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Seman 
Urn acontecimento 
comunitàrio 
e urn abraço entre 
Pertugal e e Canada 
Até 28 de Outubro, a sede-social da Casa 
do Alentejo, em Toronto, é o Lar de 
milhares de portugueses, particularmente 
gente da planlcie alentejana para, em sâ 
camaradagem, viverem o canto e a mùsica 
do Alentejo, o sabor da sua comida tipica 
e o convlvio e as novidades que sô ali 
podem encontrar. 
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Multis e vallosas Balsas da 
Estuda, antraguas a filhas 

I1183. 
O Ministro 
da Defesa 
do Canada, 
Art Eggleton, 
félicita Tony 
Dionisio, 
pela 
iniciativa 
da criaçâo 
de Boisas 
de Estudo 
na Local 183. 
^Pagina 4 

Mel Lastman visitou a comunidade portuguesa, tendo dialogado na 
"Portugal Village" corn comerciantes e amigos, na compai^a dos 

responsâveis da DOMA-Dimdas/Ossington Merchants Association, 
zona da Dundas St., compreendida entre a Shaw St. e Dufferin St, 

e na Ossington Ave, entre a Harrison Ave. e a Argyle St., em Toronto. 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-ClRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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sem vér1:ebras 

i Li esta semana que, em Paris, estao à venda 
I peças da Diva Maria Callas, "lembranças da sua 
I intimidade", uma mulher que morreu na solidao. 
I Também tenho lido que, apôs a morte da Diva 
I portuguesa Amalia Rodrigues, começou a 
I "guerra" de interesses à volta do espolio que ela 
I deixou. E, continuam a romancear, a solidao em 
I que viveu e morreu. 
I Porque sera que as grandes personalidades do 
i: mundo, desde a arte até à alta finança, passando 
f pelo poder e por todos os outros sectores, vivem 
I e morrem na solidao? 

Mcsmo com dinheiro, fama e benesses de toda a 

ordem, nao conseguem ser felizes? 
Na minha simples optica, é apenas e so porque 
nao conseguem ter esta pequena realidade que se 
chama... LIBERDADE. 
O dinheiro e o poder, nao compram a Liberdade. 
E verdade, qual a diva ou ricaço deste mundo 
que pode, nas calmas e descontraidamente, 
andar a assobiar na rua, visitar e fazer compras 
nas lojas, andar descalço e feliz pelas praias, 
como eu ou como tu, simples mortals? 
Quern pode usufruir o poder da Liberdade nao 
vive na solidao! 
E por isso que nao me preocupa riqueza nem 
poder. Mas, nao procurem tirar-me a Liberdade 
que possuo porque, ai, sim, revolto-me e luto até 
cair. Até na morte quero ser livre, quero ser eu a 
decidir... 
A Liberdade é o bem mais precioso do homem e 
da mulher! 
Deus me livre de deuses e diabos, da riqueza e do 
poder, da ambiçâo e do egoismo... 

Cfl TU |_f] leitores 
Ola, ola minha gente! 

Ca estamos de novo com as novidades locals. 

Esta semana um pouco diferente do habitual... 

Vamos começar com uns versos da BIA, carinha 

catita e voz do Grupo Coral Feminino da Casa 

do Alentejo (entre outras actividades...), 

que tern por titulo, 

"O MEU SONHO". 

Esta noite estava a sonhar 
Acordei com uma alegria 
Que no Alentejo Ja vivia 
E vivia para continuar... 
O galo cantava e a galinha a saltar 
Os caes ladravam, os gatos miavam 
Os grilos grilavam e eu... ? 
Continuava a sonhar... 

A lavar no meu tanque 
A roupa eu esfregava 
O Sol dourado me bronzeava 
Mas... que sonho tao profundo 
Parecia estar n'outro mundo 
Com o Alentejo eu sonhava. 

Naqueles lindos prados 
Suave terra madura 
Eu me sentia mais segura 
Que a rocha no mar. 
Porque era com o Alentejo 
Que eu estava a sonhar 
Era um sonho tao Undo 
Que eu nâo queria acordar. 

Mas de madrugada acordei 
Na minha cama eu me sentava 
Para os lados eu olhei 
Os meus olhos esfregava 
Logo depois verifiquei 
De um sonho eu acordava. 

Para ter a certeza 
A minha janela eu espreitava 
Eu vi a neve a cair 
Depois deixei de sentir 
O Sol que me bronzeava. 

Para a minha cama eu voltei 
E a Deus eu fui rezar 
Nâo importa de madrugada acordar 
Se corn o Alentejo todas as noites sonhar! 

A paixâo a comandar o pensamento da BIA nesta 
XVI Semana Cultural Alentejana. Quantas e 
quantos, continuam a sonhar corn o Alentejo? 
Matem saudades, na sede-social da Casa do 
Alentejo, em Toronto, na Semana Cultural. 

A "PIN"-Portuguese Interagency Network, 
promove na Dufferin Mail, em Toronto, uma 
"FEIRA DE SAÛDE" para a comunidade 
portuguesa, no dia 4 de Novembre, corn inicio as 10 
da manhâ e até às 6 horas da tarde. Haverâ 
exposiçôes, ensino sobre serviço de saùde, 
demonstraçôes e divertimentos ao vivo. 
Aqui esta uma "FEIRA DE SAÛDE" que 
recomendamos a todos. Quando se trata de saùde 

todos os conselhos e demonstraçôes sâo ùteis. 
Todos os caminhos vâo dar à Dufferin Mail, a 4 de 
Novembre. 

O F.C. do Porto de Toronto vai estar em festa 
comemorativa de aniversârio, de 29 de Outubro até 
dia 5 de Novembre. Sâo as festas do "13o. 
Aniversârio do F.C.P.T.". As nossas felicitaçôes. 
No dia 29, chegada dos convidados, Jülio Marques, 
Présidente das Filiais e Delegaçôes do F.C.P. e, o 
atleta internacional, actual técnico do F.C.Porto, 
Rui Barres. Nos dias 30 e 31, passeios em Toronto 
e a Niagara falls. 
Dia 1 de Novembre, visita ao Centro de Treino 
Profissional do Sindicato / Local 183, a convite de 
Tony Dionisio. 
No dia 2, jogo de futebol de homenagem a RUI 
BARROS, no Lamport Stadium, às 19h00, entre o 
F.C.Porto de Toronto e o Gil Vicente de Toronto. 
Depois, jantar em Kitchener com Inâcio Mota e os 
Dragôes locais. No dia 3, "Porto de Honra" às 
19h30, na sede-social e, um Bufete quente, a sôcios 
e convidados, no New Casa Abril. 
No sâbado, dia 4 de Novembre, Jantar de Gala, às 
19h30, no New Casa Abril Banquet Hall. Actuaçôes 
de Nancy Costa, Miguel Cordeiro e a Luso Can- 
Tuna. 
Uma semana azul-e-branca, sem macula! 
Info: (416) 531-6411, (905) 275-0818, (416) 760-9086, 
(416) 5164841, ou, ainda, (416) 531-4841. 
Parabéns e muitos anos de vida e de sucessos! 

Até à prôxima. 
JMC 
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A simpâtica Lîdia Cassiana Teixeira 
Figueira, viùva do pioneiro Arnaldo 
Francisco Figueira, é uma mulher 
marcada pela emigraçâo, talvez 
porque nunca quis partir da sua terra 
natal. 
Lidia Cassiana Teixeira, nasceu em 

dinheiro mas nâo o que achava justo. 
Este conjunto de acontecimentos 
provocou-lhe falhas de saüde. No 
prôprio trabalho, devido à sua 
instabilidade, foi transferido para o 
interior, tomando conta dos serviços 
de limpeza da Union Station. Cada 
vez mais debilitado, 0 coraçâo nâo 

Arnatd» Figueira corn dois companheiros de équipa, 

no Ateneu, no ano em que se sagrou campeào 

da Madeira, em 1949/50. 

Lidia Figueira, no Madeira Park, cam a 

ftko Chartes e a nela A lemndre. 

Santa Luzia, Funchal, em 3 de Agosto 
de 1919. 
Conheceu e casou corn o Arnaldo 
Francisco Figueira, na Igreja de Santa 
Luzia, em 1949. 
Seu marido Arnaldo Figueira, nasceu 
em Santa Maria, Funchal, no dia 27 
de Abril de 1918. Depois de fazer a 

Escola Industrial, foi para 
funcidnârio da Junta Autônoma dos 
Portos, no Funchal. Paralelamente, o 
Arnaldo Figueira praticava desporto 
e era ârbitro de futebol. No 
desporto, salientou-se no Ténis de 
Mesa (Ping-Pong), tendo sido 
campeào da Madeira em 1949/50, 
pelo Ateneu Desportivo, de quem 
era ferveroso adepto. 

Em 1953, tal como vârios 
conterrâneos, o Arnaldo Figueira 
resolveu partir para o Canada, na 
primeira emigraçâo oficial de 
madeirenses. De Halifax, onde 
chegou, foi enviado para Toronto. 
Nos arredores de Toronto iniciou a 
sua aventura de emigrante nas 
quintas, onde teve de se adaptar, ora 
plantando e arrancando végétais, ora 
tratando de animais. 
Sempre procurou que sua mulher 
Lidia lhe fizesse companhia mas, esta, 
conhecedora através de vârias 
leituras, dos sacrificios que a 
esperavam, negava-se a partir. No 
Hospital dos Marmeleiros, no Monte, 
no dia 10 de Novembro de 1950, o 
casai Figueira foi bafejado corn o 
nascimento da filha Maria José 
Teixeira Figueira e, a tarefa de 
criar a filha, jâ lhe bastava, 
embora longe do marido. 
Nâo contente corn a situaçâo, 
em 1958, o Arnaldo Figueira 
deslocou-se à Madeira e trouxe 
consigo a cara-metade. Lidia 
Figueira chegou a Toronto em 
Maio de 1958. No dia 20 de 
Dezembro de 1958, nasceu em 
Toronto, o filho Charles 

Maria José e o marido Gonçalves 
(hoje estâo divorciados) corn os Jîlhos 

Leslie, Andrew e Rvan. 

se reformar, em 1995. 
No inicio da sua vida, em Toronto, 
juntamente corn outros 
madeirenses, o Arnaldo Figueira 
organizou o movimento para a 
abertura do Canadian Madeira 
Club. O Arnaldo Figueira por falar 
e escrever inglês, foi dos mais 
activos membros do movimento e, 
também, o primeiro présidente do 
Canadian Madeira Club. Por 
discordar da compra do Madeira 
Park primeiro do que a compra da 
sede para o Canadian Madeira 
Club, desviou-se da colectividade. 
A Lidia Figueira, hoje, vive sô e Jâ 
começa a sentir-se sô. Vive no 
apartamento que seu marido lhe 
deixou. Um dia vai para casa da 
filha, no outro para a companhia do 
filho. Um rame-rame diârio que jâ 
vai cansando... 
E muito bem recebida pelos filhos e 
netos mas ainda nâo decidiu se vai 
passar a viver corn um dos filhos e 
deixar a sua casa. 

Corn alguma frequência visita a 
Madeira. Por câ, juntamente corn 
algumas amigas, passeia até vârios 
locais da Provincia. 
Deixa passar os dias... Nunca desejou 
ser emigrante. 

JMC 

Francisco Figueira. 
Nesta altura jâ o Arnaldo Figueira 
mudificara o rumo dos seus 
trabalhos, particularmente no 
Inverno, onde à noite, se dedicou à 
limpeza. Também, a certa altura da 
vida, trabalhou para uma companhia 
de seguros, até que conseguiu entrar 
para a CP Railways. 
Na companhia dos Caminhos de 
Ferro iniciou a carreira como 
responsâvel da mudança de linhas 
para os comboios de diferentes 
destines. Entretanto, a casa em que 
viviam na Roxton, foi expropriada, 
para dar lugar à actual St. Luke 
School. Teve conhecimento de que 
recebeu menos pela sua casa do que 
um dos vizinhos, apelou e foi a 
Tribunal. Conseguiu mais algum 

resistiu e morreu no dia 5 de Tulho de 
1975. 
Paralelamente, a Lidia Figueira 
trabalhou nos Zellers e, mais tarde, 
na limpeza de casas particulares, até 

CANADIAN MADEIRA CLUB 

Cofloft No. 

Nomtÿ .FXCHTEX.HÂ  
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Açores 

Pescador açoriano tenta dar a volta ao mundo à vela 
    MTT î M  A/T_ _1   * 11 .11 Um pescador açoriano 

Genuino Madruga - parte 
sexta-feira da ilha do Faial para 
tentar dar a volta ao Mundo 
em dois anos num barco à 
vela, anunciou o Clube Naval 
da Fîorta. O "skipper", de 50 
anos, propôe-se fazer esta 
viagem de circum-navegaçào 

no "Hemingway", um veleiro 
em fibra de vidro, de H metros 
de comprimento, que desloca 
cerca de 14 toneladas de 
arqueaçâo bruta. Nesta viagem, 
que deverâ estar concluida no 
Verâo de 2002, faz-se 
acompanhar de um tripulante, 
Rogério Botelho. Genuino 

Madruga, natural da ilha do 
Pico, prevê fazer escala em 
Cabo Verde, Caraibas, 
Venezuela, Panamâ, 
Galapagos, Tahiti, Polinésia, 
Austrâlia, Ilhas Mauricias, 
Madagascar, Africa do Sul, 
Ascençâo ,Santa Helena, Brasil 
e Cuba. 

□ia S5 de IMovembro 
□ Saida de Toronio; 9:00 AM 
a Passagem por Etobicoke: 10:00 AM 
a Paragem em Bufalo [USAI para fazer compras 

(Haverâ cppôes de desconiol 
D Paragem também pelo Casino Niagara Faffs 

onde cada pessoa receberà nm cupâo de $10 para jogar no casino. 
□ Regresso a Bufalo para assistir ao espectàculo 

de luzes de Natal a Fétima Paie com Maria Dinis 

INFO: [416) 712-8744 
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POUPE DtNHEIRO $$$ EM TOPAS AS CHAMAOAS QUE FIZER COM 
A MAIS S^LiDA AtJERNATIVA CANAOIANA EM LONOA PiSfANCiA 

membros da local 183 
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Unçâo e Cristina Vieira. As jovens a 
baterem aos pontos e aos contos... os 
rapazes! 
O Comité que escolheu os 24 
estudantes presenteados corn as 
Boisas de Estudo, foi constituido por: 
Julian Fantino-Honourary Chair, 
Mario J. Calla, Joe Carraro, Sam 
Ciccolini, Mike Colle, Vilma 
Cortelucci-Fiuza, Commendatore 
Alberto Di Giovanni, Luciano 
Fiorini, Dr. Gajanan Kulkarni, Mary 
Lawson, Richard Lyall, Nellie Pedro, 
Otilia Prazeres e Councillor Mario 
Silva. 

Parabéns a Tony Dionisio e sens 
companheiros da Local 183 pela 
iniciativa e pela certeza da 
continuidade de tio importante 
acontecimento. 

JMC 

B&sta U4art 

tüoXtt» d» numéro d« ion^u «Üriimciu 
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AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10'15'945 e 

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

2) Você CONTINUA COM A BELL e ser-lhe4o 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 

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

4) a Nâo temos custos adicionais. 
° Nâo temos despesas de ligaçâo. 
° Nâo temos tarifas mensais. 
a Nâo temos letra miudinha 

Na YAK, CMifiHtttâ «è, él 

“Tarifas em vigor a partir de 1 de Oct.15/00 e sujeitas a alteraçâo sem 
aviso prévk). As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 

segurtdos. As chamadas intemacionais para numéros de teiemôveis 
poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas. 
Todas as tarifas estâo expresses em moeda canadiana 

No enorme e prâtico salâo de 
festas Gerry Gallagher Hall, 
da Local 183, teve lugar a 
cerimônia de entrega de 
BOLSAS DE ESTUDO 
a 24 estudantes 
universitàrios, filhos de 
membros da Local 183. 

mundo que nos rodeia e do futuro. 
Dos muitos oradores, destaque para 
Mario Silva, Tony lanno. Art 
Eggleton e Henry Mancinelli que, sô 
na noite de entrega de Boisas de 
Estudo é que descobriu que jâ nâo 
era "o Padrinho"... na Local 183! 
O MC Keith Cooper, chamou um-a- 
um, todos os estudantes beneficiados 
corn a Boisa de Estudo, Boisas que 
foram entregues pelos respectives 
responsâveis da Local 183, liderados 
por Tony Dionisio. Destaque-se a 

entrega de Boisas de Estudo 
(no valor de 8 mil dôlares, 
pelo periodo de 4 anos) a 9 
jovens luso-canadianos, 
Deolinda A. V. Azevedo, Ana 
Couto, Tanya Filipe, Tania S. 
Pereira, Sara Resendes, Sonia 
Isabel Borgas Marques, 
Sandra Teresa Nunes, Maggie 

"Antonio Dionisio/Local 183 
Scholarship Trust Fund Dinner" 
acontece pela segunda vez 
consecutiva e, pelo que apreciamos, 
vai manter-se. Todos os oradores da 
noite foram unânimes em elogiar a 
iniciativa de Tony Dioniso e da Local 
183, em oferecer Boisas de Estudo a 
estudantes universitàrios pois, nos 

dias de hoje, os 
estudos superiores 
jâ nâo sâo um 
luxo, nem para 
gente rica. Sâo 
uma necessidade e, 
dar apoio 
econômico aos 
estudantes, nâo é 
sô uma atitude 
generosa mas, 
acima de tudo, da 
visâo real do 

Um paraiso 
em Sao Miguel 
Viver em paz num lar confortâvel, rodeado de jardins e ârvores de 
fruto e ouvir bem perto o sussurrar do mar, é o desejo de todos os 
mortais. 
Em Sâo Roque, na Ilha de Sâo Miguel, na Canada das Necessidades, 
esta imagem natural estâ ao dispôr dos sonhadores. A quinta, toda 
murada e caminhos asfaltados, corn sistema de segurança, tem uma 
magnifica casa ultra-moderna, corn todas as condiçôes técnicas, um 
salâo de recreio, 6 quartos cama, 4 casas de banho, 4 salôes/escritôrio, 
garagem para 2 carros e uma moto. 
Os interessados podem contactar o proprietârio pelos telefones: 
939 522 770, ou 919 153 355. Os paraisos na terra nâo sâo muitos. 
Aproveitem este, em Sâo Miguel, Açores. 

NEW RATESm 
..49 ^ 

Arg«atï»a « 
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Muitas e valiosas Boisas de Estudo 
entregues a filhos dos 
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Toronto 11005 with Mol 
Depots de mna caminhada 
exténuante pela àrea da DOMA- 
Dimdas (entre a Shaw St e Dufferin 
St) e Ossingnton Ave. (entre a 
Harrison Ave. e a Argyle St), o 
Mayor M£L LASTMAN e comitiva, 
constitulda pelo Vereador Mârio 
Silva, O présidente da DOMA, 
Annindo Silva, o présidente da 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Portugueses, Charles de 
Sousa e Cristina Marques, da 
campanha de Mel Lastman para a 
comunidade portuguesa, deslocaram- 
se à CIRV-Êxi para um diàlogo sobre 
a visita e pianos futuros. Interrogado 
por Waldemar Mejdoubi, Mel 
Lastman descreveu este üpo de 
visitas como extremamente 
importantes para "tomar o pulso” às 
neœssidades dos residentes e dos 
comerciantes... Sobre o 
estacionamento e horàrios dos 
paquimetros na zona, o prôprio 
M^o Silva, esclareceu, 
antedpando-se a Mel Lastman. 

Mario Silva - Estâmes a estudar a 
possibilidade de se poder estacionar 
nalgumas ruas principals durante a 
chamada "hora de ponta" o que até 
aqui nâo era possivel. Estou satisfeito 
que o présidente da Câmara tenha 
escutado esta proposta porque, uma 
vez que seja apresentada aos 
vereadores no conselho jâ sabemos 
que podemos contar corn o apoio do 
présidente. Para além disto, houve 
também a mudança dos horàrios dos 
parquimetros efectuada pela policia, 
horârio este que passou a ser até às 
21:00 horas quando até aqui era 
apenas até às 18:00 horas. Este foi um 
aspecto levantado pelos comerciantes 
e pùblico em gérai que também 
incomodou o présidente da câmara, 
uma vez que a mudança foi efectuada 
sem prévio aviso, nem consulta ao 
pùblico. Agora, as autoridades 
policiais vâo novamente mudar os 
horàrios para as 18:00 horas ao longo 
da rua Dundas sem multarem 
njnguém. Esta promessa deverâ ser 
cumprida até ao final do mês. 
Mel Lastman - Nâo sô apoiamos este 
projecto, como estamos a estudar a 
possibilidade de termos 
estacionamento alternativo nas ruas 
principais de manhà e à tarde durante 
a hora mais movimentada. 
Valdemar - Esta nâo é a primeira vez 
que, como présidente da câmara, se 
desloca à comunidade portuguesa de 
Toronto para corn ela dialogar e para 
saber junto da mesma quais os 
problemas que mais a incomodam. 
Agora que esta novamente a 
concorrer para a posiçâo de 
présidente da câmara, como foi a 
reaeçâo dos portugueses à sua visita? 
Mel Lastman - Como sempre foi 
maravilhosa. Tive a oportunidade de 
discutir e escutar vârios problemas 

que ainda persistem e vou tentar 
encontrar uma resoluçâo para os 
mesmos junto do conselho camarârio. 
Os problemas mais pertinentes sâo 
causados pela falta de 
estacionamento e pela rigorosidade 
das leis quanto ao mesmo, a limpeza 
das ruas e o mais importante prende- 
se corn a atraeçâo de mais comércio 
para a àrea e, nesse aspecto, acho que 
podemos ajudar a estimular a àrea e 
tornâ-la mais atraente para aqueles 
que ainda a desconhecem. 
F. Alvarez - A grande atençâo da 
cidade esta neste momento voltada 
para os Jogos Olimpicos de 2008 e 
para isso Toronto esta a iniciar uma 
séria remodelaçâo da zona da beira- 
lago. Caso os Jogos Olimpicos 
venham para Toronto... 
Mel Lastaman - Como assim? Caso 
venham nâo! Verni E para isso vamos 
ter cerca de 29 milhas da beira lago 
mais bonita e moderna do mundo. 
Por exemplo, quando a comunidade 
portuguesa tiver um dos seus 
maravilhosos festivais nâo necessitarâ 
de se preocupar corn o local onde vai 
realizâ-lo uma vez que terâ lugar na 
"Waterfront" para que isso aconteça. 
O espaço terâ capacidade para 
200.000 pessoas. Isto quer dizer que 
nâo precisamos nunca mais de ir para 
o Canada's Wonderland - podemos 
ficar em Toronto. 

Agora, as 

autoridades policiais 

vâo novamente mudar 

os horàrios para as 

18:00 horas ao longo 

da rua Pundaa sem 

multarem ninguém. 

||lSét.à"i!Éi|pssa ''deverà.'’ 

ser cumprida até ao 

' ' 'üfrxxal 'id'O.'.. ittes • :: . 

F. Alvarez - É bom escutar estas 
novidades porque muitas pessoas 
diziam que este projecto dependia 
somente dos Jogos Olimpicos em 
Toronto... 
Mel Lastman - Eu nâo sei se dépende 
desta decisào. Eu sempre quis 
modificar e modernizar a beira-lago 
corn ou sem Jogos Olimpicos. Agora, 
eu estou convicto que vamos ficar 
corn a beira-lago, mas também vamos 
conseguir os Jogos Olimpicos porque 
vamos provar ao mundo que esta é a 
cidade ideal para organizar um 
evento da envergadura dos 
Olimpicos: nos temos a cidade mais 
culturalmente diversificada em todo 
mundo, corn habitantes de 169 paises; 
para além disto, mais de sessenta por 
cento das instalaçôes jâ existem. 
Finalmente, quando temos os très 
governos - municipal, provincial e 
federal - a trabalhar juntos no 

Mel Lastman 
e seus pares 

em passeio 
na Dundas e 

Dufferin. 

projecto, sô podemos contar corn 
resultados maravilhosos. 
F. Alvarez - Hâ dias mencionou que 
tem intençâo de trazer para a cidade 
um projecto cinematogrâfico, mais 
propriamente um estüdio para 
cinema, à semelhança dos Estûdios 
Universal na Florida. Quer falar-nos 
um pouco deste projecto. 
Mel Lastman - Eu nâo posso adiantar 
o nome da companhia porque ainda 
estamos em negociaçôes. No entanto, 
tudo parece ir pelo bom caminho. A 
companhia quer 1.5 milhôes pés 
quadrados de terreno e nos temos 

intençâo de os daf porque nâo 
queremos encerrar as ruas da cidade. 
Muitos sâo os filmes que estâo a ser 
feitos em Toronto e para isso hâ 
necessidade de encerrar vârias 
artérias da cidade. Sô Toronto 
produzia às companhias 
cinematogrâficas cerca de 700 
milhôes de dôlares, quando eu fui 
eleito présidente da câmara. 
Actualmente, Toronto dâ uma receita 
de 1.5 biliôes de dôlares e emprego a 
mais de 35.000 pessoas. Entâo a nossa 
intençâo é tirâ-los das ruas e 

^■Pagina 6 

Esta oferta nâo é valida 
corn outras combinaçôes. 
Valida 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 apenas no estabelecimento 
da Dufferin/Bloor e 

até ao dia 31 de Dezembro de 2000. 
Tel: 14*161 537-3SS7 College St. 
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proporcionar condiçôes para que o 
trabalho seja feito dentro de estüdios. 
F. Alvarez - Caso o projecto se 
concretize, qual sera o rendimento 
para a cidade de Toronto? 
Mel Lastman - Imenso. Em primeiro 
lugar, teremos os 35.000 postos de 
trabalho. Os impostos, embora eu nâo 
goste de falar deles mas fazem parte 
da realidade da vida, serâo énormes 
uma vez que estamos a falar de 1.5 
milhôes de pés quadrados de terreno. 
Finalmente, este estüdio também 
funcionarâ como um centro de 
entertenimento e diversâo para os 
residentes de Toronto. 
F. Alvarez - Mencionou os impostos. 
Uma das questôes corn que foi 
abordado durante a sua visita à 
comunidade portuguesa prendeu-se 
exactamente corn a reduçâo dos 
impostos. Quai é o cenàrio que vamos 
ter para o futuro? Haverâ um 
congelamento dos impostos? 
Mel Lastman - Nào irâo ser 
aumentados como o foram até agora, 
mas vou ainda ter uma reuniâo corn o 
primeiro ministro do Ontario para 
discutir este assunto porque eu quero 
um congelamento no futuro. 
Charles de Sousa - Sem düvida que o 
impacto que tem tido nesta cidade, 
desde que chegou ao poder 
municipal, tem sido imenso a nivel 
econômico, de desenvolvimento e 
muito mais. Mas concentrando-nos 
um pouco mais na comunidade 
portuguesa, maioritariamente 
concentrada entre as ruas Dundas e 
College, a questâo que gostaria de 
colocar prende-se corn a segurança. 
Quais sâo os seus objectivos para 
manter segurança nas nossas ruas? 

O numéro de crimes 
desceu 

consideravelmeixte, mas 
podemos sempre diminui- 

lo ainda mais. Temos 
agora mais policias do 
gue no passado e vamos 

ter um aumento de 
cerca de dez a quinze 

por cento de patmlhas 
policiais na cidade. 

Mel Lastman - Em primeiro lugar, 
Toronto é uma cidade segura, mas 
podemos sempre trazer um pouco 
mais de segurança. O numéro de 
crimes desceu consideravelmente, 
mas podemos sempre diminui-lo 
ainda mais. Temos agora mais 
policias do que no passado e vamos 
ter um aumento de cerca de dez a 
quinze por cento de patrulhas 
policiais na cidade. Este programa vai 
prosseguir e temos intençâo de nos 
concentrarmos nas areas mais 
problemâticas e onde ainda existe 
crime. Nos nâo vamos permitir que a 
cidade tenha crime e que haja medo 
de caminhar numa determinada area. 
Nos queremos pessoas que construam 
a cidade e a tornem agradâvel e nâo 
aceitamos o contrario. Nâo toleramos 
"grafitti", nâo toleramos grupos 
"gangs" e nâo toleramos armas de 
fogo. Eu quero e exijo que qualquer 
pessoa - seja quem for - que use uma 
arma de fogo nem que seja sô para 
ameaçar, receba no minimo dez anos 
de prisâo pelo acto. Ninguém tem 
direito a andar corn uma arma de 
fogo. 

*^ristina Marques, Armindo Silva, Màrio^lva,^ 

l^eZ Lastman, Frank Alvarez e Charles de’Sousa, 

na CIRV-fm. 

Mario Silva - Nos temos dos melhores 
policias no mundo. O que precisamos 
agora é que os governos provincial e 
federal passem leis mais rigorosas 
para este problema. Os policias estâo 
a cumprir corn o seu dever, mas hâ 
uma pequena frustraçâo da sua parte, 
causada pela falta de rigor das leis do 
provincia e do pais. 
Armindo Silva - Eu mantenho o meu 
interesse concentrado na nossa 
comunidade e senti satisfaçâo quando 
ouvi hoje o présidente da câmara 
dizer que os proprietârios nâo serâo 
penalizados pelo facto de terem 
valorizado as suas propriedades, uma 
vez que sempre que alguém faz uma 
renovaçâo na sua propriedade, vê-se 
perante uma situaçâo de valorizaçâo 
da propriedade e a consequência é o 
aumento dos impostos. 
Mel Lastman - Bom ponto. Ninguém 
deverâ ser penalizado por tentar 
valorizar a sua propriedade, por 
tornar a cidade mais bonita 
contribuindo para prédios e 
estabelecimentos mais bonitos e 
modernos. E uma questâo que jâ 

tenho debatido e vou continuar a 
debater com o primeiro ministro do 
Ontario porque acho que Toronto 
tem que ficar grata às pessoas que 
tanto sacrificio fazem para terem uma 
propriedade mais valorizada. A 
propôsito, sua santidade o papa 
também se deslocarâ a Toronto em 
2002. Fiquei impressionado corn as 
ültimas jornadas: tantos jovens 
alegres, fora da droga, da violência e 
felizes por se encontrarem em 
contacto corn uma figura tâo 
carismâtica como é o papa Joâo Paulo 
II. Por isso, espero por volta de um^ 
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LEATHER 
B 'V' J A I\/l S Sc J A I\/l 

DIARIAMENTE ATE 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JÂ DE SI BAIXOS 
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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 
D Casacos, saias, caiças, coletes e bombers 
D Casacos por medida e directamente das prateleiras 
o Tamanhos normal e grande 
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Cspeciais 
"Borner Jackets" 
de pele, a partir 
de ygoo 

Casacos de .3/4 
a partir de 

‘29S" 

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

tamos 

UZtL4Z S 
Ladies’ Fashions 

UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAçàO COM os MELHORES MATERIAISIII 

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

L37O3.X0nn I rs, - casacos compridos e de 3/4 

Imifaçâo de seda e micro fibras 
Casacos de Outono e Inverno compridos e de 3/4 f o màximo em 

classe e 
elegâneia para 

toda a gente Até de descente todos os diasH! 

88 ORFUS RD 789-5400 
Aberto 7 dias 
por semana 

10 am - 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Toronto runs 
with Mol 
^ milhào de pessoas nas prôximas jornadas da 
juventude. 
F. Alvarez - Ja no fim deste nosso dialogo, vamos 
tocar no ültimo ponto; a campanha para a 
recandidatura de Mel Lastman a Présidente da 
Camara Municipal de Toronto. O que sente neste 
momento. 
Mel Lastman - O sentimento das pessoas é 
formidâvel. Sinto que estâo satisfeitas por eu ter 
decidido recandidatar-me e é bom sair e encontrar- 
me com pessoas que partilham as minhas ideias e 
os meus ideais. As pessoas nao gostam de ser 
substimadas, de sentir que Ihes estâo a pedir o voto 
e que o interesse é puramente politico. Por isso é 
que decidi nâo espalhar posters para a minha 
campanha porque nâo gosto da confusâo que 
causam e até mesmo o lixo. 
F. Alvarez - Qual é a mensagem do publico que 
mais o preocupa? 
Mel Lastman - Embora o crime tenha diminuido, 
as pessoas ainda continuam inseguras e, por isso, 
temos que mudar esta situaçâo. Vou dar um 
exemplo; eu prometi que acabaria com os rapazes 
da rua conhecidos por "Squeege Boys" e acabei. 
Nâo existera mais Squeeges a lavar carros e a 
importunar os condutores e fizemo-lo 
silenciosamente, sem tumultos nem confusôes. 
F. Alvarez - Nâo restam diividas que voltarâ a ser 
re-eleito. Qual é a prioridade da sua agenda para o 
novo mandato? 
Mel Lastman - Eu nâo sei bem qual é a prioridade, 

mas tenho a certeza que nâo vamos funcionar da 
mesma maneira que a velha câmara municipal 
funcionava, onde nâo havia decisôes, onde havia 
adiamentos das decisôes que necessitavam ser 
resolvidas com urgência. Nos vamos trabalhar com 
analises e relatorios, mas nâo os vamos adiar. Um 
bom exemplo de adiamentos prende-se com a 
questâo jâ aqui debatida e que foi a reavaliaçâo das 
propriedades que eram renovadas. 

Dia 13 de Novembre irâo decorrer as eleiçôes 
Municipals. 
Que saibamos, os Luso-Canadianos Mario Silva 
(Toronto), Victor Andrade (New Market) e Frank 
Henriques (Bradford), vâo concorrer às respectivas 
Câmaras e, Cristina Marques, Célio Jordâo, 
Christine Ferreira, Tony Letra, Luis Silva, Nellie 
Pedro (Toronto) e Peter Ferreira (Mississauga), 
concorrem para Conselheiros Escolares -Escolas 
Püblicas e Catôlicas-, nos sens respectives Bairros 
(Wards). 
Votes e sorte, precisam-se! 

JMC/Ana Fernandes 

Fernanda Teixeira 
em Toronto 
Fernanda Teixeira, empresaria portuguesa da 
Africa do Sul, com a sede da empresa em 
Cascais, visitou o O Mllénio. 
Fernanda Teixeira que se desloca a Portugal 
durante o fim-de-semana, lança quinta-feira, 
dia 26, o seu web site no cyberspace em 
Toronto, no Web Station, um Internet Cyber 
Cafe Koreano, situado no Annex, local onde 
vivem escritores e artistas canadianos, tal como 
Margaret Atwood. 
No lançamento, vâo estar présentes, John 
England, présidente da FIABCI, a autora 
Yvonne Blackwood, Eng. George Silva, 
Anthony Barbosa, 
Virgilio Pires, Graça 
Gonçalves, Charles de 
Sousa, Dr. Fernando 
Nunes e William 
Delgado, do ICEP. 
A empresa de 
Fernanda Teixeira- 
Sociedade de 
Mediaçâo Imobiliâria, 
também tem no Icon 
LINKs uma ligaçâo 
para a pagina oficial 
da Câmara de Cascais. 
Os nossos 
agradecimentos à 
empresâria Fernanda 
Teixeira pela 
simpâtica visita. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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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-Federaçâo dos Comerdantes e 
Profîssionais 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 involvimento 
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. 

Na Assembleia Gérai da ACAPO, realizada na 
Casa do Alentejo, em Toronto, nâo foi possivel 

eleger uma nova Direcçâo devido à falta de 
candidates. Assim, a Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontârio, marcou novas 
eleiçôes para o dia 5 de Novembro, pelas 15h00, na 
Casa do Alentejo. 
Info: (416) 536-5961. 

Sexta-feira. dia S7 

-Os jovens do Clube Português de Mississauga 
realizam uma grande festa à sua maneira sexta- 
feira, dia 27, corn o DANCE TOUR 2000, corn 
actuaçào de ELUCID, müsica corn o DJ Double "0" 
7 e corn apresentaçâo da locutoura Chris Kant. 
Info: (416) 381-6296. 
-A Academia do Bacalhau realiza uma 
"bacalhauzada" comemorativa do seu 3o. 
aniversârio, no Europa Catering, em Toronto. 
Parabéns! 
Info: (905) 427-9923, ou (905) 281-2000. 

Sàbado. dia SB 

- A Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de 
Santa Maria dos Anjos, realiza uma Matança de 
Porco à moda dos Açores. Info: (416) 767-1295. 
- A Casa dos Açores, em Toronto, realiza o seu baile 
de Halloween, serviço de comida regional e 
surpresas. Info: (416) 603-2900. 
- A Organizaçâo Venus Creation realiza a sua festa 
de Halloween no Ambience Banquet Hall, corn 
muita müsica e concurso de mâscaras. O vencedor 
ganharâ uma viagem aos Açores. 
Info: (416) 538-6788. 
-O 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. 
-Baile de Halloween no Lusitânia de Toronto, corn 
prémios para crianças e adultes. Baile corn o DJ- 
Midnight Dreamers. 
-A juventude do F.C. do Porte de Toronto realiza 
na sede o Baile de Halloween, com o DJ-IN's. 
Aceitam donativos enlatados para o Youth Groups 
Community Services. 

Domingo, dia S3 

-O Amor da Pâtria C. Centre realiza o almoço dos 
Seniores, na Igreja de Santa Helena, com baile 
animado pelo DJ-Five Stars. 
Info: (416) 656-9481, ou 532-2190. 

Seaunda-feira. dia 30 

O conhecido intérprete canadiano ROCH 
VOISINE oferece aos amigos e admiradores de 
Toronto uma recepçâo no Xangô, 106 John St., 
entre as 19:00 e as 21:00 horas. Info: (416) 923-2099. 

Terca-feira. dia 31 

A Igreja de Santo Antonio, no 1041 Bloor St. West, 
em Toronto, realiza a sua "2a. Festa Anual de 
Halloween", com varias actividades ligadas à data 
festiva. Info: (416) 536-3333. 

1171 Dundas 8t. West, Toronto, Ontario, M6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 n Fax: (416) 534-3171 

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 
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Casa dos Açores 
15 anos de vida 

A sede-social da 
Casa dos Açores, 
em Toronto, 
engalanou-se para 
festejar mais um 
aniversârio. 15 anos 
de vida! Parabéns. 
Casa cheia, gente 
amiga e bem 
disposta, muita 
müsica e alegria, 
deram à efeméride 
um cunho especial 
e uniu mais os 
açorianos por câ 
radicados e 
présentés na festa. 
Na mesa de honra, o casai Toste (a 
Maria Fâtima Toste é a Vice- 
Presidente da Casa dos Açores), o 
Chanceler Manuel Martins de Sousa, 
do Consulado-Geral de Portugal, e o 
Présidente da Casa dos Açores, 
Fernando Faria, acompanhado de 
sua mulher, Auxiliadora-Faria. 
O som esteve a cargo de Sounds 
Good Productions e actuaram nas 
variedades, Otilia de Jesus e Tanya 
Florêncio. 
Segundo nos informou o présidente 

Fernando Faria, a Semana Cultural 
da Casa dos Açores'2000, terâ lugar 
na sede entre 12 e 18 de Novembro e 
jâ estâo confirmadas as vindas do 
Dr. Manuel Arruda, présidente da 
Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, Dr. Vitor Hugo Forjaz da 
Universidade dos Açores e do 
Comendador Ermelindo Avila, do 
Pico, para falar sobre a religiosidade 
dos açorianos. 

De 12 a 18 de Novembro, nâo faltem 
na Semana Cultural Açoriana. 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 Horas por dia 
Sanyo DC-C10 

SanyoMCD-ZI 
CD Portable^ 

Dgital Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

$150.00 

245.00 
Audio System, Digital Tunning 

3-CD Changer, AM/FM/SMO, 

Double Cassette, 
Remote Control 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio 
Cassette Recorder ? 

$125.00 

NletroSonix 
MS-922 

mus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
ESTES RSDIOS ESTAS A WENDA NOS SE6NINTES lOCRIS: 
EM TORONTO; Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 CoUege St. Tel: 531-2847 
* Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 
Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel; 537-7606 EM MISSISSAUGA; 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel; (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel; (905) 279- 
9997 EM BRAMPTON : Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON : - Alves Meats - 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSHAWA: - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 
EM LONDON : Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 
519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 

1519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

Citizen ITR1819 
Portable Radio 
AM/FM 
Cassette/Recorder 
Player 

$ 

MetroSonic MS Y2K 
FM/SCA Receiver 

$50.00* 

FM/SCA 
Receiver 

$52.00 
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Foi na sexta-feira passada, dia 20, 

que teve lugar na sede da Casa do 

Alentejo, em Toronto, o inicio da 

"XVI Semana Cultural 

Alentejana", sob o tema: 

"O Alentejo a Oeste do Atlântico". 

Em beleza. O salao de Testas alindado 
e com varias e magnificas exposiçôes 
dos artistas Antonio Amaro, 
Francisco Antunes, André Barbosa, 

de Honra"... para abrir o apetite ao 
Jantar de Migas de Pâo à Alentejana! 
Naturalmente, o jantar foi servido no 
salao principal da sede-social da Casa 
do Alentejo. 
As variedades tiveram inicio com a 
presença do Duo Ed & Tony Gouveia, 
com boas "notas" e, para fechar, o 
grupo de müsica popular CANTO 
CHAO. Excelente. 
Durante toda a semana, almoços e 
jantares tipicos alentejanos. 
Nas variedades, deram o seu 

Mario Elias, Norberto Fidalgo, Ilidio 
Francisco, Germano Enterprises Ltd, 
Antonio Gomes, Maria Matos, Telma 
Oliveira, Américo Ribeiro, Rosalina 
Silva e Sandra Teodore, tornou-se 
mais atractivo. 
Na sala-Bar, onde se encontram a 
lareira e a fonte alentejanas, teve 
lugar a abertura oficial, com a 
entoaçâo dos hinos de Portugal e do 
Canada, pelos grupos corais da Casa 
do Alentejo, e palavras de boas vindas 
e de apreço dos présidentes da 
Assembleia Gérai e do Executivo, 
José Luis Lopes e Carlos de Sousa, 
respectivamente, e as felicitaçôes do 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, pelo trabalho 
des^envolvido na Casa do Alentejo e 
pelas Semanas Culturais 
proporcionadas. Seguiu-se um "Porto 

contributo, o conjunto Starlihgt, os 
Grupos Corais e os Ranchos da Casa 
do Alentejo, assim como a Escola de 
Tae Kwon Do e Grupo de ginâstica 
Ritmica, a Orquestra Juvenil de Ponte 
de Sôr (excelente), os Très Jovens de 
Ponte de Sôr, Luso Can-Tuna, 
Ranchos Folclôricos do Académico 
de Viseu e Etnogrâfico de Portugal no 
Sporting, Gabriel Teves e Tony Melo 
e, os fadistas, Humberto Silva e 
Guida Figueira. 
A professora da Escola de Tae Kwon 
Do, Lurdes Marchâo, nâo entregou a 
Boisa de Estudo prometida devido à 
pobreza dos textos apresentados. No 
proximo ano, serâo entregues duas 
Boisas de Estudo. Vamos lâ 
"compadres" mais jovens, toca a 
concorrer... 

The best kept secret in town! 
CTBC Wood Gundy 

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

{♦rates at August 1st, 20CK). 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.cihcwoodgtjndv.com 
CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. 
Member CIPF 

Tiveram intervençôes nesta XVI 
Semana Cultural Alentejana, o Dr. 
Antonio Eusébio Camacho, que 
lançou o livro da sua autoria: "O 
Conselho de Aljustrel nas Memôrias 
Paroquiais de 1758"; o Dr. Taveira 
Pinto, que falou sobre "O Alentejo a 
Oeste do Atlântico" e o Dr. Agostinho 
Moleiro, Governador Civil de Beja. 
Também deram o seu contributo, o 
Dr. Victor Igreja, assessor 
do Governador de Beja; 
Professor Luis Raposo, 
Vereador da Câmara de 
Castro Verde; Dr. José 
Ramalho, Présidente do 
Instituto Politécnico de 
Beja e o Dr. Manuel 
Gonçalves, Administrador 
da Acçào Social do 
Instituto Politécnico de 
Beja. 
Na abertura da XVI 
Semana Cultural 
Alentejana, estiveram 
présentes, ainda, o 
Vereador da Câmara Municipal de 
Toronto, Mârio Silva e o Delegado do 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas -Sul do Ontario, Antonio 
Forno. 

Aos activos compadres José Luis 
Lopes, Carlos Sousa, Ilidio Francisco, 
Max Albuquerque e Lurdes 
Medeiros, enviamos um abraço de 
felicitaçôes, extensivo a todos os 
restantes membros dos Corpos 
Gerentes da Casa do Alentejo e 
voluntârios, pelo brilhantismo da 
Semana Cultural (pelo menos até 
hoje!) e pela forma gentil e amiga 

como receberam todos o que tiveram 
o privilégio de participar corn a sua 
presença no acontecimento. 

JMC 

XVI Semana Cultural Alentejana 
Prossegue a Semana Cultural 
Alentejana até dia 28 de Outubro. 
Hoje, quinta-feira, dia 26, pelas 
21h00, Noite de Folclore, corn os 
Ranchos da Casa do Alentejo, 
Etnogrâfico do Sporting C.P. de 
Toronto e do Académico de Viseu. 
Dia 27, sexta-feira, pelas 21h00, Noite 
de Fado, corn Humberto Silva e 
Guida Figueira, acompanhados por 
Gabriel Teves e Tony Melo. 
Encerramento, sâbado, dia 28 de 
Outubro, corn apoteose às 21h00, 
corn os Grupos Corais e Ranchos da 
Casa do Alentejo, Ginâstica Ritmica, 
Orquestra Juvenil de Ponte de Sôr e 
Grupo Canto Châo. 
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, Antonio Amaro, 
André Barbosa, Francisco Antunes, 
Germano Enterprises, Ilidio 
Francisco, Maria Matos, Mârio Elias, 
Norberto Fidalgo, Rosalina Silva e 
Telma Oliveira. 
Uma semana em cheio para quem 
aprecia um bom convivio, arte e 
müsica, sem esquecer a comida 
tradicional do Alentejo. 

Até 28 de Outubro, participem na 
SEMANA CULTURAL ALENTEJANA 
na Casa do Alentejo, em Toronto. 
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0 Ministro do Turismo 
lidera delegaçâo ao Japâo 
Cam Jackson lidera uma delegaçâo 
do Ontario ao Kanata Marketplace 
2000 em Osaka, Japâo, de membres 
afectos ao turismo. 

O Minstro do Turismo disse que 
“sendo o Ontârio um dos destines 
preferidos dos visitantes japoneses, 
corn O desenvolvimento dos mercados 
asiâticos depois da crise de 1998, 
temos a oportunidade de aumentar 
consideravelmente a nossa influência 
naquela regiâo. E através de 
exposiçôes comerciais como a de 
Kanata, que se criam condiçôes para 
que os operadores de turismo 
canadianos e japoneses contactem e 
promovam o Ontârio como um 
destine de primeira classe.” 
O Kanata Marketplace encerra na 
sexta-feira e promove o Canada ao 
operador de viagens japonês, sendo a 
maior e mais importante exposiçâo 
do género na Asia. 
A maior parte dos operadores 
canadianos que estâo ali 
representados sâo de Toronto, 
Niagara Falls e Otava. 
O orçamento do Ontârio contempla 
mais $50 milhôes por ano, durante 4 
anos, para desenvolvimento do sector 
turistico da provincia. 

Madeira - Clima e Mar 
Para uma descontracçâo saudâvel, 
total e duradoura, recomendamos o 
clima e o mar da Madeira. 
E como os "olhos" comem primeiro, 
aproveitem toda a oferta do mais 
recente e belo Crowne Plaza Resort 
Madeira, localizado numa falésia na 
encosta sul da Madeira, rodeado de 
jardins, assente sobre uma magnifica 
plataforma maritima onde os 
hôspedes poderâo encontrar bares, 
restaurantes e piscinas, sendo o 
acesso feito por elevadores 
panorâmicos. 
Composto por dois edificios 
idênticos, corn um total de 276 
luxuosos quartos e 24 Suites 

Executivas todos corn vista directa 
sobre o Oceano, as Suites estâo 
equipadas corn hidromassagem. 
O hotel foi concebido corn uma 
magnifica arquitectura moderna, 
oferecendo-lhe ao mâximo luz 
natural nas zonas püblicas, 
garantindo-lhe também uma 
excelente vista sobre o oceano em 
todas as âreas. Ainda grande oferta 
de desporto e lazer. Se sonha corn 
paraisos terrestres nâo hésité: (291) 
717 777 e... seja feliz! 
Alias, a Regiâo Autônoma da 
Madeira -Madeira e Porto Santo-, 
tem tudo o que o ser humano précisa 
para saborear a felicidade. 

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 
§§ aDû®s a® (fla ©BUMMiâdlaffl© 

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 terâ lugar em 

Janeiro de 2001. 

832 Bay Street, em Terente (a noue da College SU 
^Telefone; (416) 964-3211^ 

IHTTE 
fl 
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“Redes mafiosas” a actuar em 
Importaçâo de mâo-deobra clandestina do Leste europeu 
A contrataçâo de milhares destes 
trabalhadores processa-se de forma 
ilegal, exigindo muitas das vezes uma 
percentagem dos seus salârios como 
forma de ‘assegurar’ a sua protecçâo, e 
a sua situaçâo nas empresas é muito 
precâria, facto que é do conhecimento 
do prôprio Inspector do Trabalho 
(IGT), Inâcio Mota da Silva, durante 
um encontro realizado no Porto, 
anunciou que esta para breve a 
publicaçâo de um decreto-lei que 
permite à IGT actuar corn mais 
eficâcia. 

"Esta situaçâo tem de 

acabar. Sô no Norte 

calcula-se que haja 5 

mil clandestines do 

Leste europeu, e, em 

todo O pais, mais de 20 

mil, numéro que poderà 

atingir os 50 mil", 

O citado encontro, subordinado ao 
tema "Integraçâo social e laboral na 
construçâo dos cidadâos de Leste", 
contou corn a participaçâo de ex- 
trabalhadores clandestinos, parceiros 
sociais, e ainda instituiçôes que 

pretendem pôr fim a este tipo de 
escravatura moderna. 
Na ocasiào, foi possivel conhecer casos 
de redes organizadas que intimidam e 
exploram os trabalhadores, cobrando 
valores para os introduzir e manter no 
mercado de trabalho português. Os 
cidadâos de Leste necessitados de 
trabalho, normalmente recorrem a 
'agentes' desta mafia nos seus paises 
de origem, que a troco de milhares de 
dôlares lhes arranjam emprego em 
Portugal, visto de entrada e 
transporte. Chegados a Espanha, 
esperam-nos individuos que cobram 
25 contos aos homens e 10 contos às 
mulheres. Uma vez em Portugal, o 
trabalhador é entregue ao 'pseudo- 
empreiteiro' que lhe dâ trabalho e o 
aloja, geralmente em péssimas 
condiçôes. 
A partir dai, sempre sob a ameaça de 
expulsào, o trabalhador desenvolve a 
sua actividade, explorado e gozado 
por nâo falar português e desconhecer 
os costumes do pais, sujeito às redes 
mafiosas que lhes cobra 10% do 
vencimento a troco de protecçâo. 
Albano Ribeiro, présidente do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Construçâo, Madeiras, Mârmores, 
Pedreiras, Cerâmica e Materials de 
Construçâo do Norte e Viseu, 

denunciou esta situaçâo e disse ao CM 
que, em Lisboa, existe pelo menos 
uma dessas redes. "Esta situaçâo tem 
de acabar. Sô no Norte calcula-se que 
haja 5 mil clandestinos do Leste 
europeu, e, em todo o pais, mais de 20 
mil, numéro que poderâ atingir os 50 
mil", disse Albano Ribeiro, 
acrescentando que "actualmente hâ jâ 
muitos trabalhadores integrados, corn 
a sua vida regularizada". 

inspeccâo do Trabalho inwestiaa 

A situaçâo ilegal dos clandestinos é 
intolerâvel para Inâcio Mota da Silva, 
Inspector-Geral do Trabalho, tendo 
revelado que, na semana passada 
descobriu "cerca de 200 pessoas em 
situaçâo ilegal em duas grandes obras 
no sul do pais". Para alterar a situaçâo 
confirmou a existência de legislaçào 
adequada para regularizar o mercado 
do trabalho e penalizar muitas 
empresas jâ identificadas corn 
trabalhadores ilegais. "Brevemente vai 
ser emitido um decreto-lei que nos 
permite actuar corn mais eficâcia para 
resolver os problemas de desigualdade 
no trabalho aos cidadâos de outros 
paises que venham dar o seu 
contribute na modernizaçâo e 

Portugal 

desenvolvimento do nosso pais", 
sublinhou Inâcio Mota da Silva, 
acrescentando que "se o mercado 
português précisa da mâo-de-obra 
estrangeira, terâ de autorizar a 
permanência dos trabalhadores 
estrangeiros em Portugal, oferecendo- 
Ihes condiçôes". Segundo Mota da 
Silva, "estâmes perante um quadro 
inovador, muito aberto, que vai 
permitir a integraçâo dos 
trabalhadores estrangeiros nas 
empresas em igualdade corn os 
trabalhadores nacionais". Para que os 
trabalhadores estrangeiros tenham 
direito a centrâtes de trabalho legais 
corn empresas idôneas, o Sindicato 
dos Trabalhadores da Construçâo 
pretende criar uma comissâo 
especifica onde figurem as associaçôes 
patronais, a Inspecçâo-Geral do 
Trabalho e o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras. C3 

ERVANÂRIA VrrÔRlA inc. 
PRODUTOS NATURALS E MEDICÏNA HOMEOPATICA 

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

Mtïfi/iU' mmi eiitnn-'îÿfa cam t) Xatitristd Honieopata 
Aiifôiiu} Mt’deiroi;, /« ce}iii undtoa anas tic cxpcricciu, 
tfifc a potieni li/uiieirtm naiuçiîo dos seus problemas. 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

GRV 
RADIO 

NTERNATIONAL TORONTO 

TOHONTO^S MULTIO 
IfirUBAL SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRÜPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

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

FESlïïALPORTüGUÊSRÂDiOETELEVMO 
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À OENTC 8C ENTENDE, NE? 
Hâ bastante tempo que 

pensava dedicar uma crônica a este 
tema mas, “quando valores mais altos 
se levantam”, como dizia o nosso 
Camôes, outros vâo ficando para trâs, 
esquecidos entre as imimeras notas 
tomadas, resultado da observaçâo 
atenta de factos do quotidiano. 

Começo por vos contar um 
caricato episôdio ocorrido, este 
Verâo, em Portugal. Temos uma 
pessoa de familia, de idade bastante 
avançada que, por razôes de saüde e 
de segurança, nâo pode estar sozinha 
durante o dia. Apesar de ter uma 
empregada que, duas vezes por 
semana , se encarrega das tarefas 
domésticas mais pesadas, teve que 
contratar alguém a quem se chamava, 
antigamente, “uma dama de 
companhia”. Percursos sinuosos do 
destino, fizeram corn que senhora 
em causa seja portuguesa, por 
casamento, mas brasileira de 
nascimento, tendo vivido sempre no 
Brasil até à idade adulta. Numa das 
visitas que, corn alguma regularidade 
fazemos a esta nossa parente, 
aconteceu estar présente também a 
filha, de 12 anos de idade, da referida 
senhora. Entabulei conversa corn a 
garota, assuntos de circunstância, jâ 
se sabe: se gostava da escola, que 
disciplinas preferia e, por ai adiante. 
Revelou-se desde logo muito viva e 
desenvolta, acrescentando 
inesperados pormenores às respostas, 
que lhe saiam em catadupa. Perante 
tanto à-vontade, a nossa prima nâo se 
conteve e disse textualmente: 
- Ela fala muito bem português! A 
mâe é que nâo, coitada, jâ nâo 
consegue! A miüda, de vez em 
quando, ainda usa “bota aqui”, “bota 
ali”, mas eu estou sempre a corrigi-la. 
Ta lhe disse que é “deita” em vez de 
“bota”. 
Fez estas afirmaçôes corn aquele ar 
de câtedra dos seus quase 90 anos, 
corn a convicçâo de quem esta a 
assinar um tratado de conversào aos 
bons caminhos da lingua. Estâo a ver 
a minha posiçâo, nâo estâo? Nâo se 
discute corn alguém mais velho, jâ os 
nossos pais nos ensinaram e, muito 
menos, quando esse alguém jâ 
atingiu a chamada terceira idade, 
eufemismo agora usado para nâo se 
chamar velho a ninguém. Tive, entâo, 
de usar da maior diplomacia para, 
sem ferir susceptibilidades, explicar 
que mâe e filha falavam ambas 
português! Nâo entrâmos em 
assuntos mais detalhados, por uma 
questâo de cortesia para corn alguém, 
cuja provecta idade, nâo permite jâ 
abraçar novas convicçôes. Mas o 
problema estâ em pessoas muito mais 
novas pensarem exactamente da 
mesma maneira. Ora, caros leitores, 
todos nos estamos suficientemente 
familiarizados corn os mapas da 
lusofonia. Inchamos de orgulho, 
quando apontamos os paises onde se 

fala português. Inchamos, ainda 
mais, quando enchemos a boca para 
dizer que somos duzentos milhôes de 
falantes. E somos, sô que nos 
esquecemos que, deste numéro, a 
maior fatia pertence exactamente ao 
Brasil, cento e oitenta milhôes! E 
agora, cadê os outros? Repartam-nos 
pelos restantes espaços geogrâficos e 
vejam onde estâ o gigante Golias e o 
pequeno David. Sô que nesta luta 
desigual e sem sentido, parecemos 
uma nova intifada arremessando 
pedras corn uma funda. Sei do que 
falo, porque oiço frequentemente 
comentârios depreciativos acerca da 
forma como os brasileiros escrevem, 
acusando-os de cometerem erros. A 
questâo é tâo simples como esta: a 
lingua é a mesma, as normas é que 
sâo diferentes e hâ que aceitâ-las 
como sâo. Nâo vou dar-vos uma lista 
exaustiva de gramâticas. Basta uma, 
a titulo de exemple, a de Maria 
Albertina Mendes da Luz, Ediçôes 
70, 1971. Abram-na na pâgina 49 e lâ 
encontrarâo bem escarrapachado: 
tipos de lingua literâria - português 
(estilo português, estilo brasileiro); 
normas cultas faladas - (portuguesa, 
brasileira). 

A lingua é um elemento vivo, 
dinâmico e, como tal, sujeito a 
transformaçôes operadas por todos os 
que a utilizam. Celso Cunha, o 
grande linguista brasileiro, que 
organizou uma gramâtica de parceria 
corn aquele que foi uma das figuras 
maiores da linguistica portuguesa, 
Lindley Cintra, dizia que “a lingua é 
de quem a fala”. Alguns insistem em 
defender a atitude errada de pensar a 
lingua de uma forma fossilizada, 
coarctando-lhe a liberdade de se 
soltar livremente e de se vestir de 
novas roupagens. Ao primeiro 
vocâbulo ou construçâo diferente, 
parecemos cavaleiros medievais 
desorientados cavalgando em defesa 
da sua dama. O problema é que 
estamos sempre mais preocupados 
em defender a dama dos outros do 
que a nossa. Entendamo-nos de uma 
vez por todas: quem é português 
deve, de facto, tudo fazer para lutar 
pela defesa e pureza da sua prôpria 
lingua, preservando a norma 
estabelecida pelos cânones 
linguisticos. Mas, por outro lado, 
deve respeitar todas as outras 
normas, tal como elas se apresentam, 
sem as subalternizar. Em termos 
linguisticos, nâo hâ nenhuma norma 
superior a outra, hâ apenas normas 
diferentes. Pensar de outra maneira, 
serâ jogar pela janela as obras que 
tiver em casa de Machado de Assis, 
Jorge Amado, Clarice Lispector e 
tantos outros, que tâo bem souberam 
cultivar a lingua portuguesa. O que 
eu penso é que, de uma vez por todas, 
deveria haver coragem politica para 
chegar a um acordo ortogrâfico que 
nos facilitasse a vida. Todos 

beneficiariamos corn isso. Afinal, a 
ortografia nâo é mais do que uma 
convençâo estabelecida por 
académicos eruditos. Lembram-se 
do tempo em que as farmâcias 
ostentavam por cima das portas o 
letreiro “PHARMACIA”? 
Roubaram-lhes o “ph” e puseram lâ 
o “P. Por acaso, deixaram de ser 
farmâcias? Releiam Eça de Queirôs e 
anotem quantas vezes ele usa a 
palavra “beiços” para se referir aos 
lâbios. Conseguem imaginar, hoje, 
uma de nos dizer: “Vou pintar os 
beiços”. Soa mal, nâo é, mas era 
assim que se dizia! E isto de soar mal, 
remete-nos para uma outra questâo 
que é a da pronüncia. Hâ duas 
semanas, quando pedimos a 
participaçâo de estudantes de 
português para dizerem alguns dos 
poemas da antologia de poesia 
açoriana, lançada na ultima 6“ feira, 
um deles, veio ter comigo e 
perguntou-me : “Professera, eu posso 
dizer um poema?”. Claro que podes- 
respondi-lhe. 
Corn o ar mais cândido, disse-me: “E 
que eu falo corn sotaque brasileiro”. 
Estâo a ver o que andâmos a fazer? A 
inculcar nas pessoas a ideia de que sô 
a pronüncia de Portugal é correcta! 
Este aluno nasceu no Brasil, filho de 
pais japoneses e reside agora em 
Toronto. Poderâ haver coisa mais 

Por: 
Dm. 
Aida Baptista 

linda, que um poema açoriano, lido 
pof uns olhos rasgados de amêndoa e 
corn a musicalidade de uma lingua 
impregnada do açücar do engenho? 
Uma amiga minha estrangeira viveu 
alguns anos no Brasil, aprendeu lâ 
português e, um dia, quando 
conversâvamos, disse-me corn muita 
graça: 
-“Minina, a gente fala a mesma 
lingua, a gente si entende, mas vou ti 
contar: eu nâo ando de comboio, nâo 
apanho o autocarro, nâo vou à casa 
de banho, nâo durmo de camisa de 
noite e, olhe, eu nunca uso cuecas!”* 

*Português do Brasil 
comboio - trem 

autocarro - onibus 

casa de banho - banheiro 

camisa de noite - camisola 

cuecas - calcinha (a palavra cuecas 

refere-se à peça de roupa interior 

masculina) 

rzrA tnaUlwz g^atinha da duda^a 

Pergunta da aemana: 

NOME: 
MORADA:_ 

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

dltuttasco oijt dÂait, fDtcoe. a depots nàc hâ! 

673 St. Clair Ave. West Tel:[4161658-0652 

^ 104 Bloor St West Tel: C416) 533-3199 
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Os SANTAMARIA poderao ter muitos castelos na areia pois, no ar, 
nao necessitam. Têm os sens castelos bem assentes na terra. 
Este "single" dos SANTAMARIA, faz parte do Album "Voar", e é uma 
cançâo bem batida, com letra do Rui Baptista e müsica do Tony 
Lemos, o irmao da vocalista Filipa Lemos. 
Recorde-se que os SANTAMARIA actuarâo no Oasis Convention 
Centre, espectaculos ùnicos, nos dias 3 e 4 de Novembre, sexta-feira e 
sabado, respectivamente, por iniciativa de CIRV-fm. 

L Info: (416) 537-1088, ou (905) 891-7777. J 

uma banda musical a série 
A banda de müsica popular do Alentejo CANTO CHÀO, convidada da 
Casa do Alentejo, em Toronto, para participar na XVI Semana Cultural 
Alentejana, é uma banda cheia de talentos musicais, gente que sabe da poda 
e para onde vai. Um bom répertorie de müsica popular e, também, originals 
de autoria propria. 
A banda Canto Chào deu à Semana Cultural Alentejana uma vida plena de 
ritmo e alegria. 
Quem os ouviu na abertura da Semana Cultural, quer ouvi-los de novo, o 
melhor elogio que lhes podemos fazer. A banda dedica-se à pesquiza de 
preciosidades musicais do passade e, ainda, a dar sabor popular a temas que 
compôem, corn poesia de autores da regiào. Falâmos corn très dos seus 
elementos, fundadores da banda. 
Luis Melgueira, percussionista e que possui um Estüdio de Gravaçâo, 
Arlindo Costa, voz- 
solo, proprietârio de 
Escola de Müsica e 
Vereador da Câmara 
de Castro Verde e, 
ainda, Henrique 
Lopes, solista de 
guitarra clâssica, 
compositor e 
proprietârio de 
Escola de Müsica, 
gente talentosa que 
vive de e para a 
müsica e que, em 
breve, irào editar 
mais um CD corn 
temas populares e 
originals. Ficamos na espectativa de receber o proximo trabalho pois, pelo 
que nos deixaram, ansiamos por mais. 

deu luz a Marcio Faraco 
o jovem compositor- 
intérprete Marcio Faraco, 
natural de Porto Alegre, 
Brasil, surgiu no mercado 
discogrâfico com o album 
"Ciranda", na linha 
musical de Joâo Gilberto, 
Luis Bonfa, Chico Buarque 
e Caetano Veloso, entre 
outros. 
Enquanto estudava 
advocacia, compunha 
cançôes para varios 
artistas, algumas das quais, 
atingiram sucesso. Assim, 
com o "bichinho" das 
cantigas a roer-lhe as 
entranhas, deixou o curso 
e foi para Paris onde foi 
descoberto por Didier 
Sustrac que Ihe abriu as 
portas das gravaçôes. 
Gravou para a "Couleur 
Café" em dueto com a 
canconetista Clémentine e. 
agora, a solo "Ciranda", 
com distribuiçâo da Universal France. Pela mao de Chico Buarque, Marcio 
Faraco "voltou" ao Brasil, conquistando o êxito que merece. 
Vai "cirandar" por muito tempo... 

m a mm 
Ed Câmara e Tony 
Gouveia, componentes 
fundadores do conjunto 
"Tabu" dao, uma vez por 
outra, espectaculos a duo 
que deliciam quem gosta 
de cantigas bem tocadas 
e cantadas. 
Ed Câmara, eximio 
tocador de guitarra e 
Tony Gouveia, excelente 
voz, conseguem uma 

harmoniosa comunhâo de sentimentos musicais e vocals que contagiam quem 
os escuta. Estiveram na abertura da Semana Cultural Alentejana e, vao estar, 
a abrir, o concerto d'os SANTAMARIA, na sexta-feira, dia 3 de Novembre, no 
Oasis Convention Centre, em Mississauga. 
ED CÂMARA & TONY GOUVEIA, uma dupla ao dispôr de quem préféré 
boa müsica e boas cantigas. 

eosseusinstrumentos 
O guitarrista Antonio Amaro, 

surge na Semana Cultural 
Alentejana, com uma faceta 

desconhecida de muita gente. 
A de construtor de instrumentes 

de corda. Um habilidoso nato. 
Desdqsa guitarra portuguesa até à 

viola clâssica, passando pela 
balalaica e pelo banjo, encontram 
um pouce de tudo, da autoria de 
Anfônio Amafo. Na Galeria dos 

Pidheiros Portugaieses esta em 
exposiçâb uma mescla "güitari a 

portug®!sa/viola da terra", em 
miniatura, plip ünica, que faz o 

encanto de'^üem visita a 
exposiçâb’. 

Obrigado, Mestre Antonio Amaro. 



, Quinta-feira, 26 Outuhro, 2000 
O MILENIO '■ . . '    -  = WINTERFEST 2001_15 

CiRV 
INTERNATIONA 

Ô jm SS.9 
itaoûUûts TenoKTO's MULTWI 

smnMix 

tlT-T V L=L'E.d.CE:L'L2.1 LLLLZCH-I 
b»’ 

G. [ZliL'LzLs. d.G.S LirL=L'L=LL3E.S 

5 

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

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

CMÂNLCL; da talentosa SARAtl PACtlECO, do consagrado 
TONY MELO, do STARLItlGT e da energetica NÉLIA (LSA). 
Lma grande testa para aquecer ainda mais o ambiente. 

V semana, $1.185. dolares 
2 semanas, $1.819. dolares 
2‘‘ semana, $1.275. dolares 
Crlança^ Z 1^ anos 

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

Estes preços nâo incluem taxas 

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

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

(416) 531-5000 

Partidas de Toronto a 26 de Janeiro 
e a 2 de Tevereiro 

por uma on duas semanas 

I 

Ï I 

i 4 

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

w (416)603-4293 ^ 
w 325 Central Parkway W. Mississauga ON L5B 3X9 
mgos) 615-1402 ^ ^ a 
» jjfc aèt wm FAMILY cwTmm s rmi Jfe. afeife ÜdH 

VICTOR'S ESPRESSO COÏTEE MACHINES INC. 

i Tel(416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 
! KK90 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 

P aaa 

Com belas 
decoraçôes para 

o seu lar 

974 College St. Toronto, ON 

(416) 588-4624 
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Camaralobenses 
em testa de aniversarie 

A Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de 
Câmara de Lobos em Toronto realizou na sede-social 
do Canadian Madeira Club, em Toronto, 
a sua festa de 12o. aniversario. 

Abrilhantou a festa o conjunto musical Chaves D'Ouro. 
Depois do magnifico jantar, realizou-se o baile comemorativo, logo 
seguido do tradicional corte do Bolo de Aniversârio, que foi servido aos 
présentes, acompanhado de Champanhe. 

Uma festa 
animadissima, onde 
reinou a alegria e nâo 
faltou boa disposiçâo. 
Na fotografia, Ângelo 
Ferreira, Vice- 
Presidente do Conselho 
Fiscal, Joâo Severiano, 
Vice-Prsidente da 
Assembleia-Geral e 
Joâo Ferreira, 
Présidente da 
Assciaçâo, fizeram as 
honras da casa, 
cortando o Bolo e 
abrindo as muitas 
garrafas de 
Champanhe. 
As nossas felicitaçôes e 
o desejo dos maiores 
êxitos. 

A FESTA DE SAO MARTINI10 

Para mais informaçôes: 
CS05] 565-05S7 
CS05] BSa-860B 

Sàbado 
11 de Novembro 
às 7:00 da noite 

No salâo da Igreja de Cristo Rei 
3495 Confederation Parkwaj 

MISSISSAUGA 

Jantar, Espectàculo e Baile 
Venha Eestejar 

Connosco. 
Nâo faite. 

Catherine Marie 

TNT Productions 

Jantar servido pon 

Paul Cabrai 
o chefe ideal para 
todaa as suas festas 

Est:a fest:a aerà abrilhantada par: 

JEAN CHREIIEN 
ANUNCIOU ElflCÔES 
PARA niA 
27 RE NRVEMRRR 
Jean Chrétien em busca de très maiorias 

parlamentares seguidas 
o primeiro-ministro 
canadiano, Jean Chrétien, 
anunciou no passado 
domingo a dissoluçâo da 
Câmara dos Comuns e a 
convocaçâo de eleiçôes 
antecipadas para 27 de 
Novembro. O anüncio foi 
feito, depois de Chrétien 
ter, nos termos da lei, 
obtido formalmente a 
dissoluçâo da Câmara dos 
Comuns junto de 
Adrienne Clarkson, 
governadof gérai do 
Canada, représentante da 
rainha Isabel II, chefe do 
Estado canadiano. 
Chrétien, que lutarâ por 
um terceiro mandate 
consecutive à frente do governo 
canadiano, justificou a necessidade 
de eleiçôes antecipadas pela urgência 
de dar aos canadianos "a escolha 
entre duas visées muito diferentes", a 
do Partido liberal e a da Aliança 
Canadiana, seu principal adversârio, 
dirigida por Stockwell Day. 
O Primeiro Ministre, corn uma 
carreira politica de 37 anos, esta a 
jogar o que poderâ ser a ultima 
cartada, confiando nas sondagens 
que lhe dâo uma liderança de cerca 
de 25 pontes, um grande excedente 
no orçamento e toda a emoçâo da 
despedida de um dos mais 
importantes politicos deste pais, o 
ex-primeiro ministre Pierre Trudeau 
que foi o mentor da carreira politica 
de Jean Chrétien. Tudo isto poderâ 
fazer corn que o eleitorado lhe 
concéda um terceiro mandate 
consecutivo. 
Chrétien disse que o povo canadiano 
nâo quer um processo eleitoral longo 
e caro, como nos EUA que dura 
varies meses, acrescentando que 
nada hâ mais democrâtico que 
convocar eleiçôes. “Trata-se duma 
oportunidade que os canadianos têm 
de escolher entre duas visées e 
valores diferentes." 
Joe Clark Elder do PC e antigo 
primeiro ministre, agora corn o 
apoio de outro antigo primeiro 
ministre canadiano. Brian Mulroney, 

considerou Chrétien arrogante por 
voltar as costas ao governo no meio 
do seu mandate (faltam 1,5 ano para 
o seu terme). "Eoi eleito em 1997 e 
agora abandonou o seu trabalho e as 
suas responsabilidades," disse Clark 
no passado domingo em Digby, 
Nova Scotia. 
O Partido Liberal tem 161 dos 301 
lugares na Câmara dos Comuns. 
Ganhou 155 em 1997 e aumentou 6 
lugares em subséquentes eleiçôes. 
O seu mais directe opositor deverâ 
ser a recente formada Aliança 
Canadiana, liderada por Stockwell 
Day, cujo trabalho tem tentado unir 
outres partidos conservadores para 
derrotar os libérais. 
Jean Chrétien de 66 anos de idade, 
se ganhar estas eleiçôes, sera o 
primeiro lider canadiano desde a II 
grande guerra a ganhar très maiorias 
parlamentares seguidas. 
Nascido em Shawinigan, Quebec, 
subiu ao poder apesar de grandes 
obstâculos fisicos e financeiros, 
incluindo a surdez de um dos 
ouvidos e a paralisia dum dos lados 
da face. 
Talvez porque a ideia da arrogância 
lhe pairava na mente. Chrétien disse 
no domingo, "Entre nesta campanha 
sem qualquer garantia. Entre nesta 
campanha corn grande humildade 
mas também corn grande convieçâo 
e confiança." 
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0 MP Ttny laino fala da paiftiea aetaal 
O nosso corn, panheiro de trabalho, 
Luis Fernandes, teve um encontre 
corn Tony lanno, corn quem dialogou 
sobre o momento actual da poliüca 
canadiana. Luis Fernandes 
começou por perguntar como via 
Tony lanno o mini-orçamento de 
Paul Martin: 

Tony lanno - Em primeiro lugar, 
temos que dizer que devido à maneira 
como a economia se tem desenvolvido, 
permitindo ao ministro das finanças 
elaborar mais um documento - que 
normalmente é feito em Outubro - e 
acelerar o processo de reduçâo dos 
impostos, assim como a ajuda para o 
aquecimento dos lares, uma vez que 
bavera um aumento de gâs - tudo isto é 
uma excelente oportunidade para o Canada, é um 
anûnico de vantagens para os Canadianos que têm 
feito inùmeros sacrificios... 
Luis Fernandes - Quai sera o beneficio ou a 
vantagem que este orçamento trarâ para os 
canadianos que pagam impostos? 
Tony Tanno - Em primeiro lugar, quando se 
analisam algumas das clâusulas deste orçamento, 
verificamos que traz muitas vantagens para os 
contribuintes, principalmente para familias corn o 
minimo rendimento; jâ em Janeiro, o imposto vai 
diminuir de 17 para 16 por cento. Também como 
devem saber, a taxa de impostos da classe média 
que estava nos 26 % e foi reduzida para 24 em Julho, 
vai novamente ser reduzida, desta vez para 22 %, jâ 
em Janeiro. Por isso, a reduçâo de dois por cento 
num sô ano significa milhares dôlares para os 
contribuintes. O que aconteceu foi que o governo 
liberal mudou a taxa de 29 % para 26 por cento, o 
que vai de sessenta mil para cem mil dôlares para 
todos os que pagam taxas. Nâo devemos esquecer 
de analisar outro aspecto importante do 
orçamento, o que esta directamente ligado aos 
beneficios das crianças das classes médias. O que 
significa que dentro de cinco anos, passarâo a 
receber o aumento que poderâ ir até aos dois mil e 
quinhentos dôlares corn o primeiro filho. Por isso, 
tentâmos ser sensiveis para corn os canadianos de 
classes cujo rendimento é médio ou baixo para 
podermos retribuir os sacrificios que foram feitos 

ao longo dos anos. 
Luis Femandes - Temos mais umas 
eleiçôes fédérais à porta. Sempre que o 
primeiro ministro decide anunciar 
mais umas eleiçôes, temos consciência 
de que nos custa cerca de duzentos 
milhôes de dôlares. A pergunta é a 
seguinte: estarâ o Partido Liberal 
preparado para eliminar o GST? 
Tony lanno - Nâo creio que essa seja a 
questâo. Em primeiro lugar, antes 
existia o imposto de 13 por cento em 
todos dos produtos manufacturados e 
mudaram-no para um sistema que 
permitisse aos exportadores enviar os 
nosso produtos além fronteiras sem 
serem penalizados por isso. O que 
aconteceu, como deve saber, é que 
fomos de 30 % de GDP em exportaçôes 
para 43 por cento. E como é sabido, 

pelo aumento de cada biliâo de dôlares em 
exportaçôes criam-se dez mil novos postos de 
trabalho... 
Luis Femandes - Mas nâo podemos esquecer que o 
nosso dôlar, em relaçâo ao americano, estâ muito 
baixo... 
Tony lanno - Mas se compararmos corn Portugal, 
corn o mercado europeu ou até mesmo corn o resto 
do mundo, estamos na melhor situaçâo do mundo. 
E claro que o dôlar americano é um caso especial e 
todo o mundo tem que lidar corn este caso porque, 
economicamente falando, a América é muito 
poderosa. Agora se analisarmos a posiçâo do 
Canada, o nosso crescimento tem sido enorme - 
temos liderado o Grupo dos Sete em criaçâo de 
postos de trabalho, a nivel de percentagem, quando 
analisamos o GDP em termos de divida, tem vindo 
a reduzir-se substencialmente, pagâmos cerca de 
30 biliôes de dôlares em dividas nos ùltimos anos, 
o que significa uma reduçâo de cerca de dois biliôes 
de dôlares em taxas de juros que podem ser 
utilizados em vârios sectores como o da saûde, 
educaçâo, entre tantos outros. Por isso, podemos 
dizer que estamos no caminho certo. E claro que 
tudo isto nâo se consegue de um dia para o outro, 
mas estamos a tentar chegar ao nosso objectivo de 
uma maneira equilibrada. 
Luis Femandes - Finalmente, gostaria que se 
pronunciasse sobre o recente falecimento de uma 
figura carismâtica e tâo importante, nâo sô para o 

O virHidlo 9, 
congtanteinente psora mellior e 

nos ultiaaos sete anos 
consecutivos te» sido 

nomeado pelo comité das 
Nsçôes nnldüts cosDAO o skeXtioz' 
pais ^ 

Partido Liberal, mas para todos os Canadianos - 
Pierre Elliot Trudeau. Sabemos que esteve présente 
no funeral... 
Tony lanno - O Canada tem vindo a mudaf 
constantemente para melhor e nos ùltimos sete 
anos consecutivos tem sido nomeado pelo comité 
das Naçôes Unidas como o melhor pais do mundo 
para se viver. Foi Pierre Trudeau que em 1972 
introduziu a lei do multiculturalismo onde se lia 
que este pais foi fundado, para além dos aborigènes 
que aqui viviam, pelos ingleses e pelos franceses. 
Mas a nova realidade do pais indica que mais de 
metade da nossa populaçâo é de outras origens, 
sem ser inglesas ou francesas. Este aspecto deve ser 
analisado e visto como uma enorme vantagem para 
o pais. O que aconteceu entâo é que Trudeau 
cristalizou o que nôs afinal somos e permitiumos de 
nos expressarmos corn toda a confiança, nâo da 
maneira como se faz nos Estados Unidos da 
América onde existe a teoria do "melting pot", mas 
para que pudéssemos ter orgulho de ser canadianos 
e termos orgulho de mostrarmos e nos 
identificarmos corn a nossa cultura. Sabemos, por 
isso, que Trudeau era muito respeitado entre as 
comunidades que nâo eram nem inglesas, nem 
francesas. Acho que no funeral houve muita 
comoçâo por vermos que a maioria dos canadianos 
expressaram os sens sentimentos - tive muitos dos 
meus eleitores a fazerem-no directamente para o 
meu escritôrio - e embora ele tenha partido, vamos 
continuar a viver a sua visâo do pais através do 
nosso dia-a-dia. 
Ltiis Femandes - Foi um prazer mais uma vez 
dialogar consigo. Boa Sorte nas eleiçôes. 
Tony lanno - Obrigado pela oportunidade e a 
minha gratidâo para corn todos os portugueses que 
têm confiado em mim. 

L.F./Ana Femandes 

Escritôrio de campaniia de Mei lastman 
o Mayor Mel Lastman inaugiurou o seu ■ 

escritôrio de campanha 
na passada terça-leira. 

O local escolhido foi no coraçâo da 
megaddade de Toronto, exactamente no 

numéro 1 da Carlton Street, esquina corn a 

Yonge Street 
Mel Lastman teve a companhia amiga de 

muitos dos seus voluntérios e, logicamente, 
apoiantes e admiradores, na abertura do 

seu local de campanha. 
Toronto runs with Mel, é a frase-chave da 

campanha de Mel Lastman e seus 
seguidores. 

Valentim Pereira da Silva 
2/09/1968-13/10/2000 

A sua Mulher, 
filhos, irmâos, 
cunhados e 
sobrinhos, 
agradecem a 
todos quantos 
acompanharam 
o saudoso 
Valentim da 
Silva à sua 
ultima morada. 

A missa do 7o. 
dia terâ lugar 
sexta-feira, dia 
27, às 19h00, na Igreja de Sâo Sebastiâo. 
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Carroussel das Naçâes 
em Oakville 
A United Way de Oakville apresentou 
O "Carousel of Nations", no passado 
fim de semana, uma iniciativa que 
tem por objective incentivar os varies 
grupos étnicos a "mostrarem-se" uns 

Poveiros e Vasco da Gama de 
Hamilton. Actuaram nas variedades, 
O Grupo Musical Sâo Miguel de 
Brampton, Lubee, Duo Santos, 
Tiffany Costa, Humberto Silva, 
Gabriel Teves e Tony Melo, entre 
outres. 

aos outres, corn as suas danças 
folclôricas, a sua comida tipica, os 
seus vinhos e cantigas. O mundo 
"dentro" de Oakville. 
O Pavilhâo Português foi organizado 
pelo Oakville Portuguese Folklore 
Group e teve lugar na St. James 
School. 

O Pavilhâo Português foi dos mais 
vistosos e visitados, graças à boa 
organizaçào, à cor e ao ritmo das 
nossas danças e, claro, aos nossos 
vinhos e petiscos. 
Um fim de semana em cheio e para 
repetir. 

CoaseUieiro 
Escolar 
Eduardç 

Desfilaram corn as suas danças 
caracteristicas, os Ranchos de 
Oakville, Provincias e Ilhas de 
Hamilton, C.P. de Mississauga, 
Canadian Madeira Club, New Jersey- 
USA, Associaçào Cultural do Minho, 
F.C.Porto de Toronto, da Nazaré, os 

Terapia genética é 
esperapça de cura 

Uma possivel cura 
permanente. É corn cautela 

que O cientista norte- 
americano John Barranger, 

da Universidade de 
Pittisbmgh, nos Estados 

Unidos, vê a terapia 
genética, na quai sâo 

introduzidos no organismo 
genes correctivos no lugar 

dos defeituosos, os culpados 
por diversas doenças, tais 

como os diabetes. 

Este novo tipo de tratamento 
pode ser promissor para as 
doenças que estâo impressas nos 
genes. Desde 1995, Barranger 
estuda a terapia genética para 
tratar esta doença. Nela, uma 
deficiência genética faz corn que 
O individuo nâo tenha uma 
enzima. Sem essa enzima, a 
gordura celular acumula-se 
principalmente nos macrôfagos - 
estrutUras responsâveis por 
digeri-la. Como os macrôfagos 
estâo por todo o corpo, esta 
acumulaçâo traz consequências 
graves, como o crescimento do 
figado e do baço, dores e 
enfraquecimento dos ossos. Por 
isso, os doentes têm de apelar 
para a reposiçâo enzimâtica. 
No trabalho de Barranger, as 
células da medula ôssea, regiâo 
onde se encontram outras células 
que dâo origem às demais do 
corpo, sâo retiradas. Num tubo 
de ensaio, os genes "bons" sâo 
transferidos para os da medula 
ôssea. Os pacientes recebem, por 
meio de injecçâo, as células 
geneticamente corrigidas. Por 
enquanto, sô quatro doentes 
participaram no estudo. Todos 

tinham de ter complicaçôes da 
doença, como anemia,'e estar a 
receber o tratamento corn 
enzima para mostrar que o 
problema era reversivel. Sô entâo 
séria feito o transplante das 
células corrigidas. Em très dos 
doentes analisados nâo houve 
efeitos. No quarto, durante a 
reproduçâo das células 
corrigidas, o estado de saüde 
manteve-se estâvel. Mas depois 
de très meses nâo ocorreram 
mudanças no quadro clinico e o 
gene nâo foi mais identificado no 
corpo. Mesmo corn poucos 
resultados visiveis, o pesquisador 
vai aplicar o modelo de 
transferência de genes em ratos. 
Vai estudar também a terapia 
corn virus - atenuados, sâo 
injectados no organismo para 
transportar os genes correctivos - 
para ver se é possivel tornâ-la 
mais eficiente. A terapia genética 
jâ produziu vitimas. O ano 
passado, um jovem americano 
morreu depois de receber o 
tratamento corn genes para uma 
doença no figado. Segundo 
Barranger, nâo houve recuo nos 
investimentos dessa terapia. 

1 V St. Clair West Flea Market 
404 Old Weston Road a 416-6546455 

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

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

u 
Romolo 
Cimaroli 
Manager of 
St. Clair west 
Flea Market 
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Estndo mosira poique os 
sonhos sâo tâo esquisitos 
Um estudo envolvendo pessoas com 
amnésia, um popular jogo de 
computador e o sono podem ajudar a 
explicar porque os sonhos sâo tâo 
esquisitos e tâo importantes, segundo 
um estudo publicado na revista 
Science. O sonho é a manifestaçâo de 
um passo crucial no processo de 
arquivamento das lembranças, um 
modo de esvaziar a "caixa de entrada" 
da mente, afirmou o Dr. Robert 
Stickgold, da Faculdade de Medicina 
da Universidade Harvard, chefe da 
équipa de pesquisadores. As pessoas 
corn amnésia que jogaram Tetris 
sonharam corn as imagens dos blocos 
do famoso jogo de computador, mas 
nâo puderam lembrar-se do prôprio 
acto de jogar. E, ao contrario das 
pessoas corn memôria normal, nunca 
se aprimoraram no jogo. Isso mostra 
que, quando o cérebro esta a arquivar 
as memôrias que précisa conservar, 
passa por uma série de etapas e o 
sonho é uma manifestaçâo crucial de 
uma dessas etapas. A mente estâ à 
procura de referências cruzadas, 
combinando uma coisa corn a outra. 
Algumas vezes consegue, outras nâo, 
explicou. E quando nâo se encaixa, o 
sonho parece esquisito. Quando as 
referências sâo boas, o cérebro reforça 

a memôria. Quase dois terços dos 27 
voluntârios que jogaram Tetris 
sonharam corn o jogo que consiste em 
manipular imagens vividas de formas 
geométricas que descem na tela. O 
grupo incluiu cinco pessoas corn 
amnésia causada por doença, 
derrame e outros acidentes, além de 
especialistas no jogo e pessoas que 
estavam a jogar pela primeira vez. 
Uma pessoa corn amnésia pode dizer 
o que gosta de tomar no pequeno 
almoço. Mas nâo pode lembrar-se do 
que tomou nesse mesmo pequeno 
almoço devido ao facto de o 
hipocampo estar corn lesâo. O estudo 
sugere que o cérebro nâo busca no 
hipocampo as imagens para os 
sonhos, e sim no sistema do 
neocôrtex, de longo prazo. 

*llnitifiii6 iiPïiHiiti maic'^ nuiiiiiiiw III iiifiiii iiiciiw 

no meio da noite 
Todo o mundo, de vez em 
quando, dà aquela escapadela no 
meio da noite rumo à casa de 
banho para aliviar a bexiga. 

Na terceira idade, quando isso se 
répété varias vezes na mesma 
noite, a ponto de atrapalhar o 
sono, tem-se o que os médicos 
chamam de nictüria. Este sintoma 
é mais comum em homens e estâ 
ligado a males como infecçôes 
urinârias, ao crescimento da 
prostata ou problemas que 
causem irritaçâo na bexiga. 
Mas as mulheres também 
sofrem desse tormento devido â 
incontinência r—j—■ 
urinaria e cistite. 
Os homens têm 
mais esse 
incômodo por causa da 
prostata, pequena glândula 
localizada prôxima à uretra, o 
canal por onde a urina é 
expelida. Devido a esse 
crescimento benigno, a uretra 
pode ficar obstruida e a 
urina, retida na bexiga. 
Surge, entâo, aquela vontade 

.continua de desafogâ-la. 

A urina aprisionada favorece a 
proliferaçâo de bactérias, que 
acabam provocando infecçôes. 
Corn a idade, a pessoa pode passar 
a produzir mais urina à noite. 
Uma causa por trâs da maior 
quantidade de urina na 
madrugada séria uma produçâo 
inadequada de um hormônio 
antidiurético. 

0m ^ E os problemas 
^ cardiacos também 

teriam a sua parcela de 
culpa. As idas constantes ao 
banheiro durante a noite 
podem atrapalhar a qualidade 
de vida do idoso. 
Os especialistas sâo capazes 
de aliviar o incômodo por 
meio de investigaçôes que 
solucionam o problemâ. Se a 
prôstata estiver crescida, por 
exemplo, é realizada uma 
cirurgia para reduzir o seu 
volume e liberar o fluxo 
urinârio. Medicamentos 
também podem ser indicados 

para esse caso. 
Quanto às infecçôes, 
remédios especificos dâo 
fim nelas. 

CHtVROLtT 

OLüSWîOBILE 

CHEV-OLDS 
que I 

York Chev-Olds j ^ ! 
fve os portugueses corn I m I 
ua grande selecçâo de 
itotuéveis, camiôes e carrinhas de 
Eiga ou passageiros nas melhores 
>ndi0es de financiamento. 
u:a quaisquer reparaçôes 

basta contactar 
Fonseca: 656-1200. 

fitrega de peças e acessôrios 
E toda a ddade de Toronto. 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
Web: www.toronto.com/westyork H E-mail: westyork@idirect.com 
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encaixam-se nos sens lugares. 
Faça uma leitura correcta; deixe 
as cartas cairem onde devem cair. 
No cenario, figura urn nativo de 
Capricôrnio. 

esconda da verdade, mas reaja à 
luz dessas descobertas. Hâ um 
nativo de sagitârio na sua vida. 

adivinhaçâo. Hâ um nativo de 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Talvez esteja a sentir-se 
confinado, mas este sentimento é 
passageiro. Encontrarâ uma 
forma de conseguir mais 
liberdade de pensamento e de 
acçào. O momento favorece 
leitura, escrita e ensino. 

TOURO 
11/4 a 20/5 

A sua atençâo estarâ voltada para 
O lar, a familia, as formas de 
harmonizar o ambiente, pois hâ 
uma disputa entre irmàos. 
Logo encontrarâ formas de 
auto-expressâo. 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Defina os termos. Procure 
enxergar as pessoas sob uma luz 
realista, pois assim evitarâ 
decepçôes. Mantenha uma aura 
de mistério. 

peças do quebra-cabeça 

LEAO 
22/7 a 22/» 

Finalmente, vai abandonar um 
encargo enfadonho. Agora hâ 
possibilidades de empreender 
uma longa viagem, que poderâ ser 
considerada um desafio. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Abandone as ideias 
preconcebidas. Mergulhe de 
cabeça no futuro. Imprima o 
estilo e nada de imitar os outros. 
Vista-se de cores fortes; saia e 
divirta-se. 

SAGITÂRIO Vâ fundo em busca de 
informaçôes. Verifique os detalhes, 
entre eles as medidas. Revise, 
examine e enfatize a precisâo. 
Nativos de Touro e Leào estâo do 
seu lado. 

CAPRICÔRNIO 
22/12 a 20/1 

JÈÊâ 

Destaque para viagens curtas na 
companhia de parentes. Aprenda 
ensinando e compartilhando 
conhecimentos. Um objecto de 
valor perdido serâ recuperado. 

BALANÇA 
23/94 22/10 

Esforços cooperados, parceria e 
casamento estâo na ordem do dia. 
Evite ficar remoendo coisas do 
passado. Médité e encontrarâ as 
respostas dentro de você. 

AQLIARIO 
21/1 a 19/2 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Permita-se dar vazào à sua PEIXES 
20/2 a 20/3 

Faça as coisas ao seu jeito apesar 
das objeçôes de pessoas 
mesquinhas. Mantenha uma aura 
de mistério; deixe que os outros 
fiquem a fazer jogos de 

A sua atençâo gira em torno do 
lar, familia e protecçâo de uma 
propriedade. Hâ mùsica no 
ambiente; dance segundo o seu 
ritmo. Terâ sorte corn o numéro 6. 

Benedetto's 
Psychic Studio 

Fortune Teller 
^Fala do seu passado, présente e futuro. 

^Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio. 

saüde, depressôes, àlcoolismo e reunificaçôes. 

^Conhecida intemacionalmente 

^Poçôes de amor e remédios 

^Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

(416) 

3 leituras 
$25.00 

Leitura 
da palma 
damâo, 
cartas e 
bola de 
cristal 

Resultados 
Imediatos! 

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

1- Transversal; itenerârio. 2- 
Sacrificara. 3- Parreira; poeta 
português. 4- Pequena 
embarcaçâo asiâtica; levantar. 
5-Contracçâo da prep. EM 
corn 0 art. A; ferro-velho. 6- 
Füria; nadar (fig.). 7- Molho; 
ligara pelo casamento. 8- 
Notàvel; batrâquio. 9- Enguias; 
alma-de-mèstre (ave). 10- 
Nota mu-sical (pl.); planta 
canafistula. 11- Luia. 12- 
Graça (fig.); per-fumara 

Verticals: 
I- Familia; caravanas. 2- Tomara nota de. 3- Sinal ortogrâfico; choupos. 4- 
Ave corredoura (pl.); sufixo (pl.). 5- Itenerârios; adv. de lugar. 6- Levantar; 
minerai apreciado em joalharia. 7- Flancos; munir de asas. 8- Batrâquio; 
homossexualidade masculina. 9- Levantes; soltam mios. 10- Tomber; lavra. 
II- Mordiscaram. 12- Disparara; espaço de um mês. 

Soluçâo na horizontal: 
1- Lateral; via. 2- A; imolara, t. 3- R; latada; Ari. 4- A; serô; içar. 5- Na; i; suca- 
ta. 6- Côlera; remar. 7- Atado; casara. 8- Famoso; n; râ. 9- Irôs; paim; m. 10- 
Lâs; cassia; I. 11-A; calamar; u. 12- Sal; aromara. 
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Agora as 6“feiros o ritmo é 

aNo\V]j\vU*’^ 
H   das 21:00 as 24:00 horas. 

ROCK 
OANCE 

POP 

MB TECNO 

LOUCURA TOTAL 

apresentaçao de Jamie Iria 

^/OVIEM 

CNTREVI8TAS 

Tudo 0 que sejû 1007o Jovem Pesquisar Q 

Ail That You Can't Leave Behind 

NOVIDÂDE8 

TOP8 

AGENDA 

BI0GRAEIA8 

DE8TAQLE 

SHSîSJSÎSiBÎSMSÎSÎSÎSlSîSMSÎSJSÎSlSÎSfSfSÎSISiSJSISfSfBÎSJSÎSJSÎSJSJSJSMSlSMSSJUSJS! 
1 

ZANKYE WEB DESIGN 

O decimo album da banda iriandesa U2 e a terceira obra-prima "All 
That You Can't Leave Behind" é uma mistura de arte e musica. A 
primeira obra-prima do^rupo "The Joshua Tree" lançada em 1987, 

Nmaginava catedrais de extase; a segunda de 1991 "Achtung Baby", 
transportava-nos por hoteis de agonia. No entanto, em "AH That You 
Can't Leave Behind", os U2 desfiam duos décodas de produçao 
musical num esforço de levar uma ilusao que so é possivel aos 
veteranos. O album représenta a maior colecçâo das mais profundas 
melodias que os U2 jamais produziram. Oesde que surgiram na 
Irlanda em 1980, os U2 sempre acreditaram que a musica pop se 
poderia cantor como os anjos e se poderia mover como diabos. Dai o 
facto de sempre parecerem too modernos - esta convicçao de que os 
seus sons sonicos de sombras, textures e niveis dissolve em algo para 
além do real. Esta creça tem sido sempre uma enorme caracteristica 
para os U2, desde os temas ritmados e humildes dos primeiros dibuns 
passando pelos monumentais concertos que surgiram do album War, até à dedicaçao em se juntarem aos 
grandes génios musicals dos Estados Unidos da America. Agora, apds vinte anos de estilos diferentes, em "Ail 
That You Can't Leave Behind", eles lançam urn novo desafio sempre concentrado nos temas musicals. Este 
trabalho esta repleto de urn fogo interno e pessoal que s6 eles e aqueles que os apreciam sabem interpreter. E 
porque se trata dos U2, surge (ogo aquele impacto causado pelas melodias, mas ao mesmo tempo coda tema tem 

uma ressonancia que nao se mistura aos sons jd escutados. A banda continua a 
procurer o essencial, mas em "All That You Can't Leave Behind" o drama 
desta busca existe na propria musica. "All That You Can't Leave Behind" 
baseia-se repetidamente numa sd pergunta: 

4 I: 

Soluçôes para Internet 
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Coristruimos e d^senhamos 
paginas para a Internet 

Gerîmos a sua imagem Online 

Você esta preparado? 
Nos Estamos ! 

Consulte-nos em http5//www,zankye.com 
Ligue Ja para 

1 (800) 585 5004 
Falamos Português 

i 

I 
I 
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I 
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Existe mais alguma coisa neste mundo estragado pela quai procurasses? 
O novo dibum dos U2 estard à venda no final de Outubro. 

I''||;%|l I B fl B -fl i 

Meet The Parents 
O filme que hd uma semana se encontre em primeiro lugar como o mais visto 
do cinema é uma comédia romôntica que conta a histdria de Sreg Focker 
(Ben Stiller), um rapaz que estd perdidamente apaiXonado pela namorada 
Pam (Terri Polo) e pronto para lhe fazer a grande pergunta. Quando a sua 
tentativa de lhe pedir a mao em casamento é impedida por uma chamada 
telefonica para aar a notîcia do noivado da irma mais nova de Pam, ôreg 
descobre que a melhor maneira para surpreender a namorada é associar-se 
ao pai delà - Jack Byrnes (Robert DeNiro). 
Uma viagem para Nova lorque por ocasiao do casamento da irma de Pam 
parece ser ao Sreg a ocasiao indicada para pedir a mao a Pam. 56 que tudo 
corre mal! Logo à sua chegada à pitoresca casa da familia, Greg é saudado 

ilia qu' , 
carinhosa, um fiino corn uma ternura excessiva, duas maravilhosas filhas e 
por uma familia que parece ser perfeita: um marido dedicado, uma mulher 

um amoroso goto. Mas para um rapaz que geralmente recorre a todas as 
situaçoes corn uma perspicdcia e vivacidade fora do normal, de repente vê- 
se perante um homem, Jack, que é um horticultor reformado... e uma figura 
imponente para quem nao ha 
nenhum rapaz que seja digno 
de casar corn a sua filha mais 
velha, principalmente alguém 
como éreg que tem um nome 
de familia muito vulgar. 
Enquanto o Greg se baixa para 
criar uma boa impressao, o 
seu f im de semana começa 
corn bagagens perd i das no 
aeroporto e transforma-se 
numa série hilariante de 
desastres que nunca mais têm 
fim... 
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Cé. assc 
nUGA^ 

Luxuoso apartamento no 
coraçâo de Mississauga. 

$1.700 por mês. 

Tel: (4161603-3532 
(9051507-0284 depois das 19:00 

ALUM-SE 
Espaço para escritorio, 825 sq. ft. 
LocaUzado na College e Dufferin. 
Para mais informaçôes contacte 

Tony ou Lily. 

TEL [4161259-3041 
entre as 9 

Precisa-se 
Pessoal para fâbrica de ferro. 
Paie com Mario. Tel: 416-236-2662 

Pessoal corn experiência para companhia de 
jardinagem. 
Tel: 905-507-3915 

Pessoa para balcâo de bilhar, fluente em inglês. 
Tel: 416-972-6588 

Serralheiro e ajudante. 
tel: 416-763-7429 

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

Superintendente. 
Tel: 416-534-4288 

Retalhadores. Tel: 416-658-2993 

Ajudante de cozinha. 
Tel: 416-537-0682 

Empregada de escritôrio fluente em português 
e inglês. 
Tel: 416-243-2666 

Carpinteiros e ajudantes corn experiência. 
De preferência corn transporte prôprio. 
Tel: 905-660-3208 

Pessoa para a limpeza na area de Richmond Hill. 
Tel: 416-720-7964 

Electricistas especializados e aprendizes. 
Tel: 416-534-7933 

Carpinteiros de acabamento corn experiência, 
entrada imediata. 
Tel: 416-315-3522 

Informa-se que o Centro Abrigo tem varias 
oportunidades de emprego. 
Para mais informaçôes, tel: 416-534-3434 ext:25. 

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

I VENDRA 
j 4X4 Pickup GMC de 1990. 

|Em optimas condiçôes, 137 000 Km,^ 

I certificado e corn pneus novos. 

I HL(416)65M402 

PRECISA-SE I 
Companhia précisa de BATE CHAPAS | 

E PREPARADOR corn experiência e | 
ferramenta propria. | 

Oferecemos salàrios competitivos | 
e beneficios. | 

Serralheiro e ajudante. 
Tel: 416-763-7429 

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

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

Carpinteiros de acabamento. 
Tel: 416-569-4217 

Pessoa para limpeza. 
Tel: 416-442-4992 

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

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

^Para nos enviar a sua assinatura, j 
I oportunidade de emprego ou qualquer ^ 
Z outra informaçâo: | 

(416) 538-0084 
TllLg (416) 538-0940 
[l°iifû@Q0s info@omilenio.com 
©@[f[r@0®s 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

O MILENIO 

Coelho à Transmontana 
InCRtDIEIlTES: 

Para 4 a 6 pessoas 
7 coelho 
3 cebolas médias 
7 ramo grande de salsa 
1,5 dl de azeite 
7 colher de sopa de banha 
3 dl de vinho branco (aprox.) 
sal e pimenta 

(OnEtCCflO: 
Depois de preparado, corta-se o coelho em 
bocados. Picam-se finamente as cebolas e a 
salsa. Num tacho colocam-se em camadas 
alternadas os bocados de coelho, cebola e salsa. 
Depois de esgotadbs estes elementos, tempera- 
se corn sal e pimenta e rega-se com o azeite. 
Adiciona-se a banha e cobre-se corn o vinho 
branco. Tapa-se o tacho hermeticamente e leva- 
se a cozer em lume brando, agitando o tacho 
de vez em quando para evitar que se pegue. 
Rectifica-se o paladar e serve-se com batatas 
cozidas. 

Pâo-de-lô 
InCREDIEnTES: 

72 gemas ; 
4 claras ; 
250 g de açücar ; 
150 g de farinha 

(OriEECCflO: 
Batem-se os ovos corn o açùcar (25 minutos 
com batedeira eléctrica e 45 minutos à mâo). 
Adiciona-se depois a farinha em chuva suave e 
continua a bater-se até perfazer o tempo, isto é, 
35 minutos à mâquina e 1 hora à mâo. Forra-se 
corn quatro folhas de papel cavalinho uma 
forma corn buraco no meio, unta-se, deita-se 
dentro a massa e leva-se a cozer em forno bem 
quente. Quando o pâo-de-lô estiver bem 
crescido e fofo, reduz-se o calor e, se for 
preciso, tapa-se corn papel. A cozedura leva 
entre 30 e 40 minutos. A cozedura descrita 
refere-se à efectuada em fornos domésticos 
eléctricos ou a gâs. Contudo o pâo-de-lô fica 
muito mais bem cozido nos chamados fornos 
de padeiro, aquecidos a lenha. Neste caso, o 
pâo-de-lô é cozido dentro de uma tigela de 
barro nâo vidrado, no centro do quai é 
colocada invertida uma tigela pequena. A 
forma é forrada corn papel como se disse. As 
pontas do papel sâo viradas para dentro e o 
conjunto é tapado corn uma tigela igual à que 
serve de recipiente. 

I Assine e divulgue Nome: 

I 

I 
I 
I. 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( I 

I 
I 
I 
I 
I 
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8ALDE CM 8LA CASA  
05S0S VIVOS OTC CtffCflR 0 ttORO DE PflDflD 
O sistema ôsseo, ou esqueleto, nâo é sô o 
maior, mais duro, e perdurâvel de todos 
os ôrgâos, mas é também um dos mais 
activos e vitais. Composto por 
numerosos ossos individuais, tem 
funçôes vitais mültiplas que incluem: 1) 
manter o suporte das estruturas e 
ôrgâos, incluindo a protecçâo e 
integridade de ôrgâos vitais como o 
cérebro, pulmôes e coraçâo dentro do 
crânio e caixa torâcica; 2) permitir os 
movimentos do corpo pela formaçâo de 
alavancas unidas por articulaçôes; 3) 
servirem de reservatôrio a minerais 
necessârios à vida, como o câlcio, 
fôsforo, magnésio e o sôdio; 4) servirem 
de recipiente e protecçâo à medula 
ôssea, onde o sangue é fabricado e o 
ferro reciclado. 
O tecido ôsseo é formado por um terço 
de proteinas fibrosas e dois terços de 
minerais onde predominam o fôsforo e o 
câlcio. No osso existem très tipos de 
células. Os osteoblastos, na superficie do 
osso, sâo responsâveis pelo crescimento 
e deposiçâo de minerais. Os osteôcitos, 
dentro do osso, estabelecem entre si 
uma rede extensa de comunicaçâo corn 
as células superficiais. Os osteoclastos 
sâo as células que produzem fermentos 
capazes de dissolver os minerais. A 
hormona paratiroide estimula a 
desmineralizaçâo de tecido ôsseo corn 
libertaçâo de câlcio. A hormona 
calcitonina aumenta a deposiçâo de 
câlcio nos ossos. Pela funçâo de células 
antagônicas, estimuladas por hormonas 
antagônicas, os ossos estâo em perpétua 
formaçâo e destruiçâo da sua estrutura 
interior, numa remodelaçâo constante, 
para permitir a sua frescura, e o 
equilibrio dos iôes de câlcio no sangue. 
Os iôes de câlcio sâo essenciais para a 
funçâo das células musculares e o bâter 
do coraçâo. 
O câlcio dos alimentes, entra no sangue 
através da parede do intestine. A sua 
absorçâo é facilitada pela vitamina D, 
uma substâneia importante para a 
formaçâo e dureza dos ossos. A vitamina 
D é mais uma hormona do que uma 
vitamina. Como as vitaminas, a sua 
fonte pode ser a dieta, pois existe em 
abundâneia no leite, e no tomate; mas 
como as hormonas, pode ser fabricada 
pelo corpo. Se houver uma boa 
exposiçâo da pele à luz solar, o corpo 
pode fabricar vitamina D, mesmo que 
esta vitamina nâo exista nos alimentes. 
A vitamina D, quando tomada em 
excesso, é prejudicial aos ossos e à saùde. 
O raquitismo, uma doença causada por 
deficiência de vitamina D, é hoje 
bastante rara; nâo porque a carêneia 
alimentar deixasse de existir, pois, 
lamentavelmente, ela estâ a aumentar 
no terceiro mundo, sobretudo nos paises 
africanos flagelados pela epidemia da 
SIDA, governos corruptos, ou pelos 
cativeiros financeiros de pobreza 

causados pela riqueza interesseira do 
F.M.I. Como estes paises têm 
abundâneia de sol, um dos pouces bens 
que nâo lhes podem tirar, mesmo na 
miséria da fome, os ossos das suas gentes 
podem continuar fortes e resistir ao 
raquitismo. As raças de origem africana 
têm também, por razôes genéticas, os 
ossos mais fortes à nascença. 
O raquitismo foi no passade, em paises 
do norte da europa, o flagelo dos bairros 
pobres das cidades, onde faltava a luz do 
sol, as verduras frescas, e o pâo de cada 
dia. 
Os ossos, ao nâo poderem desenvolver-se 
na sua plenitude, ficavam mais curtos, 
ou engrossavam nas extremidades. Esses 
pobres raquiticos, corn deficiências de 
crescimento, exibiam no peito, no sitio 
onde terminavam as costelas, saliências 
a lembrarem rosârios, conhecidas por 
rosârios de raquitico. A deficiência de 
vitamina D no adulte, causava muitas 
vezes, e ainda hoje causa algumas vezes, 
a osteomalâcia, uma doença em tudo 
semelhante ao raquitismo, excepto por 
nâo dar as deformidades ôsseas 
causadas pela deficiência e 
anormalidades do crescimento. Os ossos 
corn deficiência de mineralizaçâo, mas 
corn crescimento normal de proteina 
ôssea, ficam mais sensiveis à dor, e 
podem deformar ou fracturar com 
facilidade. Para além da deficiência de 
luz solar, ou da pobreza na dieta, a 
osteomalâcia pode ser causada por 
doenças intestinais corn deficiências de 
absorçâo, falha renal com perça de 
câlcio pelo rim, cirrose de figado, 
algumas drogas, ou outros problemas 
que afectam o metabolismo do câlcio ou 
do fôsforo. Esta doença é mais frequente 
nos idosos, que ainda hoje, nos paises 
ricos do norte, continuam a viver em 
relativa pobreza, em quartos escuros, 
isolados da familia, sem a luz do sol, 
muitas vezes corn doenças crônicas, 
artroses, ou paralisias. 
A causa mais frequente de fraqueza 
ôssea, sobretudo nos nossos dias, é a 
ostéoporose. Na sua constante 
remodelaçâo, os ossos necessitam de 
movimento, e do peso da gravidade, 
para manterem o equilibrio da 
densidade minerai, necessârio â sua 
fortaleza. Se um osso for imobilizado no 
tratamento de fractura, perderâ em 
pouco tempo muito do seu câlcio, e sô o 
exercicio, depois da remoçâo de gesso, 
poderâ voltar a dar-lhe a força e a 
dureza. 
A ostéoporose aparece corn a idade. Ë 
muito mais frequente na mulher depois 
da menopausa, ou nas pessoas tratadas 
corn medicamentos derivados da 
cortisona, como a prednisona usada 
corn frequêneia no tratamento da asma, 
alguns reumatismos, e outras doenças 
imunolôgicas. A menopausa précoce, 
natural, ou cirürgica por remoçâo dos 

ovârios, é, juntamente corn a falta de 
exercicio, a maior causa de ostéoporose. 
Embora poucos homens venham a 
sofrer fracturas por fraqueza ôssea, um 
terço das mulheres de raça negra, e mais 
de um quarto de mulheres brancas, 
virâo um dia a sofrer fracturas 
provocadas por ostéoporose. Essas 
fracturas sâo muitas vezes compressées 
de vértebras, geralmente na sua parte 
anterior, que vâo causar diminuiçâo da 
altura, ou a corcunda tâo frequente em 
mulheres idosas. A fractura do colo do 
fémur, na articulaçâo da anca, pode 
acontecer algumas vezes sem trauma 
aparente, e vai causar a morte em 15% 
dos casos, ou incapacidade severa na 
grande maioria. A ostéoporose é uma 
doença frequente, grave, e que pode ser 
prevenida. A melhor prevençâo é evitar, 
sempre que possivel, a prednisona ou 
outras drogas semelhantes causadoras 
de desmineralizaçâo. Na mulher, o uso 
de hormonas femininas, quando os 
ovârios as deixarem de fabricar, é o 
melhor preventivo contra a ostéoporose. 
Para a mulher de hoje, consciente da sua 
saùde, e corn acesso aos serviços 
médicos modernos, as vantagens do 
tratamento com hormonas é, na minha 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

opiniâo, muito superior ao possiveis, e 
controversos, maleficios. O uso de 
suplementos de câlcio, vitamina D, da 
hormona calcitonina extraida do 
salmâo, ou os fostatos orgânicos que vâo 
ajudar a deposiçâo de câlcio nas 
proteinas fibrosas dos ossos, sâo 
tratamentos üteis nâo sô para tentar 
diminuir a ostéoporose, mas também 
para evitar que ela progrida e termine 
em fracturas. 
Acima de tudo, é a actividade laboral e 
recreativa: o trabalho se for corn 
satisfaçâo e alegria, o exercicio, o 
dançar, ou a alegria de viver, o melhor 
dos tratamentos contra a ostéoporose, e 
também contra a morte. Embora os 
ossos mortos possam ficaf para a 
posteridade, e até servirem de 
testemunho à antropologia futura, os 
ossos vivos, em constante remodelaçâo, 
sâo as alavancas que nos dâo o 
movimento. E a vida, digna de viver, nâo 
é mais que o movimento até chegar a 
hora de parar. 

3080 Dufferin St. 
(at Lawrence), TORONTO 

Telephone 416-781-4628 
«PWIWWP!! 
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CLcLZ^intaizo 
(Dm Conto ~ i Depois de uma fervente 

oraçào, o homem 
sentado junto a uma 
coluna do velho templo, 

entregou-se por alguns 
momentos a meditar no que 
viera a ser a sua vida nos 
ültimos tempos. O silêncio do 
local, era de molde a convidar a 
uma recolecçào de ideias, mais 
talvez de retalhos do seu 
passado sombrio. 
Aos poucos devotos que aqui e 
além se encontravam disperses 
pela igreja àquela hora da 
manhà, o estranho individuo 
havia passado despercebido, 
quem sabe se por se baver 
ajoelhado perto da entrada, num 
desvâo imerso em penumbra. 
Vestia uma modesta roupa de 
trabalho — camisa xadrez de 
flanela, de que apenas as 
mangas e golas apareciam fora 
dos "Overalls" (*) de ganga azul, 
descorada do Sol. Um casaco 
limpo, cossado pelo uso, 
encontrava-se estendido no 
banco a seu lado, junto a uma 
pequena caixa de madeira corn 
alça de couro, onde trazia varias 
ferramentas. Na sua frente, um 
pouco ao lado, uma serra e um 
pequeno serrote, podiam ver-se, 
ambos encostados ao espaldar 
do banco da linha seguinte, 
esperando pacientemente que o 
mestre acabasse as suas oraçôes 
para os carregar dali. Tratavam- 
se dos seus fieis auxiliares de 
trabalho. 
Coando-se através de uma 

janela situada acima do Altar, 
um raio de Sol, viera pousar 
sobre uma das curtas barras 
triangulares de cristal, que 
adornavam um candelabro corn 
lâmpadas a imitarem vêlas. 
Pendia esse rendilhado 
candeeiro corn cristais de um 
dos arcos da nave, um pouco 
para além do homem das 
ferramentas. 

Por breves momentos, (através 
dos efeitos prismâticos do 
cristal, decompondo-se nas cores 
brilhantes — azul, amarela e 
vermelha, comuns dos prismas 
— que tanto fascinam os sentidos 
das crianças e dos seres 
humanos em gérai), puderam 
vêr-se pingos maravilhosos de 
luz.(**) 
José Matias, (o desconhecido e 
solitârio devoto rodeado de 
ferramentas, homem bastante 
novo ainda, a rondar talvez os 
trinta, mas de aspecto cansado 
pelas lutas que lhe vinham 
devastando a aima), deixou que 
a sua atençâo se fixasse nessas 
pequenas gotas de luz e cor, 
cujos efeitos o hipnotizaram. 
Pela sua mente atordoada e 
dorida, viu passar em desfilada, 
muitos dos trâgicos 
acontecimentos da süa vida, 
especialmente nos ültimos anos. 
Criado sem pai, que morrera 
antes ainda de poder legalizar a 
situaçâo do seu estado civil corn 
a mâe, nâo tivera uma infância 
despreocupada como a de tantos 
outros rapazes da sua aldeia. 
Apôs o termo das aulas, 
costumavam esperâ-lo as longas 
e penosas horas de solidâo, 
rodeado da pobreza do seu lar, 
até que a mâe, a trabalhar pelas 
herdades da visinhança, 
acabasse o seu dia de canseiras, 
vindo fazer-lhe companhia. 
Corn a sua ida para a oficina de 
um velho mestre de carpinteria, 
onde aprendera a profissâo, as 
garras do isolamento, que por 
anos o tinham vindo a asfixiar, 
haviam-se alargado, permitindo- 
Ihe olhar para o futuro corn 
menos preocupaçôes. 
Quando parecia que tudo ia 
começar a tomar um rumo 
diferente na sua vida, a mâe 
apagara-se corn um ataque de 
coraçâo, deixando-o mais sô do 
que nunca, desorientado e corn 

I Por: Fernando F. de Melo 

um sentimento de révolta, 
contra um destino injusto, que 
vinha teimando em persegui-lo. 
Os ensinamentos religiosos que 
sua mâe lhe inculcara, serviam- 
Ihe apenas para se sentir posto â 
margem por um Deus, que 
parecia feri-lo sem piedade. 
Levara alguns anos a recompor- 
se desse estado de ânimo e 
descrença, que viera a ceder 
lentamente, até que novas 
desgraças o assaltaram. 
Um dia, ao ir construir uma 
arrecadaçâo numa quinta da 
visinhança, tomara-se de amores 
por uma jovem bastante 
atractiva, que parecia possuir 
boas qualidades morais, a quai 
viera de outra localidade, 
trabalhar nessa propriedade, 
pertença de um casai corn um 
filho a estudar na cidade. 

(*) Tipo de fato macaco com 
alças e peitilho 
(**) Esta recolecçào de 
lembranças, trago-a da minha 
infância, quando aos Domingos 
na antiga Igreja jesuita de S. 
José, assistia maravilhado às 
reflexôes dos cristais dos 
candelabros. 

Continua na prôxima ediçào 

Joe Clark 
anunciou a 
plataforma poli'tica 
do Partido 
Conservador 
Definindo a politica do partido como 
"fiscalmente conservadora e socialmente 
progressiva", o lider Conservador Joe Clark 
anunciou na passada quarta-feira, 25, a 
plataforma do partido para as prôximas 
eleiçôes fédérais. O documento, publicado no 
dia a seguir ao jantar de angariaçâo do 
partido onde esteve présente o ex-primeiro 
ministro do Canadâ, Brian Mulroney, révéla 
compromisses do partido em reduzir os 
impostos, a divida, reformar a justiça 
criminal e restaurar o sistema de saüde. 
Os Conservadores preparam uma plataforma 
que permitirâ, segundo informaram, ao 
Canadâ de eliminar a divida no prazo de 25 
anos e de reduzir os impostos. Traduzindo 
em pormenores, o partido comprometesse a 
reduzir a divida em cerca de $25 biliôes de 
dôlares nos prôximos cinco anos, enquanto 
que a reduçâo de impostos se acumularia em 
$56 biliôes também em cinco anos. 
Finalmente, outre aspecto revelado por Joe 
Clark menciona o aumento do rendimento 
por familias e introduzirâ um novo crédite de 
rendimento para os filhos de pais solteiros e 
uma das prioridades que serâ cumprida logo 
apôs as eleiçôes prende-se corn a restauraçâo 
de transferências para as provincias para que 
fossem utilizadas no sistema de saüde e em 
programas sociais, para que atingisse, pelo 
menos, o nivel que tinham nos anos de 1993- 
1994. 
Os estudantes do ensino superior 
beneficiariam de exençâo de impostos nas 
boisas de estudo. 
O Partido Conservador, no entante, sô conta 
corn o apoio de cerca de oito por cento da 
populaçâo canadiana, segundo revelaram as 
ültimas sondagens. 

Ana Fernandes 
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Campeâo português goleado em Madrid 
O Sporting despediu-se 
ontem sem gloria das 
competiçôes europeias 
ao perder por 4-0 corn o 
Real Mcidrid, em jogo da 
quinta jornada do Grupo 
A da Liga dos Campeôes, 
disputado no estàdio 
Santiago Bernabéu, 
em Madrid. 
Os campeôes nacionais somam um 
ponto em cinco jogos, ocupando o 
ùltimo lugar do grupo, enquanto o 
Real Madrid, actual campeâo 
europeu, é jâ virtual vencedor, a uma 
jornada do fim. Face à tarefa quase 
impossivel de vencer o colosso 
espanhol no seu terreno, o Sporting 
esperava pela ajuda do Spartak de 
Moscovo na Alemanha, mas o 
campeâo russo perdeu por 1-0 corn o 
Bayer Leverkusen. Um resultado que 
hipotecou em definitivo o sonho do 
apuramento para a Taça UEFA 
(gorada que estava a continuidade na 
Liga "milionâria"), garantido pelo 
terceiro lugar do grupo, pois os 
germânicos somam agora seis pontos 
e nem uma vitôria em Alvalade, na 
ultima jornada, permite aos "leôes" 
desalojar o Bayer da terceira posiçâo. 
Foi a terceira derrota consecutiva do 
Sporting (a segunda por numéros 
expressivos), que continua sem 
marcar golos, denotando, uma vez 
mais, uma confrangedora 
incapacidade defensiva, corn a 
atenuante nesta partida de estar 
perante uma équipa que transpira 
classe. Depois de ter contrariado o 
dominio espanhôis durante a 
primeira parte (disputada num ritmo 
diabôlico), os portugueses 
afundaram-se por completo na 
segunda metade e o resultado poderia 
ser ainda mais dilatado. Para o Real 
Madrid, o embate corn os campeôes 
nacionais, foi o jogo ideal para apagar 
a ma imagem deixada pela derrota 
em Barcelona para o campeonato 
espanhol, permitindo ainda a 
"redençâo" de Figo. O treinador do 
Sporting Augusto Inâcio prometeu 
um "regresso às origens" corn a 
reintroduçâo dos "extremos" no 
"onze" e cumpriu, fazendo alinhar de 
inicio o belga Mpenza no lado direito 
e o irlaiidês Mahon no flanco 
esquerdo. A defesa habituai o técnico 
leonino trocou Rui Jorge por Dimas, 
mas foi no meio campo que Inâcio 
operou uma verdadeira "revoluçâo" 
no "esqueleto" dos campeôes 
nacionais. Além de Mpenza e Mahon, 
registou-se o regresso de Hugo e, 
principalmente, de Delfim, lesionado 
durante cerca de oito meses e que 
voltou à competiçâo na condiçâo de 

titular. Se a estas novidades 
somarmos a estreia europeia do 
guarda- redes Nelson devido à lesâo 
do dinamarquês Peter Schmeichel, 
apenas o ataque manteve alguma 
constância, corn Joâo Pinto e Sâ 
Pinto, apesar de Acosta ter sido, 
como se esperava, "sacrificado", 
iniciando o jogo no banco de 
suplentes. Em relaçâo à derrota (1-0) 
frente ao FC Porto, os "leôes" 
apresentaram cinco jogadores 
diferentes de inicio, o mesmo se 
verificando em comparaçâo corn o 
jogo ante o Spartak de Moscovo 
(derrota por 3-0), na quarta jornada 
da Liga dos Campeôes. Do lado do 
Real Madrid, o treinador Del Bosque 
fez descansar alguns titulares, casos 
de Hierro e Raül, apresentando-se 
sem qualquer ponta-de-lança, 
preferindo iniciar o jogo corn 
Morientes no banco. O Sporting 
forneceu o primeiro sinal de perigo 
aos 05 minutos numa incursâo de 
Joâo Pinto em posiçâo frontal 
culminada corn um remate que o 
guarda-redes Casillas so segurou à 
segunda. O Real Madrid respondeu 
no minuto imediato e, na sequência 
de um canto, Ivan Campo rematou ao 
poste da baliza de Nelson, apôs um 
(mais um) desvio infeliz de Dimas. 
Mas os espanhôis nâo tardaram 
muito para festejar o golo, aos 11 
minutos, apôs uma jogada brilhante 
de Figo, sempre muito acarinhado 
pelo pùblico madrileno depois do 
"inferno" vivido em Barcelona. O 
internacional português passou por 
dois defesas leoninos como se la nâo 
estivessem e, apesar de o remate ter 
sofrido um desvio, a bola sobrou para 
Cuti, que, de cabeça, isolado em 
plena area, inaugurou o marcador. No 
minuto seguinte Cuti, que marcou o 
golo numéro 500 do Real Madrid em 
provas europeias, poderia ter bisado, 
mas Nelson correspondeu corn uma 
sensacional defesa para canto ao 
remate do médio espanhol. Sem 
nunca deixar de carregar no 
acelerador, o campeâo europeu foi 
ameaçando o segundo golo através 
dos remates perigosos de Sâvio (16) e 
Celades (18). O Sporting procurou 
sacudir a pressâo dos espanhôis e, aos 
20 . minutos, Sâ Pinto, na 
transformaçâo de um livre, obrigou 
Casillas a defesa apertada para canto. 
Aos 25 minutos, de novo Cuti poderia 
ter ampliado a vantagem da équipa 
da "casa", mas Nelson defendeu corn 
os pés o remate do espanhol 
incompreensivelmente sô à entrada 
da area "verde e branca". O Sporting 
também poderia ter marcado na 
resposta, mas Casillas defendeu do 
forma superior o remate "na cara" de 
Sâ Pinto, apôs um cruzamento bem 
medido de Dimas. O Real voltou à 
carga e Beto salvou sobre a linha o 2- 
0, na sequência de um livre marcado 

por Figo, corn Nelson desta vez a sair 
em falso. Minuto 29: O guarda-redes 
do Sporting teve oportunidade de se 
redimir do erro corn uma defesa 
sensacional, depois de Roberto 
Carlos ter disparado um "mlssil" de 
fora da ârea. Numa altura em que o 
Sporting ainda dava alguma réplica, 
aos 35 minutos, Mpenza, em posiçâo 
legal, isolou-se perante Casillas, mas 
adiantou demasiado a bola, 
rematando de forma defeituosa. Mas 
foi o Real Madrid a ampliar a 
vantagem aos 41 minutos, por 
intermédio de Savio, que se limitou a 
empurrar para a baliza deserta a 
assistência de Cuti, apôs mais uma 
incursâo de médio espanhol pelo 
"coraçâo" da estâtica defesa leonina. 
Antes do intervalo ainda houve 
tempo para Figo receber um 
"engenhoso" cartâo amarelo que o 
afastarâ do encontro da ultima 
jornada, ante o Spartak, ficando desta 
forma corn o registo disciplinar limpo 
para a segunda fase. Apôs o descanso, 
e tal como acontecera no inicio da 
partida, foi o Sporting a fornecer o 
primeiro sinal de vida, aos 50 
minutos, quando Mpenza obrigou 
Casillas a aplicar-se. No minuto 
seguinte assistiu-se à ovaçâo da noite, 
altura em que Figo foi substituido 
pelo inglês Steve McManaman. Pouco 

depots, André Cruz quase igualava Sâ 
Pinto na liderança dos goleadores 
"verde e brancos" nesta ediçâo da 
Liga dos Campeôes na conversâo de 
um livre directe (todos os golos 
leoninos foram obtidos através de 
lances de bola parada) que saiu 
ligeiramente ao lado da baliza 
espanhola. Aos 62 minutos, os 
madrilènes chegaram ao 3-0 por 
intermédio de Morientes, que havia 
entrado dois minutos antes, num bola 
que passou entre as pernas de Nelson, 
o quai, no entante, ficou isento de 
culpas dada a violência do remate. A 
inclusâo do avançado internaciongl 
espanhol, que récupéra de 
prolongada lesâo, veio trazer mais 
dificuldades à desorientada defesa 
portuguesa e, aos 69 minutos, 
Morientes bisou ao concluir de 
cabeça um cruzamento do recém- 
entrado Solari na marcaçâo de um 
livre. Cinco minutos mais tarde 
McManaman falhou de forma 
incrivel o 5- 0, ao rematàr ao lado da 
baliza de Nelson, apôs cabecear à 
vontade sobre a pequena ârea. Apôs 
alguns sustos para a defesa leonina, 
foi o Sporting quem, aos 85 minutos, 
esteve proximo do tento de honra, 
num remate de longe de Pedro 
Barbosa que passou muito perto do 
poste da baliza de Casillas. 

Maria Qraciette 
“A modema Nostradamus” 

Estarâ em Toronto 
*Terapia da Cor *Astrologia * 

Tarot de Cartas *Mâos 

A mais famosa astrôloga nos 
Estados Unidos, Mexico, 
America Latina e Europa 

Tê-la-â Visio em Telemundo, Univision, 
Eurovision, SIC, RT P/International, 

Telelatino, CITY-TV Canada, TV 
Americana e National Enquirer 

Maria Graciette conhecida 
astrôloga mundial adivinhou a 
morte do Papa Joâo XXIII, os 
assassinatos do présidente Kennedy, 
do seu irmào Robert, de Sharon 
Tate, o escândalo de Watergate, o 
terramoto de Los Angeles, a 
libertaçào de O.J. Simpson e a 
vitôria do ‘NÂO’ no referendo do 
Quebeque, e preveniu sobre o perigo 
das “vacas loucas”, a reeleiçâo do 
présidente dos E.UA., Bill Clinton e 
o desastre na Venezuela. 

Tel: 1 (8181506-6506 
www.multisepvis.com/mariagraciettB h.t.m.  

Toronto 18th. Annual 
ESP PSYCHIC EXPO 
INTERNATIONAL CENTRE 
Mississauga, Ontario 
Canada 
Outubro 27-28-29, 2000 
Ulontreal 31st Annual 
ESP PSYCHIC EXPO 
UOX SECOURS MARKET 

Movembro 3-4>.5,2000 
l>.>l4.931pSft41 
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dAa$si(^icaçào 
Equipas J V E S P 

irePOITO 8 7 
2SALGUEIR0S 8 6 
aSPiliAGA 8 S 
4 SPORTING 8 5 
SBOAWISTA 8 4 
6 RELENENSES 8 4 
IPEERREiRA 8 4 
8MARfTIM0 8 4 
88ENFICA 8 3 3 
10FARENSE 8 3 2 
IIUNI&OUEIRIA 8 2 4 
12ALVERCA 8 2 3 
13GUIMARllE$ 8 2 2 
14DESP.AVES 8 1 2 
15GAMPONIAIOB. 8 0 5 
16EST.AMAD0RA 8 1 1 
17BEIRA-MAR 8 0 3 
18 GIL VICENTE 8 0 2 

Resultados 
(8^jornada) 

Campomaior - Boavista, 0-0 
Sporting - FC Porto, 0-1 

Paços Ferreira - Benfica 0-0 
Farense-Uniâoleiria,1-1 

Maritime - Est. Amadera, 2-0 
Vit. Gpimarâes - Beira-Mar, 1-1 

Alverca-Deso.Avea5-1 
Oil Vicente - Salgueiroa 0-2 
Belenenses - Sp. Braga, 2-1 

1 18 
2 13 

1 14 
2 16 
1 13 
1 12 

1 3 14 
1 3 7 
3 2 10 

3 
2 
3 
4 

4 
8 
9 

9 
8 

11 
11 

5 12 
3 8 
6 6 
5 9 
6 3 

14 
19 
16 
13 
18 
14 

21 
18 
17 

9 16 
6 1S 
7 15 
8 13 

13 
12 
11 

5 
8 
9 

12 10 
11 9 

8 
5 
5 
4 
3 
2 

(9“jornada) 
Sp. Braga-Saigneiros 

Belenenses - Paçes Ferreira 
Benfica - Campomaiorense 

Est Amadera-Farense 
Uniio leiria - Vit. Buimarâes 

Oesp.Aves-Oil Vicente 
Beira-Mar-Sporting 
Boavista-Maritimo 

FC Porto-Alverca 

POPTUCUtSft DE fUTEDOL 
% pROEISSIOnOL 

H 
Miki FEHER (Braga) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

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

4 goll<03 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
PAULO VIDA (Paços Ferreira) 

3 goliQS 
RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
ELIEL Santos (Belenenses) 
Marcos Nangi "MARCÀO" 
(Belenenses) 
Brasil Nerival Bezerra "VERONA" 
(Belenenses) 

PORTUCUESfl DE fUTEDOL 
PROEISSIOnflL 

dtassi^licaçâû 

IVARIIM 
2 SANTA CLARA 
3MAIA 
4 NAVAL 
SACABlMiCA 
6 PENAFIEL 
7VNift6LAMAS 
8 OVARENSE 
9HACL0NAL 
10 MARCO 
11ESPINH0 
12 CHAVES 
13 RIO AVE 
14VIT.SETÜBAL 
15LEÇA 
16 FREAMÜNOE 
17FELG0EIRAS 
18IMORTAL 

20 
17 
15 

8 14 
8 
8 
8 

13 
13 
13 

8 12 
8 
8 
8 
8 

n 

11 
10 
8 
8 
8 
7 
6 

8 6 

l^jzsuâtados 

Santa Clara - Vit. Setübal. 1-0 
■mortal - Sp. Espinho. 2-0 

Nacional-BioAve,3-0 
Feigneiras - Desn. Chaves. 2-2 

0varense-Maial-3 
leça-Naval, 0-2 

Varzim-Penafiel,2-1 
Freamunde - Marco. 2-3 ^ 

Académica - Uniâo lamas, 3-2 

^ ^^tna^a 
Marco-Académies 

Vit. Seipbal-Uniâo lamas 
Sp. Espinho-Varâm 

Naval-Imortal 
Santa Clara-Nacional 

Bio Ave-Feigneiras 
Desp. Chaves - Ovarense 

Mais-leça 
Penafiel-Freamunde 

JORNAL 

O MILENIO 
Uma presença semanal 

Resultados e Classiiicaçiies 
Enieoiitros de terca-feira 

COHFEBinCIA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa J 
Ottawa Senators 7 
Montreal Canadiens 9 
Toronto Maple Leafs 7 
Boston Bruins 8 
Buffalo Sabres 7 

P 
11 
10 
8 
7 
6 

Wild 2 Canadiens 2 
Flyers 5 Rangers 4 

Sharks 3 Hnrrieanes 2 
Canucks 4 Predators 4 

. Coyotes 2 Flames 2 

CONFERÊNCIAOCIDENTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa 
Colorado Avalanche 
Edmonton Oilers 
Vancouver Canucks 
Calgary Flames 
Minnesota Wild 

J 
8 
9 
9 
9 
9 

P 
14 
12 
12 
7 
5 

Homenagem a 
RUIBARROS 
Quinta-feira, dia 2 de Novembre, realiza-se 
no Lamport Stadium, às 19h00, um 
jogo de futebol de homenagem ao 
pequeno-grande jogador Rui Barros, que se 
encontra em Toronto participando nas 
comemoraçôes do 13o. aniversârio do F. C. do 
Porto de Toronto. 
O jogo sera entre as équipas do F.C. do Porto de 
Toronto e o Gil Vicente de Toronto. 
Nào faltem no Lamport Stadium nesta Justa homenagem 
a Rui Barros, um dos grandes atletas do F.C. do Porto e do futebol 
português. 

Desporto e Cultura da 
Comunidade Angolana do Ontario 
O Secretariado de Desporto e Cultura da Comunidade Angolana, por altura 
das Comemoraçôes do 25o. Aniversârio da Independência da Repüblica de 
Angola, promoveu na Mc Cormick Community Centre, em Toronto, 
actividades desportivas que terminam no dia 29 de Outubro. 
No dia 28 de Outubro, sâbado, pelas 17h00, realiza-se a final do Torneio de 
Futebol de Salâo, entre as 2 équipas que somaram maior numéro de pontos. 
No domingo, dia 29, pelas 17h00, terâ lugar a final do Torneio de 
Basquetebol, entre as duas melhores équipas. 
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Campeonato Nacîonal de Futebol - QQ 
.O, X(QJIJlllPi\ 

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

16 
15 
13 
13 
13 
13 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
4 
4 
3 
2 

Resultados 
Bragança - FC Porto "B". 3-6 
Trofense - Sandinenses, 2-2 
Pevidém - Famalicào, 0-2 
Leixôes - Esposende. 1-1 
Sp. Braga "B" - Gondomar, 0-2 
Canelas Gaia - Ermesinde, 2-0 
Vizela - Infesta, 4-1 
Paredes - Fafe, 1-1 
Lourosa - Moreirense, O-I 
Sào Joào Vér - Vilanovense, 2-2 

8" Jornada 
FC Porto "B" - Sào Jôào Vêr 

Sandinenses - Bragança 
Famalicào - Trofense 
Esposende - Pevidém 
Gondomar - Leixôes 

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

Fafe - Vizela 
Moreirense - Paredes 

Vilanovense - Lourosa 

OL 

1 OLIVEÏRENSE 
2 TORREENSE 
3 FÀTIMA 
4SP.COV1LHÀ 
5 SANJOANENSE 
6 SP.POMBAL 
7 VILAFRANQ. 
8 OLI.BAIRRO 
9 MARINHENSE 
10 ALCAINS 
11 LOURINHAN. 
12 ARRIFANENSE 
13 TORRES NOVAS 
14 AC.VISEU 
15CALDAS 
16 LL COIMBRA 
17 FEIRENSE 
I8ÂGLEDA 
I9CLCUJÂES 

Resultados 
Académico de Viseu - Sp. Covilhà, 0-2 
Torreense - Sp. Pombal. 1-0 
Torres Novas - Oliveirense, 1-1 
Marinhense - Àgueda, 3-1 
Arrifanense - Vilafranquense. 0-2 
Oliveira do Bairro - Sanjoanense, 3-3 
Cucujàes - Feirense. 1-2 
Caldas - Fàtima, 0-1 
Alcains - Lourinhanense, 4-0 
Folgou: Uniào de Coimbra 

8“ Jornada 
Sp. Pombal - Académico de Viseu 

Oliveirense - Torreense 
Agueda - Torres Novas 

Vilafranquense - Marinhense 
Sanjoanense - Arrifanense 

Feirense - Oliveira do Bairro 
Fàtima - Cucujàes 

Lourinhanense - Caldas 
Uniào de Coimbra - Alcains 

O* 

1 PORTIMONENSE 
2 SEIXAL 
3 CAM.LÔBOS 
4 L.MADEIRA 
5 0PERÂRI0 
6 BARREIRENSE 
7 ATLÉTICO 
8 MACHICO 
9 0LHANENSE 
lOBENFlCAB 
11 ESTORIL 
12 SPORTING B 
13 MICAELENSE 
14 LLS.ÉVORA 
I5SES1MBRA 
16 LOLLETANO 
17 CASA PIA 

18 ORIENTAL 
19 MARITIMO B 
20 CAMACHA 

J IP 

15 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
4 
3 

Resultados 
Operàrio Desportivo - Atlético, 2-1 
Lusitano de Evora - Micaelense, 3-0 
Barreirense - Seixal, 2-0 
Camacha - Câmara de Lobos, 0-1 
Oriental - Olhanense, 0-0 
Portimonense - Louletano, 3-1 
Sesimbra - Uniào da Madeira, 0-1 
Estoril-Praia - Casa Pia, 3-1 
Machico - Sporting "B". 2-0 
Benfica "B" - Maritime "B". 2-1 

8‘ Jornada 
Atlético - Benfica "B” 

Micaelense - Operàrio Desportivo 
Seixal - Lusitano de Évora 

Câmara de Lobos - Barreirense 
Olhanense - Camacha 
Louletano - Oriental 

Uniào da Madeira - Portimonense 
Casa Pia - Sesimbra 

Sporting "B" - Estoril-Praia 
Maritime "B" - Machico 

UEFA deve examinar "casa Zidane" 
A comissâo de disciplina da Uniào Europeia de 
Futebol (UEFA) deverâ examinar "muito 
provavelmente sexta- feira" o caso do jogador 
francês da Juventus de Turim, Zinedine Zidane, 
expulso terça-feira no encontro frente ao 
Hamburgo, da quinta jornada da Liga dos 
Campeôes. 
"A prôxima reuniâo da comissâo de disciplina esta 
prevista para 14 de Dezembro, por isso acho 
preferivel para o senhor Zidane e para o seu clube 
que o “dossier” seja tratado o mais rapidamente 
possivel", adiantou uma fonte da comissâo. Além 
da situaçâo de Zidane, sera ainda examinado o 
caso do seu colega de équipa, o holandês Edgar 
Davids, expulso quando faltavam cinco minutos 
para o intervalo, no mesmo encontro da Liga dos 
Campeôes. Zidane poderâ ser fortemente 
sancionado por ter atingido violentamente o 
alemâo Jochen Kientz corn uma cabeçada. Kientz 
sofreu fractura do ossos do porno e uma comoçâo 

cerebral, encontrando-se acamado para 
observaçâo durante duas semanas. 
O francês tem como agravante o facto de jâ ter 
sido expulso no jogo corn o Desportivo da 
Corunha, que lhe valeu um jogo de suspensâo, nâo 
tendo na altura sofrido qualquer puniçâo por parte 
do clube. Desta feita, Zidane arrisca-se a uma 
sançâo bem mais grave, tanto por parte da UEFA, 
como ainda do seu clube. "Nâo deixaremos 
impune este tipo de comportamento e vamos 
tomar medidas, mas tudo ficarâ na esfera dos 
assuntos internos, pois temos de falar corn o 
Zidane e corn o Davids para compreender o que se 
passou", adiantou o director-geral da "Juve", 
Luciano Moggi. Contudo, o responsâvel da équipa 
da Turim também nâo deixou passar em claro o 
comportamento do jogador alemâo. "Caimos 
perante a provocaçâo. Antes da expulsâo de 
Zidane, fomos agredidos sem que o arbitre tenha 
tido qualquer intervençâo", comentou. 

riflRROCOS 

RFIHF esGolheu Humberto Goelho 
O ex-seleccionador de Portugal, Humberto 
Coelho, foi o técnico escolhido para o comando 
técnico da selecçâo marroquina de futebol pela 
direcçâo da RFMF (Real Federaçâo de Marrocos 
de Futebol), apurou a Agência Lusa em Rabat. A 
reuniâo da ôrgâo de cüpula do futebol marroquino 
confirmou os indicadores que apontavam para a 
preferêneia pelo treinador português, corn quem 
os dirigentes federativos esperam chegar a acordo 
ainda esta semana. Humberto Coelho esta 
actualmente livre de compromisses e a carreira da 

selecçâo portuguesa na recente fase final do 
Campeonato da Europa, no quai a turma das 
"quinas" chegou às meias-finais, suscitou o 
interesse dos responsâveis marroquinos. O 
treinador português integrava uma lista de 14 
candidates elaborada pela comissâo estatutâria da 
RFMF incumbida de escolher o nome do sucessor 
de Henri Kaspezack, despedido na sequêneia do 
desaire sofrido por Marrocos frente ao Gabâo (2- 
0), em jogo das eliminatôrias da Taça das Naçôes 
Africanas. 

Açores 
4*Jornada 

Flamengos - Angrense, 1-2 
Lajense - Madalena, adiado 
Vila Franca - Santiago, 0-0 
Lusitânia - Sto. Antonio, 1-0 
Praiense - Vilanovense, 3-1 

Equipa 

1 LUSITÂNIA 

2 ANGRENSE 

3 ST.ANTÔNIO 

4 SANTIAGO 

5 MADALENA 

6 PRAIENSE 

7 VILA FRANCA 

8 LAJENSE 

9 VILANOVENSE 

10 FLAMENGOS 

CIL XfRiHnilPA 

ISERZEDELO 
2 MARIA FONTE 
3 MONÇÀO 
4TER.BOURO 
5 TAIRAS 
6 VIANENSE 
7 JOANE 
8 FÀO 
9 VALENCIANO 
10 LIMIANOS 
11 AMARES 
12 NEVES 
13 MIRANDÈS 
14 MONTALEGRE 
15 MERELINENSE 
16 VILAVERDENSE 
17CABECE1RENSE 
18 P.SALGADAS 

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

Serie C 
€iL iKQunnPA 
1 ESTARREJA 
2 SOURENSE 
3 VALECAMB. 
4 0L.HOSPITAL 
5 S. ROQUE 
6MIRANDENSE 
7 CESARENSE 
8 F.ALGÔDRES 
9 ANADIA 
lOGAFANHA 
11 P.CASTELO 
12 MANGUALDE 
13 0L. FRADES 
14 SATAO 
15 AVANÇA 
16GOUVE1A 
17 LOUSANENSE 
18GUARDA 

14 
13 
13 
12 
12 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
1 

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

Serie E 
€IL 1K(Q^1I7II1PA 

I MAFRA 
2CORUCHENSE 
3 AG.CAMARATE 
4 RIB.BRAVA 
5 OL.MOSCAVIDE 
6ALCOCHETENSE 
7 PMAIO 
8 ODIVELAS 
9 SINTRENSE 
lOPONTASSOLENS 
II S AC AVEN ENS E 
12 ELVAS 
13 CALIPOLENSE 
14 LOUREL 
15 PORTOSANTENS 
I6S.V1CENTE 
17SAM.CORRE1A 
18 FANHÔES 

14 
14 
13 
12 
11 
10 
10 

8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
4 
3 
0 

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

de 

CIL XQTOPA 

1 DRAGÔES SAND. 
2 ESMORIZ 
3 PEDROUÇOS 
4 VILA REAL 
5 P.RUBRAS 
6AVINTES 
7 LAMEGO 
8 LIXA 
9T1RSENSE 
10 REBORDOSA 
11 AMARANTE 
12 RIBEIRÀO 
13 T.MONCORVO 
14 P.BRANDÀO 
15 FIÀES 
I5RIOTINTO 
17 S.MARTINHO 
18 LOUSADA 

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

Serie O 
Oi BQUJinPA s IP 

! BENFICA CB 6 16 
2BENED1TENSE 6 16 
3 FAZEN DENSE 6 13 
4EST.PORTAL. 6 13 
5SERTANENSE 6 10 
6 PORTALEGRENS. 6 10 
7U.TOMAR 5 10 
8 MIRENSE 6 8 
9 PENICHE 6 8 
10 PORTOMOSENSE 6 7 
11 BIDOEIRENSE 6 7 
I2ALMEIR1M 6 7 
13ALCANENENSE 6 6 
14SERNACHE 6 4 
15U. SANTARÉM 5 4 
16 CARANGUEJEIR. 6 4 
17 BOMBARRALENS. 6 3 
18FERROV1ÀRIOS 6 2 

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

Serie F 
CL XQunnPA 

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

15 
13 
13 
12 
12 
9 
9 
9 

Castrense - Pinhalnovense, 0-3 
Futebol Benfica - Pescadores, l-l 
Beja - Vasco Gama. 3-3 
Amora - Pademense, 2-3 
Almansilense - Quarteirense. 1-1 
Palmelense - Fabril Barreiro, 2-1 
Lusitano VRSA - Est. Vendas Novas, 1 -0 
Esperança Lagos - Juv. Évora. 2-0 
Almada - Ourique, 2-3 
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RUI BARIldS l 
em Toronto ! 
O ex-futebolista e actual técnico do F. C. do Porto, 1 
Rui Barros, desloca-se este fim-de-semana a î 
Toronto para participar no 13o. aniversârio do F.C. J 
do Porto de Toronto. Os "dragôes" de Toronto i 
pretendem homenagear o pequeno-grande jogador | 
"portista" que, nesta sua visita, vem acompanhado | 
de Jùlio Marques, présidente das Filiais portistas. | 
As nossas boas vindas e parabéns. J 

Coin a vitôria alcançada em 
Alvalade, o F. C. do Porto ficou mais 
destacado dos sempre incômodos 
rivais Sporting, Boavista e Benfica. 
Agora, apenas o vizinho Salgueiros, 
anda a bater-lhe à porta... Curioso, 
nâo é? 
Os nortenhos sâo os donos da bola 
indigena! 
Repare-se: Porto, 21 pontos; 

Salgueiros, 18 pontos; Sp. Braga, 17; 
o "intruso" Sporting, com 16 pontos 
e, o Boavista, 15 pontos, tantos como 
o surpreendente Belenenses. 
A partir do sétimo lugar, temos: 
Paços de Ferreira e Maritimo ( 13 
pontos); o Benfica, 100% a meio da 
tabela, corn 12 pontos; Farense (11); 
Uniâo de Leiria ( 10); Alverca (9); 
Guimarâes (8); Desportivo das Aves e 
Campomaiorense (5 cada); Estrela da 
Amadora (4); Beira Mar (3) e, em 
ultimo, com apenas 2 pontos, o Gil 
Vicente. 
Isto esta realmente bonito, tudo azul, 
aqui e ali corn umas cores diferentes, 
para distinguir mais o azul... 
Aparentemente, a prôxima jornada, 
a numéro 9, nâo trarâ grandes 
modificaçôes, embora em futebol, 
nunca fiando... 
Assim, na sexta-feira, dia 27 de 
Outubro, o Sp. Braga recebe o 
Salgueiros, às 16:00, corn transmissâo 
na SporTV. 
Domingo, dia 29, jogam: As 11 da 
noite, Belenenses - Paços de Ferreira; 
Benfica - Campomaiorense (na SIC); 
E. da Amadora - Farense; Uniâo de 
Leiria - Guimarâes; e, D. das Aves - 
Gil Vicente. Às 14:00, corn 
transmissâo na SporTV, 
o Beira Mar - Sporting. 

Segunda-feira, dia 
30 de Outubro, os 
restantes jogos: 
Boavista - Maritimo, 
às 2pm, corn 
transmissâo na 
SporTV e, às 4pm, c 
Porto - Alverca, corn 
transmissâo na 
RTPi. 
Vamos a ver se as 
competiçôes 
europeias trazem 
dinheiro e pontos 
para "sarar certas 
feridas" que andam 
a causar alguns 
danos. 

TMIt anl e... pouco ma 

Apôs uma longa ausência 

o endiabrado vem de novo 

até nos para participar na grande gala do 

“Festival da Cançâo CIRV-2000” 
no OASIS Convention Centre 

1VL\RCUS 
e suas bailarinas, 

com novas e inebriantes 
cançôes ao ritmo do 

Dance Music. 

Além de MARCUS, anima a 
festa o Conjunto 

STARLIGHT, os vencedores 
do Festival-1999 e os novos 

intérpretes das cançôes 
originals do certame 2000! 

Almoço e espectâcu'lo: $35. dôllares. 
Informaçôes e réservas: (416) 537-1068, ou (905) 891-7777 

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

1J(ë.LI;IC2) d© [^yï 11 
Onde encontra cames e enchidos f | 
da melhor qualidade no | | 
713 College St., em Toronto e 
no 337 Symington Ave., em Toronto. 

[5;e.Lt:rt*y 
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. 


