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EUA SOB ATAQUES TERRORISTAS 

FPtv-SIC a sua Gompanhia 
24 boras por dial 

Joâo Canijo, Ana Fernandes e Rita Blanco, 

primeira itnagem da FPtv-SJC. 

I Semana Cultural 
da Casa das Beiras'2001 

Paulo Dias, Albino José DU 

Antonio Santos e Antôh 
Natal na apresentaç 

do programa da Serna, 
Cultural da Casa das Beirt 



2  
COMUNIDADE 

Quinta-feira 13 Setembro, 2001 
O MILéNIO 

De um momento para o outro, o "coraçâo" 
americano parou! 
De um momento para o outro, uns centos de 
fanâticos rejubilaram com a vitoria sobre os 
estupefactos americanos. 
De um momento para o outro, os maximos 
responsâvçis (?) americanos e sens comparsas 
mundiais, sentiram que a politica actual de uns 
e outros esta absoleta e, alguns deles, até 
acrescentaram: "...aconteceu aquilo que 
estâvamos à espera..."!? 
Entâo se estavam à espera, porque o 
permitiram? 
Nada me espanta neste mundo conturbado por 
ôdios, ganâncias sem limites, ditaduras 
disfarçadas, lideres corn pés de barro. 
O que me espanta -e sô nâo posso rir porque a 
tragédia atingiu limites inpensâveis e, mais uma 
vez, atingiu os inocentes e indefesos-, é que 
qualquer americano se ufana da 
impermeabilidade do seu poderoso pais e nem 

vért;ebras 

sequer deram pela falta de uns aviôes dos sens 
prôprios aeroportos e sô "acordaram" quando... 
nâo havia a mais pequena soluçâo. 
"Nâo vamos permitir atentados terroristas no 
nosso pais", disse, cabisbaixo, o Présidente Bush. 
A velha histôria de "depois de casa arrombada, 
trancas na porta". 
Entâo corn tanta tecnologia, redes 
impenetrâveis, capazes de fazer a guerra em 
paises bem longe do sofa onde tomam uma 
cerveja geladinha, nâo sâo capazes de "ver e 
ouvir" os terroristas dentro de casa? Meu Deus, 
senhores americanos, acordem, DEUS hâ sô um, 
diz o Povo, e nem todos têm a certeza disso! 
Acordem, sejam humildes, "lutem" pela paz e 
verâo os efeitos benéficos dessa luta. 
Assim, é que nâo! 
Claro, nâo fazemos a apologia do terrorismo, 
nem estamos de acordo corn os meios usados, 
apenas julgamos que é preciso ter a coragem de 
dividir as culpas por quem as tem, para que se 

acabem corn situaçôes deste género. 
Jâ chega de chacinas... sobre os inocentes, em 
todo o mundo! 
As nossas condolências às familias enlutadas. 

JMC 

' s» 

com os leitores 

Olâ, nossa gante! 

Atravessâmos a festa da Independência do Brasil e 
o inicio da program'açâo do FPtv-SIC, 24 horas, 
iniciativas corn a sua histôria noutras paginas de O 
Milénio. 
Aliâs, nas pâginas do Milénio nâo faltam histôrias, 
reportagens, noticias, curiosidades, etc, etc... 
Aqui, neste "tu câ tu la", apenas pequenas 
chamadas de atençâo para acontecimentos 
comunitârios que têm interesse gérai, pelo menos, 
na nossa opfniâo. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio-ACAPO, informa todos os sens membros 
de que a prôxima reuniâo do Conselho de 
Présidentes realizar-se-â, terça-feira, dia 18 de 
Setembro, na Casa dos Açores, em Toronto, pelas 
20h00. 
Para mais informaçôes: 416 536-5961 

O "Toronto District School Board" esta a oferecer 
aulas de preparaçâo da matéria necessâria para a 
obtençâo da CIDADANIA CANADIANA, na Casa 
dos Açores, âs Terças-Feiras, entre as 19h00 e as 
22h00. 
Informaçôes e inscriçôes: 416 603-2900, ou 905 883- 
0337. 
O "Toronto District School Board" estâ também a 
oferecer CLASSES DE INGLÊS para adultos, no 
Davenport Community Centré, às Segundas e 
Quartas-Feiras das 19h30 e as 21h30. 
Informaçôes e inscriçôes: 905 883-0337. 
Saliente-se ainda que a Durham School Board estâ 

a oferecer CLASSES DE PORTUGUÊS, gratuitas, 
para jovens, em Ajax, na Escola St. Jude, aos 
Sâbados, das 09h30 até ao meio-dia. 
Inscriçôes e informaçôes: 905 883-0337. 
Contactem os professores O. Monteiro e R. 
Monteiro, para informaçôes mais detalhadas. 

De 13 a 16 de Setembro, participem no "3rd Annual 
Toronto In-Water Boat Show", no Ontârio Place, 
altura em que também se comemora os 30 anos do 
Ontârio Place. 
Informaçôes: 416 203-3934. 

O clube de todos nôs, FIRST PORTUGUESE 
CANADIAN CULTURAL CENTRE, nasceu no 
dia 23 de Setembro de 1956, por iniciativa de José 
Jordâo, logo acompanhado de vârios companheiros 
da emigraçâo. Os primeiros responsâveis pela 
fundaçâo do First Portuguese, foram: 

FIRST PORTUGUESE 
w COMMUNITY CENTRE 

Luis Francisco, Antônio Sousa, Mârio Tomaz, Raül 
Mendes, Manuel Folgado, Antônio Iria, Francisco 
Gomes ejustino Rodrigues. 
Depois, em 1964, nasceu no First Portuguese a 
primeira Escola de Português na Amériça do 
Norte. 
Em 1984, o First Portuguese é reconhecido pelo 
Governo Português corn a "Medalha de Valor e 

O nosso FIRST PORTUGUESE comemora 45 
anos de existência, de 21 a 23 de Setembro. 

Sëxta-Feira, pelas 17h30_. Recepcao 
^^<Itÿnsiilado-Geral de Portugal**,com unUTorto^Tfé" 

Honra e entrega da Revista Comemorativa do 
Aniversârio. 
Sâbado, dia 22, grandiosa Noite de Fados no 
Restaurante Lisboa à Noite, corn os fadistas 
Luciana Machado, Mârio Jorge, Dina Maria e 
Fernanda Dinis. 
No Domingo, dia 23, às 14h45, jogo de futebol 
entre as Velhas Glôrias do First e da National 
Soccer League. Às 19h30, Tantar de Aniversârio, no 
Dundas Banquet Place. Apôs o jantar, variedades, 
declamaçôes e entrega de Troféus. 
Réservas e informaçôes: 416 531-9971. 
Pârabéns, velho e digno FIRST PORTUGUESE! 

Domingo, dia 23 de Setembro, é o dia do AIDS 
WALK TORONTO'2001. 
Incorpore-se na équipa portuguesa e ajude. 
E preciso que se encontre a cura para tào terrlvel 
doença. 
Para além da prevençâo pouco mais hâ para ajudar 
os infectados corn a SIDA/AIDS. 
Info: 416 595-0307 ext. 307, ou 340-8484 ext. 242, 
ou 516-9225. Ande ao encontro da cura na "AIDS 
Walk'2001". 

Por aqui ficamos para, na prôxima semana, 
voltârmos a chamar a vossa atençâo para outros 
acontecimentos da comunidade. 

Merito". JMC 
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FUNCHAL: Uma grua de uma empresa de construçâo encarregada de reconstruir a Escola Primâria do 
Lombo do Atouguia, no Concelho da Calheta, virou e provocou a morte 

a dois funcionârios da referida empresa. - FOTO HOMEM DE GOUVEIA / LUSA 

Mil mortos nas estradas em 2001 
Alcool, velocidade e falta de cinto sâo as infracçôes mais registadas. 

BT apanliou em sete dias 500 condutores embriagados. 
Este ano jâ morreram nas estradas 
do Continente e das regiôes 
autônomas dos Açores e Madeira 
mais de um milhar de pessoas, em 
136 mil acidentes de viaçào, que 
causaram ainda ferimentos a 40 mil 
pessoas. Destas, 4382 sairam em 
estado grave do local do desastre. Na 
média destes 252 dias do ano (até ao 
ultimo domingo), registam-se 539 
desastres participados diariamente 
às policias, de que resultam quatre 
mortos e 158 feridos, dos quais 17 
ficam em estado grave. 
A confirmât a brutalidade dos 
nürrteros, o alcool, o excesso de 
velocidade e a ausência do cinto de 
segurança, très reconhecidas causas 
para a elevada sinistralidade 
rodoviâria em Portugal, continuam a 
encimar as infracçôes detectadas 
pelas autoridades. 
Nestes sete dias, sô a Brigada de 

Transite (BT) da GNR encontrou (e 
apenas nas principais estradas do 
Continente) quase très mil 
condutores a circularem a 
velocidades superiores aos limites 
impostos no local ou pelo Côdigo e 
surpreendeu mais de meio milhar de 
condutores corn excesso de alcool no 
sangue. 
Das 565 pessoas alcoolizadas, 167, 
apesar de estarem completamente 
ébrias (revelaram uma taxa de alcool 
igual ou superior a 1,2 g/l de sangue). 

sentiram-se à vontade para pegar no 
automôvel. Ficarâ por se saber 
quantos destes condutores 
chegariam a casa, se nâo tivessem 
sido travados em operaçôes stop. 
Na ultima semana, destacam-se 
ainda as quatre vitimas mettais 
contabilizadas pela PSP na ilha da 
Madeira. Os 104 acidentes ali 
ocorridos em sete dias causaram 
ainda 20 feridos, quatre dos quais 
ficaram em estado grave. 
Em nümero de vitimas mettais 
decorrentes de acidentes de viaçào, o 
Funchal surge logo a seguir ao 
distrito de Lisboa, ultrapassando 
mesmo o do Porto, onde, dentro das 
localidades, se verifica o triplo dos 
desastres que ocorrem na Madeira. 
Nesta semana, morreram também 
duas pessoas em acidentes ocorridos 
dentro de localidades dos distritos de 
Faro (1) e Lisboa (1). 

(ihtriR: 

Realizador Joâo Botelho distinguido em Veneza 
corn Premia Mimmo Rotella 
o realizador português Joâo Botelho 
foi distinguido no fim de semana 
passado, em Veneza, corn o Prémio 
Mimmo Rotella, em l/a ediçâo, a 
pretexto do seu mais recente filme 
"Quem és tu?", inspirado na obra "Frei 
Luis de Sousa", de Almeida Garrett. 
O galardâo toma o nome do artista 
célébré pelos quadros que compôe a 
partir de recortes de cartazes de 
cinema, constituindo uma forma de 

homenagear trabalhos que 
evidenciem o diâlogo entre as 
linguagens plâstica e cinematogrâfica. 
"Se me pedissem para optar entre 
vârios, este séria o Prémio que eu 
escolheria", declarou à Agência Lusa 
Joâo Botelho, ainda emocionado pela 
noticia que recebeu às primeiras horas 
da manhà. 
O realizador encontra-se em Veneza, 
onde a sua obra concorre ao "Leào de 

Ouro", distinçâo maxima atribuida 
pelo Festival Internacional de Cinema 
daquela cidade italiana, que termina 
sâbado. 
"Este prémio enche-me de orgoilho", 
desabafou, frisando que a alegria deve 
ser extensiva a todo o cinema 
português, largamente representado 
na 58/a ediçâo do certame (através de 
nove participaçôes). 
O galardâo tem o valor pecuniârio de 
cerca de sete mil contos, 
materializados na oferta de um 
original de Mimmo Rotella. 

Usboa 
delta 
abaixo 
20 mil 
barracas 
No final do ano, das cerca de 20 mil 
barracas que existiam em Lisboa, 
poucas ainda estarào de pé. Este é o 
culminar de um processo que durou 
mais de 10 anos e implicou o 
realojamento de 11 mil familias, 
custando perto de 200 milhôes de 
contos. 

Apesar de todos os problemas 
surgidos, a Câmara de Lisboa jâ 
conseguiu acabar corn alguns dos 
maiores bairros de barracas da 
capital. Espera-se que processo 
esteja "praticamente concluido" até 
ao final do aho. 
O "Cambodja" onde existiam cerca 
de 1 200 barracas, a Musgueira 
Norte e Sul, o Bairro Chinés e o 
Casai Ventoso, corn cerca de mil 
barracas, eram até hâ algum tempo 
os grandes nücleos de barracas. 
Actualmente, entre os maiores 
bairros estào a Curraleira, corn 250 
barracas, a Quinta do Louro (120) e 
a Quinta Marquès de Abrantes 
(130), mas cujos moradores serâo 
também dentro de algum tempo 
realojados. 
"Além de todos os casos jâ referidos, 
vâo avançar ainda dois grandes 
realojamentos nas Galinheiras e no 
bairro da Cruz Vermelha, que 
inicialmente nâo estavam previstos 
do PER", sublinhou Vasco Franco, o 
vereador que tem acompanhado nos 
ültimos anos o processo no âmbito 
do Progama Especial de 
Realojamento (PER). Por realojar 
estào ainda cerca de 2.000 familias, 
mas segundo o autarca, até ao final 
do ano o processo estarâ 
praticamente concluido. "Existem 
ainda em toda a cidade pequenos 
nücleos de barracas dispersas. Mas, 
também todos estes serâo 
realojados, pois hâ ainda alguns 
fogos disponiveis na Ameixoeira e 
nos Clivais", referiu Vasco Franco. 
"Vamos conseguir bâter todos os 
recordes em termos de realojamento 

* de familias que viviam em 
barracas", disse à agência Lusa o 
autarca. 
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Oito anos à espera de um centre de saûde Criança de 
oito anos 
mata amigo 
da mesma 
idade 
Uma criança de oito anos atingiu 
mortalmente corn um tiro de 
caçadeira um amigo seu, da mesma 
idade, cerca das 18h50 de domingo, 
na povoaçâo de Selmes, concelho de 
Vidigueira, disse à Agência Lusa 
fonte da GNR. De acordo corn a 
mesma fonte, o ôbito teve lugar 
quando as duas crianças, do sexo 
masculino, brincavam corn a arma 
na residência daquela que efectuou o 
disparo. Depuis da comparência do 
delegado de saûde no local, o 
cadaver foi removido pelos 
Bombeiros da Vidigueira para a 
morgue do Hospital Distrital de 
Beja. A caçadeira jâ se encontra na 
posse da GNR local. Na sequência 
da tragédia o menor autor do 
disparo foi entregue aos familiares 
por ordem do Delegado do 
Ministério Pùblico, sendo 
posteriormente ouvido pela 
Segurança Social de Beja, segundo 
fonte da GNR de Evora. 

A populaçâo de Mogadouro, 
Bragança, esperou oito anos por um 
centro de saûde que considerava 
"inadiâvel", mas que sô hâ algumas 
semanas começou a ser construido. 
Os cerca de 10 mil utentes do 
concelho continuam a viver a agonia 
das deslocaçôes por estrada quando 
precisam de médico, enquanto a 
resposta para os sens problemas de 
saûde se encontra num equipamento 
que começou a ser construido quando 
jâ dévia estar a funcionar. 

As drogas injectâveis tornam os sens 
consumidores 20 a 30 vezes mais 
vulnerâveis à morte do que as 
pessoas que nào toma drogas, référé 
um estudo sobre comportamentos de 
toxicodependentes hoje publicado 
em livro. 
Intitulado "O uso das drogas 
injectâveis, riscos associados e 
investigaçâo qualitativa no tempo da 
SIDA", o estudo publicado pelo 
Observatôrio Europeu da Droga e 
Toxicodependência, é o resultado de 
uma pesquisa de sete técnicos 
europeus e foi elaborado corn o 
objectivo de conhecer o mundo da 
droga e os seus utilizadores para 
définir politicas mais correctas de 
intervençâo social. 

O présidente da câmara de 
Mogadouro, Francisco Pires, atribui a 
responsabilidade dos atrasos na obra 
ao que classifica a "inabilidade" de 
quem, no Ministério da Saûde, 
conduziu o concurso de ideias para o 
projecto, que nào foi correctamente 
idealizado. "Ao contrârio do que é 
regra, este concurso nâo previa os 
habituais prémios de participaçào a 
todos os concurrentes, o que levou a 
que fossem apresentados trabalhos 
sem as condiçôes minimas, em folhas 

"Apostâmos na recolha de 
informaçâo sobre os comportamento 
das pessoas que usam drogas 
injectâveis", referiu, em declaraçôes à 
agência Lusa, Julian Vicente, um dos 
investigadores que participou no 
trabalho de pesquisa e elaboraçào do 
livro. 
"Perceber a razâo porque se 
injectam, porque partilham seringas, 
quais os comportamentos associados 
às pessoas que tomam drogas 
injectâveis e os riscos que correm sâo 
alguns dos pontos abordados por 
forma a perceber melhor o mundo 
da toxicodependência para que as 
politicas a aplicar estejam de acordo 
corn a realidade", disse. 
Nas conclusôes do estudo, os 

(que eram) quase rascunhos", 
explicou. Segundo o autarca, as 
propostas nào serviam e o concurso 
teve que ser anulado. Foram entào 
necessârios mais dois anos para esta 
fase e para que os trâmites 
burocrâticos subséquentes fossem 
dados por concluidos.Entre as 
formalidades dos concursos, o 
Ministério da Saûde quase ficava sem 
terreno para construir o centro, nâo 
fosse o "interesse maior da populaçâo" 
a que a autarquia recorreu. 

técnicos referem que a partilha de 
seringas entre os toxicodependentes 
"reforça a confiança entre eles e é 
praticado essencialmente entre 
amigos e pessoas que vivem juntas, 
casada ou nâo", disse Julian Vicente. 
"A partilha de seringas é feita na 
maioria dos casos entre pessoas 
prôximas e reforça relaçôes de 
confiança e amizade que jâ existem", 
afirmou. 
A injecçâo de drogas, indica também 
o estudo, é "provavelmente a causa 
principal dos problemas de 
degradaçâo da saûde relacionada 
corn o uso ilegal de drogas na Europa 
e constitui hoje uma grande 
preocupaçâo dos profissionais de 
saûde pûblica". 

Drogas injectâveis tornam consumidores 
20 a 30 vezes mais vuineràveis à morte 

Hofiàm VmwgM IVkohioh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cnitnrai 
Portnguês de 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 15 de Setembro, 
Balle das Vindimas 
com o conjunto 
TABU. 

INFO: 905-275-6844 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 
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EUA e Japâo 
renovam tratado 

de S. Francisco 
Os Estados Unidos e o Japâo 
renovaram formalmente a sua 
parceria estratégica ao celebrarem o 
50° aniversârio de um txatado 
histôrico que levou a paz ao Peicifîco 
e abriu caminho para que a 
economia japonesa se transformasse 
na mais prôspera da Asia, 

Numa cerimônia na War Memorial 
Opera House, em S. Francisco - onde 
em Setembro de 1951 représentantes 
de 49 naçôes deram por terminada 
oficialmente a II Guerra Mundial - o 
secretârio de Estado norte- 
americano, Colin Powell, e a ministra 
japonesa dos Negôcios Estrangeiros, 
Makiko Tanaka, prometeram 
reforçar aquela que se tornou numa 
das mais longas alianças do pôs- 
guerra. Para Powell o que importa 
agora é "modernizar a aliança e 
adaptâ-la às novas realidades", que 
incluem os problemas econômicos 

corn que se debatem actualmente os 
dois paises e um equilibrio de 
segurança cada vez complexe na 
Asia, onde as tensôes da Guerra Pria 
continuam a afectar as relaçôes entre 
a Coreia do Norte e a Coreia do Sul 
e entre a China e Taiwan. 
Durante a cerimônia do fim-de- 
semana em S. Francisco, Powell e 
Tanaka assinaram uma declaraçâo 
de amizade sob o olhar atento do 
antigo secretârio de Estado norte- 
americano George Schultz e do ex- 
primeiro-ministro japonês Kiichi 
Miyazawa. Mas nem tudo foi pacifico 
nesta cerimônia. Centenas de 
pessoas concentraram-se junto à War 
Memorial Opera House para exigir 
do Governo japonês um pedido de 
desculpas formai pelas atrocidades 
que o seu Exército infligiu aos 
prisioneiros asiâticos e norte- 
americanos durante a II Guerra 
Mundial. Tanaka dirigiu-se a estas 

pessoas num torn conciliatôrio, 
reiterando um pedido de desculpas 
proferido em 1995 pelo entâo 
primeiro-ministro japonês, 
Tommichi Murayama, e referindo-se 
pela primeira vez directamente aos 
prisioneiros de guerra. "Nunca nos 
esquecemos de que o Japâo causou 
énormes prejuizos e sofrimentos aos 
povos de vârios paises durante a 
ultima guerra. Esta guerra deixou 
uma ferida incurâvel em muitas 
pessoas, incluindo nos antigos 
prisioneiros de guerra", frisou a 
ministra nipônica. 
Por seu lado, Powell, em declaraçôes 
aos jornalistas, afirmou que apesar 
de os Estados Unidos terem "a maior 
compaixâo" pelos prisioneiros de 
guerra e por outras vitimas da 
agressâo japonesa, o Tratado de S. 
Francisco "fechou efectivamente o 
livro sobre todos os pedidos de 
compensaçôes". 

local 30, apoia 
a famflia de 
Cristobal 
Montoya 
Os membros da Sheet 
Metal Workers' 
International 
Association & 
Roofers'Local Union 
#30, estâo realizando 
um peditôrio para 
ajudar a familia de 
Cristobal Montoya. O trabalhador 
Cristobal Montoya, morreu no dia 
28 de Julho, quando trabalhava e se 
tornara membro da Local 30, apenas 
uma semana antes. 
Montoya, deixou viüva e 4 filhos, no 
Equador. 
Quem quiser e puder ajudar, que dê 
0 seu donativo para a conta Trust 
Fund, numéro 04392-828-7124290- 
820, na Metro Credit Union, no 1173 
Brimley Road, Scarborough, ou dê o 
donativo directamente na Local 30 
Union Hall, da Sheet Metal Workers' 
& Roofers'Local Union #30. 
Info: 416 299-7260, ou 
1 800 268-3562. 

luis Miguel teuta fuga da prisâo 
Luis Miguel Militào Guerreiro, o 
português acusado de ser o mentor do 
assassinio de seis empresârios 
portugueses em Fortaleza, dia 12 do 
mês passado, tentou fugir na 
madrugada de sâbado da prisâo da 
Policia Federal daquela cidade 
brasileira, onde se encontra detido a 
aguardar julgamento. 
Ele e outro -acusado, o segurança 
Leonardo, jâ tinham conseguido sair 
das celas quando foram detectados 
pelo sistema interno de televisâo e 
novamente encarcerados. De acordo 
corn informaçôes transmitidas pelo 

delegado Francisco de Sâ Cavalcante, 
mesmo que todos os presos daquele 
bloco tivessem conseguido sair das 
suas celas individuals nâo tinham 
hipôtese de fugir e alcançar a rua, 
pois a zona das celas fica no subsolo e, 
para atingirem o exterior do edificio, 
ainda teriam de passar por duas 
portas de aço maciço sem fechadura 
interna e um pesado portào de 
grades. 
A tentativa de fuga ocorreu pouco 
depuis das zero horas de sâbado. 
Leonardo, o mais forte dos supostos 
cùmplices de Luis Miguel, conseguiu 

arrancar da parede da casa de banho 
da sua cela o cano do chuveiro, 
usando uma escova de dentes como 
serra, provavelmente friccionando-a 
na base do cano horas a fio durante 
vârios dias. Arrancando o cano da 
parede, conseguiu rebentar o cadeado 
da sua cela e sair para uma ârea 
intermédia entre as vârias celas 
daquele bloco. A partir daqui, as 
informaçôes ainda sâo contraditôrias. 
Tanto Leonardo como Luis Miguel jâ 
se encontravam fora das suas celas 
quando a segurança interveio. Mas a 
Policia Federal nega, garantindo que 

apenas Leonardo conseguiu abrir a 
sua cela e sair, sendo surpreendido 
exactamente quando tentava rebentar 
corn o cano o cadeado da cela de Luis 
Miguel. 
Os dois pretendiam abrir depuis as 
celas dos outros suspeitos da morte 
dos seis portugueses e fugir. Nâo o 
conseguiram desta vez mas, conforme 
declararam ao prôprio delegado 
Cavalcante, nâo vâo desistir de tentar. 
Entretanto, as autoridades parece 
terem jâ desistido da reconstituiçâo 
do crime, prevendo que o inquérito 
esteja concluido no prôximo dia 24. 

FINE ► BB ORFUS A 

LEATHER 
DIARIAMENTE ATE 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JÂ DE SI BAIXOS 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA I 

Alla qualidade, os melhores modelos aos mais baixos preços! 
Desenhado, fabricado e vendido no local. 

Espaçoso armazém de exposiçâo e vendes. 
• Alteraçôes • Arranjos • Medidas grandes • 

D i’^ra elegância e conforto 

Malas, cintos, chapéus, carteiras, sacos, etc... 

^r4ptesnn tamos 

'UTtLiZ S 
Ladies’ Rash ions 

UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISlü 

tid 
- dignos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa o maximo em 
classe e 

elegância para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 Aberto 
7 dIas por semana 
das 10 am - S pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Acidente com arma de logo tira a vida a criança de dois ânes 
Um jovem de 20 anos matou 
inadvertidamente um sobrinho de 
dois anos quando experimentava 
uma pistola de calibre 6,35 mm, da 
quai nio possuia licença. 
O caso aconteceu no lugar de 
Carcavelos, freguesia de Bitarâes, 
Paredes, sâbado, cerca das lOhOO, 
quando tio e sobrinho se 
encontravam num quintal proximo 
da casa dos avôs da criança. Apurou- 
se que o jovem manuseava a arma 

junto do sobrinho Igor Emanuel 
Baptista, e a sua pouca experiência 
no manejo da pistola terâ 
contribuido para que a arma se 
disparasse. 
A comunidade de Carcavelos, um 
lugar do concelho de Paredes, 
mostra-se consternada corn o 
sucedido, e critica a sociedade em 
que vive pela existência de tantas 
armas espalhadas sem estarem 
licenciadas, e muitas vezes em mâos 

de quem nâo as sabe utilizar. "Por 
isso hâ tantas desgraças no Pais. As 
armas existem por todo o lado e é 
muito fâcil adquirir uma. Dai a nossa 
preocupaçâo corn o facto de 
actualmente haver muitos mais 
crimes do que no passado", afirmou 
uma residente em Carcavelos, um 
lugar pacato do concelho de Paredes, 
onde todos se conhecem e estimam. 
Os populares fizeram questâo de 
afirmar que o jovem adorava o 

sobrinho. Por isso ninguém encontra 
explicaçâo para a tragédia, que deixa 
enlutada os familiares da criança. 
Os pais da vitima, émigrantes na 
Suiça, viajaram jâ para Portugal apôs 
terem tido conhecimento da tragédia. 
O jovem foi présente no dia seguinte 
ao Tribunal de Paredes, cujo 
magistrado o libertou 
condicionalmente, obrigando-o a 
apresentar-se quinzenalmente no 
posto da GNR local. 

Brincadeira corn armas mata crianças 
Por ano, 400 miùdos cliegam às urgências hospitaiares devido a ferimemos causados por armas de logo ou pressôes de ar 
Nos ültimos dez anos 
morreram, em Portugal, 
mais de 20 crianças e perto 
de cem fîcaram com lesôes 
definitivas devido a 
brincadeiras ou uso 
indevido de armas de fogo. 
De acordo com dados do 
Instituto do Consumidor, 
anualmente, cerca de 400 
crianças, entre os 2 e os 14 
anos de idade, dâo entrada 
nas urgências hospitaiares 
devido a ferimentos 
causados por armas de 
fogo ou pressôes de ar. 

O descuido dos adultes é apontado 
como estando na base deste tipo de 
acidente muito embora os programas 
de televisâo, nomeadamente os 
desenhos animados, e os jogos 
infantis nâo fiquem isentos de culpas. 
Uma coisa é dada como certa: "à 

A partir de 1 de Outubro, âs 
autoridades econômicas vâo ter mais 
uma preocupaçâo: fiscalizar a correcta 
afixaçâo dos preços em euros, ou seja, 
ver se os arredondamentos estâo a ser 
devidamente efectuados. 
A tarefa vai estar a cargo da 
Inspecçâo-Geral das Actividades 
Econômicas (IGAE), entidade que jâ 
fiscaliza os preços, mas que vai agora 
também avaliar a sua passagem para 
euros. 
Como se apurou junto de fonte do 
Ministério da Economia, a IGAE vai 
mandar para o terreno équipas de 
fiscalizaçâo sô corn esta ünica e 
exclusiva missâo. Aquele organisme 
tem estado hâ algum tempo a 
preparar as suas acçôes, tende criado 
um grupo de trabalho para o euro. 
Actualmente, as acçôes de fiscalizaçâo 
da IGAE analisam uma série de itens 
nas suas deslocaçôes junto do 
comércio e distribuiçâo. Cada visita é 
feita para avaliar este ou aquele 

partida nâo hâ intençâo de agredir 
mas sim de brincar porque as 
crianças nestas idades nâo têm 
consciência das consequêneias que 
podem advir do uso de uma arma. 
Dépende dos adultes tomar as 
dévidas cautelas", explica Sandra 
Nascimento. Mas a psicôloga vai mais 
longe: "os herôis (dos jogos e da TV), 
bem como os desenhos animados 
usam as armas para se defenderem. 
Morrem e logo no momento seguinte 
jâ estâo de pé. Ora a criança, que 
tende a imitâ-los, nâo tem capacidade 
para perceber que na vida real tal nâo 
acontece da mesma forma". 
Quem discorda desta interpretaçâo é 
Helena Cardoso de Menezes, 
secretâria-geral da Associaçâo para a 
Promoçâo da Segunrança Infantil 
(APSI), para quem as culpas dos 
acidentes corn armas de fogo sô 
podem ser atribuidas aos adultos. "As 
armas nâo podem, de forma alguma, 
ser deixadas ao alcance das crianças. 
A curiosidade é mais forte que tudo, 
nâo basta avisar a criança para nâo 
mexer, hâ que prévenir para depois 
nâo ter que remediar". 
Guardar as armas descarregadas e 
longe do alcance das crianças e as 

aspecto, visando sempre uma correcta 
politica de preços. 
Para que o comércio e a grande 
distribuiçâo nâo sejam surpreendidos 
corn mais estas fiscalizaçôes 
"extraordinârias", a IGAE enviou um 
mailing no ultimo mês para mais de 
200 associaçôes de comerciantes. Este 
teve como objectivo informâ-los sobre 
a legislaçâo existente, os 
procedimentos a seguir e alertar para 
as conséquentes acçôes de fiscalizaçâo 
que se seguem. 
A aeçâo da IGAE serâ completada 
igualmente pela actuaçâo da Direcçâo- 
Geral do Comércio e Concorrêneia 
(DGCC), que todos os meses faz um 
levantamento dos preços praticados 
por vârios estabelecimentos. A partir 
de 1 de Outubro, esta entidade irâ 
verificar igualmente se as regras dos 
arredondamentos estâo a ser 
cumpridas ou nâo. 
Quanto âs acçôes de fiscalizaçâo da 
IGAE relativas à passagem para o 

balas e cartuchos num outro local e 
fechados â chave sâo medidas 
cautelares que podem evitar muitos 
dissabores. Estar informado sobre os 
perigos que o uso indevido de armas 
pode causar é também essencial. 
Essa informaçâo, segundo Helena 
Cardoso de Menezes, deve ser feita a 
dois niveis: profissional e amador. "Na 
formaçâo dada âs classes profissionais 
que usam armas dévia ser incluida, e 
provavelmente até é, informaçâo 

euro, estas continuarâo a ser feitas corn 
carâcter expontâneo e sem aviso 
prévio. 
O arredondamento dos preços da sua 
conversâo para euros é uma questâo 
central em todo o processo de 
introduçâo da nova moeda, que 
preocupa govemos e bancos centrais, 
perante o perigo de esta passagem 
contribuir para um aumento da 
inflaçâo. Teme-se essencialmente que 
os comerciantes nâo resistam à 
tentaçâo de arredondar os sens preços 

sobre os cuidados a ter corn as armas 
em casa enquanto fazer campanhas 
educativas a nivel local séria o ideal 
para sensibilizar os nâo profissionais". 
Quanto âs consequêneias para as 
crianças que protagonizam os crimes, 
segundo Sandra Nascimento, tudo 
dépende do acompanhamento que 
venham a ter. "Nâo é a situaçâo por si 
sô que vai traumatizar, dépende da 
forma como os adultos que estâo em 
volta lidam corn a situaçâo". 
Na oeorrêneia do acidente, segundo a 
especialista, o essencial é nâo culpar a 
criança. Até porque como se sabe as 
armas exercem um grande fascinio 
nas camadas mais jovens da 
populaçâo, sendo por imitaçào que as 
utilizam. 
"Eles adoram imitar, por exemple, 
um policia", diz Helena Cardoso de 
Menezes, adiantando que o primeiro 
modelo a seguir é sem düviâa o dos 
progenitores. "Se o pai tem uma 
caçadeira e faz uso delà, os filhos 
gostam de imitar o que o pai faz". Por 
isso e para evitar situaçôes 
desagradâveis o "melhor é nâo ter 
armas ou, se as tiver, descarregâ-las e 
fechâ-las a "sete chaves"", conclut 
Helena Cardoso Menezes. 

A IGAE vai mandar para o terreno 
équipas para fiscalizar se os 
comerciantes estâlo a cmnprir a lei 

para cima, ignorando as regras criadas 
para o efeito. 
Um painel de economistas contactado 
pela Federaçâo Europeia de Bancos, 
em Julho ultimo, previa que a subida 
dos preços, résultante da conversâo 
das moedas nacionais para euros, se 
situaria entre os 0,4 % e 1 %. 
Perante esta perspectiva, sâo jâ muitas 
as vozes que se levantam a favor de um 
congelamento dos preços durante os 
primeiros meses de 2002. Alguns 
paises da zona euro estâo a estabelecer 
acordos corn vârias entidades, no 
sentido de se manterem os preços 
quando as notas e as moedas de euros 
começarem a circular em Janeiro 
prôximo. 
Os consumidores terâo igualmente 
um papel importante neste tarefa. A 
dupla afixaçâo de preços, que 
começarâ a 1 de Outubro e vigorarâ 
até final de Fevereiro de 2002, servirâ 
também para que fiscalizem se a 
conversâo foi feita de forma correcta. 

Inspecçôes aos preços em euros 
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Canhoios: 0 lado esquerdo 
do mundo visto da direiia 
É destro mas diz-se apaixonado pelo 
mundo dos canhotos. Depois de ter 
sido proprietârio da ùnica loja sô 
corn objectes virados à esquerda, 
Manuel Coelho dos Santos lança 
quinta-feira um livre dedicado a 
quem vive de "mâos trocadas". 
Tudo começou hâ 13 anos, quando o 
prôprio autor trocou as suas e 
atendeu o telefone corn a direita. 
"Precisei de assentar um recado e 
como tinha a mâo direita a segurar o 
telefone, tentei instintivamente 
escrever corn a esquerda, quando me 
apercebi que estava ao contrario, que 
jamais conseguiria", contou à 
Agêneia-Lusa. 
Manuel Coelho dos Santos terri 49 
anos e é destro, mas foi a partir desse 
"clique" que se apaixonou pela "vida 
dos canhotos", dedicando-se a 
"estudar corn carinho" o complicado 
mundo de milhâo e meio de 
esquerdinos que, estima-se, vivem 
em Portugal. 
O carinho foi tanto que na quarta- 
feira, 13 anos depois de tudo ter 
começado, a Quarteto Editera lança 
o livro "O Direito de Ser Canhoto", 
prefaciado por Maria de Jesus 
Barroso. 
"Eu gostava que este livro se tornasse 
numa espécie de manual para ser 
lido e utilizado por canhotos, pais e 
professores", justifica o autor, que se 
insurge contra a "discriminaçâo", 
muitas vezes involuntâria, que se 
exerce contra quem faz corn a mâo 
esquerda o que a maioria faz corn a 
direita. 
Foi a partir do jâ referido "clique" 
que Manuel - Coelho dos Santos 
passou a olhar à volta corn mais 
atençâo. E acabou por descobrir algo 
que ainda nâo tinha visto. 
"Eu tenho très filhos, duas raparigas 
e um rapaz, e ele é canhoto e eu 
durante anos a fio nunca me tinha 
apercebido. Sô a partir desse dia é 
que verifiquei que, de facto, tinha 
um canhoto em casa", recorda. 
Foi essa descoberta que possibilitou 
a maior reflexâo sobre a involuntâria 
coaeçào a que sujeitava o filho. 
"Mesmo nâo querendo, ao comprar 
ao meu filho tesouras, afias, régnas e 
livros para destros eu estava a obrigâ- 
lo a corrigir a sua lateralidade", 
reconhece Coelho dos Santos, que 
adianta logo em seguida: "Como se o 
canhoto fosse um déficiente, que 
tivesse que ser tratado". Apaixonado 
pelo tema ("ainda bem que a minha 
mulher nâo é ciumenta", brinca), 
começou a 1er estudos sobre o 
assunto e a viajar para o estrangeiro, 
"para saber o que se fazia la por fora 
para os canhotos". 
Manuel Coelho dos Santos assume o 
seu "espirito aberto", talvez 
decorrente do facto de, durante 
"vârios anos" ter vivido fora de 
Portugal. 
"Repare nesta espantosa 
curiosidade: a minha mulher é 
napolitana, a minha filha mais velha 
nasceu na Nigéria, a minha filha do 
meio nasceu em Paris e o mais novo 

em Angola", révéla entre sorrisos, 
terminando de forma triunfal: "E eu 
sou português". 
Feitas as pesquisas internacionais, 
Coelho dos Santos descobriu um 
"mar" de objectes iguais aos 
tradicionais, mas preparados 
especificamente para utilizaçâo dos 
esquerdinos. 
Foi assim que decidiu em Outubro 
de 1988 abrir "O Mundo do 
Canhoto" no centre comercial 
Columbia, perte do Apolo 70, na 
zona da avenida 5 de Outubro. 
"A abertura da loja foi muito 
badalada e deu-me muito trabalho, 
mas as pessoas nâo sabiam onde era 
‘O Mundo do Canhoto’, porque eu 
nâo tinha publicidade comercial", 
révéla. 
A loja viria a fechar menos de um 
ano depois, numa sexta-feira 13, em 
Agosto de 93. "Era uma 
morte anunciada, porque eu nâo 
tinha tempo para a loja e porque 
nunca recebi apoios de qualquer 
espécie", explica à Lusa, lamentando 
que as sucessivas équipas do 
Ministério da Educaçâo nunca 
tenham respondido à exposiçâo que 
lhes enviou. 
"Eu pesquisei e conclu! que havia 
cerca de 350 mil estudantes 
canhotos em Portugal. Fiz uma 
exposiçâo ao ministério a falar da 
utilidade dos materiais escolares 
para canhotos, mas nada, nunca 
ninguém se interessou", recorda, 
desiludido. 
"Em troca, recebi apenas a 
insinuaçâo de que me estaria a 
tentar aproveitar para ganhar 
dinheiro corn os canhotos", contou â 
Lusa. Atenuada a desilusâo, mas 
porque a paixâo continuava a ser 
alimentada, no inicio deste ano, 
Coelho dos Santos decidiu meter 
mâos à obra e escrever um livro, 
fruto da sua experiência na ârea. 
"Sera lastimâvel se as pessoas 
acharem que isto é um tema menor. 
Experimentem colocar um destro a 
utilizar uma tesoura para canhotos 
para perceberem a tortura a que 
estes estào sujeitos", enfatiza. 
No seu livro, organizado 
graficamente da esquerda para a 
direita e da direita para a esquerda, 
o autor evidencia alguns exemplos 
da correcta utilizaçâo dos materiais, 
apresentando ainda conselhos 
prâticos para os professores. 
"O estudante canhoto deverâ sentar- 
se sempre do lado esquerdo da 
carteira ou da mesa, principalmente 
se estiver acompanhado de um 
colega. Isto para evitar o conflito 
corn o cotovelo de um colega", 
explica o autor. 
Motivado pelo livro que escreveu e 
que espera "que interesse às 
pessoas". Manuel Coelho dos Santos 
diz-se "entusiasmado" para seguir 
em frente na "cruzada esquerdista" 
que desencadeou. E nâo afasta a 
ideia de formar uma associaçâo. 
Assim haja alguém que o 
acompanhe. 

Base das Lages conUnua 
em alerta maxime 
Em consequêneia do 
atentado nos EUA a Base 
das Liyes foi encerrada e 
encontra-se, em alerta 
Delta (mâximo). 

As medidas de segurança 
dentro e nos arredores da 
Base das Lajes estâo a ser 
muito rigidas, sabendo-se 
que durante a noite nâo foi 
permitida a entrada e saida 
de pessoas do recinto. 
Sabe-se, no entanto, que 
seis aviôes norte- 
americanos descolaram na 
quarta-feira deste 
aeroporto rumo, supos- 
tamente, aos Estados 
Unidos. 
De manhâ o ambiente 
continuava a ser praticamente o 
mesmo. O destacamento norte- 
americano continua em alerta 
mâximo, enquanto que a Força Aérea 
Portuguesa estâ num alerta de nivel 
médio. Segundo noticia a antena 1 as 
escolas americanas estâo encerradas, 
situaçâo que nâo acontece corn as 
escolas portuguesas. 
O movimento, neste momento, no 

aeroporto é quase nulo, estando a 
operar apenas os aviôes da Sata - 
Transportadora Aérea Regional. 
As entradas e saidas estâo jâ a ser 
permitidas, muito embora a 
fiscalizaçâo continue a ser apertada. 
Segundo fontes da Força Aérea 
Portuguesa o regresso à normalidade 
é agora uma aposta até para ser 
transmitido à populaçâo alguma 
tranquilidade. 

Reverendo 
Tony Silveira 

236 NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 
TORONTO 

IGREJA; 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quarta e Sexta 7:30 PM  

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 

iilBiW 
IGREJA; 245 CLARKE RD 
Phone/Fax; (519)858-3028 
Pastor Joào Batista D. 'da Silva 
Email; jbds@carismaehureh.com 
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Ave. 
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Morrison Aw.- 
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s Goodwood Ctoyerlawn Ave. 

HAMILTON 
Catedral Carisma 
280 Main Street East 
ESCRITÔRIOS (SEDE); 
16 West Ave S. 
Hamilton, Ontario, L8N 2S1 

EM PORTUGUÊS 
Domingo 11:00 AM 
Terça e Sexta 7:30 PM 
IN ENGLISH - Sunday 9:30 |M 

IGREJA CARISMA j 
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I Semana Cultural da Casa das Beiras'2001 
ill CONTINUAÇÀO DA 1“ PAGINA 

Decorreu na cada vez mais pràtica e alindada sala de festas da 
sede-social da Casa das Beiras C. C. of Toronto, uma 
Conferência de Imprensa, para divulgaçâo da "I Semana 
Cultural da Casa das Beiras" (sem esquecer as anteriores 
Semanas Culturais realizadas pelo Académico de Viseu, antes 
da mudança de nome em Assembleia Gérai). 

Na mesa da Conferência de Imprensa 
estiveram présentés o Vice-Presidente 
da Direcçâo da Casa das Beiras, 
Antonio Santos; o Secretârio das 
Relaçôes Püblicas, Albino José Dias; 
O Vice-Presidente para a Cultura e 
Recreio, Paulo Dias e, o Présidente da 
Assembleia Gérai, Antonio Natal. O 
Présidente da Casa das Beiras, José 
Valentim, encontra-se ausente em 
Portugal. 
Estes responsâveis agradeceram a 
presença dos (poucos) Orgâos de 
Informaçâo présentes e nâo deixaram 
de pedir que os ajudassem nâo sô na 
Semana Cultural como também neste 
momento em que todos os esforços e 
apoios sào poucos para conseguir 
levar o "barco a bom porto". A nova 
sede-social adquirida pelos Beirôes 
exige muito dispêndio de dinheiro e 
energias. Sô corn o apoio de todos e 
muitos sacrificios poderâo conseguir 
que tudo se conjugue para o bem 
gérai. 
A "I Semana Cultural da Casa das 
Beiras" terâ lugar entre 22 e 29 de 
Setembro de 2001. 
-No Sâbado, dia 22, o DIA DAS 
BEIRAS, corn abertura oficial as 
llhOO, corn o içar das bandeiras e 
entoaçào dos hinos. Recepçào aos 

sôcios e convidados. Abertura da 
exposiçâo de livros e artesanato da 
regiâo beirâ. Jantar regional. 
Actuaçôes de Diniz Cruz e Porfirio 
Ribeiro, e baile corn o conjunto 
Jovem Império. 
-Domingo, dia 23: DIA DA BEIRA 
BAIXA. Almoço e jantar, de sabor 
regional. Divulgaçâo da Beira Baixa. 
Cançôes corn Otilia de Jesus, e baile 
corn EJ Sound's Good. 
-Segunda-Feira, dia 24; DIA DOS 
CONCELHOS E SUAS GENTES. 
Gastronomia regional. Actuaçôes dos 
Searas de Portugal e do DJ Sound's 
Good. 
-Terça-Feira, dia 25: DIA DA 
ROMARIA. Além dos petiscos 
regionais, actuaçâo de Mano 
Belmonte e baile corn o EJ Sound's 
Good Productions. 
-Quarta-Feira, dia 26: DIA DO 
FOLCLORE. Actuaçôes dos Ranchos 
Clube Académico de Viseu, As 
Tricanas, Arsenal do Minho e dos 
Poveiros. Fim de noite corn baile. 
-Quinta-Feira, dia 27: DIA DA 
JUVENTUDE. Actuaçâo da Luso- 
Can Tuna, baile e grupos de jovens. 
-Sexta-Feira, dia 28: DIA DA BEIRA 
LITORAL. Noite de Fados corn 
Antonio Câmara e Luciana Machado, 

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

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

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: 14161588-2489 
Para além da bêla uva da 
California, encontra 
também Mosto 100% 
garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo 
do seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos 
NO FRILLS de Brampton 
(Vodden e Hwy 10) e 
Woodbridge (27 e Langstaff). 
Tenha confiança no que 
bebe adquirindo Uva ou 
Mosto em Amaral e Filhos. 

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

acompanhados por Manuel Moscatel 
e Januârio Araüjo. 
-Sâbado, dia 29: DIA DA BEIRA 
AETA. Gastronomia regional. 
Passagem de videos da regiâo 
beiraltina e historial. Noite dançante 
corn O conjunto Mexe-Mexe. 
Cerimônia do fecho da Semana 
Cultural da Casa das Beiras. 

Entre as iguarias da Beira, destacam- 
se, chanfana assada em vinho, ou 
Borrego assado à moda das Beiras, 
feijoada à moda serrana, febras da 

feira, rancho à moda das Beiras, arroz 
de feijoada corn entremeada 
grelhada, bacalhau â Lagareiro, 
trutas à Manteigas e Leitâo à 
Bairrada. 
Agora, é convosco. Escolham o dia e o 
petisco. Ou, talvez melhor, apareçam 
todos os dias. Almoços e jantares à 
maneira, para além da cultura e 
recreio. 
De parabéns os homens e mulheres 
da Casa das Beiras, em Toronto, pela 
dedicaçâo, sacrificios e amor à 
Regiâo. Contem connosco! 

JMC 

Convidados do Cicio 
Açoriano de Cultura'2001 
O "15o. Cicio de Cultura Açoriana", 
de 17 a 23 de Setembro, no Sport 
Club Lusitânia de Toronto tem, como 
habitualmente, vârias individua- 
lidades convidadas da Regiâo 
Autônoma dos Açores e nâo sô. Em 
representaçâo do Présidente da 
Regiâo Autônoma dos Açores, Carlos 
César, estarâ o Dr. Francisco Coelho 
Cabrai, Secretârio Regional Adjunto 
da Presidência. Présentés, também, a 
Dra. Alzira Maria Serpa Silva, 
Directora Regional das 
Comunidades; Prof. Dr. Joào Aires 
Leal, Présidente do Departamento de 
Antropologia do ISCTE; Dr. Joâo 
Maria Mendes, Adjunto do 
Secretârio Regional da Educaçâo; 
Dra. Graça Castanho, Directora do 
Instituto de Educaçâo e Ensino; Dr. 
Francisco Maduro-Dias, Présidente 
do Instituto Histôrico da Ilha 
Terceira; Dra. Luiza Schandler, Chefe 
do Gabinete do Secretârio Regional 
da Economia; Dr. Vitor Soares, 
Présidente da Câmara do Comércio e 
Indùstria dos Açores; Professera 
Regina Tristâo da Cunha, Escritora; 
Dra. Ana Paula Andrade Constâneia, 
Professera do Conservatôrio de 
Müsica de Ponta Delgada; Dr. Diniz 
Borges, Docente da California State 
University; Prof. Antonio Fonseca 
Marques, Provedor da Santa Casa da 
Misericôrdia de Angra do Heroismo; 
Padre José Ferreira, Investigador 
Etnogrâfico ejornalista; Dr. Eduardo 
Jorge Melo, Professor de Histôria da 

Escola Profissional do Nordeste e 
Vanda Amaral, Artesâ de Bordados. 
Ainda, Rui de Jesus Goulart, 
Présidente da Câmara Municipal da 
Horta e, da mesma Câmara, Eduardo 
Ferreira; Mario Jorge Vieira, 
Vereador da Cultura, em 
representaçâo do Présidente da 
Câmara Municipal da Povoaçâo, 
Carlos Avila; a Orquestra Ligeira da 
Câmara da Povoaçâo, corn 20 
elementos, dirigida pelo Maestro 
Chris Alexander; a artesâ Luisa 
Amaral da Cooperativa Celeiro da 
Terra; Eng. Clâudio Gomes Lopes, 
Présidente da Câmara Municipal das 
Lajes do Pico e José Eduardo da Silva, 
artesâo de miniaturas em madeira. 
Ao nivel local, teremos a presença do 
Grupo Musical "Vozes da Saudade", 
de Hull; Prof. Dr. Carlos José Teixeira, 
Professor da Universidade de 
Toronto; Drâ. Aida Baptista, Leitora 
de Português na Universidade de 
Toronto; Sociedade Portuguesa de 
Santa Helena-Banda do Sagrado 
Coraçâo de Jesus; Hildebrando Silva, 
exposiçâo de Pintura; Jovano Vaz, 
Produtor de Televisâo em Montreal; 
Amélia Vaz Oliveira, autora do livro 
de poesia "Sentimentos"; Oseildo 
Couto Sousa, miniaturas de 
"Impérios" do Espirito Santo; Oligia 
Rezendes, exposiçâo etnogrâfica 
"Matança do Porco" e o Rancho 
Folclôrico do Clube Amor da Pâtria. 
Um elenco de luxo para um cicio de 
cultura muito especial. Nâo faite! 
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Cinéma português no Festival de Toronto'2001 
Manoel de Oliveira e Joâo Canija 
foram os cineastas que representaram o 
cinema português no "26o. Festival 
Internacional de Cinema de Toronto", 
entre 6 e 16 de Setembro. 
Manoel de Oliveira, o mais premiado 
cineasta português, nâo se deslocou a 
Toronto (os sens 92 anos jâ pesam) mas 
enviou o seu ultimo filme, '(Je rentre à 
la maison" (I'm Going Home), com um 
naipe de artistas maravilhoso; 
Catherine Deneuve, John Malkovich, 
Michel Piccoli, Antoine Chappey, 
Leonor Baldaque, Leonor Silveira e 
Ricardo Trepa. For sua vez, Joâo 
Canijo, que veio acompanhado da 
actriz Rita Blanco, apresentou o seu 
filme, "Ganhar a vida" (Get a Life), com 
interpretaçôes de Rita Blanco, Adriano 
Luz, Teresa Madruga, Alda Gomes e 
Olivier Leite. Dois filmes que 
obtiveram boa aceitaçâo püblica e da 
critica. Quando nos visitaram e 
participaram na estreia de FPtv-SIC, 
tivémos um diâlogo intéressante corn 
Joâo Canijo e Rita Blanco. 

JMC - Fale-nos da sua carreira até este 
momento e do filme “Ganhar a vida”? 
Joâo Canijo - Eu comecei a fazer 
filmes hâ vinte anos. Antes tinha feito 
um livro sobre Portugal Anterior e 
depois decidi fazer um filme sobre 
Portugal e os portugueses no 
estrangeiro, logicamente a 
comunidade que sai, ou seja, a 
comunidade portuguesa em França 
que é a maior. O filme “Ganhar a 
Vida” trata da histôria de uma mulher 
que luta para fazer a comunidade 
portuguesa sair um bocado de um estar 
fechada sobre si mesmo e ela tem um 
motive forte para agir assim. Mataram 
o filho a esta mulher, numa luta de 
bairro na periferia de Paris - uma zona 
violenta como qualquer periferia de 
qualquer cidade, na Europa pelo 
menos. Essa luta faz corn que as 
qualidades e os defeitos da 
comunidade portuguesa em Erança se 
mostrem e sejam vistos no filme. 
JMC - Neste filme, desempenhou o 
papel de realizador/autor ou apenas de 
realizador? 
JC - Na Europa, os realizadores 
participam, pelo menos, na escrita do 
guiâo e eu nâo fujo à regra. 
JMC - O elenco deste filme foi criaçâo 
sua ou foi alguém que lhe sugeriu o 
tôpico? 
JC - Esta histôria nasceu da 
investigaçâo feita no meio da 
comunidade portuguesa em França... 
JMC - Conhece-a hem? 
JC - Passei là dois anos para que a 
ficasse a conhecer bem. E foi durante 
esses dois anos, corn as histôrias e as 
vivências corn esta comunidade que 
nasceu a histôria do filme. 
JMC - Actualmente, Portugal tem 
como produtor apenas o Paulo 
Branco... 
JC - Embora haja outros, ele é, de 
facto, o maior. 
JMC - Ainda vale a pena apostar no 
cinema em Portugal, no tocante à 
produçâo? 
Je - A produçâo na Europa nâo é 
como na América. A produçâo na 
Europa nâo vive sozinha, tirando 

rarissimas excepçôes e essas sô se 
passam em França e na Inglaterra. O 
mercado europeu é fragmentado e nâo 
é de uma sô lingua como a América, 
em que, de uma maneira ou de outra, a 
produçâo é sempre subsidiada pelo 
Estado. Um produtor, no fundo, 
funciona como um catalizador dos 
financiamentos possiveis, nâo sô nos 
paises, como nos paises da 
comunidade europeia. 
JMC - Foi dificil conseguir o Paulo 
Branco como produtor do seu filme? 
JC - Nâo porque o Paulo Branco é 
produtor dos meus filmes hâ vinte anos 
e por isso nâo foi muito dificil. Creio 
que aposta em mim. 
JMC - Neste campo, para além das 
boas relaçôes - que é ôbvio existirem -, 
mas hâ sempre algo mais que passa 
pelo acreditar quer do realizador, quer 
do produtor? 
JC - Sim, pode-se dizer que sim. Eu 
comecei a fazer cinema com o Paulo 
Branco e a partir de certa altura ele 
acreditou que eu podia fazer filmes 
como realizador, o que tem vindo a 
acontecer hâ quase vinte anos. Ao 
longo destes vinte anos, tudo se 
transformou nâo sô numa aposta, mas 
numa relaçâo de amizade. 
JMC - Neste Festival Internacional de 
Cinema de Toronto, com 26 anos de 
existência, também estâ o Manoel de 
Oliveira. Manoel de Oliveria é, para 
mim, um ponto de interrogaçâo: trata- 
se de um homem bastante galardoado, 
homenageado e simultaneamente 
criticado ao extremo. Poderâ dizer-se 
que no “meio é que estâ a virtude”, 
neste caso? 
JC - O Manoel de Oliveira faz um 
cinema particular - que é o cinema 
dele - e nâo é aos noventa anos que vai 
mudar para outro tipo de cinema. Se é 
considerado internacionalmente como 
um dos grandes realizadores vivos 
deve-se a alguma verdade. 
JMC - Quais sâo as suas prôximas 
metas? 
JC - As prôximas metas de um 
realizador de filmes sâo sempre tentar 
fazer o prôximo. 
JMC - Jâ hâ um prôximo? 
Je - Vai haver... 
JMC - Esta é a sua primeira visita ao 
Canadâ e certamente que lhe dâ muita 
honra esta participaçâo no Festival 
Internacional. 
JC - Sem dùvida. Nâo é sô uma 
questâo de honrar por ter sido 
seleccionado para o Festival de 
Toronto, é importante para qualquer 
realizador em inicio de carreira - 
embora eu faça cinema hâ muitos anos, 
nâo obstante sô ter feito quatro filmes - 
participar num Festival tâo prestigiado, 
ser seleccionado para ele significa que 
se chegou a um ponto importante na 
carreira. 
JC - Das primeiras impressôes deste 
pais, conclu! que é uma cidade que 
junta a grandeza da América corn uma 
certa vivência mais civilizada da 
Europa. 

JMC - Rita, fale-me um pouco de si? 
Rita Blanco - De mim? Olhe, os 
actores quando falam é mais dos 

personagens que desempenham 
porque eles prôprios nâo sâo muito 
intéressantes. Quando nos dâo bons 
papéis - que é o caso do Joâo Canijo 
que me deu um papel muito forte e 
que, felizmente tem tido a aceitaçâo de 
festivais e das pessoas em gérai -, mas 
eu faço televisâo, por isso vâo me ver 
corn alguma frequêneia, faço directos, 
séries e teatro. Agora, nâo me tenho 
dedicado tanto ao teatro porque tenho 
uma filha pequenina, e sempre que 
posso faço cinema, embora em 
Portugal nâo se faça muito cinema; 
JMC - Do pouco que conheceu da 

cidade Toronto, como é que a sente? 
RB. - Gostei muito e achei muito 
“cosy” - embora seja uma expressào 
inglesa, mas sei que todos me 
percebem. E uma cidade que nâo 
assusta me assusta nada, nâo mete 
medo, pode-se andar à vontade. As 
pessoas sâo agradâveis e simpâticas, 
enfim é quentinha. 
JMC - Crê que o prôximo projecto do 
Joâo Canijo sera sobre a comunidade 
portuguesa de Toronto? 
RB. - Nâo sei, mas se puxarem por ele, 
quem sabe? Eu acho que ele agora tem 
que fazer outra coisa que nâo fale outra 
vez de émigrantes. Depois, acho que 
pode voltar ao assunto. Sinceramente, 
eu gostava é que o Joâo Canijo agora 
fizesse um filme em que eu entrasse de 
fada ou de princesa, mas ele nâo quer. 
Hâ câ fadas e princesas na 
comunidade? 
JMC - Era importante é que os 

realizadores, os actores e actrizes, os 
produtores pensassem nos émigrantes 
nâo como migrantes, mas como 
pessoas que vivem noutro pais, embora 
tenham deixado raizes em Portugal. 
RB. - Claro. Esse é um lado 
intéressante neste filme: sâo pessoas 
portuguesas que vivem fora, que tem 
uma vida dificil e muito dura. 
JMC - Deixe uma saudaçâo para todos 
os portugueses. 
RB. - Continuem a fazer o que sempre 
fizeram: sejam melhores portugueses 
do que os de Portugal porque foi uma 
coisa que tive oportunidade de 

perceber corn este filme. Os 
émigrantes, normalmente, têm uma 
capacidade de serem solidârios corn os 
outros portugueses entre si, que nôs em 
Portugal temos muita dificuldade. 
Tem uma capacidade recreativa entre 
si prôprios que nôs em Portugal 
também estamos a pecar muito. Nâo 
olhamos para nôs prôprios corn olhar 
critico positivo e capazes de mudar os 
nossos erros que também sâo muitos. 

Dois jovens-veteranos do cinema 
português. Duas vozes crediveis. Duas 
personalidades sem papas-na-lingua, 
apaixonados pela arte e pela verdade 
que deveria campear entre os homens 
de boa vontade e que anda arredia de 
cada um. 
Obrigado, Rita Blanco ejoâo Canijo. 
Felicidades. 

JMC/Ana Fernandes 

Hsppv 
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Cristina e Fernanda têm para vos um 

serviço completo e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verâo é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO 

para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 
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EUA SOB ATAQUES TERRORISTAS 
Urn dos avides desviados visava 
a Casa Branca - Colin Powell 
O aviâo desviado que se despenhou 
terça-feira sobre o Pentâgono em 
Washington visava a Casa Branca ou 
o aparelho presidencial Air Force 
One, declarou o secretârio de Estado 
Colin Powell. 
Interrogado durante uma conferência 
de imprensa sobre informaçôes 
dando conta de que a sede da 
presidência norte-americana era 
visada e que o aviâo do présidente 
George W. Bush, Air Force One, era 
igualmente um dos alvos dos 
terroristas", Powell limitou-se a 
responder: "sim". 
"Temos informaçôes credlveis 
segundo as quais a Casa Branca e o 
Air Force One eram alvos dos 
terroristas", indicou por seu lado um 

porta-voz da presidência norte- 
americana, Gordon Johndroe. 
As autoridades acreditam que o aviâo 
que caiu sobre a Pensilvânia poderia 
também dirigir-se a Washington, jâ 
que a sua trajectôria se dirigia em 
linha recta até à capital. 
Segundo a agência Associated Press 
isso ajuda a explicar por que é que 
Bush nâo regressou logo a 
Washington da Florida, terça-feira de 
manhâ, para tomar conta das 
operaçôes de crise a partir da Sala de 
Operaçôes no edificio da Casa 
Branca. 
Alguns jornalistas que viajaram a 
bordo explicaram como o aparelho 
realizou um voo muito estranho entre 
a Florida e a Louisiana, com 

constantes mudanças de rumo e 
voando mesmo em circules durante 
algum tempo. 
Bush, que tinha estado em Sarasota, 
na Florida, para proferir um discurso 
sobre educaçâo, voou primeiro para 
uma base da Força Aérea norte- 

americana na Louisiana e depois para 
o Nebraska antes de regressar à Casa 
Branca ao anoitecer. 
O seu Boeing 747, a operar como uma 
espécie de Casa Branca 
aerotransportada, foi escoltada por 
caças militares. 

Portugal aguarda listas de vitimas e associa-se ao luto 
Portugal procura saber se hâ cidadâos 
nacionais entre os escombros e associa- 
se ao luto que um pouco por todo o 
mundo marca o inicio do rescaldo dos 
atentados de terça-feira nos Estados 
Unidos. 
O governo admitiu que hâ "alguns 
casos" de portugueses incontactâveis 
desde os atentados, mas nâo avança 
numéros nem certeza de que algum 
cidadâo nacional esteja entre as 
vitimas da tragédia. 
O secretârio de Estado dos Negôcios 
Estrangeiros, Luis Amado, afirmou 
que se esperam dados oficiais e listas 
de vitimas dos Estados Unidos para 
comprovar^ se constam alguns 

portugueses. 
Dificuldades de comunicaçâo podem 
explicar o desconhecimento do 
paradeiro de alguns cidadâos 
portugueses nos Estados Unidos, 
avançou. 
A NATO pondéra o recurso à força e, 
como parceiro da Aliança, Portugal 
"aguarda serenamente" o fim da 
reuniâo do Conselho do Atlântico 
Norte, em que a cüpula politica avalia 
se o artigo do tratado que prevê o uso 
da força em caso de agressâo a um dos 
Estados membros se aplica aos 
atentados de terça-feira. 
A base norte-americana das Lages, nos 
Açores, esta em estado de alerta 

mâximo. Todas as instalaçôes da 
NATO em Portugal, aeroportos e 
embaixadas estâo corn vigilância 
reforçada. 
Enquanto nâo se tomam mais 
decisôes, o governo decidiu aumentar 
de dois para très os dias de luto 
nacional, associando-se ao dia pedido 
pela Uniâo Europeia. 
O Présidente da Repüblica, primeiro- 
ministro, présidente da Assembleia da 
Repüblica e lideres parlamentares, 
apelaram aos portugueses para 
observar très minutos de silêncio ao 
meio-dia de sexta-feira, iniciativa 
repetida por toda a Uniâo Europeia. 
Em Nova lorque, cidade mais afectada 

pelos atentados, os portugueses que ali 
trabalham regressaram ao trabalho e 
foram confrontados corn a "cidade 
deserta" e mobilizada no socorro âs 
vitimas dos atentados. 
O représentante diplomâtico dos EUA 
em Portugal, William McGlynn, 
admitiu que os peritos portugueses em 
protecçâo civil poderào ajudar às 
operaçôes, mas nâo adiantou mais 
pormenores. 
Os serviços de emergência de Newark, 
prôximo de Nova lorque, onde 
habitam e trabalham muitos 
portugueses e luso-descendentes têm 
prestado auxilio aos feridos que os 
atentados provocaram. 

n Problemas da pele 
CI Eczema 
CI Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
CI Impotência 
a Infertilidade 
CI Bronquite 
n Gripe 
CI Asma 
D Colite 
n Obstipaçào 
n Diabetes 
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n Tensâo alta 
n Indigestâo 
n Depressâo 
CI Artrite   
n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
n Ciâtica 
n Entorses 
CI Pescoço tenso 
CI Tendinite 
n Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas mâos 
de um médico português. 

Cristôvâo Branco 
1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

^ Seg. - Sex. 
09h. s 17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 

Quinze tomam medidas para 
apoiar luta contra o terrorismo 
Os chefes da diplomacia dos Quinze decidiram em 
Bruxelas tomar medidas para ajudar os Estados 
Unidos a punir os responsâveis pelos atentados 
terroristas. 
Os Quinze pedem à presidência belga, ao alto repré- 
sentante para a Politica Externa e à Comissâo 
Europeia para apresentarem, "o mais rapidamente 
possivel, um relatôrio sobre as medidas concretas" que 
podem ser tomadas. O texto das conclusôes da 
reuniâo extraordinâria estipula que "essas medidas 
têm por objectivo aumentar a capacidade da Uniâo 
Europeia de lutar efectivamente contra o terrorismo 
internacional, conjuntamente corn os Estados Unidos 
e outros parceiros". Os responsâveis da UE pedem, 
por outro lado, que os europeus observem très 
minutos de silêncio âs 12:00 de sexta-feira, 14 de 
Setembro, e declaram o mesmo dia como de luto. Na 
sequência desta decisâo, Portugal jâ deliberou passar 
de dois para très o numéro de dias de luto pelas 
vitimas dos atentados de terça-feira nos Estados 
Unidos. Os Quinze exprimem a sua "profunda 
solidariedade" para com o "povo americano" e 
aprovaram uma declaraçâo politica onde condenam 
os atentados terroristas nos Estados Unidos. 
Os ministros dos Negôcios Estrangeiros decidiram 

pedir aos ministros da UE responsâveis pela Justiça, 
Assuntos Internos e Transportes para tomarem 
"rapidamente todas as medidas" necessârias para a 
manutençâo de um grau elevado de segurança, 
"nomeadamente no dominio dos transportes 
aéreos...". Por outro lado, os Quinze "reafirmam a sua 
determinaçâo de combater todas as formas de 
terrorismo corn todos os meios à sua disposiçâo". Na 
declaraçâo politica que acompanha o texto de 
conclusôes, a UE exprime "indignaçâo profunda" 
pelos ataques terroristas que atingiram os "cidadâos e 
as instituiçôes" dos Estados Unidos. "Estes atentados 
terroristas sào actos de barbarie injustificâveis e que 
insultam os nossos valores comuns", pode-se 1er em 
seguida. Os Quinze "condenam" assim "duramente" 
os autores e os responsâveis pelos atentados e 
"recordam a determinaçâo" da UE em vê- los 
"identificados e julgados", garantindo que nâo se 
pouparâo a esforços nesse sentido. Os chefes da 
diplomacia dos Quinze decidem intensificar os sens 
esforços de combate ao terrorismo, através do 
aumento da cooperaçâo" corn o objectivo de reforçar 
e completar o conjunto dos instrumentos 
internacionais existentes em matéria de luta contra o 
terrorismo internacional. 
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Produtor de TV e 
hoQuistas entre 
es mertos 
Um produtor de televisâo e dois 
hoquistas dos Los Angeles Kings estâo 
entre as vitimas mortais da colisâo de 
très aviôes contra o World Tarde 
Center e Pentâgono. 
Fontes da indùstria da televisâo 
disseram que além do produtor da série 
‘Frasier’, David Angell, 54 anos, e sua 
mulher Lynn, e os dois jogadores, 
também pereceu um executivo do 
fabricante de redes de fibra ôptica 
MRW, de Los Angeles. 
Angell, vencedor de vârios prémios 
Emmy, também escreveu vârios 
episôdios para as sérias de televisâo 
‘Wings’ e ‘Cheers’. 
Entre as vitimas mortais também se 
encontra Barbara Oison, 45 anos, 
comentarista de televisâo, advogada e 
mulher do procurador gérai do governo 
no Supremo Tribunal, Theodore 
Oison. 
Oison conseguiu falar por telemôvel corn o seu 
marido a partir do interior do aviâo minutos antes 
do aparelho ter embatido na parede do edificio do 

Pentâgono. 
A jornalista explicou como o aviâo tinha sido 
sequestrado antes de terminar o seu ultimo voo. 

Dois aviôes oriundos de Lisboa 
desviados para o Canada e Bermuda 
Dois aviôes que sairam de Lisboa com destino ao 
aeroporto de Newark, nos Estados Unidos, foram 
desviados para Halifax (Canadâ) e ilhas Bermudas, 
encontrando-se os passageiros bem, apurou a 
agência Lusa. 
O voo da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) 
TP 133, que deveria aterrar em Newark às 11:45 de 
terça-feira, foi desviado para Halifax, encontrando-se 
os passageiros a receber assistência providenciada 
pelo Departamiento de Transportes do Canadâ. 

Governo 
portuguës 
decretou 
dois dias de 
Into nacional 
O Governo portuguës decretou dois dias 
de luto nacional (quarta e quinta-feira) 
devido aos atentados de terça-feira nos 
Estados Unidos. 
O luto nacional foi decretado depois de na 
terça-feira o Présidente da Repüblica e o • 
primeiro-ministro terem manifestado 
solidariedade ao povo americano e a determinaçâo 
portuguesa em juntar- se à luta internacional no 
combate ao terrorismo. 
Jorge.Sampaio manifestou o seu "profundo choque 
e incredulidade" perante o que classificou de 
"bârbaros ataques terroristas". "Nâo podemos 
deixar de nos sentir directamente atingidos corn a 

Antes da chegada de qualquer aviâo a solo 
canadiano, jâ o governo do Canadâ tinha preparado 
um piano de acçâo, que incluia autocarros para 
tran.sportar os passageiros. 
O aviâo da Continental Airlines, voo 0065, foi 
desviado para o aeroporto de Hamilton, nas ilhas 
Bermudas. 
Um outro aviâo da TAP, que deveria aterrar no 
aeroporto JFK, em Nova lorque, às 13:15, nâo 
chegou a descolar de Lisboa. 

brutalidade do que presenciamos e a dimensào da 
tragédia", afirmou, numa curta declaraçào lida em 
Belém, falando em nome de todos os portugueses. 
As autoridades, ao povo norte-americano e aos 
familiares das vitimas, Jorge Sampaio exprimiu a 
"total solidariedade" e transmitiu as "niais sentidas 
condolèncias" e o "sentimento de profundo pesar e 
révolta". 

Filme dos acontecimentos 
o filme completo dos acontecimentos 
ocorridos, terça-feira, em Nova lorque e 
Washington é o seguinte: 

08:56 locals - Um aviâo comercial embate contra 
uma das Torres Gémeas do World Trade Center 
em Nova lorque e abre um enorme buraco na 
fachada. Uma coluna de fumo negro sai dos pisos 
superiores do edificio. 
09:14 - Um outro aviâo comercial despenha-se 
contra a segunda torre do World Trade Center. A 
colisâo provoca uma violenta explosâo, que é 
seguida em directo pelas televisôes. 
09:50 - Em Washington, a Casa Branca é evacuada 
e pouco depois o Pentâgono também. 
09:53 - O edificio do departamento de Estado, no 
centro de Washington, é igualmente evacuado. 
09:53 - Um aviâo comercial despenha-se sobre o 
Pentâgono, provocando duas explosôes e 
libertando uma espessa nuvem de fumo negro. 
Um primeiro balanço dâ conta de sete feridos. 
10:00 - A Administraçâo da aviaçâo civil norte- 
americana (FAA) ordena o cancelamento de todos 
os voos comerciais nos Estados Unidos. 
10:05 - Uma das torres do World Trade Center 
desmorona-se completamente depois de explodir, 
libertando uma imensa nuvem de poeira e 
destroços sobre as ruas de Manhattan. 
10:28 - Desmorona-se a segunda torre do World 
Trade Center. 
10:42 - O secretârio de Estado norte-americano. 
Colin Powell, que se encontrava no Peru, anula 
uma viagem à Colômbia e régressa a Washington. 
10:50 - A companhia aérea norte-americana 
United Airlines anuncia em Paris que um dos seus 
aviôes, um Boeing 767, se despenhou contra uma 
das torres do World Trade Center. 
11:17 - O présidente da câmara de Nova lorque, 
Rudolph Giuliani, pede aos nova-iorquinos que 
abandonem o sul de Manhattan. 
11:34 - Um Boeing 757 da United Airlines que 
fazia a ligaçào Newark/Sâo Francisco despenha-se 
na regiào oes.te da Pensilvânia, entre Nova lorque 
e Washington. Nâo foi avançada qualquer razâo 
para este acidente. 
11:38 - A companhia aérea norte-americana 
American Airlines anuncia a perda de dois dos 
seus aviôes, que transportavam um total de 156 
pessoas. 
13:30 - O présidente George W. Bush, que se 
deslocou da Florida para o Louisiana, déclara que 
as forças armadas norte-americanas estâo em 
"estado de alerta mâxima" e promote "perseguir e 
punir" os responsâveis dos atentados terroristas de 
Nova lorque e Washington. 
13:50 - O présidente da câmara de Washington, 
Anthony Williams, décréta "o estado de 
emergência" na capital federal por um periodo 
indeterminado. 
15:20 - O secretârio-geral da ONU, Kofi Annan, 
"condena absolutamente" os atentados contra os 
Estados Unidos. 
15:36 - O présidente Bush reüne-se, numa discreta 
base aérea norte-americana no Nebraska (centro), 
corn os seus principais conselheiros de segurança 
nacional depois dos atentados anti-americanos. 
17:25 - Um terceiro edificio de 47 andares, 
proximo das torres do World Trade Center, 
desmorona-se. 
20:35 - numa alocuçào televisiva aos norte- 
americanos. George W. Bush deu conta de 
"milhares de mortos" e indicou que Washington 
nâo distinguirâ entre terroristas e quem os apoia. 
Bush disse ainda que o governo federal retomarâ 
as suas actividades quarta-feira de manhà 
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Parece que é mesmo verdade, que ao 
colhermos uma flor no Japào, 
estremece uma estrela do outro lado 
do mundo. Tal é a ligaçâo no 
Universo. Fazemos parte de um todo, 
nào hâ dùvida. Todos somos 
chamados a tornar o mundo melhor. 
Mais belo. Mais verdadeiro. Mais 
rico. Mais pacifico... E esse o nosso 
papel. Jâ hâ muito que alguém disse: 
Uma aima que se eleva, eleva o 
mundo. 
Quer queiramos ou nâo, uma 
invislvel teia de fios nos une. Mas 
esta introduçâo serve para quê? (Nâo 
quero falar de partidos, embora 
cumpra sempre o dever de votar nas 
eleiçôes do meu Pais. Também jâ fui 
eleita em dois mandatos, como 
independente, por partidos 
diferentes). 
Nâo é contudo a politica que me 
move a escrever estas linhas, boje. É 
antes a satisfaçâo que tenho de vos 
falar de Alguém que conheço desde 
criança e que faz parte dos meus 
sonhos de menina. 
Jogâmos aos “Reis e às Rainhas”: 
brincâmos aos “Faz de Conta” e 
tantos outros jogos inocentes. 
Os meninos ainda nos davam flores e 
até uma laranja, a mais amarelinha, 
nos dias quentes de verâo! 

Estavam ali as nossas raizes de 
Homens e Mulheres corajosos e 
lutadores para o que desse e viesse. 
Pois é. Ao 1er o jornal “O Milénio” de 
2 de Agosto p.p., na pagina 10, 
aparecia um titulo assim: Poiares. 
Jaime Soares - do ferro velho à 
politica hâ quase trinta anos! 
Sorri. Li corn atençâo. Porquê? 
Primeiro, porque nasci e vivi até aos 
11 anos quando vim para o colégio, 
em Vila Nova de Poiares. Segundo, o 
Jaime Soares foi meu colega na escola 
e era um amigo muito querido. A 
vida separou-nos. Casou corn uma 
colega nossa. Tiveram filhos. 
Lutâvamos pelos nossos valores. 
Nunca nos perdemos. Justamente 
proximo na partilha dos valores! O 
Amor à nossa Terra, a Interajuda, a 
solidariedade, o desejo de fazer 
crescer os vizinhos na partilha do 
sucesso, do progresso que se 
conquista, a alegria de ver felizes 
aqueles que anteriormente tinham 
tâo pouco... 
Enfim, uma vida que se dâ 
continuamente, sem nunca se 
regatear o esforço, mesmo no 
cansaço. Ir à frente, por 
temperamento e vocaçâo, mas 
arrastar todos para cima. Para o 
sucesso! Os nomes dos partidos nâo 
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interessam. O que conta é a verdade. 
O empenhamento. A força que se pôe 
em cada gesto. Em cada iniciativa. 
Em cada risco, ao serviço dos que 
precisam! É neste grande coraçâo 
que reside o segredo da sua vitôria! 
Eembro-me do Jaime ter tido a 
iniciativa de premiar os melhofes 
alunos, corn um passeio de oito dias, 
â ilha da Madeira! 
Que alegria se estampava no seu rosto 
e na sua aima, por ver os miüdos 
felizes! A maioria eram crianças 
pobres, mas todos eram tratados 
como princepezinhos e o senhor 
présidente era o pai, o Amigo, o 
Camarada, respeitado e amado, corn 
alegria e proximidade. Certamente 
estas crianças nâo vâo esquecer estes 
gestos e tantos outros semelhantes. 
E esta inteireza, esta verdade que 
move qualquer pessoa, sem equivoco, 
nem hesitaçâo. A politica tem, por 
outro lado, muito de teatral. Postiço. 
Oportunismo. 
Mas O Jaime é sempre igual a si 
prôprio. Eala corn todos. Estâ sempre 
em serviço desde que sai de casa: nâ 
rua, no restaurante, quando se 
envolve num incêndio, sem 
abandonar nunca, nos momentos 
mais duros, os que lutam. 
Isto é ser lider amado, sem postiços, 
nem fingimento. 
Ele é sempre inteiro e coerente, até 
nas suas fraquezas, que tem como 
humano, naturalmente. Hâ dias, 
passava por ele e nâo pude deixar de 
parar, para o saudar. Antes, fiquei a 
apreciar de longe... 
Era um dia muito quente. 
Tractores. Camions. Homens 
enterrados na terra de uma ribeira. 
Cheios de pô... faziam avançar um 
paredâo. 
Ele estava lâ no meio! Fazia avançar. 
Corrigia. Dava ordens... mas de tal 
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maneira, que os trabalhadores o 
seguiam, despachados e bem 
dispostos. Trabalhavam corn a 
satisfaçâo de quem tem a certeza que 
tudo O que o lider disser, é para seu 
prôprio bem e de seus filhos! 
Que maravilha, pensei. 
Se fossem todos assim, os politicos do 
meu pais... 
Um Homem do Povo, inteligente, 
dinâmico, corn um grande coraçâo, 
que rompe barreiras, abre caminhos, 
defende os que precisam, conhece a 
necessidade dos que sempre viveram 
ao seu lado. Dâ a sua vida pela sua 
Terra! 
Um dia destes, talvez lhe faça 
algumas perguntas e partilhe 
convosco, as suas respostas. Hâ 
pessoas que levam o facho da corrida, 
alimentam e passam o fogo aos seus 
vindouros pela autoridade que lhes 
dâ o espirito de serviço, iniciativa e 
coerência. 
O Jaime Santos de Vila Nova de 
Poiares é um Homem que merece o 
nosso carinho, gratidâo e admiraçâo. 
Uma grande tristeza quando ele jâ 
nâo puder ou nâo quiser continuar 
à frente do Concelho. 
Parabéns, Jaime, pelo teu trabalho de 
30 anos. 
Muita vida e muita coragem, é o que 
os teus conterrâneos esperam e te 
desejam ainda que todos nâo to 
tenham dito jâ. 
Levas um pouco dos nossos sonhos e 
audiçôes escondido no teu coraçâo e 
nas tuas mâos amigas e incansâveis. 
Guarda-as bem. Defende-os melhor 
ainda. Nunca os deixes abandalhar; 
e, na tua simplicidade serâs cada vez 
mais amado e respeitado. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 
um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 
mecânicas e bate-chapas. 

Confie em 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Esbimativas grâbia 

Joe Manuel (416) 533-2439 
Raûl (416) 330-6295 
Pager: 372-2428 

940 LansdowneAve. 
Building #24, Toronto, Ont. 
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Aulas de Português, Inglês 
e Espanhol para adultes 
A "Toronto Catholic District School 
Board" oferece aulas de 
PORTUGUÊS, INGLÊS e 
ESPANHOL para adultos, na Igreja 
de Santa Helena, em Toronto 
(Dundas e Lansdowne). 
Estas aulas decorrerào de Segunda a 

Sexta-Feira, das ODhOO até ao meio- 
dia. 
As inscriçôes dos alunos sâo feitas no 
local e no horârio das aulas. 
Para mais informaçôes contactem a 
Professora Amélia Lopes, na Igreja de 
Santa Helena. 

Carlos César manifesta 
"consternaçâo e incompreensâo" 
O présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César expressou 
a sua "consternaçâo e 
incompreensâo" pelo "horror e a 
desumanidade" dos atentados 
registados nos Estados Unidos 
durante terça-feira. 

Em mensagens dirigidas ao 
embaixador dos EUA em Lisboa e ao 
consulado norte-americano em 
Ponta Delgada, Carlos César 
expressa também "solidariedade" 
para corn o povo americano, que vive 
agora horas dramâticas. 

Jardim nâo cumpre normas comunitàrias 
Jâ é sabido que as regiôes 
autônomas dos Açores e Madeira sô 
poderâo produzir vinho a partir de 
castas hibridas até 2006. O periodo 
de cinco anos, estabelecido pela 
Uniâo Europeia servira para os 
governantes e produtores de vinhas 
encontrarem medidas de adaptaçâo 
a esta cultura. 
Todavia, Alberto Joâo Jardim, 
présidente do Governo Regional da 
madeira, jâ disse que se for preciso 
desobedecerâ às normas 
comunitàrias. 

A revelaçâo foi feita no decorrer da 
Festa da Uva, em Porto da Cruz, e 
Joâo Jardim chegou a referir que 
"esta mais perigoso" do que nunca, 
no que respeita à defesa dos 
interesses da "sua" Regiâo. "Nâo 
vamos arrancar aquilo que é tipico e 
que nâo entra no mercado europeu 
porque, este tipo de vinho, serve 
apenas para consumo local", referiu 
Joâo Jardim aos produtores. 
Estima-se que na ilha da Madeira 
existam cerca de 1600 hectares 
dedicados â cultura da vinha. 

Rui Bettencourt quer certificaçâo 
dos produtos regionais 
Rui Bettencourt defendeu a intençâo 
de certificar os produtos regionais, 
onde se incluiu o ananas, o maracujâ. 

a anona, e a banana. A intençâo do 
candidato socialista â Câmara 
Municipal de Ponta Delgada foi 
exposta no decorrer de uma visita â 
Cooperativa Profrutos. 
Segundo o candidato, o sector 
fruticola e a certificaçâo dos produtos 
regionais foi descurado pela actual 
autarquia mas, agora, o candidato 
afirmou, serâ uma matéria corn 
especial destaque na sua acçâo 
autârquica. 
Uma outra intençâo de Rui 
Bettencourt é a de fomentar um 
sistema de estrelas nos restaurantes 
locais que visem a certificaçâo da 
origem e da qualidade dos produtos 
açorianos. 

Chuvada provocou danos 
em Ponta Delgada 
A forte chuva intensa que se fez sentir 
durante terça-feira, em especial, 
durante a madrugada e manhâ, 
causou danos um pouco por todo o 
concelho de Ponta Delgada. As 
inundaçôes aconteceram um pouco 
por todo o lado, em especial em 
moradias, o que levou a que os 
bombeiro voluntârios fossem 
chamados a intervir em algumas 

situaçôes. 
O caso mais grave registou-se na 
freguesia da Ajuda da Bretanha. O 
caudal da ribeira do Monte Vermelho 
transbordou e inundou très moradias. 
O transbordo da ribeira ficou a deyer- 
se, sobretudo â sua falta de limpeza. 
O excesso de lixo, provocado pela 
prôpria populaçâo local, levou a uma 
enchente da ribeira. 

on Boy 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensaeionais 
e financiamento excelente 
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Visite Joe da Costa, 
représentante português da 
4ddison on Bay, e saiba porque 
é que mais de 7000 clientes 
preferem os sens serviços 

Lltimo saido no exterior: 
De 7 a 15 de Setembro, 
no Lamport Stadium, 
Junto à King e Dufferin. 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. O Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nova carrinha “cozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone; 416-964-3211 
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Toronto 
solidario com o 
Povo americano 
Segundo o 
Vereador da 
Câmara 
Municipal de 
Toronto, Mario 
Silva, a Câmara 
Municipal enviou 
condolências ao 
Povo americano e manifestou a sua 
total solidariedade. 
Além de alimento e alojamento para 
os passageiros de aviôes que foram 
desviados para Toronto, também foi 
iniciada uma recolha de sangue em 
favor das vitimas. 
Voluntarios podem ligar para: 1 888 
236-6283. 
Todos os serviços de emergência da 
cidade estâo disponiveis e, alguns 
hospitais, estâo preparados para 
receber vitimas do terrorismo nos 
EUA, caso seja necessario. 
Mario Silva, acrescentou: "A cidade 
de Toronto nâo esta em perigo. Nâo 
hâ qualquer indicio ou informaçâo 
de que as nossas cidades fossem o 
alvo para qualquer atentado mas 
temos, por medida de prevençâo, 
todos os mecanismos de emergência 
activados." 
Se pretendem informaçôes nos EUA 
de familiares ou amigos, contactem 
pelo numéro: 1 800 387-3124. 

Mike Harris exige iei rigida para pedôfiios 
o primeiro ministro do Ontario anunciou que o Ontario 
tomarâ a liderança no combate aos criminosos sexuais e 
pedôfiios do pais. Mike Harris divulgou ser urgente o 
governo federal desenvolver um sistema de registo nacional 
dos criminosos para que estes nâo conseguiam passar 
anônimos em nenhuma cidade ou regiào do pais. O 
Ontario foi a primeira provincia do pais a criar o registo 

contra crimes sexuais, sob a lei de Christopher. Este decreto 
lei foi nomeado em homenagem a Christopher Stephenson, 
um rapaz de 11 anos, morto em 1988 por um pedôfilo em 
liberdade condicional. Para o ministro, a actual lei contra 
estes individuos nâo é suficientemente rigida, uma vez que 
podem passar incognitos em qualquer cidade do pais, 
mesmo tendo sido condenados numa das provincias. 

VllR RCfll: 

PJ deteve dois homens 
corn 8.500 doses de cocaina 
A Policia Judiciâria (PJ) deteve, em Vila Real, dois 
homens na posse de elevada quantidade de cocaina, disse 
à Agência Lusa fonte policial. 
A acçâo, realizada pela Extensâo de Vila Real da 
Directoria do Porto da PJ, desenrolou-se em Vila Real e 
em Valongo durante a noite e resultou na detençâo de 
dois homens corn idades de 19 e 46 anos. 
Os dois homens, ambos corn a profissâo de feirantes, 
tinham em seu poder cocaina em quantidade suficiente 
para a elaboraçâo de 8.500 doses individuais. 

A PJ apreendeu ainda aos detidos uma pistola de 6,35 
milimetros e uma viatura automôvel de gama média. 
A fonte policial referiu que, face aos elementos recolhidos 
nos autos, tudo parece indicar que o produto 
estupefaciente apreendido se destinaria a ser 
comercializado na regiâo de Trâs-os-Montes e Alto Douro. 
Os detidos foram jâ présentes às autoridades judiciais 
para o primeiro interrogatôrio judicial e submissâo a 
adequadas medidas de coacçâo, aguardando-se a 
respectiva decisâo. 

"Terceira Idade" do First Portuguese em movimento 
No First Portuguese Seniores' Centre, os nossos amigos da 
Terceira Idade... nâo pâram! 
Entre convivio, jogos e passeatas, as "gentes" da Terceira 
Idade vâo fazer a sua Caminhada da Saüde, dia 18, no 
espaço da Câmara Municipal de Toronto e, no dia 21, 
sexta-feira, vâo até ao Consulado-Geral de Portugal para 

participarem na abertura oficial das coinemoraçoes do 
45o. Aniversârio do First Portuguese C. C. Centre, pelas 
17h30. 
Gente idosa mas animada e corn vontade férrea de 
continuar a viver a vida que Deus lhes deu. Força! Parar é 
morrer. 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar coin RAPIDez para a famflia, 
em qualquer parte do mundo, TELefone por 

intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAL .16' 
Canada e EUA .07i 2' 

S. Paulo e Rio de Janeiro .19c, iUemanlia, França e Inglaterra .08c, itàlia .09c 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sem pagamentos minimos mensais. 

Ligue jâ para: 
1 888-219-3528, ou 905 619-2598 

RapidTel tem central propria, razâo pela quai 
o liga ào mundo em apenas 15 minutes 

a 6* feira - 9am - 6pm 
Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

800 serviços ao seu dispôr, "Calling Cards", 
"High Speed Internet" e linhas locals para négocies. 

Telefone jà: 1 888 - 819 - 3888 
FALAMOS PORTUGUêS 

oDR. FRANCISCO COELHO CARRALsecretarlo Regional 
Adlunto da Presidência, é o convidado de honra na abertura oficial do 

15". CICIO DE CULTURA AÇORIANA 
Tudo se prépara para o inicio do 15° 
CICLO DE CULTURA 
AÇORIANA, a ter lugar em Toronto 
de 17 a 25 de Setembro. Como 
convidado de honra, desloca-se ao 
Canada, propositadamente para 
participar como convidado de honra 
na abertura oficial do mesmo 
importante acontecimento cultural, o 
Dr. Francisco Coelho Cabrai, 
Secretârio Regional Adjunto da 
Presidência, do executivo açoriano. 
O Dr. Francisco Coelho Cabrai 
nasceu na Ilha Terceira, fazendo 
parte do Governo Regional dos 
Açores desde Fevereiro de 1998. F 
licenciado em Direito pela Faculdade 
de Direito de Lisboa. Colaborou, 
como monitor, com a équipa do Prof. 
Doutor Diogo Freitas do Amaral, na 
cadeira de Direito Administrativo, na 
F.D.L.. 
A cerimônia do inicio do 15° CICLO 
DE CULTURA AÇORIANA terâ 
lugar no proximo dia 17 do corrente 
mês de Setembro pelas 20 horas, 
estando a ser preparado um cuidado 
programa, destacando-se uma 
conferêneia pelo Prof. Doutor Joâo 
Aires Leal, présidente do 
Departamento de Antropologia do 
ISÇTE, de Lisboa, subordinada ao 
titulo «Resgatando as Raizes: A 
Memôria dos Açores no Sul do 
Brasil». 

A Dra. Ana Paula Andrade, 
professora do Conservatôrio 
Regional de Ponta Delgada, 
executarâ em ôrgâo vârios trechos de 
müsica regional açoriana. 
O 15° CICLO DE CULTURA 
AÇORIANA, uma iniciativa jâ 
tradicional do Centro de Divulgaçâo 
Açoriana no Canada, vai ter lugar no 
vasto salâo do Sport Club Lusitânia, 
ao 103 da Ossington Ave., em 
Toronto. 
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COMUNIDADE 
Sàbado, 15 de Setembro 
-Festa de reencontro dos barcelenses e amigos, no 
Lithuanian House, pelas IBhOO, realizaçâo da Associaçâo 
Migrante de Barcelos C. Centre. Info: 416 530-1662. 
-Grande Noite de Fado na Casa do Alentejo. Jantar às 
19h30 e fado corn Mario Jorge e Luciana Machado, 
acompanhados por Manuel Moscatel e Januârio Araûjo. 
Info: 416 537-7766. 
-Baile no Angrense de Toronto, corn o DJ-"Non Stop 
Productions- O Carteiro". 
-Noite de Fados no Restaurante O TABICO, corn 
Fernanda Dinis, Tony Câmara, Lurdes Faria e Antonio 
Tabico, acompanhados por Antonio Amaro, José Pereira, 
Leonardo Medeiros, David Freitas e Edmundo Pimentel. 

Domingo, 16 de Setembro 
-Festa de apresentaçào püblica e lançamento da gravaçâo 
"Amor de Artista'2001", produçào de Venus Creations. O 
almoço-espectâculo terâ lugar no Ambience Banquet 
Hall, corn inicio às 13h00. Informaçôes: 416 538-6788. 

Sâbado, 22 de Setembro 
-Festa das Vindimas, na sede do Canadian Madeira Club- 
MHCC, corn a presença do conjunto "Pai e Filhas". 
Info: 416 533-2401. 

Quarta-feira, dia 26 
-Abertura da exposiçâo de pintura da artista Maria 
Natalia Vaz-Pires Biek, na Galeria Almada Negreiros, no 
Consulado-Geral de Portugal, em Toronto. A exposiçâo 
estarâ patente ao püblico de 26 de Setembro até 19 de 
Outubro. 

Sàbado, dia 29 
-Baile de abertura da época no Lusitânia de Toronto, corn 
jantar e baile corn o conjunto Tropical'2000. 

Domingo, 30 de Setembro 
-O programa "Gente da Nossa" realiza a festa 
comemorativa dos sens 14 anos de existência. Parabéns! 
A festa terâ lugar no Gerry Gallagher Hall-Local 183. 

Il Encontro dos 
Ex-Combatentes do Ultramar 

Continua em marcha a organizaçâo do. "II Encontro 
dos Ex-Combatentes do Ultramar", em Toronto, uma 
realizaçâo de uma Comissâo de ex-combatentes para 
o efeito constituida. 
O jantar do "II Encontro" terâ lugar no Europa 
Convention Centre, ém Mississauga, no sàbado, dia 13 
de Outubro de 2001. 

mesmo local, nos dias 11, 12 e 13 de Outubro, sera 
aberta ao pùblico interessadpv uma eiîposiçào de 
artesanato afriÇano, armas, fardas, medâlhas, louvores, 
fotografias, filnaes, reportagens da época, etc , pertença 
dos muitos ex-combatentes aqui radicados. 
O primeiro encontro teve iugar em Montreal, no ano Passade. 

ara este encontro em Toronto, jbi çonvidado imi 
militar de alta patente corn varias missôes no 
Ultramar que, logo que confirmado, sera anunciado 
publicamente. 
A Comissâo Realizadora do II Encontro dos Ex- 
Combatentes do Ultramar, pede a todos os militâtes 
que fizeram missôes em Angola, Moçambique e 
Guiné, que entrem em contacte e que colaborem na 
iniciativa. 
Um por todos todos por um! 
Teleionem, para: 9Ü5 460-1361, ou 416 534-5520, ou 
416 538-0940. 
Como recordar é \'iver, nào percam esta oportunidade 
de conviver, recorder o passade, lembrar velhos 
companheiros e saudar a vida que, felizmente, nos é 
favorâvel. 

(Zantinlw da 

fDoasta pojiuâat 

A MINI1À 
NETA 

José Eliso Moniz 
Hull, Quebéque 2001 

Tenho uma linda netinha 
Que se chama Mikaella 
Sorrindo p'râ vida caminha 
Enquanto me afasto delà 

Corn 0 pé direito entre 
Neste mundo de desgraça 
E bendito seja o ventre 
Que dilata a minha raça 

E linda, viva, esperta 
O meu retrato no passado 
Foi uma linda oferta 
Corn que fui presenteado 

A minha aima (lhe) abraça 
Cheia de amor e ternura 
Esse Anjo cheio de graça 
Bâlsamo que me dâ cura 

É um bocadinho morena 
Tem cabelos acastanhados 
Uma boca tào pequena 
E olhos esverdeados 

Quando ela olha para mim 
Rendo-me à evidência 
O quem fosse sempre assim! 
Vivesse na inoeêneia 

De cada vez que a vejo 
Na minha casa ou na sua 
Freneticamente a beijo 
Parece que estou na lua 

Comigo é parecida 
Esse Anjo d'alma pur a 
Sorrindo corre p'râ vida 
E eu para a sepultura. 

Antonio Pinto 
Basto na Casa 
do Aientoio 
o fadista Antonio 
Pinto Basto é um 
dos convidados da 
Semana Cultural 
Alentejana'20()l, 
actuando na 
abertura nos dias 19 
e 20 de Outubro. 
Antonio Pinto 
Basto, é acompanhado nesta 
digressâo a Toronto, por José Luis 
Nobre da Costa à guitarra 
portuguesa, Armando Figueiredo na 
viola baixo e Francisco Gonçalves à 
viola de acompanhamento. 
Antônio Pinto Basto, uma voz e uma 
figura, a nào perder na Casa do 
Alentejo, na Semana Cultural 
Alentejana, de 19 a 27 de Outubro 
de 2001. Informaçôes: 416 537-7766. 
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Amor do Artista’2001 

Mbty e Nelson Câmara na apresentaçào do “Amor de Artfsta”na Onovo trabalho lançado pela Venus Creations, o "Amor de 
Artista'2001", sera apresentado ao publico no proximo Domingo, 
dia 16, no Ambience Banquet Hall, com o almoço a ser servido 
pelas 13h00, seguindo-se o espectaculo. 

A cançâo que dâ titulo ao trabalho "Amor de Artista", é da autoria de Nelson 
Câmara e Misty. A Misty é ainda a produtora do espectaculo. 
O CD tern 14 cantigas, interpretadas por 13 vozes locals: Humberto Silva, 
Misty, Stephanie Campos, Nancy Costa, Mika, Miguel, Nelson Câmara, 
Diane Campos, Rita de Melo, Gilberto Pancini, Joia, Luciana Machado e 
Mano Belmonte. O tema principal, "Amor de Artista", é interpretado por 
todos os artistas mencionados. 
Este trabalho tern gravaçâo e produçâo de Midi-Digital Audio Productions, 
com arranjos e execuçôes musicals de Nelson Câmara. 
Assinam as cantigas, os autores e compositores. Nelson Câmara, Misty, 
Angelo Araujo, J. Ferreira, Nancy Costa, Jorge Fernando, Vasco Matos 
Sequeira, Miguel, Euclides Cavaco, Fuis Gomes, Fatima Toste, Gilberto 
Pancini, J. Damascene e Domigos Melo. 
As nossas felicitaçôes a Venus Creations e a todos os participantes. 

O conhecido descobridor de talentos, na Australia, o empresario 
Marcelino Neves, visitou o Canada, tendo estado nas instalaçôes de 
CIRV-fm, FPTV-SIC e O Milénio. 
Para além da visita, Marcelino Neves falou-nos da sua organizaçào 
"Novos Talentos (New Talents) Fuso-Australia", e dos regulamentos que 
tern usado até aqui, comparando-os aos que CIRV usa no seu Festival da 
Cançâo. Enquanto na Australia, Marcelino Neves premeia os intérpretes, 
em Toronto, a CIRV valoriza os autores e compositores. 
Marcelino Neves, depois das comparaçôes, saiu de Toronto com novas 
ideias e pronto a mudanças positivas nos sens futuros festivals na procu- 
ra de Novos Talentos, sem abdicar daquilo que tern feito com todo o 
mérito. Apôs o convivio, fizemos de Marcelino Neves, o portador de um 
grande abraço à comunidade portuguesa da Australia. 
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Visite a loia 
ROGERS ViDEO 

mais perte de si, 
levante a 

Caixa Oigitai 
e mande activer 

e neve Canai 
Festivai Pertuguês 

TV - Sic. 

nein 

FPTV-SIC tem o compromisso de 
si uma grelha de programaçâo 

e dinâmica, de nivel superior. 

A trip home now departing 
from your living room. 

• Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Q ROGERS 
Digital Cable 

-I 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇAO 

"O TOP DOS TOPS ESTÂ NO FPT\ 
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Quando a vida se viva virtualmeate 
WWW.adictosainternet.com 
A Net pode mesmo viciar e 
transportar os cibernautas para um 
"planeta" onde viver so faz sentido 
numa dimensao virtual. Quando se 
atinge este estado, acabaram as 
experiências reais e foram destruidas 
as relaçôes familiares e sociais dos 
individuos. 
Um estudo efectuado pelas 
universidades de Gerona e da 
Catalunha demonstra que 16 por 
cento dos navegadores espanhois sao 
viciados na Rede, perdendo 
completamente a noçâo do tempo 
quando ligados. Nûmeros espanhois, 
mas que espelham o modo como o 

fenômeno é vivido em todo o mundo. 
A investigaçâo conclui que os 
espanhois que fazem um "uso 
patologico" da Net ficam 
impossibilitados de desenrolar uma 
vida normal. Em consequência de 
passarem tanto tempo ligados, nao 
dedicam o tempo devido ao trabalho 
e descuidam as suas relaçôes 
familiares. "Sâo individuos que jâ 
possuem uma personalidade prévia 
para es,te comportamento e que 
recusam o contacte relacional. Podem 
ter traços esquizôides e encontram 
nestas tecnologias um eco fantastico 
para a sua doença", explica Eugénia 

Queiroz, psicanalista. 
Um em cada quatre utilizadores da 
Net é considerado abusive e 
compulsive e acredita que uma 
vivência sem Rede se traduziria numa 
experiência "aborrecida, vazia e 
triste". A psicanalista explica: "A vida 
é muito dura, foi destruida a estrutura 
familiar e as pessoas encontram-se 
cada vez mais sozinhas e entregues a 
si proprias. Estes individuos sâo 
pessoas para quern a realidade é 
insuportâvel". 
Dos cibernautas estudados, 59 por 
cento considera-se incapaz de 
restringir o uso que faz da Net. Mas a 

maioria (62 por cento) esta consciente 
do uso excessive que faz do sistema. 
Os numéros demonstram ainda que 
mais de metade destes cibernautas 
(52 por cento) se ligam, a maior parte 
do tempo, a chats, conversando com 
pessoas que mal conhecem. O 
protôtipo do utilizador abusive é 
descrito como uma pessoa com um 
grande nivel de ansiedade e de 
disfunçào social. "Individuos mais 
introvertidos e retraidos que, em 
alguns cases, usam a Rede para 
substituir as suas vivências reais", 
acrescenta um dos responsaveis pelo 
estudo. 

Horesta mais luxuriaate a none 
Desde hâ mais de duas décadas que a 
vegetaçâo do hemisfério norte se esta 
a tornar mais luxuriante, de acordo 
corn os dados recolhidos por satélites 
da NASA. Os investigadores 
confirmam que a vida vegetal que se 
situa acima dos 40 graus de latitude 
norte _ que représenta a linha que 
liga hipoteticamente Nova lorque a 
Madrid e a Pequim _ esta a crescer 
corn mais vigor desde 1981. Uma das 
causas poderâ ser o aumento médio 
das temperaturas, ligado ao crescente 
efeito de estufa na atmosfera terrestre. 
A area da vegetaçâo desta zona do 
hemisfério norte nâo tem registado 
expansâo alguma, mas tem mostrado 

um aumento de densidade. Também 
a estaçâo de crescimento tem 
aumentado alguns dias. Além disso, a 
Eurâsia (Europa e Asia) aparece comd 
estando mais verdejante que a 
América do Norte, corn mais 
vegetaçâo luxuriante por um periodo 
mais longo de tempo. "Quando 
comparamos a temperatura e os 
dados fornecidos pelos satélites, 
vemos que de ano para ano a 
mudança no crescimento da flora e a 
sua duraçâo aparece intimamente 
ligada às alteraçôes anuais de 
temperatura", disse Liming Zhou, da 
Universidade de Boston. A équipa 
examinou também as diferenças de 

Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
o departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padroes de vida! 

QUERtnOS PflZER o MESnO POR SI! 

crescimento da vegetaçâo da América 
do Norte e da Eurâsia, dado que os 
seus padrôes e magnitudes sâo 
diferentes. 
Os dados sobre a vegetaçâo obtidos 
por satélites estâo profundamente 
relacionados corn os dados de 
temperatura de milhares de estaçôes 
meteorolôgicas em vârias partes do 
globo. A maior densidade da 
vegetaçâo mostra-se especialmente 
persistente numa faixa que vai da 
Europa Central, através da Sibéria, 
até â ponta oriental da Russia, onde a 
maior parte da vegetaçâo sâo florestas 
e bosques. A América do Norte, em 
comparaçâo, mostra um padrâo de 

vegetaçâo fragmentado nas florestas 
do Leste e nas pradarias do Oeste 
médio e superior. 
Nos ültimos anos registaram-se 
mudanças dramâticas nos prazos 
quer do aparecimento, quer da queda 
das folhas, segundo os dados 
recolhidos pela NASA. Os 
investigadores observaram o aumento 
da estaçâo do florescimento na 
Eurâsia em mais 18 dias do que 
anteriormente. A Primavera chega 
uma semana mais cedo e o Outono 
alargou-se por mais dez dias. Na 
América do Norte a estaçâo do 
crescimento das ârvores parece ter 
aumentado 12 dias, em média. 

PfR^PfR 
LL.B.O. 

CHURRA9QUEIRA 
GRILL HOUSE  RTPI 

Aqui ninguém 
paga impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
împosto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 

e sem taxa de imposto 

Cozinha tradicional 
portuguesa corn 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College SL Toromo 
[College e Dovercogrtl 

Réservas e encomendas para fera: 

Tel.: 416 537 
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Terra 'triste" vista de espaçe 
Novo comandante da 
EEI, Frank Culbertson, 
disse numa entrevista à 
BBC, que o nosso 
planeta mudou muito 
desde o seu primeiro 
voo em 1990. Mais 
desertos, tempestades, 
furacôes, fumo e pô. 

A visào que os astronautas têm 
da Terra quando estâo no espaço 
esta a deixar de corresponder 
àquela imagem maravilhosa da 
bola multicor e perfeita. E que as 
consequências negativas das 
actividades humanas sâo jâ 
visiveis a longas distâncias. "Vejo 
claramente as tempestades, as 
secas e, hâ poucos dias, vi uma 
enorme tempestade de areia na 
Turquia e observe! jâ muitos 
furacôes." Palavras de Frank 
Culbertson, ao comando da 
équipa que, desde hâ très 
semanas, habita a Estaçâo 
Espacial Internacional (EEI) 
para uma missâo de quatro 
meses. 
Numa entrevista à BBC, 
Culbertson contou que "é muito 
intéressante ver como grande 
parte da populaçâo vive ai em 
baixo e como as suas actividades 
estâo a influenciar o ambiente e 
o solo do planeta. E 
preocupante." Acrescentou que 

entre o seu primeiro voo, em 
1990, e actualmente, registou 
grandes mudanças nos rïos e no 
uso da terra. Vejo âreas do 
planeta que se transformaram 
em desertos. Como hâ muitas 
zonas de Africa cobertas de fumo 
e pô". 
A mesma opiniâo tem Klaus 
Topfer, director do Programa das 
Naçôes Unidas para o Ambiente, 
numa reacçâo à entrevista de 
Culbertson. "As mudanças sâo 
um facto e sâo assustadoras. 
Estamos a perder 15 milhôes de 
hectares de floresta por ano, 
sobretudo em paises em 
desenvolvimento", disse e 
adiantou que "é altura de 
travarmos este modo de actuar". 
Avisou que é um erro que se 
pagarâ caro, deixar que a 
satisfaçâo das necessidades 
sociais se façam à custa do 
ambiente. "Se nâo conseguirmos 
combinar a luta por um melhor 
ambiente corn a luta contra a 
pobreza, como teremos coragem 
de criticar os africanos por 
cortarem ârvores para lenha, 
uma vez que nâo têm 

combustivel?", vincou Topfer. 
Mas do espaço nâo vêm sô mâs 
noticias. Os cientistas da NASA 
vâo emprestar os sens satélites 
aos produtores de vinho para 
melhorarem e defenderem as 
suas colheitas. A agência espacial 
americana anunciou que ia 
colocar as suas capacidades de 
tele-detecçâo ao serviço dos viti- 
vinicultores californianos corn o 
objectivo de os ajudar a melhorar 
a qualidade dos seus produtos. 
A cor da folha e do fruto, a 
qualidade do solo, as 
capacidades de retençâo de âgua 
constituem, segundo os peritos, 
factores essenciais que 
determinam o tipo de vinho, o 
aroma, a cor e o paladar. 
O estudo de imagens de satélite 
de alta altitude da NASA 
mostraram que era mais fâcil e 
correcto analisar deste modo as 
vinhas, do que examinar os pés, 
um por um, no terreno. Vârios 
produtores da California 
estabeleceram jâ acordos corn a 
NASA para utilizar as imagens 
de satélite. 
Segundo os investigadores deste 
sector, as tecnologias espaciais 
vâo ajudar a ganhar dezenas de 
anos de experiência à jovem 
indüstria de vinho californiana e 
fazer corn que ela possa 
concorrer rapidamente corn os 
"peso-pesados" do sector, como a 
França e a Itâlia. 

"Site" contra a tome no mundo 
retomon a sua actMdade 
O conhecido site de luta 
contra a fome no mundo, 
the hunger site, jâ 

reabriu as suas 
actividades, desde o 
passado dia 29 de Agosto. 

Encerrado em Julho, na 
sequência de as Naçôes Unidas 
terem revelado düvidas sobre a 
sua gestâo e sobre o destino de 

parte do dinheiro que angariava, 
o site tem novos gestures e 
proprietârios. 
E ressurge corn dois "irmâos", 
também para a angariàçâo de 
fundos: um site contra o cancro 
da marna, the breast cancer site, 
e um a favor da selva amazônica, 
the rain forest site. 
Quern estâ agora à frente destes 
sites é uma dupla de célébrés 
defensores do meio ambiente, os 
norte-americanos Tim Kunin e 

Greg Hesterberg, que querem 
manter a liderança entre os sites 
de solidariedade existentes na 
Rede e retomar a credibilidade 
internacional do projecto. E a 
verdade é que no dia da 
reabertura do thehungersite.com 
receberam 9236 donativos, 
équivalentes a mais de 500 quilos 
de viveres, a serem distribuidos 
por algumas zonas do planeta 
mais carenciadas e afectadas pela 
fome. 

Empresarios britanicos contra cibercrime 
WWW.cbi.org.uk 

Os principals empresârios 
britânicos apelaram ao Governo 
de Tony Blair para que constitua 
uma base de dados para o 
combate à fraude na Internet, 
inspirado no modelo norte- 
americano. 
Essa base de dados séria gerida 
por uma entidade que 
encaminharia as queixas de 
fraude para as autoridades de 
investigaçâo. 
Este apelo da Confederaçâo da 
Indüstria Britânica (CBI) résulta 

do facto de, segundo ela, o 
cibercrime estar a perturbar o 
funcionamento de muitas 
empresas, sobretudo as que têm 
mais de 500 trabalhadores. Dois 
terços dessas empresas jâ tiveram 
experiências desagradâveis nesta 
matéria, apenas no ano passado. 
E apenas 53 por cento 
consideram a Net corn um lugar 
seguro para fazer negôcios. 
Os sector financeiro é o sector 
que révéla maior receio, 
designadamente da acçâo dos 

hackers, embora 69 por cento das 
empresas dessa ârea, jâ atacadas, 
afirmem que as perdas que 
tiveram, até agora, sâo 
negligenciâveis. 
O director-geral da CBI explica 
que o combate ao cibercrime 
deve ser levado a cabo, porque 
estâ a pôr em causa as 
perspectivas de crescimento do 
comércio online. 
Corn custos para o consumidor. 
"E preciso fazer da Internet um 
lugar seguro", defende. 

WWW. 
SITES 

DE ISlIRO 
http : / /deniro. j vlnet. coin 

Site inteiramente dedicado ao actor onde, 
para além da sua biografia e de uma 
compléta filmografia, se podem encontrar 
alguns espaços prôprios para os fàs de 
Robert De Niro, como um board de 
mensagens _ imperdi'vel pelo chorrilho de 
asneiradas! Os conteûdos multimedia fazem 
a visita valer a pena. . 

FIGO 
http://luisfigo.hihome.com 

Uma pagina Web made in Korea 
inteiramente dedicada ao português Luis 
Figo, ali anunciado como o melhor jogador 
do mundo. Biografia de Figo, galeria de 
fotografias do jogador em todas as équipas 
por que alinhou, selecçâo incluida, e uma 
notâvel colecçâo de videos dos melhores 
golos da carreira do jogador. 

GÉNID 
www.teunu.edu/mocl/picasso 

SÔ o nome mete respeito: Pablo Picasso. 
Um dos maiores génios da histôria da 
pintura. Esta pagina é um achado. A partir 
de uma base cronolôgica, temos acesso à 
obra do autor de Guernica. Um exemple 
muito feliz de como aproveitar a Internet 
como extraordinârio campo de divulgaçâo. 

HARRISON FORD 
www.harrisonfordweb.corn 

Uma da mais complétas paginas de artistes 
cinematogràficos. Às biografias e 
filmografias da praxe, acrescenta-se uma 
extensa galeria de imagens, dados sobre a 
sua carreira _ entre prémios e nomeaçôes 
_ûltimas noti'cias e artigos sobre o actor e 
ainda guiôes e videos corn trailers dos seus 
filmes prontos para download. 

REAL MADRID 
www.realmadrid.com 

Uma pagina à medida do clube madrilène, 
onde se encontre tudo o que se possa querer 
saber sobre os merengues. Luis Figo assume 
aqui papel de porta-estandarte, sendo a 
primeira figura a ser visualizada mal se acede 
ao site. Uma das portas de entrada para 
quem queira acompanhar a Liga espanhola. 

JAZZ I 
www.bluenote.corn 

Este é o site oficial da Blue Note, a mais 
histôrica das étiquetas de jazz. Um catâlogo 
da éditera, informaçôes sobre novas ediçôes 
em curso, datas de concertos dos artistes 
editados e uma loja online sâo os principais 
capitules da oferta desta pagina. Mas o mais 
convidativo dos conteûdos é, corn certeza, a 
jukebox, onde é possivel aceder a müsicas e 
videoclips. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Com a Lua em conflito com o Sol podera sentir-se 
deprimido e ansioso em relaçào ao trabalho e ao estado 
dos seus assuntos financeiros. Aproveite este momento 
para fazer um inventario completo das suas contas e 
dividas, de forma a descobrir "em que pé se encontra". 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Vénus em bom aspecto à Lua é um trânsito que favorece 
tanto as amizades, como os envolvimentos sentimentais com 
pessoas do sexo feminino. A intimidade e as relaçôes intimas 
serào particularmente significativas. 

GÈMCOS - 21/05 A 20/06 

i 

Mercurio em bom aspecto com Plutao faz com que esteja 
em perfeita sintonia tanto consigo mesmo quanto com os 
seus amigos. As discussôes com aqueles que ama sobre 
assuntos de cariz muito pessoal deverào ter lugar durante 
este trânsito, pois delas podem advir excelentes resultados. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

As suas experiências emocionais irâo ser muito mais 
intensas do que o habitual, projectando-se no mundo à sua 
volta. As suas reacçôes às pessoas e às situaçôes irào ser 
também muito diferentes, fazendo-o sentir que nào esta no 
seu normal. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

A Lua em Quadratura (relaçào de tensâo) ao Sol pode fazer 
surgir dificuldades na sua vida caseira. 
Este trânsito pode fazer corn que terminem todos os seus 
conflitos pessoais. 

ViRGCM - 23/08 A^2/QI 
H. 
V J:L 

Nâo deixe para amanhà trabalhos de rotina, pequenos e 
minuciosos. Aproveite para pensar e realizar em grande até 
porque, terâ maior facilidade em atrair os outras para um 
projecto seu. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Entra agora num momento de punhos de renda, isto é, o seu 
estado de espirito, normalmente agressivo, manifestar-se-à 
corn uma maior diplomacia. Como nào é corn vinagre que 
se apanham moscas verâ que esta transformaçâo lhe sera 
benéfica. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Estarâ sublinhada a sua capacidade de comunicaçâo. Uma 
conversa casual poderâ ter uma profundidade emocional 
maior ou ganhar uma dimensào mais importante. 
Possivelmente, também, vai sentir o desejo de fazer qualquer 
coisa nova, neste momento. 

SAOITARIO - 22/11 A 21/12 

Enquanto a Lua esta a passar pela sua Casa VII, que é o sector 
astrolôgico que amplia a sensibilidade nos contactas, as relaçôes 
corn os signos de Ar estarâo, especialmente facüitadas, 
nomeadamente corn Gémeos e Aquârios. 

^^g^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ J.,^\ ^ 

A Lua em Conjunçâo corn Saturno tem uma influência 
depressiva nos seus sentimentos, inibindo a sua expressâo 
pessoal e encorajando o desapontamento. Pode ter uma 
relaçào mais tensa corn uma mulher. Desfaça-se da culpa e do 
pessimismo, pois nào sào nada saudàveis. 

AQUÂRIO - 21/01 A19/02 

A fantasia, a imaginaçào e a memôria do passado farào que 
neste dia possa acentuar a sua interioridade. 
Verà reforçadas as suas capacidades de comunicaçâo, as suas 
ideias mais claras e um melhor clima para explorar os seus 
recursos intelectuais. 

PEIXCS - 20/02'?20/03 

Nesta ocasiào a Lua està a passar pela Casa Astrolôgica que 
rege a intimidade e a sensibilidade, a Casa IV: dê maior 
importância ao ambiente doméstico, ao lar e à famiha. 
Aproveite para recarregar baterias, cujos frutos virào nos dias 
seguintes, corn um aumento de força e energia vital.  

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marmosautogroup.com 

Lakeshore Land Rover Morino's Wesfend 
Honda Metro West Fine Cars Hyundai 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

3526 lakeshore Bivd.West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: {416) 816-5417 

Fax: (416)251-5906 
e-mail. 5ubaru.sales@marinosatitogroup.com 

s s 

QtVV 

.okeshore BIvt, Wes: 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terâ o prazer em servi-lo na sua lingua. 
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Sugestôes, Comentdrios, Pedidos AAusicais... 
E-mail: musicajovem@yahoo.com 

MîJSICA CINEMA . )jj^ Jooos ENTREVISTAS ll!| NOTiCIAS 

COLECTANEA DE MADONNA EM NOVEMBRO 
O proximo trabalho de Madonna sera uma 
coletânea e dcverd incluir dois temas inéditos, 
provisoriamente intitulaods "Sex Makes The 
World Go Round" e "Veronica Electronica". 
Segundo o site australiano Undercover.com, a 
coletânea deverd chamar-se "Immaculate 
Collection Vol. 2", e tem ediçâo prevista para o 
dia 6 de Novembre. 
Ao que parece, o primeiro tema inédite era 
suposto ser incluido no dibum "Ray of Light'^ 
de 1998, e o segundo é uma remistura de 
material gravado para o mesmo disco. 
Para os fas da cantora, o titulo "Veronica 
Electronica" nao é nenhuma novidade, jd que no 
infcio deste ano circulou a noticia que Madonna 
pretendia lançar um dibum duplo corn esse 

nome, corn faixas remixadas de "Ray of Light". 
O projecto nunca foi assumido oficialmente 
pela cantora, e foi aparentemente cancelado 
pela sua editora. 
Além dos temas inéditos, "Immaculate 
Collection Vol. 2" deve incluir faixas dos 
dibuns "Erotica" (1992), "Bedtime Stories" 
(1994), "Ray of Light" (1998) e "Music" 
(2000). 
O alinhamento final e a confirmaçao da data 
de lançamento devem ser divulgados pela 
propria cantora entre 14 de Setembro - dia de 
encerramento da digressao "Drowned World" - 
e 0 imcio do mes de Outubro, quando Madonna 
inicia as filmagens de seu proximo filme, 
realizado por Guy Ritchie, na ilna de Malta. 

NOVO ALBUM DE BOB DYLAN À VENDA 
Quatro anos depois de Time Out of 
Mind", 0 novo dibum de Bob Dylan, "Love 
and Theft", estd disponivel no mercado, 
desde o imcio da semana. Este registo 
discogrdfico conta com doze faixas. 
Estd a venda desde segunda-feira, "Love 
and Theft", o novo dibum de originals de 
uma das grandes referências da musica 

NUNO REBELO AO 

popular. Bob Dylan. 
O compositor sexagendrio recrutou para 
este dibum a banda que o acompanhou na 
digressao mondial que promoveu o seu 
anterior longa-duraçâo de inéditos, "Time 
Out of Mind" - considerado por muitos 
como uma das melhores obras jd feitas 
pelo musico. 

VIVO EM TA VIRA 
O Jardim Municipal de Tavira recebe, no 
prdximo sdbado, dia 15 de Setembro, um 
concerto de improvisaçao com os musicos 
Nuno Rebelo, Cregg Moore e Ulrich 
Mitzlaff. 
O musico portugues Nuno Rebelo ird 
participer no evento "Os Dias de Tavira", 
uma iniciativa da Camara Municipal de 

Tavira que conta com iniciativas nas dreas 
da musica ao vivo, exposiçôes e instalaçoes 
de Arc^uitectura. 
No proximo sdbado, Nuno Rebelo vai estar 
munido de uma guitarra eléctrica para um 
concerto de improvisaçao, ao lado ae Gregg 
Moore (trombone, tuba, bandolim e banjo) e 
Ulrich Mitzlaff (violoncelo). 

"RITUAL": ALBUM OE MISIA 
ADIAOO POR UMA SEMANA 
A ediçao de "Ritual", o novo dibum da 
artiste Portuguese Misia, inicialmente 
prevista para a prdxima 2® feira, foi 
adiada para die 24 de Setembro. Este 
novo disco da cantora sucede a "Paixoes 
Diagonais" de 1999. 
A cançao "Cor de Lua" é a primeira a 
merecer a letra da autoria de Misia. 
Este tema, incluido em "Ritual", foi 
apresentado ao vivo na Aula Magna, em 

Lisboa, a 26 de Maio passado, num 
concerto unico de Misia, onde a fadista 
apresentou também outras musicas 
(treze ao todo) que fazem parte deste 
seu novo "Ritual". 
Este dibum teve também uma 
apresentaçao especial no dia 27 de 
Julho, na 55° ediçao do Festival de 
Avignon, em Fronça. 

PREMIOS GRAMMY 
LATINOS CANCÊLADOS 
DEVIbO AOS ATAQUES 
TERRORISTAS NOS EUA 
"Devido aos inimagindveis acontecimentos 
ocorridos nos EUA, a National Academy of 
Recording Arts & Sciences, a Latin Academy 
of Recording Arts d Sciences e a CBS 
cancelaram a segunda gala anual de entrega 
dos Prémios Grammy", declarava na terça 
feira um documente revelado pela Academia 
das Artes norte-americana. 
A cerimdnia de entrega dos Grammy Latinos 
estava agendada para a noite de terça-feira, 
no Great Western Forum, em Los Angeles, 
nos EUA, um local alternativo a Miami, 
devido aos protestes de cubanos que 
ocorreram o ano passade naquele local, 
aquando da primeira cerimdnia dos prémios 
Grammy para a musica latino. 
Jimmy Smiths e Christina Aguilera eram os 
anfitrioes da noite, num espectdculo que 
contaria com as actuaçoes de artistes como 
Marc Anthony, Luis Miguel e Alejandro 
San Z. 
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FPtv-SiC a sua companhia 24 horas par dia! 
A grande caminhada foi iniciada. 
Corn precalços prôprios de um "bébé 
que dâ os primeiros passos" mas, 
felizmente, um "bébé" que sabe o que 
quer e para onde vai. 
Àtravés da rede cabo digital Rogers, 
FPtv-SIC iniciou a sua vivência nas 
casas dos portugueses na sexta-feira, 
dia 7 de Setembro de 2001, uma data 
histôrica para todos os portugueses 
deste pais de acolhimento que é o 
Canada. 

Os primeiros passos foram 
titubiantes, corn falhas, mas corn 
confiança no future. Bastarâo corn 
certeza meia düzia de dias para que 
tudo entre nos eixos. Novas 
mâquinas, novos companheiros de 
trabalho, novas tecnologias, tudo em 
conjunto provocou as tais faltas 
mencionadas. Como no futebol, é 
precise encontrar o entrosamento 
para que a équipa... jogue bem! 

Voltando ao passado para justificar o 
présente, recordamos que, em 2000, 
a CRTC abriu as portas aos serviços 
de televisâo, via cabo digital, a 
programas em linguas estrangeiras, 
dando mais um impulso importante 
à boa vivência de todos os grupos 
étnicos no Canada. Pela parte do 
grupo de telecomunicaçôes luso- 
canadiano CIRV, foi feito um ésforço 

grande para que a SIC e a RTPi 
entrassem no pacote, de modo a que 
a comunidade portuguesa do 
Canada pudesse usufruir da 
vantagem de ter duas televisôes 
nacionais portuguesas e 
programaçâo local, 24 horas por dia. 
Os sonhos da CIRV nâo se 
concretizaram pois, na véspera da 
entrega da respectiva petiçâo à 
CRTC, o Dr. Fernado Alexandre, 
Présidente das Relaçôes 
Internacionais da RTP, enviou um 
faxe informando da desistência da 
RTP. Assim, a CIRV seguiu corn o 
seu pedido CIRV-SIC que, como é 
do conhecimento gérai, foi aceite 
pelos responsâveis governamentais 
canadianos das telecomunicaçôes. 
Muita âgua correu debaixo das 
pontes... 
E, finalmente no dia 7 de Setembro, 
o sonho concretizou-se. FPTV-SIC é 
uma realidade no Canada, primeiro 
através da rede de cabo digital da 
Rogers e, em breve, costa-a-costa por 
intermédio de todas as outras redes 
de cabo digital do Canada. Basta que 
os portugueses façam um pouco de 

pressâo junto das suas companhias 
de cabo. Um "parto corn dor", dificil, 
mas totalmente compensador para as 
partes interessadas. A histôria 
começou a completar-se... 
As primeiras imagens locals foram 
do trio Ana Fernandes (locutora da 
CIRV), Joào Canijo (realizador de 
cinema) e Rita Blanco (actriz) que, 
corn sorrisos de felicidade, falaram 
de si, do seu trabalho e do Festival 

Internacional de Cinema de Toronto. 
No estüdio e no departamento de 
controlo das novissimas instalaçôes 
da FPtv-SIC, Frank Alvarez liderava 
uma équipa de técnicos cheios de 
entusiâsmo -e as tais falhas naturals 
que jâ mencionâmos!-j^ o Al Pais, o 
Tony Couto, o Norberto Sousa, o 
Jorge Costa e a Nellie Couto, entre 
outros. A personalidade que estreou 
as instalaçôes, foi o simpâtico 
diplomata, Cônsul-Geral do Brasil 
em Toronto, Dr. Eduardo Seixas, 
sempre corn um sorriso e uma 
palavra amiga. Outra personalidade 
que nâo faltou, foi o Dr. Mario Silva, 
Conselheiro da Câmara Municipal 
de Toronto, bepois, o Jornal da 
Noite, corn o José Mario Coelho, e 
entretenimento, corn a Ana 
Eernandes a apresentar os artistas 
Eisa Santos (local) e Daniela Mercury 
(internacional). Bom, agora, é sô dar 
continuidade e ter a paciência 
natural até que toda a équipa passe a 
funcionarar a 100%, como um todo. 
E, corn a gente da CIRV/EPTV, uma 
semanita chega... 
Parabéns! Felicidades! 

Cinema brasileiro no Festival de Cinéma de Toronto 
Por: 
Denise Guimaràes 

A cineasta brasileira Lais Bodanzky 
e o roteirista Luiz Bolonhese 
participaram da 26a.- ediçâo do 
Eestival Internacional de Çinema 
de Toronto. O festival, que termina 
no prôximo dia 16, contou corn a 
participaçâo de dois filmes 
brasileiros; Latitude Zero e Bicho 
de Sete Cabeças. Co-produzido 
corn a Itâlia, Bicho de Sete Cabeças 
é baseado em uma histôria real e 
mostra a vida de um adolescente 
que adora rock, viajar e curtir a 
vida. O protagonista do filme é 
vivido pelo ator Rodrigo Santoro 
que passa por um verdadeiro drama 
familiar por um simples motivo: 
falta de diâlogo corn os pais. A 
situaçâo agrava-se depuis que o pai 

encontra um cigarro de maconha 
nas coisas do filho e, desesperado, 
interna-o em um manicômio. 
Bicho de Sete Cabeças é uma 
estréia em longa metragem para 
Lais Bodanzky e Luiz Bolonhese e 
também para Rodrigo Santoro. O 
filme jâ esteve em mais dois 
festivals - em Montreal e na Sulça, 
onde inclusive. foi premiado. No 
Brasil, onde esta em cartaz no 
momento, Bicho de Sete Cabeças 
acumula prêmios e é até agora o 
filme mais premiado do ano. 
Segundo a diretora do filme. Lais 
Bodanzky, a aceitaçâo do publico 
em Toronto foi ôtima e os debates 
enriquecedores. Lais Bodanzky e 
Luiz Bolonhese concederam uma 
entrevista para a FP TV e para o 
Milénio. 
Na mesma noite esteve présente nos 

estùdios da tv o Cônsul-Geral do 
Brasil em Toronto, Eduardo Seixas, 
que registou um depoimento 

parabenizando mais esta grande 
iniciativa do empresârio Frank 
Alvarez. 
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Programaçâo 
FPtv-SIG, 

24 haras per dia, 
haras laçais 

(Taronta) 
Por motivos imprevistos, e até por razôes de intéresses 
locais, e^e prx^rama poderà softer ai^mas alteraçôes. 
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Festival Português - Canal 2 

Sanvo DC-C10 
215. 

Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

Panasonic RX-D13 
*160.“* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
corn Remote Control 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 

Sanyo MCD-Z190 

*150 11^ 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM ^ fl D 
Cassette/Recorder Player * 

Si* 
General Electric 

ss^“ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

mus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1086 
Estes radios estâo à venda nos seguintes locals: 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * 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 

EM MISSISSAüGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact Liquidation - 187 Lakeshore Rd. 

EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel; (905) 455-8818 

EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

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. 519-452-1220 

EM CAMRRIDGE:.Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

7606 
E. 

0003 m 
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CLASSIFICADOS 

Homens para limpeza na area de 
Mississauga com viatura propria. 
Tel.:416-53^4-8526. 

Pessoal para companhia de alarmes corn 
ou sem experiência. 
Contactar George. Tel.:905-502-8288. 

Empregada corn experiência para agência 
de viagens. 
Enviar résumé à atençâo de Mauricio. 
Fax 416-654-9605. 

Pessoal corn experiência em limpeza de 
interior e exterior de veiculos e 
condutores. 
Contactar Tony Silva. Tel.:416-816-3194. 

Cortador. Contactar Manuel Maciel. 
Tel.:416-534-8638. 

Mecânico que escreva e fale bem 
Português e Inglês, e um pintor de carros. 
Tel.:4l6-536-3374. 

Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, KeKdnator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Pionner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz têm Garantias Internaclonals 

15SO Steeles Ave. W. 
at Duffer in 5t. 

Tel: CS053 6GS-3734 

lECQIEDraiKlŒ (DSÂTIQSs 

Supervisera para companhia de limpeza. 
Contactar José Botelho. Tel.:4l6-669-6565. 

Costureira corn experiência. 
Tel.:4i6-533-6258. 

Pessoal para companhia de limpeza. 
Contactar Joseph entre as 7:30 e 8:30 da 
noite. 
Tel.:4l6-885-380l. 

Pessoal corn experiência em retro 
escavadoras, (rubber tire back hoe). 
Tel.:4l6-534-2000. 

Senhora oferece-se para cuidar de 
crianças. Area de Meadowvale- 
Mississauga. 
Tel.: 905-814-5225 

Cabeleireira corn experiência. 
Contactar José Manuel. Tel.: 416-538-2364. 

Senhoras para limpeza nas âreas de 
Mississauga e Toronto corn viatura 
prôpria. Tel.: 416-534-8526. 

Vendedores para 
O jornal 

“O Milénio” 

Tel.: 416-538-0940 
Precisa-se de secretâria 
corn experiência para 

escritôrio de Advogados. 

Tel.: 416-535-6320 
Vendedores/as de automôveis 

Oferece-se: Boas comissôes 
Produto de alla qualidade 
Carro da companhia 
Beneficios e treino 

Deve ter: Experiência no ramo 
automôvel 
Relaçôes püblicas 
Capacidade de trabalho em 
équipa 

Se esta interessado contacte: 

Omar Khan 
Tel.: (416) 489-1018 
Fax (416) 489-9372 

Email: okhan@dfcauto.com 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Assine e divulgue Nome:  

O MILÉNIO   
Morada:  

Assinatura anual no Canada,   
por apenas $48, GST incluido, Q Postal: 

para os EUA $75 e Europa $130. 
Tel: ( )   

Lasanhâ de Bacalhau 
InCREDItriTES: 

P£Cti£IO:  

'' 800g bacalhau limpo, cosido e cortado em 
pequenos pedaços 

2 cebolas médias picadas 
* 4 dentes de alho amassados 
* 4 tomates sem pele e sem caroços 

7/2 xicara de azeite 
* 100g de azeitona verde sem caroço 

3 coUieres (sopa) de farinha de rosca 
1 coûter (sopa) de maisena 

CanflPfl:  
* 7 pacote massa de lasanha pré cozida 

500g de mussarela 
* 500g de presunto 

150g de batata palha 

(OB^TURfl: 
* 1 pacote de queijo parmesào ralado 

nOLHO 5RflnCO: 

3 colheres (sopa) de margarina 
* 4 colheres (sopa) de farinha de trigo 
* 2 xicaras (châ) de leite 

2 xicaras (châ) de creme de leite 
* 2 colheres (sopa) de queijo parmesào ralado 

sal a gosto 
noz moscada a gosto 

(OnP£CÇflO: 

\lKmO D£ BBCaïUQU: 
Cozinhe o bacalhau, reserve. 
Refogue no azeite o alho e a cebola, depois de 
dourados coloque o Bacalhau e deixe fritar por mais 
alguns minutos, coloque o tomate, a azeitona e a 
maisena misturada corn a farinha de rosca, 
mexendo sempre até engrossar, reserve. 

îlOLUO bRflnCO: 
Derreta a margarina, doure ai a farinha, em fogo 
baixo sempre mexendo, junte o leite aos poucos. 
Cozinhe até obter um creme encorpado. 
Acrescente o creme de leite e tempere corn o sal, 
queijo parmesào e a noz moscada. 
Cozinhe por mais alguns minutos e reserve. 

flonTflcm: 
Num refractârio grande, coloque uma camada do 
recheio de bacalhau, uma de massa para lasanha, 
uma de mussarela, uma de presunto, uma de molho 
branco e uma da batata palha. Outra da massa para 
lasanha, mussarela, presunto, batata palha e uma do 
recheio de bacalhau. 
Cubra o refractârio corn papel aluminio e leve ao 
forno médio (18tK3) pré-aquecido e asse por 30 
minutos. 
Retire do fomo e remova o papel aluminio, cubra 
corn outra camada mussarela e polvilhe 
corn o queijo parmesào ralado. 
Retorne ao forno por 10 minutos. 

TSom 
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SAÛDE EM SUA CASA 

A FONTE DA VIDA 
O Universo é feito de tempo e 
espaço, corn hidrogénio em 
quantidades infinitas. O 
hidrogénio: o elemento mais 
simples e abundante no Universo, 
pela sua fusâo atômica nuclear, é 
capaz de produzir a energia 
suficiente para criar estrelas, essas 
bolas de fogo colossais que emitem 
energia, até as suas reacçôes 
nucleares se extinguirem por falta 
de hidrogénio. O Sol: a nossa 
estrela da vida, é estâvel em 
temperatura, e a Terra, localizada 
na posiçâo exacta para receber 
dele uma temperatura moderada, 
é rica em oxigénio, que abunda na 
sua atmosfera. Da combinaçâo do 
oxigénio corn o hidrogénio 
apareceu a âgua, e corn ela a vida. 
A vida nasceu na âgua, alimenta- 
se delà, e acaba por falta delà. A 
âgua move-sè em dois ciclos 
interligados e ambos essenciais 
para a existência de vida. Um: o 
ciclo externo da âgua, circula e 
évapora entre o solo e a atmosfera 
para formar mares, lagos, rios, 
humidades, chuvas e nascentes; o 
outro: o ciclo interno da âgua. 

circula no interior do corpo e estâ 
inteiramente dependente da âgua 
que vem do ciclo exterior. 
Sessenta por cento do corpo 
humano é âgua; dois terços estâo 
no interior das células, e um terço 
fora delas a circular no intestino, 
via‘S urinârias, sangue, e linfa. 
Como um caldo para ter paladar, a 
âgua do corpo nécessita de um 
pouco de sal, ou de sais, para dar 
alento à vida. O cloreto de sôdio: o 
nome quimico para o sal da 
comida é, depois da âgua, o 
produto mais importante para as 
funçôes vitais do nosso organismo. 
O corpo nécessita, nâo sô de sôdio 
e cloro, mas também de potâssio, 
câlcio, fôsforo e, em quantidades 
menores, de magnésio, ferro, 
cobre e zinco. Essas particulas 
minerais dissolvidos na âgua do 
corpo: os electrôlitos, podem ter 
cargas eléctricas, positivas ou 
negativas. Os electrôlitos sào 
essenciais para que haja um 
sistema eléctrico uo corpo, capaz 
de o fazer mover pela vontade do 
cérebro, ou de gerar os impulsos 
automâticos e ritmicos do bâter do 

SSOa© a [DDfâ[DaJOi‘Œl[f‘ 
® ®£lSSiaŒl©OÛLÎŒ) 
CDaOi'a 
- APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA. 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

(4161534^520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - (416)534^520 
EM TORONTO! 

c ' - ^ 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefone: 416-534-552D 

coraçâo ou dos movimentos 
respiratôrios. 
Para além do caldo primârio da 
vida, gerador da energia eléctrica 
celular: a âgua corn sais minerais 
dissolvidos, para que haja trabalho 
e movimento. é necessâria uma 
outra forma de energia: a energia 
térmica gerada pelos combustiveis 
do corpo. Estes combustiveis sâo 
compostos de carbono fornecidos 
pela alimentaçào. O carbono, que 
dâ origem ao carvào e cinzas a que 
fica reduzido o corpo quando se 
queima, é, depois da âgua, o 
elemento mais abundante na 
matéria viva, e o material sôlido 
de que se forma o corpo 
Os alimentos fornecedores de 
energia estâo divididos em très 
grandes grupos: os hidratos de 
carbono, as gorduras e as 
proteinas. Para que estes 
alimentos se possam modificar e 
utilizar, necessitam de hormonas, 
fermentos, e de vitaminas. As 
hormonas e fermentos sâo 
fabricados pelo prôprio corpo; as 
vitaminas vêm da natureza 
incluidas nos alimentos. 
As vitaminas sâo necessârias para 
certas funçôes vitais das células e 
do corpo. Algumas, como a 
vitamina C, vitamina E, e o Beta 
caroteno: um percussor da 
vitamina A, evitam os estragos das 
oxidaçôes metabôlicas, ou seja, 
por analogia: evitam a “ferrugem 
do corpo”. Esta crença leva 
algumas pessoa a usarem 
vitaminas, muitas vezes em 
grandes quantidades, para 
evitarem tumores ou doenças do 
coraçâo; tentativas que parecem 
ser inùteis, pois vârios estudos 
clinicos vieram mostrar que nâo 
têm qualquer efeito na sua 
prevençâo. Como acontece em 
muitas coisas da vida, o excesso de 
uma coisa boa nâo quer dizer que 
é melhor; as vezes até faz pior, 
como acontece corn o excesso de 
sal, ou o excesso de calorias na 
comida. Uma dieta equilibrada, 
rica em frutas frescas e végétais, 
tem todas as vitaminas que o 
corpo nécessita. Os suplementos 
de vitaminas nâo sâo 
normalmente necessârios, e nâo 
devem ser usados como 
substitutos du ma alimentaçào 
correcta. Contudo, em pessoas 

. idosas, mal nutridas, ou corn 
deficiências na absorçâo dos 
alimentos pelo intestino; ou em 
pessoas corn dictas vegetarianas 
restritas. a deficiência de vitamina 
Bli pode causar uma forma de 
anemia: a anemia perniciosa; ou 
pode ser a causa de uma das 
poucas demências em que a perça 
da funçào cerebral pode ser 

tratada corn sucesso. A deficiência 
de vitaminas do complexo B é 
muito mais frequente nos 
sofredores de alcoolismo e 
tuberculose. A vitamina D é 
necessâria para a absorçâo do 
câlcio pelo intestino e contribui 
para a fortificaçâo dos ossos; a sua 
deficiência causa o raquitismo, 
uma doença quase sempre 
associada à miséria e à pobreza,. 
A carência de âgua dâ origem à 
maior miséria que o ser humano 
pode enfrentar na sua existência. 
Imagens chocantes, corn 
vegetaçôes mortas e vidas a 
extinguirem-se, continuam a 
repetir-se nesta nossa Terra de 
contrastes. Tragédias humanas 
que, nas sua dimensôes mais 
tristes e profundas", poderiam, 
muitas vezes, ter sido evitadas se 
os paises, ou as sociedades onde 
abunda a âgua e a fartura, nâo se 
esquecessem dos mais carentes e 
vulnerâveis. Quantas quantias 
fabulosas se gastam em 
armamentos para impor poder e 
medo, ou para fomentar guerras, 
ataques, ou retaliaçôes, a 
incrementar e perpetuar as 
violências? Quantos alimentos se 
destroem, neste mundo onde 
ainda existe fome, para manter 
altos os preços do mercado?; 
quantos valores e bens se 
esbanjam, que poderiam ser 
utilizados, ou ficarem de réserva, 
para matar fomes, ou salvar vidas, 
em casos de urgência. Nâo basta a 
injustiça da iniqua natureza, corn 
os seus castigos de secas e de 
cheias, mas também as naçôes 
ricas, corn poder, estâo a castigar, 
cada vez mais, os infelizesl. 
A âgua, no seu ciclo terrestre, é a 
mais importante e essencial de 
todas a comodidades pois é ela 
que nos mata a sede, e a fome, por 
ser necessâria à produçâo de 
alimentos. E um bem que 
pertence a toda a humanidade e 
por isso deve ser tratada e gerida 
corn responsabilidade e cuidado 
para nâo escassear, ser poluida, 
ou infectar, pondo em risco a 
saüde e a sobrevivência. A âgua 
do nosso corpo é o mais vital de 
todos os alimentos; necessâria à 
vida e, em concentraçâo 
adequada, fundamental para uma 
boa saüde. Assim como a 
natureza nos dâ a âgua, também é 
ela que nos dâ a sede e nos dâ o 
prazer de bebet para a saciar e 
nos protéger. A sede é o corpo a 
pedir âgua para que possa manter 
os seus liquidos interiores num 
equilibrio perfeito, necessârio à 
higiene, à saüde e à beleza. A 
âgua: fonte da vida, é o maior 
bem da natureza. 

0011 
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MISCELâNIA 

OJfl/QTttITRDOS: 

Piratas do ar identificados - chefe do FBI 
Varias detençôes em Boston e na Horida 

Os piratas do ar que perpetraram 
terça-feira os atentados de Nova 
lorque e Washington foram 
identificados, anunciou o chefe do 
FBI (Policia federal), Robert Mueller. 
"Identificàmos os piratas do ar", 
afirmou Mueller durante uma 
conferência de imprensa na sede do 
FBI em Washington. 
"Identificàmos também muitas 
pessoas que estâo ligadas aos 
desvios" dos aviôes, precisou o chefe 

do FBI. 
Num outro desenvolvimento, o 
Procurador Gérai, John Ashcroft, 
afirmou que alguns dos terroristas 
que perpetraram os atentados de 
Nova lorque e Washington tinham 
recebido treino para piloto nos 
Estados Unidos. 
"Terroristas seguiram um treino de 
pilotos nos Estados Unidos", afirmou 
Ashcroft, durante uma conferência 
de imprensa. 

Varias pessoas foram detidas em 
Boston (Massachusetts, nordeste) e na 
Florida pelo FBI (policia federal), 
indicou a cadeia de televisâo CNN. 
Entre as pessoas detidas em Boston, 
que nâo foram apresentadas como 
suspeitas, figuram dois irmàos 
detentores de passaportes dos 
Emirados Arabes Unidos. 
Na Florida, uma pessoa foi detida em 
Vera Beach, no quadro de buscas 
efectuadas em varias cidades deste 
Estado do sudeste dos Estados Unidos. 
Um responsâvel do Departamento da 
Justiça, a coberto do anonimato, 
escusou-se a desmentir ou confirmar 

estas prisôes mas indicou que o 
Procurador gérai (ministro da Justiça) 
John Ashcroft ia falar durante o dia 
sobre as actividades que o EBI esta a 
desenvolver através dos Estados 
Unidos. A policia deslocou-se a um 
hotel de Boston onde cinco pessoas 
ligadas ao desvio de dois aviôes 
comerciais estavam registadas. 
Enquanto isto, a televisâo do Estado do 
Abu Dhabi afirmou que dois dos 
homens identificados pelas forças da 
ordem norte-americanas e suspeitos de 
estarem envolvidos nos atentados de 
terça-feira para os Estados Unidos eram 
portadores de passaportes sauditas. 

CBÔNItA À DISTAStia 
0 BOM TRABALHO BA CÂMARA 
MUNICIPAl BQ FUNCHAL 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim ' 

O Povo do Municipio do Funchal, no 
passado dia 21 de Agosto, celebrou 
mais um aniversârio dos seus forais. 
Celebrou-o, nos 25 anos de Autonomia 
Politica que ajudou a conquistar para o 
Arquipélago da Madeira. 
Se os direitos municipals, résultantes 
de uma identidade prôpria de séculos, 
muitas vezes permitiram ao Povo do 
Funchal assumir a defesa dos 
respectivos interesses civicos, ainda 
quando reprimidos, agora corn a 
Autonomia Politica, as liberdades 
democrâticas autonômicas dào força 
nova e maior, mesmo que por 
enquanto limitados através de 
imposiçôes de Lisboa que nâo 
toleramos. 
A Autonomia e o Municipalismo sâo 
dois estatutos de cidadania que se 
completam. Reforçam a participaçâo 
na vida democrâtica, résultante da 
proximidade do eleitorado soberano 
aos centros de decisâo. No tempo 
présente, travam a globalizaçâo e 
mantêm as identidades prôprias, as 
quais fazem sobreviver e competir, 
desde que temperadas corn Qualidade 
e corn a capacidade de inovaçâo. 
A dedicaçâo do Présidente da Câmara 
do Funchal, bem como dos seus 
colaboradores politicos e dos Técnicos 
e Trabalhadores, fez reforçar a 
identidade do Funchal, tornado-o 
reconhecido, na Europa, como uma 
das ciades mais harmonicas, mais bem 
planeadas e corn melhores pianos 
estratégicos. 
Observar a concha do mar à serra que 
abarca quase todo o Concelho, é notar 
uma percentagem de "verde" pouco 
comum em qualquer grande ou media 
cidade do mundo civilizado. 
E ponto de honra do Governo 
Regional da Madeira colaborar corn a 
Câmara Municipal do Funchal na 
consolidaçâo do "corredor verde", em 
curso, o quai limitarâ a expansâo da 
cidade para a montanha, evitando 
assim a invasâo urbanistica das zonas 
florestais. 
Como também pode contar corn o 
apoio do Governo Regional nessas très 
tarefas que, sô por si e para além do 

muito que é todo o resto, marcam corn 
o maior brilho e prestigio os mandatos 
das Câmaras lideradas pelo Dr. Miguel 
Albuquerque. 
Refiro a recuperaçâo patrimonial da 
Cidade, a Habitaçâo Social e as Zonas 
Altas. Apesar de primeiro burgo fora da 
Europa, a marcar o inicio da 
Renascença europeia no Atlântico, 
muita coisa foi destruida ao longo dos 
séculos. 
Obviamente que nâo foi o poder 
autonomista social-democrata, o 
responsâvel por tal. Mas hâ ainda 
saudosos, a trabalhar em prol da canga 
colonial do passado que tanto nos 
prejudicou e, por exemplo, consentiu a 
destruiçâo patrimonial. 
Fomos nos, os autonomistas sociais- 
democratas, que fizemos e fazemos a 
recuperaçâo do Patrimônio do Funchal. 
E de referir também o notâvel impulso 
dado pelas Câmaras sociais-democrtas, 
à edificaçào de habitaçâo social. 
Hâ outros que falam. Os saudosistas do 
passado, em "uniâo de facto" corn o que 
de tenebroso o présente trouxe a 
Portugal, deixaram a Madeira e a 
situaçâo social no estado em que se viu. 
Governaram a Madeira até 1976, nâo o 
esqueçamos. 
Falaram mas nâo fizeram. Falam contra 
o que se faz. 
A Câmara do Funchal tem obra notâvel 
também no campo da Habitaçâo 
Social. As aves de mau agouro, por um 
lado, hipocritamente, clamam pela 
habitaçâo que eles nâo sâo capazes de 
fazer. Mas que seriam capazes, se os 
seus "lobies" econômicos, por exemplo, 
fossem autorizados a edificar 
imobiliâria em zonas que estâo para ser 
"verdes". 
Clamam por habitaçâo, mas tentam 
travar ou impedir a construçâo 
habitacional püblica, privada ou 
cooperativa. 
Os sociais-democratas autonomistas, no 
Governo Regional e nas Câmaras de 
sua responsabilidade, têm incontestâvel 
obra feita na Habitaçâo Social. 
A Câmara Municipal do Funchal 
desenvolveu também um trabalho 
notâvel nas zonas periféricas, incluso 

socialmente, da cidade do Funchal. 
Descentralizou a Câmara e avançou 
para as "zonas altas" corn Gabinetes 
actuantes. 
Numa filosofia social-democrata, 
amparou prioritariamente as 
populaçôes mais carecidas, 
concretizando as recuperaçôes que o 
tempo e o dinheiro lhe permitiram, mas 
pondo envergonhadas, ao olhar para o 
Funchal, outras cidades de Portugal 
onde a "esquerda" foi incapaz de, corn a 

eficiência madeirense, atacar os males 
sociais, nalguns casos até agravando-os, 
como a libertinagem da "lei da droga". 
Entretanto, lembro quanto a Câmara 
Municipal do Funchal vem ganhando as 
batalhas das acessibilidades, do 
Saneamento Bâsico, do Ambiente, da 
Cultura, etc., e particularmente nesse 
campo de sucesso notabilissimo que foi 
a politica da Frente Mar, 
reencontrando os municipes corn o 
oceano, parte do nosso Ser integral. 

lelefone: (416) 603-7978 
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Uverpool 1 
1 

OBoavista conquistou um 
pfecioso empâte frente ao 
Liverpool (1-1), em 
Anfield Road, e mostrou 

credenciais que o habilitam a discutir 
o apuramento no Grupo B da Liga 
dos Campeôes europeus de futebôl. 
O jogo, que principiou corn um 
minuto de silêncio pelas vitimas dos 
atentados terroristas verificados nos 
Estados Unidos, principiou da melhor 
forma para o campeâo português que 
chegou ao golo no terceiro minuto 
por Silva. 
Ainda os jogadores se estavam a 
habituar às posiçôes no terreno 
quando um râpido contra-ataque 
conduzido por Alexandre Goulart 
permitiu a Silva, oportuno, inaugurar 

o marcador. 
O golo constituiu um verdadeiro 
"balde de âgua fria" para os ingleses, 
que voltaram a ficar emudecidos em 
Anfield Road, mas as "gazuas" Owen 
e Heskey cedo rev^elaram as 
caracteristicas que lhes sâo atribuidas. 
Na sequência de uma falta cometida 
por Frechaut perto da area 
"axadrezada", McAllister marcou um 
livre de forma irrepreensivel que 
proporcionou a Ricardo uma 
aparatosa defesa para canto. 
Aos 19 minutos, o Liverpool voltou a 
rondar a baliza do Boavista corn o 
"central" Sami Hyypia a corresponder 
a um canto cobrado por McAllister e 
de cabeça fazer passar a bola ao lado 
da baliza de Ricardo. 

O Boavista voltou a criar uma 
oportunidade de golo aos 19 minutos 
por intermédio de Alexandre Goulart 
que mergulhou a passe de Sanchez 
para de cabeça proporcionar a Dudek 
uma grande defesa. 
A actuar no usual sistema 4x3x3, tal 
como Jaime Pacheco tinha 
prometido, a formaçào "axadrezada" 
revelou-se bastante madura em 
Anfield Road e empreendedora em 
tapar os caminhos para a sua baliza. 
Gerrard, apertado por Pedro 
Emanuel, procurou surpreender 
Ricardo num cruzamento longo para 
as costas da defesa boavisteira, em 
lance que antecederia, em termos de 
aviso, o golo do empâte. O tento do 
empâte do Liverpool foi apontado aos 
29 minutos pelo irrequieto Michael 
Owen - o mesmo que assinou um "hat- 
trick" na goleada da Inglaterra na 
Alemanha - em lance râpido iniciado 
por Heskey. Owen, muito râpido a 
sair da linha de fora-de-jogo a 
corresponder a uma bola de Heskey, 
apanhou a defesa "axadrezada" de 

preocupaçâo de Jaime Pacheco travar 
as peças mais influentes e promover 
acertos nas marcaçôes. Aos 61 
minutos, Silva rematou por cima da 
baliza defendida pelo polaco Dudek, 
e Michael Owen, aos 65, responde ao 
atrevimento luso corn nova tentativa 
mal sucedida de desfeitear Ricardo. 
Aos 68 foi a vez de McAllister nâo 
conseguir dominar a bola em boas 
condiçôes, jâ dentro da ârea do 
Boavista, e dois minutos volvidos foi a 
vez de Dudek Ter que se aplicar a sair 
entre os postes. 
O Boavista manteve a sua postura 
competitiva, muito dévida ao esforço 
e empenho dos seus jogadores, e aos 
poucos foi conseguindo cumprir o 
desejo anunciado de pontuar no 
"mitico" em Anfield Road. A 
formaçào "axadrezada" nâo se 
amedrontou corn o estatuto do seu 
opositor "papa-taça" - detentor da 
Taça UEFA e da Supertaça Europeia - 
e mostrou que é équipa em ter em 
conta para lutar pela qualificaçào. 
Owen, aos 77 minutos, procurou uma 

"costas" e surgiu isolado frente a 
Ricardo, que nada pôde fazer. Ainda 
antes do intervalo, as situaçôes de 
apuro rondaram as duas balizas, 
primeiro por Gerrard a rematar por 
cima, depois por Duda a entrar na 
ârea e deixar-se cair e por ultimo 
McAllistar a ganhar canto. Para a 
segunda parte, os treinadores 
mantiveram as mesmas apostas nos 
"onzes", tendo sido notôria a 

vez mais resolver sozinho o assunto, 
nâo conseguindo no entanto visar 
corn êxito a baliza de Ricardo, que 
passou por algum sufoco nos minutos 
îinais da partida. Duda, jâ perto do 
final do encontro, teve nos pés mais 
uma oportunidade para testar Dudek, 
mas o resultado corn que terminou a 
primeira parte nâo se alteraria até ao 
termo do encontro. Arbitragem sem 
problemas do grego Kyrus Vassaras. 

Liga dos Campeôes e 
Taça UEFA adiadas 

Taça de Portugal 
(1^ eliminatôria) - Resultados 
dos logos de desempate 

Resultados dos jogos de desempate 
da primeira eliminatôria da Taça de 
Portugal em futebol, entre équipas 
do Nacional da III Divisâo e dos 
campeonatos regionais, disputados 
esta semana: 

2^na Centro: 
Almeirim - Alqueidâo da Serra, 
mais tarde. 
Mangualde - Cucujâes 1-1 
(1-1 ap, 4-3 nas gp) 
Cesarense - Peniche 2-1 
Portalegrense - Sertanense, 
mais tarde. 
Riachense - Torres Novas, quinta- 
feira 

Zona Sul: 
Vasco da Gama - Est. Vendas Novas 
14) 
Pinhalnovense - Fazendense, 
mais tarde. 
Silves - Pescadores 2-1 
Lusitano VRSA - Tires (Distrital) 6-0 

A UEFA anunciou através do seu site 
oficial que todas as competiçôes 
euTopeias (Liga dos Campeôes e Taça 
UEFA) previstas para esta semana, 
foram adiadas, por forma a respeitar 
as vitimas dos ataques terroristas 
desta terça-feira. 
Em comunicado, o dirigente do 
organismo que coordena o futebol 
europeu, Gerhard Aigner afirmou 
que: «A escala desta tragédia e a dor e 
sofrimento que ela trouxe, deve fazer- 
nos reflectir. A UEFA sente que a 
familia do futebol europeu deve 
respeitar esta perça e o sofrimento das 
familias que perderam os seus entes 
queridos, ao adiar todos os jogos 
marcados para esta semana». 
Aigner apresentou ainda em nome da 
UEFA, as condolências a todos 

aqueles envolvidos nesta tragédia e 
prometeu mais informaçôes 
relativamente à data em que se 
realizarâo as partidas para muito em 
breve. Assim, os jogos que deviam 
realizar-se quarta e quinta-feira foram 
assim agendados para 10 de Outubro 
(Liga dos Campeôes) e 20 de 
Setembro (Taça UEFA). O Maritimo, 
uma das duas équipas portuguesas 
envolvidas na Taça UEFA, anunciou 
jâ que o encontro no Estâdio dos 
Barreiros, no Funchal, frente ao Leeds 
United, da Inglaterra, vai realizar-se a 
19 de Setembro, quarta-feira.A UEFA 
recomendou ainda aos clubes 
envolvidos na organizaçâo destes 
encontros que validem os bilhetes que 
jâ haviam sido adquiridos para os 
encontros desta semana. 
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Boavista e FC Porto iâ estâo a par na frento 

1785 St. Clair Àve., West, Toronto 

Grandes 
SALDOS de Verâo 

em West York Chew-Olds 
CHEV-OLDS 

Aproveite as vantagens da campanha GM e faça um 
excelente negôcio ao comprar o carro, pick-up ou 

camiâo que procura, corn financiamento desde 0.9% 
e a GM paga a primeira prestaçâo até $500.00 . 

Grande liquidaçâo dos modèles de 
2001 para dar lugar aos novos 
vei'culos. 

Marcus 
Vinicius CHEVROLET 

OLORMOBUi 
Victor Macieli 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Victor Maciel com joâo Pavâo, felix 

vencedor do automôvel sorteado pela 

West York nas Pestas do Senhor da Pedra. Cont;act;e: 
Victor Maciel, Marcus Vinicius 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

'1785 St. Clair Ave., West. Web: ^ 
E-mail 

À quarta jornada jâ esta tudo "como 
era antes"... 
O Boavista, corn a sua suada vitôria 
no Ribatejo sobre o Alverca, passou a 
contar com 9 pontos, os mesmo que o 
FC Porto que, nas Antas, côm 
felicidade à mistura, superou o 
valente Varzim, por 3-0. 
E de salientar que, o Sporting desde 
que venceu o FC Porto, em Alvalade, 

nunca mais ganhou e. Os Belenenses, 
desde que bateram os "leôes" no 
Restelo, também jamais encontraram 
o caminho da vitôria. Maldiçào ou 
acaso? 
Corn os homens da Luz, acontece 
também algo de inédito. Sempre que 
superam o adversârio até aos 2-0, 
deixam-se... empatar de forma 
inglôria! No ultimo c'aso, o Beira Mar 

marcou très golos ao Benfica 
em... 4 minutes (3-3)!!! 
Assim, os lisboetas -Benfica, 
Sporting e Belenenses- 
deixaram fugir os portistas - 
Boavista e FC Porto- sem 
apelo nem agravo. 
No norte, por enquanto, sô 
destoa o Salgueiros que ainda 
nâo conseguiu um ponto que 
seja, porque os minhotos de 
Guimaràes ao derrotarem os 
bracarenses deram um salto 
gigante, chegando ao pé dos 
"habitués" Boavista e Porto. 
Lembram-se que o 
Guimaràes iniciou a época 
corn derrota desastrosa em 
casa? A bola continua 
redondinha, nâo é? 
Portante, como contra factos 

nâo hâ argumentes, o 
campeâo Boavista e o vice FC 
Porto jâ estâo no seu "poleiro" 
habituai, bem acompanhados 
do Guimaràes (todos corn 9 
pontos cada), enquanto 

Benfica e Gil Vicente passaram para a 
segunda posiçào, corn 8 pontos cada 
um. 
Sporting e Belenenses, corn 4 e 3 
pontos, respectivamente, estâo jâ a 
uma distâneia considerâvel, olhando 
aos sens anseios e pergaminhos. 
Varzim , corn 2 pontos, e Salgueiros 
sem pontos, sâo os ùnicos atrâs dos 
dois clubes lisboetas. 
A prôxima jornada, a 5a., inicia-se 
sexta-feira, dia 14, corn o jogo Varzim- 
Belenenses, às IbhOO, corn 
transmissâo na SporTV. 
No Sâbado, dois jogos: 
Boavista-U. Leiria, às 12h30, corn 
transmissâo na SporTV, e Benfica-FC 

Porto, às 15h00, corn transmissâo na 
SIC. 
Domingo, dia 16, às llhOO, Paços 
Ferreira-Farense e Santa Clara-V. 
Guimaràes; ao meio-dia, V. Setùbal- 
Beira Mar e Salgueiros-Sp. Braga, às 
16h00, corn transmissâo na''SporTV. 
Na segunda-feira, dia 17, Sporting-Gil 
Vicente, às 14hl5, corn transmissâo 
na RTPi e, Maritimo-Alverca, às 
16h00, corn transmissâo na SporTV. 
Das dificuldades desta quinta 
jornada, nem é bom falar. 
E, antes da jornada, Boavista, Porto, 
Sporting e Maritime, têm os seus 
compromisses europeus... 
Boa sorte, rapaziada! 

JMC 
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Bob 
Raposo Atsençâo 

Habilitem-se a duas (2) viagens a Portugal (para 
duas pessoas), oferta da Labatt, para assistir ao 

BËNFICA-ALVERCA no Domingo dia 
30 de Setembro. Partida a 27 de Setembro e 

Responda à nossa pergunta e envie-a para 
O Milénio, a tempo e boras. 

Pergunta: | 
-Em que ano EUSÉBIO ganhou à **Bola de Prata" ■ 

e foi O melhor marcador na Europa- * 
"Bota de Ouro"? I 

Corte este cupâo e envie a sua resposta via 
correio. Se houver muitas respostas certas, ■ 

far-se-é> um sorteio entre os acertantes. M 

arlsbcï^ 

A œmja da comunidade 
»fM^ld»atl9f«w|n9Co. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

espedas, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 

L LLU assL Lcaçac 
Equipas 

1F6 PORTO 
2GUIMAR&ES 
3R0AVISTA 
4REHFICA 

5 en VICENTE 
6 MARiTIMO 
TUlEIRiA 
8ALVERCA 
9FARENSE 
10SETÙRAL 
11 SANTA CLARA 
12REIRA-MAR 
13RRAGA 
14P.FERREIRA 
15 SPORTING 
16RELENENSES 
11VARZIM 
18 SALGUEIROS 

4 
4 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

PORTUCUtSfi Dt fUTtbOL 
PROfISSIOnflL 

Resultados frâxlma iotnada 
(4^ jornada) 

Alverca-Boavista.1-2 

Belenenses - Maritima, 0-1 

Uniàaleiria-Sporting, 1-1 

Gil Vicente - P. de Ferreira 1-1 

V. SeUibal - Salgueiroa 3-0 

Farense-Santa Clara. 1-0 

Beira-Mar-Benfica3-3 

FC Porte-VaiTim. 3-0 

V. Guimaràes - Sp. Braga 2-1 

elhores Iwlarcadores 

(5“jornada) 
Varzim - Belenenses 

Boavista - Uniào leiria 

Benfica - FC Porto 

Paços Ferreira - Farense 

Santa Clara -Vitdria Guimaràes 

Vitiria Setdbal - Beira-Mar 

Salgueiros - Sporting Braga 

Sporting - Gil Vicente 

Maritimo-Mverca 

FARY Faye (Beira-Maij 

4 golds: 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 

HUGO HENRIQUE (Setùbal) 

3 gold; 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
Vanderlei da Silva "DERLEF' (Uniào Leiria) 

2 gold: 
Celso Neves "CAJU" (Alverca) 

Marcos Nangi "MARCÀO" (Belenenses) 
Joao Fernandes "NECA" (Belenenses) 
Tomo SOKOTA (Benfica) 

Zlatko ZAHOVIC (Benfica) 
ALEXANDRE GOULART (Boavista) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 
Elisérgio da Silva "SERGINHO" (Boavista) 
ZÉ ROBERTO de Moura (Braga) 
Josieslei FERREIRA (Farense) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
CLEBER Guedes (Guimaràes) 
José Santos "GUGA" (Guimaràes) 
Eric Gomes "GAÛCHO" (Maritimo) 

O MILENIO 

HI IWMM 

I l—LU 
PORTUCUEStt Dt fUTEBOL 

PROEISSIOMAL 

ClÀass'v^icaçâo l^MSuùtados 
Equipas 

INACiONAl 
2AVES 

3CAMP8MAI0R. 
4P0RTIM0NEN. 
SUÇA 
6 CHAVES 
7ACADEMICA 

8E.AMAD0RA 
aUNIiOLAMAS 
10 NAVAL 
11ESPINN0 
12 0VARENSE 
13MAIA 
14PENAFIEL 
15M0REIRENSE 

16 RIOAVE 
1T0UVEIRENSE 
18 MAR/FEL 

Naval 1° Main - L Amadora, 1-1 

Penafiel - Marco/Felgueiras ial 

Ovarense - Moreirense, 2-0 

Olhteirense - Nacional. 1-1 

Portimonense - Académica, 2-0 

Maia - Desportivo Chaves, 1-3 

leça - Sporting Espinho, 1-0 

Bio Ave-Uniào lamas, 0-1 

Campomaior. - Desp. Aves, 0-2 

^Dzox-ima ^ozna2a 

Naval 1° Mais-Penallel 
Moreirense - Oliveirense 
Nacional - Portimonense 
Oesportivo Chaves - leça 

Sporting Espinho - Bio Avo 
Desperthto Aves-Maia 

Estrela Amadora - Uniào lamas 

Académica - Campomaiorense 
Marco/Felgueiras - Ovarense 

(a) Adiado até decisào final do processo 
disciplinât instaurado ao Marco. 
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Benfica e FC Porto om igualdado de circunstâncias 
O adiamento dos 
encontros das competiçôes 
da UEFA permitem a 
Benfica e FC Porto 
encarar em igualdade de 
circunstâncias a partida 
de sabado, da quinta 
jomada da I liga de 
futebol. 

Os "azuis e brancos" deveriam ter 
defrontado a Juventus para très dias 
depots enfrentarem uma complicada 
deslocaçâo ao Estâdio da Luz, onde 
estarâ em causa a sua permanência 
no comando da I Liga, que ocupam 
desde a ultima jornada. 
No entanto, a tragédia ocorrida nos 
Estados Unidos levou a Uniâo 
Europeia de Futebol a cancelar as 
partidas das competiçôes europeias e, 
assim, o FC Porto, que ainda nâo sabe 
quando jogarâ corn os italianôs para a 

Liga dos Campeôes, vê um pouco 
amenizado o seu complicado e 
recheado calendârio. 
Menos desgastado, o FC Porto vai 
chegar ao Estâdio da Luz corn um. 
saldo de très vitôrias consecutivas, 
uma delas frente ao Boavista por 4-1, 
e apenas uma derrota, sofrida logo na 
jornada do campeonato, frente ao 
Sporting, em Alvalade, por 1-0. 
A équipa de Octâyio Machado, com 
problemas no meio-campo, pois 
Paredes e Soderstrom ainda nâo 
recuperaram das lesôes que os 
afectam, tem um ponto de vantagem 
sobre o conjunto orientado por Toni, 
que se mostra forte na Luz, mas 
vulnerâvel fora de casa. 
A verdade é que, em quatro jogos, o 
"clube da âguia" venceu as duas 
partidas realizadas no Estâdio da 
Luz, mas nâo foi além do empâte nos 
dois encontros que disputou na Pôvoa 
do Varzim (2-2) e em Aveiro (3-3). 
Numa partida que suscita grande 
curiosidade pelo facto de Drulovic 
defrontar o seu antigo clube - 

Zahovic, outro ex-dragâo, nâo joga 
por lesâo -, vai assistir-se ao duelo 
entre dois dos maiores protagonistas 
do campeonato: Déco (FC Porto) e 
Mantorras (Benfica). 
Por seu lado, o Boavista, que 
"brilhou" em Liverpool com um 
surpreendente empâte 1-1 na sua 
estreia na Liga dos Campeôes deste 
ano, recebe no Bessa a Uniâo de 
Leiria, moralizada pela exibiçâo 
conseguida frente ao Sporting, com o 
quai empatou 1-1 em casa, apôs 
récupérât de uma desvantagem 
quando jogava corn menos uma 
unidade. 
A jogar em casa, a équipa de Jaime 
Pacheco, que lidera o campeonato em 
igualdade pontual corn o FC Porto e o 
Vitôria de Guimarâes,. estâ atenta a 
um eventual deslize dos "dragôes" e 
assume-se como natural favorita, mas 
a Uniâo de Leiria, rainha dos 
empâtes, vai procurât uma surpresa. 
O Vitôria de Guimarâes desloca-se, 
por seu turno, aos Açores e poderâ 
manter-se no topo da tabela. Os 

"Estreia" da Honda 
brilhou no Estoril 
o italiano Valentino Rossi, a maior 
das 'estrelas' da Honda, brilhou 
domingo passado no Autôdromo do 
Estoril, averbando a sua sétima 
vitôria da época no Mundial de 
motociclismo de velocidade, frente a 

Ijoris Capirossi (Honda) e Garry 
McCoy (Yamaha), os dois pilotos que 
ocuparam os outros lugares do pôdio. 
Max Biaggi (Yamaha) sofreu uma 
queda a sete voltas do fim, quando 
rodava em terceiro, mas seguin em 

prova para terminât no quinto posto. 
Na classe de 250cc, Daijiro Katoh 
(Honda) registou também a sua 
sétima vitôria do ano frente a Marco 
Melandri (Aprilia) e Tetsuya Harada 
(Aprilia). Na classe mais pequena. 
Manuel Poggiali (Gilera) 
surpreendeu Youichi Ui (Derbi) por 
milésimas sobre a linha de chegada, 
corn Toni Elias (Honda) a terminât 
em terceiro depois de aceso despique 
corn Simone Sanna. 

Anuncie no jonnal 

o MILÉNIO 
don't act O a nossa 

secçâo de publicidade Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas \ 
Personalized Posters & Signs Br«mpton,ON ; 
Mounting / Framing : 

"vimaranenses", orientados por 
Augusto Inâcio, têm mostrado grande 
combatividade e pode dizer-se que 
sâo favoritos frente ao Santa Clara. 
Igualmente livres dos seus 
compromissos nas competiçôes 
europeias ficaram o Sporting e o 
Maritimo. Tantos os "leôes" como os 
"insulates", que deveriam defrontar 
o Midtjylland e o Leeds, 
respectivamente, jogam apenas 
segunda-feira. 

Apôs uma infrutifera viagem à 
Dinamarca, o Sporting, actualmente 
"mergulhado" numa crise de 
resultados e exibiçôes, depois de um 
inicio promissor frente ao FC Porto, 
vai procurât uma reconciliaçâo com 
os seus adeptos frente ao 
surpreendente Gil Vicente, que 
ainda nâo perdeu esta época. 
O treinador romeno Lazio Boloni 
tem consciência daquilo que poderâ 
acontecer caso nâo vença a equipa 
de Barcelos e é quase certo que 
voltarâ a mexer na equipa, até 
porque Rui Jorge e Joâo Pinto jâ 
cumpriram o jogo de castigo apôs os 
problemas ocorridos frente ao 
Alverca. 
Por seu lado, o Maritimo, com um 
inicio de campeonato sem grandes 
surpresas, defronta o Alverca, que 
apôs a surpreendente vitôria em 
Alvalade perdeu em casa frente ao 
Boavista. 
Nos outros encontros da jornada, o 
Varzim recebe o Belenenses, o 
Vitôria de Setùbal defronta no 
Estâdio do Bonfim a equipa do 
Beira- Mar, o Paços de Ferreira joga 
em casa com o Farense e o 
Salgueiros, ultimo classificado, 
acolhe o Sporting de Braga. 

1MICAELENSE 
2 MADALENA 
3FAYAL 
4ANGRENSE 
5 PRAIENSE 
6 SANTIAGO 
7STJINTÛNI0 
8R0AVISTARIR. 
9AGUIA 
10FLAMENG0S 

T^^suâtadûS 
Santiago - Santo AntAnio, 0-0 

Fayal-Aguia.2-1 
Micaelense - Flamengos, 6-0 

Madalena - Boavista Riboirinlia. 3-2 
Angrense-Praiense,0-0 

jOtox-una ^ctna2a 

Santo AntAnio -Angrense 
guia-Santiago 

Flamengos-Fayal 
Boavista Ribeirinha - Micaelense 

Praiense - Madalena 
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XBIack Creek Dr. 

Eglinton — 

-Rogers Rd. 

Turnberry— o 
Ave. y. 

Davenport 

Subway 

OFERTA 
^^Garagem para um ou dois carros Conjunto de electrodomésticos 

canadaBrick SoalHos 6111 madeîra na sala de estar/sala de jantar 

TURNBERRV 
^ /GREEN ^ 

Segunda a Qjuinta - dut I4h00 às ZJhOO 

Sexta-feira - té por marca^iio 

üàbado, Domingo e Feri/tdot - dtts l IhOO as IShOO 

Ifisilé^nos ainda 

CEDIDO DE TO 
PUBUCAOA PEtX)$ BANCX^r 


