CtCUJÀES 6 2 
19 D. COIMBRA 3 1 

Resultados 
Sp. Covilhà - Torreense. 1-1 
Sp. Pombal - Torres Novas. 1-0 
Oliveirense - Marinhense. 1-0 
Àgueda - Arrifanense. 0-3 
Vilafranquense - Oiiv. Bairro. 2-1 
Sanjoanense - Cucujàes. 3-0 
Feirense - Caldas. 2-2 
Fàtima - Alcains. .3-1 
Lourinhanense - U. Coimbra. 1-0 
Folga: Acadcinico de Viscu 

7‘ Jornada 
Académico de Viseu - Sp. Covilhà 

Torreense - Sp. Pombal 
Torres Novas - Oliveirense 

Marinhense - Àgueda 
Arrifanense - Vilafranquense 

Oliveira do Bairro - Sanjoanense 
Cucujàes - Feirense 

Caldas - Fàtima 
Alcains - Lourinhanense 

rUKBOL: CSPflnUfl 

Raûl diz que équipa “merengue 
vai apoiar Hgo uo Neu Camp 
O avançado internacional do Real Madrid Raûl 
disse que todos os seus companheiros de équipa 
vâo apoiar o português Luis Figo no seu regresso 
de sâbado a Nou Camp, onde o espera um 
ambiente bastante dificil. "Figo vai sentir um 
ambiente contra ele, o que sera lôgico, mas uma 
vez que comece o jogo vai ter todo o apoio dos 
colegas. Nâo é um jogo de Figo contra o 
Barcelona, mas do Real Madrid corn o Barcelona, 
e vai ter todo o nosso apoio", disse Râul. O 
avançado espanhol considerou o médio português 
uma excelente pessoa, e sublinhou que 

"futebolisticamente nâo tem nada a provar, jâ que 
é um dos melhores do Mundo". No piano pessoal 
Raûl aproveitou ainda para afirmar que Luis Figo 
é uma pessoa corn quem se gosta de conviver, e 
revelou que nas concentraçôes da équipa 
madrilena é corn o português que costuma passar 
mais tempo, jâ que costumam repartir o quarto. 
Raûl revelou que vai desejar sorte ao médio luso e 
quando questionado se Figo iria celebrar caso 
marcasse um golo, o avançado disse: "Nâo sou o 
Figo, mas imagino que celebrarâ os golos, como 
outro qualquer". E] 

DRASIL 

Adepto inventa aerosol para 
evitar “batotas” no futebol 
Um adepto brasileiro preocupado corn as 
pequenas "batotas" do futebol inventou um aerosol 
que os ârbitros podem utilizar para marcar na 
relva o lugar exacto das barreiras. O produto, num 
pequeno tubo de aerosol, comum e corrente, é na 
realidade espuma que permite assinalar a posiçâo 
exacta em que se deve erguer a barreira de 
jogadores, quando da marcaçâo de faltas. 
"Ocorreu-me quando vi o jogo do Brasil-Argentina 
(para as eliminatôrias do Campeonato Mundial 
2000), quando o ârbitro assinalou uma falta e um 
comentador desportivo perguntou: quem garante 
que a barreira esta no lugar certo?", explicou o 

inventor Heine Allemagne, ao jornal diârio O 
Globo. O produto esta a ser analisado pela 
Confederaçâo Brasileira de Futebol e também pela 
Federaçâo Internacional de Futebol Associado 
(FIFA). Por enquanto, as autoridades desportivas 
do estado brasileiro de Minas Gerais, de onde 
Allemagne é oriundo, jâ deram o seu parecer 
favorâvel. O aerosol serâ pendurado na cintura do 
ârbitro, como se fosse um telemôvel. Allemagne, 
publicitârio de profissâo, assegura que foi a sua 
aima desportista que o orientou e nâo o lucro: 
"Agora nâo me importo corn as vantagens 
financeiras", disse ao Globo. E] 

4‘Jornada 

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

1 ST.ANTÔNIO 

2 ANGRENSE 

3 SANTIAGO 

4 MADALENA 

5 LUSITÂNIA 

6 VILA FRANCA 

7 LAJENSE 

8 FLAMENGOS 

9 VILANOVENSE. 

10 PRAIENSE 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

7 

7 

6 
6 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

(CIL IKtgJUIÜPA. 

1 SEIXAE 
2 ATEÉTICO 
3 PORTIMONENSE 
4 CÂM.LOBOS 
5 t.MADEIRA 
6 MACHICO 
7 0PERÀRIO 
8 BARREIRENSE 
9 OLHANENSE 
10 SPORTING B 
11 MICAELENSE 
12 BENFICAB 
13 ESTORIL 
I4SESIMBRA 
15 LOL’LETANO 
16 CASA PI A 
17 ORIENTAL 
18 LL'S.ÉVORA 
19 MARITIMO B 
20CAMACHA 

JJ IP Resultados 
Op. Desportivo - Benflca "B", 0-0 
Allético - Lusitano de Évora. 1-1 
Micaelen.se - Barreirense. 0-1 
Seixal - Camacha. 4-1 
Câmara de Lobos - Oriental. 0-0 
Olhanense - Portimonense. 1-3 
Louletano - Sesimbra. 0-1 
Uniào da Madeira - Estoril-Praia. 3-2 
Casa Pia - Machico. 0-0 
Sporting "B" - Man'timo "B". 1-1 

7‘ Jornada 
Operàrio Desportivo - .Atlético 
Lusitano de Évora - Micaelense 

Barreirense - Seixal 
Camacha - Câmara de Lobos 

Oriental - Olhanense 
Portimonense - Louletano 

Sesimbra - Uniào da Madeira 
Estoril-Praia - Casa Pia 
Machico - Sporting ”B" 

Benfica "B" - Man'timo ”B" 

Ca m |3 e o n at»0 
di 

OL «(IJUJIIIPA 

1SERZEDELO 
2 MONÇÀO 
3 MARIA FONTE 
4 VIANENSE 
5 VALENCIANO 
6TER.BOURO 
7 FÀO 
8TAIPAS 
9 LIMIANOS 
10.1OANE 
M NEVES 
12 MONTALEGRE 
13 AMARES 
14 MIRANDÊS 
15 MERELINENSE 
16 VILAVERDENSE 
17 P.SALGADAS 
18CABECEIRENSE 

12 
12 
11 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
I 
0 

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

Serie C 
OL XQHTinPA 

1 VALECAMB. 
2 ESTARREJA 
3 OL.HOSPITAL 
4 SOURENSE 
5 S. ROQUE 
6 MIRANDENSE 
7 ANADIA 
8 CESARENSE 
9 P.CASTELO 
lOF.ALGÔDRES 
11 MANGUALDE 
12GAFANHA 
13 AVANÇA 
14SATÀO 
15 OL. FRADES 
16GOUVEIA 
17 LOUSANENSE 
18GUARDA 

13 
11 
II 
10 
9 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 

Mangualde - Satào, 1-0 
Cesarense - Lousanense, 4-0 
Sào Roque - Fornos Algores. 2-1 
Anadia - Avança, 2-2 
Estarreja - 01. Frades, 4-1 
Gouveia - Valecambrense. 2-3 
Mirandense - Sourense. 1-3 
Gafanha - Guarda. 2-0 
Oliveira Hospital - P. Castelo, l-O 

Serie E 
OL IQUmiPA 

1 AG.CAMARATE 
2 MAFRA 
.1 CORUCHENSE 
4 RIB.BRAVA 
5 OL.MOSCAVIDE 
6 0DIVELAS 
7 ALCOCHETENSE 
8 SINTRENSE 
9 1° MAIO 
10 ELVAS 
11 SACAVENENSE 
I2CALIPOLENSE 
1.1 PORTOSANTENS. 
14 PONTASSOLENS. 
15 LOUREL 
16 S.VICENTE 
I7SAM.CORREIA 
18 FANHÔES 

1.1 
II 
II 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
4 
4 
1 
0 

Sacavenense - Alcochetense. 0-0 
1° Maio - Pontassolense. 0-0 
Lourel - Âguias Camarate, 1-2 
Coruchense - Samora Correia, 3-1 
Elvas - Sào Vicente, 1 -0 
Portosantense - Oli. e Moscavide, 1-1 
Ribeira Brava - Sintrense, 3-0 
Odivelas - Calipolense. 3-0 
Fanhôes - Mafra, 1-3 

I P.RUBRAS 
2AVINTES 
3 DRAGÔHS SAND. 
4 ESMORIZ 
5 PEDROUCOS 
6 VILA REAL 
7 L AM EGO 
8 RIBEIRÀO 
9 LIXA 
10 REBORDOS'A 
II AMARANTE 
12 P.BRANÀO 
13 FIÀES 
14TIRSENSE 
15 RIO TINTO 
I6T.MONCORVO 
17 LOUSADA 
18 S.MARTINHO 

Dra. Sandinenses - T. Moncorv'o. 3-0 
Esmoriz - Ribeirào. 1-0 
Pedrouços - Lousada. 3-1 
Fiàes - Rio Tinto. I -0 
Lamego - Vila Real, I -3 
Rebordosa - Paços Brandào. 3-1 
Amarante - Lixa. 2-3 
Pedras Rubras - Sào Martinho. 3-1 
Avintes - Tirsense, 3-1 

Serie □ 
CL 4J IP 
I FAZENDENSE 5 13 
2BENFICACB 5 13 
3 BENEDITENSE 5 13 
4SERTANENSE 5 10 
5 U.TOMAR 4 9 
6 PORTALEGRENS. 5 7 
7ALMEIRIM 5 7 
8 EST.PORTAL. 4 7 
9B1DOE1RENSE 5 7 
lOMlRENSE 5 7 
! l PORTOMOSENSE 5 6 
12 PENICHE 5 5 
I3SERNACHE 5 4 
14CARANGUEJEIR. 5 4 
15 ALCANENENSE 5 3 
16 BOMBARRALENS. 5 3 
17U. SANTARÉM 3 1 
18 FERROVIÀRIOS 5 1 

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

Serie F 
CL IE(^II7inFA 

1 F.BARREIRO 
2 PINHALNOVENS. 
3 PADERNENSE 
4AMORA 
5 LUS. VRSA 
6CASTRENSE 
7ESTRELA VN 
8 VASCO GAMA 
9 ESP. LAGOS 
10 JUV.ÉVORA 
11 ALMADA 
12 0URIQUE 
13 FUT.BENFICA 
14 ALMANSILENSE 
15QUARTE1RENSE 
16BEJA 
17 PALMELENSE 
18 PESCADORES 

13 
12 
10 
9 
9 
9 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
1 

Pescadores - Castrense. 0-2 
Vasco Gama - Futebol Benfica. 2-1 
Pademense - Beja, 2-1 
Quarteirense - Àmora. 0-2 
Fabril Barreiro - Almansilense. 2-1 
Est. V’endas Novas - Palmelense. 3-0 
Juv. Évora - Lusitano VRSA. 2-0 
Ourique - Esperança Lagos. 0-2 
Pinhainovense - Almada, 3-1 
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