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GUERRAP 
0 tihilo e a interrogaçâo têm a sua justificaçâo. 
Primeiro, pelos acontecimentos terroristas 
do dia 11 de Setembro. 
Segundo, pela constante visâo nos ecrâs da Ainérica do 
Norte e de todo o mundo aliado, das frases: AMERICA 
UNDER ATACK e, ulti- 
mamente, AMERICA’S 
NEWWAR] Tudo nos 

"empurra" visuahnente 
e por palavras para a 
vulgarizaçâo das très 
letras WAR, que 
ninguém deseja mas 
todos conjugam. 
GUERRA? 
Sem querer, jà falamos 
delà, jâ se tornou vul- 

gar. Sera assim, ou sô 
impressâo nossa? 

io> 

"0 Ciclo de Cultura Açoriaua 
é uma epopeia aliciaute" 

Palavras de 
Oliveira Neto, 
responsàvel do 
C.CA., na abertu- 
ra do 15°. Cicio de 
Cuitura Açoriana, 
qneteveapre- 
sença do Dr. 
Francisco Coelho 
Cabrai, 
Secretàrio 
Regional Adiunto 
da Presidência. 

A testa “Amor de Artista 
foi mesmo festa! 

PPir¥='^lO ^ 24 homi por dit nt iut GomptnhJ: 
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Os contrastes de urn pais. 
Os contrastes de um Povo. 
Sim, pois dado os varios campos ideologicos de 

{ que padecem certas pessoas e determinados 
5 governantes, nâo podemos dizer que pais e Povo 
; sao exactamente a mesma coisa! 
I Os ataques horrorosos, tragicos e sem 
Ï justificaçâo dada a ferocidade dos mesmos, que 

terça-feira, dia 11 de Setembro de 2001 -data 
infelizmente historica- destruiu em New York as 
torres gémeas do World Trade Center e, em 
Washington, uma parte do Pentagono, fizeram 
brotar as mais dispares opiniôes, todas 
respeitaveis, todas eivadas de emoçâo e 
impotência perante factos tâo terriveis, espanto 
pelo caos provocado e ante tantas vitimas 
inocentes e apanhadas na onda de ôdio que uns 
tantos têm dentro de si até à morte. 
Num tempo nâo muito longinquo e durante um 
periodo "gigantesco" perante a sociedade 
americana e a comunidade internacional, os 

"politiqueiros USA style" denegriram o anterior 
présidente Bill Clinton pelos motivos que toda a 
gente conhece. Tudo fizeram para o destruir 
como présidente, como homem e chefe de 
familia. Conseguiram? 
Nâo me parece. 
No meio dos destroços do World Trade Center, 
entre lâgrimas, pô e milhentos dramas, aquela 
gente do Povo invadida pela dor, pelo desgosto 
da perda de vidas de entes queridos e pela 
destruiçâo do coraçâo da cidade, rodeou 
carinhosamente Bill Clinton e gritou-lhe: - 
Senhor, Présidente! 
Uma mulher que, ajoelhada e em dor cavava a 
terra corn as mâos, ao erguer-se e ao ver Bill 
Clinton junto delà, teve a tentaçào de o abraçar 
mas, por saber que as suas mâos estavani sujas 
de terra, desviou os braços. Bill Clinton abraçou- 
a, dizendo: -Nâo te preocupes, é sô um fato... 
Bush esteve no mesmo local agradecendo e 
elogiando os milhares de voluntaries e os muitos 

présentés. 
Eles, gritaram-lhe: -USA! USA! USA! 
Mais palavras para que? 
Podem tentar destruir tudo e mais alguma coisa 
mas, a voz do Povo, nunca conseguirâo! 

com os leitores 

Olà, amigos! 

O tempo corre, mal acabàmos um 
"tu cà tu là", logo outro esta à 
porta... 
E os assuntos nunca faltam. 
Isto quer dizer que a nossa 
comunidade nâo é inerte, bem 
pelo contrario, é activa, capaz, e 
sempre pronta a ajudar que mais 
précisa. 

Sâbado, dia 22, uma équipa de portugueses e luso- 
canadiano -organizaçâo VIVER-, vai engrossar 
a marcha anual AIDS Walk Toronto, uma das 
maiores iniciativas para a recolha de fundos na luta 
contra a SIDA/AIDS no Canada. 
Esta iniciativa recolhe fundos nâo sô para a 
organizaçâo local AIDS Committee of Toronto mas 
também para instituiçôes congénères da Regiâo. 
Informaçôes; 416 595-0307 Ext. 307, ou 416 340- 
8484 Ext. 242. 

Também, sâbado, dia 22, os saudosistas da velha 
tradiçâo do esmagamento das uvas a pé nu, vào ter 
oportunidade de reviverem esses tempos na sede- 
social do Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, em Toronto. 
Para além do jantar, pelas 19h30, terâo 

oportunidade de ver o esmagamento das uvas, 
saborearem o mosto acompanhado de queijo 
Vaquinha, aplaudir o Rancho Folclôrico Infantil da 
Casa e dançarem corn a mùsica alegre do conjunto 
"Pai e Filhas". Também, algumas surpresas. Nâo 
percam esta tradicional e regional manifestaçâo 
popular madeirense. 

Os AMIGOD DE ÀGUA DE PAU vâo até 
Montreal, numa excursâo de autocarro, guiados 
pelo experiente Joe Rebelo. 
A partida da excursâo serâ sâbado, dia 29 de 
Setembro, às 03h00 da madrugada. 
Para além de Montreal, estâ planeada uma visita â 
cidade de Quebec. Viagem e jantar na festa de 
convivio, por apenas $75.dôlares. 
Informaçôes por intermédio de Nuno Cabrai: 
416 678-7999, ou 905 615-8426, ou contactando 
Joâo de Deus Pacheco: 416 803-2947. 

parabéns aos responsâveis e componentes do 
Rancho dos Adultos da Casa dos Poveiros. 

Sâbado, dia 6 de Outubro, a comunidade 
caboverdiana vai estar em festa corn a presença, 
pela primeira vez em Toronto, da dupla ILDO 
LOBO & BELINDA. 
A festa terâ lugar na sala de festas da Igreja de 
Santa Helena, com inicio pelas 19h00. 
Informaçôes e réservas: 
Varela: 416 651-9048, ou Djinha: 536-7657, ou Lili: 
416-537-1524. 
Lembre Cabo Verde neste convivio corn Ildo Lobo 
& Belinha. 

Na prôxima ediçâo teremos muito mais para todos 
vôs. Até lâ aquele abraço de amizade e muito 
respeito. 

JMC 

O Rancho dos Adultos da Casa dos 
Poveiros V. S. C. of Toronto, realiza a 
sua festa de aniversârio no sâbado, 
dia 6 de Outubro, no salào de festas 
da St. Clair Church, na St Clair a Este 
da Dufferin Street, em Toronto. 
Haverâ um tipico jantar, corn serviço 
pelas 19h30, seguindo-se actuaçôes da 
intérprete Suzanne Silva e do Rancho 
dos Adultos da Casa dos Poveiros, o 
rancho aniversariante. Muita mùsica 
a cargo dos DJ's Iris & Mc Mad Mark. 
Informaçôes e réservas: 416 588-1797. 
ou 653-2257, ou 781-6677. Os nossos 
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PORTUGAL 

Foto da 
semana 

LISBOA; O Ministro das Finanças, Guilherme de Oliveira Martins, acompanhado pelo Governador 
do Banco de Portugal, Vitor Constâncio, durante a apresentaçào da campanha "EURO 2002" 

numa iniciativa do Banco de Portugal, FOTO ANTONIO COTRIM/LUSA 

Mulher grâvida agredida a soca 
Um individuo, corn 
cerca de 20 axios, foi 
identifîcado sàbado à 
noite pela PSP por ter 
agredido a soco uma 
mulher gravida, junto à 
estaçâo de comboios do 
Rossio, depois de lhe 
dirigir insultos de 
carâcter racista. 

Fonte da PSP disse que o individuo 
foi identificado por agentes da 8“ 
esquadra, no Largo do Regedor, 
tendo abandonado a esquadra depois 
de lhe ter sido levantado um auto. 

As empresas de taxis de nove cidades 
do Pais vâo poder experimentar uma 
frota de veiculos movidos a energia 
alternativa, a partir de Outubro, ao 
abrigo de um projecto apoiado pela 
Direcçào-Geral dos Transportes 
Terrestres (DGTT), disse no fim de 
semana um responsâvel daquele 
organismo à chegada da comitiva do 
1° Circuito Nacional de Veiculos 
Eléctricos a Leiria. 
Segundo Vieira Costa, no proximo 
mês vai ser disponibilizada uma frota 
"de oito a 10 carros" movidos a 
electricidade e a gâs natural, às 
empresas de taxis de nove cidades 
(Chaves, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, 
Lisboa, Evora, Beja e Portimâo), para 
que estas possam testar a viabilidade 

A mulher agredida, uma cabo- 
verdiana de 27 anos, grâvida de 
quatro meses, teve de receber 
tratamento hospitalar no Hospital de 
S. José, em Lisboa, e foi depois 
enviada para as urgências de uma 
maternidade para efectuar exames 
médicos, revelou fonte hospitalar. De 
acordo corn a agredida, Duke 
Rodrigues, e corn uma testemunha 
ocular, O caso ocorreu ao inicio da 
noite junto à estaçâo do Rossio. 
Duke, que vinha do seu emprego em 
Xabregas e que ia apanhar o 
comboio para a Damaia, onde reside, 
presenciou junto à estaçâo um grupo 
de jovens a exigir um cigarro a um 
transeunte. Espantada corn a 
insistência dos jovens, ficou a olhar, 
tendo recebido em troca alguns 
insultos por parte de um dos jovens. 

alternativa. Os carros, de varias 
marcas, estâo equipados corn 
motores ccnvencionais (combustivel) 
para garantir a autonomia e o seu 
aiuguer sera suportado pela DGTT, 
que assim pretende dar mais um 
passo na evoluçâo dos transportes 
püblicos e no combate à poluiçâo 
dentro das cidades. Corn o objective 

Duke travou-se de razôes corn o 
jovem, que de imediato a agrediu 
corn um soco na cara. Ao cair, bateu 
viokntamente corn a cabeça, como 
confirmou uma testemunha ocular. 
A agredida agarrou depois em 
pedras que tentou atirar ao jovem 
que, entretanto, foi rodeado por 
populates que assistiram à agressâo e 
que o entregaram a agentes da PSP 
que circulavam num carro patrulha. 
Fonte da PSP adiantou que o jovem é 
um frequentador diârio da baixa 
lisboeta, fazendo-se acompanhar por 
um grupo que costuma pedir 
dinheiro aos transeuntes. As 
autoridades aguardam agora que a 
ofendida apresente queixa, uma vez 
que a agressâo é considerada um 
crime semi-püblico e, como tal, 
carece de queixa. 

de proporcionar uma melhor 
mobilidade urbana nas cidades de 
média dimensâo esta também em 
estudo a criaçâo de uma Associaçâo 
de Municipios, que envolverâ Aveiro, 
Beja, Leiria e Evora, os concelhos 
organizadores do passeio que hoje 
inicia a terceira etapa, corn final 
previsto para Santarém. A ideia de 
criar esta associaçâo esta a ser 
trabalhada hâ dois anos e poderâ 
avançar a curto prazo, através da 
promoçâo de estudos e projectos 
relacionados corn a gestào do espaço 
püblico e diminuiçâo da poluiçâo nos 
centros urbanos, adiantou o vereador 
corn o pelouro do trânsito na Câmara 
Municipal de Leiria, Fernando 
Carvalho. 

A PSP de Fare 
apreendeu mais 
de cem mil doses 
de haxixe 
o Comando da PSP de Faro deteve 
quatro presumiveis traficantes de 
estupefacientes que tinham na sua 
posse mais de cem mil doses de 
haxixe, 1.200 de heroina e 130 de 
cocaina. Na altura foram ainda 
apreendidos vârios automôveis, um 
motodclo e tekmôveis. 
O grupo (très homens e uma 
mulher, corn idades compreendidas 
entre os 23 e os 31 anos, todos 
residentes no concelhb de Faro) 
detido sexta-feira pelas Brigadas 
Anti-Crime da PSP de Faro na 
sequência de um mandato judicial 
de busca domiciliâria, tinha ainda 
na sua posse vârias armas brancas, 
uma arma caçadeira e diversos 
objectes no valor de "largos milhares 
de contos, résultantes do trâfico de 
droga". 
Segundo a PSP de Faro, as buscas 
domiciliârias que levaram à 
detençâo dos quatro individuos 
foram o culminar de "largos meses 
de investigaçâo sobre um grupo 
suspeito de trâfico de estupefacientes 
na regiâo algarvia", em especial na 
zona de Faro e Portimâo. No âmbito 
dessa investigaçâo as Brigadas Anti- 
Crime da PSP de Faro e de 
Portimâo jâ haviam apreendido 
recentemente em Portimâo, cinco 
mil doses de haxixe de que resultou 
a detençâo de dois homens de 22 e 
28 anos de idade ali residentes. 

Autarquia 
olhanense 
disponibiliza 
sübsidios para 
os alunos 
carenciados 
A Câmara Municipal de Olhâo vai 
disponibilizar cerca de 10.500 
contos, para subsidiar a compra de 
livros e de outro material escolar, a 
algumas centenas de alunos 
carenciados, que frequentam as 
escolas do concelho, anunciou a 
autarquia em comunicado de 
imprensa. 
Os sübsidios, a canalizar para as 
escolas, através da assinatura de um 
protocole celebrado entre as escolas 
e a autarquia, vai abranger 837 
alunos, de dezanove 
estabelecimentos de ensino sediadas 
no concelho. 
Os protocoles foram celebrados no 
âmbito da politica social da Câmara 
Municipal de Olhâo de apoio e 
ajuda aos alunos mais carenciados, 
que frequentam os estabelecimentos 
de ensino bâsico e secundârio do 
concelho. 

Empresas testam taxis "verdes" 
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“0 Cicio de Gultura Açoriana é uma epopeia aliciante” 
- Palavras da Oliveira Neto, responsavel do C.CJI., na abertura do l5o. Cicio. 

CONTINUAÇÀO DA 1“ PAGINA 

Nâo foi a abertura desejada, mas foi a 
possivel. Os acontecimentos récentes 
de ataques terroristas em New York e 
Washington, condicionaram um 
pouco o "15o. Cicio de Cultura 
Açoriana". 
Segundo mencionou Oliveira Neto, 
responsavel pelo Cicio, a professora 
Regina Tristao da Cunha nâo poude 
deslocar-se e, o Dr. Joao Aires Leal, so 
chegara dias depois da abertura. 
Coisas que acontecem sem culpas da 
organizaçâo ou dos convidados. 
Mesmo assim, a sala do Lusitania de 
Toronto encheu-se para o inlcio do 
15o. Cicio de Cultura Açoriana onde, 
para além de palestras, videos, mùsica 
e variedades, podem apreciar 
exposiçôes muito importantes: "O 
Espirito das Ilhas", colecçâo de 
fotografias a preto e branco de Valter 
Vinagre, do projecto "Caligrafias 
Açorianas", iniciativa do Instituto 
Camôes. Também novas pinturas de 
Hildebrando Silva. Ainda 
preparatives da "Matança do Porco" 
da responsabilidade de Oligia 
Rezendes e "Impérios do Espirito 
Santo", miniaturas de Oseildo Couto 
Sousa. E, o sempre apreciado 
Artesanato, corn Vanda Amaral da 
fâbrica de bordados Mario Reis 
Rodrigo e, Luisa Amaral, da 
Cooperativa Celeiro da 
Terra/Povoaçâo. 

Se é verdade que as realizaçôes dos 
Ciclos de Cultura Açoriana têm 
constituido uma "epopeia", embora 
uma "epopeia aliciânte", nâo é menos 
verdade, como também frisou 
Oliveira Neto no seu discurso de 
abertura, os Ciclos de Cultura 
Açoriana têm funcionado um pouco 
como "escola de cultura açoriana" 
pois, por intermédio do Cicio e dos 
seus ilustres convidados, o todo 
português tem aprendido muito sobre 
os Açores e a sua gente. 
Duas facetas galvanizantes para a 
Organizaçâo e deveras compensadora 
para os inùmeros convidados. 
A propôsito, Oliveira Neto 
mencionou que, desde o primeiro 
Cicio e até aos dias de hoje, deram o 
seu contribute cerca de 300 
Conferencistas. Somando elementos 
dos Grupos de Folclore e artistas de 
variedades, passaram pelos CICLOS 
mais ou menos 600 figuras das letras 
e da arte popular. De registar e 
enaltecer! 
Na abertura do 15o. Cicio de Cultura 
Açoriana, Oliveira Neto apresentou 
alguns dos convidados 2001. Mario 
Silva, falou em nome da Câmara 
Municipal de Toronto, e ofereceu a 
Oliveira Neto um Diploma com 
elogio oficial ao Cicio de Cultura 
Açoriana. O Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo Perestrello, 
felicitou Oliveira Neto e seus 

colabqradores, deu as boas vindas ao 
Dr. Francisco Coelho Cabrai e sua 
mulher, e falou sobre do seu prazer de 
participar e colaborar corn o Cicio, 
ano apôs ano. Por ültimo, discursou o 
Dr. Francisco Coelho Cabrai, 
Secretârio Regional Adjunto da 
Presidência, convidado em 
representaçâo do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, Carlos 
César. Salientou a sua felicidade por 
estar pela primeira vez no Canada e 
por participar num acontecimento 
cultural tâo importante. Lamentou os 
acontecimentos nos EUA que, a todos 
os niveis, mudou o dia-a-dia das 
pessoas e dos paises e que deixou toda 
a gente corn düvidas e pessimismos. 

E, a melhor forma de continuar a 
"guerra" pela paz é por intermédio da 
cultura, como é exemplo o Cicio de 
Cultura Açoriana. 
Para melhor ilustrar a abertura do 
Cicio, exibiu-se a pianista Dra. Ana 
Paula Andrade Constâneia, com 
classe, saber e sabor, como reza o 
programa "Açores - Da Terra ao Mar". 
Foi uma delicia para o espirito escutar 
Ana Paula Andrade Constâneia com 
velhos temas clâssicos da müsica 
popular açoriana. 
Depois, em sâo e ameno convivio, o 
fecho corn queijo e Licor de 
Maracujâ. Para jâ, tudo e todos de 
parabéns! 

JMC 

Domingos Meat Packers Ltd. 
Festas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 22 de Setembro, 
Balle do S6cio com 
o conjimto 
PANTERAS. 

INFO: 905-275-6844 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

zacLû 

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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I Semana Cultural da Casa das Belras'2001 
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 às 
llhOO, com o içar das bandeiras e 
entoaçâo 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. Divulgaçào da Beira 
Baixa. Cançôes corn Otilia de Jesus, 
e baile corn DJ 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, 
actuaçào de Mano 
Belmonte e baile corn o 
DJ 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. 
Actuaçào 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, acompanhados por 
Manuel Moscatel e Januârio Araüjo. 
-Sâbado, dia 29: DIA DA BEIRA 
ALTA. 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 à 
Lagareiro, trutas à Manteigas e 
Leitào à Bairrada. 
Apareçam e bom proveito! 

Cordâo humano pela voluntariado 
Os cerca de sete quilômetros que 
separam o Terreiro de Paço do 
Parque das Naçôes, em Lisboa, 
foram no domingo percorridos por 
um extenso cordâo humano que 
assim "pretendeu dar maior 
visibilidade ao trabalho voluntârio 
em Portugal", segundo disse a 
présidente da Comissâo Nacional 
para o Ano Internacional dos 
Voluntârios, Maria José Ritta. 
Munidos de sapatos confortâveis e 
praticamente todos envergando uma 
t-shirt onde era visivel o slogan 
"Marcha por uma causa", cerca de 
cinco mil pessoas efectuaram a pé o 
percurso entre o Terreiro do Paço e o 

Parque das Naçôes corn o objective 
de "reconhecer o trabalho de 
voluntariado e promover junto da 
opiniào püblica portuguesa esta 
importante forma de cidadania 
activa". 
A iniciativa, da Fundaçào Aga Khan, 
realizada em colaboraçâo corn a 
Comissâo Nacional para o Ano 
Internacional dos Voluntârios, 
contou ainda corn o apoio de varias 
entidades da sociedade civil, 
nonieadamente: Oikos, Cruz 
Vermelha, Caritas, Médicos do 
Mundo ou Soliditas. 
O objective da marcha foi obter 
fundos para a criaçào de um projecto 

a desenvolver entre o Patriarcado de 
Lisboa e a Fundaçào Aga Khan, que 
visa profissionalizar voluntârios para 
uma melhor eficâcia do seu trabalho 
em organizaçôes nâo 
governamentais, conforme disse o 
directive executive da fundaçào 
Imtiaz fuma. 

flCORK: * 

Emanuel Furtado 
Noue lider da JS 
Os jovens 
socialistas 
açorianos 
reuniram-se na 
Horta em 
Congresso 
regional para 
eleger o novo 
llder e aprovar a 
estratégia a 
adoptar nos 
prôximos dois 
anos. 
Ao lugar deixado 
vago corn a saida de Joào San-Bento 
apresentou-se um ünico candidate, 
Emanuel Furtado, primeiro 
subscritor da ünica moçào de 
estratégia a debater pelos cerca de 
170 congressistas das nove ilhas do 
arquipélago, o quai foi acabou por 
ser eleito corn 121 votes a favor e 3 
abstençôes. 
No documente, o candidate a lider 
da JS/Açores propôe a criaçâo de 
ôrgàos concelhios da organizaçâo 
nas ilhas, à semelhança do que 
acontece a nivel nacional. 
E intençâo do novo lider criar um 
Gabinete de Formaçâo Politica para 
aumentar os conhecimentos técnicos 
na ârea da politica em gérai e de um 
Gabinete Autârquico de apoio a 
militantes corn responsabilidade ao 
nivel do Poder Local. 
Para ultrapassar as limitaçôes de 
financiamento daJS-Açores, 
Emanuel Furtado defende o 
aumento das transferêneias do 
partido e dos descentes dos 
ordenados dos deputados socialistas 
ao parlamento regional. 
Emanuel Furtado acrescentou que é 
intençâo manter um bom 
relacionamento entre aquela 
estrutura partidâria e o PS, mas 
frisou que cada estrutura seguirâ o 
seu caminho. 

FINE ► BB ORFUS < 

lEATH ER 
B V' JAIN/IES & 

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

c 

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 • 

' 
PELE DE OAAELIH^V F^ra eli'gância e conforto 

Malas, cintos, chapéus, cart:eiras, sacos, etc... 

tanws 

UTtLiZ S 
Ladies’ Rashions 

UMA NOM COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀo COM OS MELHORES MATERIAISüI 

5tid 

- dignas de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa o maximo em 
classe e 

elegâneia para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Aberto 

7 dias por semana 
das 10 am - 3 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Assembleia Popular 
em Marcha 
Esta a constituir um êxito inesperado 
a criaçâo da chamada "Assembleia 
Popular", do MPP Rosario Marchese 
(Trinity-Spadina), que terâ 
continuidade hoje, quinta-feira, dia 
20, no Queen's Park, sala 230, West 
Wing, entre as 18h30 e as 21h30. 
Nesta reuniâo sera discutida a 
Identificaçào dos Assuntos de 
Interesse à Comunidade. 
Depois, sâbado, dia 22, das 12h00 às 
16h00, continuaçâo da "Assembleia 
Popular" na Biblioteca Pûblica da 
College e Shaw, em Toronto. 
Participam nestas "Assembleias 
Populares" as organizaçôes: Abrigo 
Centre, AIDS Committee of Toronto, 
Family Service Association, 

Portuguese Canadian National 
Congress, Sociaty of Portuguese 
Disabled Persons, PIN, St. 
Christopher House, St. Stephens 
House, Toronto Western Hospital, 
Viver Coalition, Working Women 
Community Centre, e os Grupos 
Jovens de St. Anthony's, St. Agnes, St 
Matthew's, St. Helen's e Santa Cruz. 
Na fotografia, Judite Cadete, B.A. 
Psyc. e Antonio Oliveira, M.A. 
(Counselling), do Toronto Western 
Hospital, quando na CIRV-fm, 
falaram sobre Saude Mental e 
Toxicodependência. 
Info: 416 603-5800 Ext. 5891. 
Participem nesta iniciativa do MPP 
Rosario Marchese. 

Judite Cadete, B.A. Psyc. e 

Antonio Oliveira, M.A. (Counselling), 
do Tafonto Western Hospital 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEOICINA HOMEOPATICA 

Marque uma entrevista com o Naturista Homeopata 
Anttinio Mefkiroïi, jti com nndto.^ anas de experiiTia, 
que o poderd ajudur mi aolm;do dan acus prob!ema>. 

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

□e volta as 

^J\ioit(zs da 

Com a chegada do Outono e a queda 
das folhas, nascem as noites fadistas 
em Toronto. 
No tipico restaurante "O Tabico", 
houve fado noite" fora, apôs um 
saboroso jantar. 
Com a sua alegria habitual, o bem 
conhecido Antonio Tabico, 
apresentou os artistas da casa, 
começando pelos müsicos que 
acompanharam os artistas: Antonio 
Amaro, José Pereira, Leonardo 
Medeiros e David Freitas. Iniciaram 
a noite deliciando a assistência 
dedilhando uma variaçào de 
"miscelânia" de fados. 
Depois, harmoniosamente e corn o 

silêncio prôprio da ocasiâo, 
cantaram, cada um à sua maneira, 
Fernanda Dinis, Tony Câmara e 
Lurdes Faria. 
Uma noite bem passada, corn a 
presença de gente que sabe ouvir o 
fado e cantâ-lo quando o artista lhes 
pede. 
Desde a boa cozinha à portuguesa até 
ao "velho" chouriço assado no barro 
na mesa do cliente, comido e regado 
corn vinho tinto, de tudo um pouco 
para que o "cheirinho a Portugal" 
nunca faite. Corn fado, chouriço e 
vinho tinto, venham muitas noites de 
fado. 

JMC 

Fernanda Dims em 
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A lesta "Amer de Artista”, fei mesme lesta! 
Houve bom gosto e um toque de classe na festa 
"Amor de Artista'2001", da organizaçâo Venus 
Creations, que teve lugar no Ambience Hall, no 
passado domingo, em Toronto. 

CunviPÎQ final e autùgrajos. 

Nâo tivemos o prazer de 
apreciar o espectâculo desde o 
princîpio mas, do que vimos, 

nâo temos dùvidas em eneltecer o todo. 
Misty, o corpo e aima da produçâo da 
festa, mestra do bom gosto, apresentou 
vârios artistas relacionados corn a 
dança que deram o tal "toque de classe" 
ao espectâculo que jâ mencionâmos. A 
presença dos artistas e os bailarinos 
Josh Feldman & Daniel Célébré, 
deram a abertura ao show, bem 
acompanhados de som e luz, de 
Sounds Good Productions. As 
apresentaçôes estiveram a cargo de 
Fâtima Martins e Hugo Straney. 
Foi um desfilar de vozes e cançôes, 
quase sempre entrecaladas corn 
exibiçôes de bailarinos e bailarinas, a 
solo ou em grupo. Na primeira parte. 
Misty, Diane Campos, Rita Melo, 
Luciana Machado, 
Miguel e Joia deram 
vida às suas cançôes, 
assim como os müsicos 
Manuel Moscatel, 
Januârio Araüjo e 
Nelson Câmara, deram 
mais brilho ao 
momento do fado, 
acompanhando 
Luciana Machado e 
Humberto Silva. 
Também salientaram-se 
nas suas danças, Tessa 
Alves, Daniel Célébré & 

Ashely Poland e, o Nelson Câmara, 
corn a sua magia à guitarra 
interpretando "La Comparsita", corn os 
bailarinos Richard Thibeault e Zina 
Wykowski, a "ilustrarem" o palco corn 
gestos de beleza impar. 
A segunda parte teve inicio corn o 
agradecimento da Venus Creations a 
todos os intérpretes, autores, 
compositores, colaboradores, 
patrocinadores e Orgâos de 
Informaçâo, pela voz do director 
Liberal do Couto. Logo de seguida, 
Fâtima e Hugo, deram o ritmo à 
apresentaçâo da ültima parte do 
programa. 
De novo, Richard Thibeault e Zina 
Wikowsky, deram uma "liçâo" de Châ- 
Châ-Châ. Depois, uma sequência de 
vozes e cantigas, por Mikâ, Humberto 
Silva, Stephanie Campos, Nancy 

Costa, Mano Belmonte e para fechar, 
todos em palco, corn o tema de Nelson 
Câmara e Misty, "Amor de 
Artista'2001", muito aplaudido por 
toda a assistência. 
Jason, Daniel, Josh R, Josh N. e 
Adrian, envolveram-se corn o pùblico, 
dançando o trépidante tema "Macho 
Men". 
Pelo meio das cantigas, viu-se a 
excelente bailarina e coreôgrafa. 
Crystal Alves, enchendo o palco corn 
beleza, juventude e arte. 
O présidente da Venus Creations, Joe 
Furtado, agradeceu a todos, dizendo 
que perante tal espectâculo ficou sem 
palavras mas, tal como lhe ensinaram 
em pequeno, nâo esqueceu duas 
palavras simples: Muito obrigado! 
Misty, de seu nome prôprio Teresa 
Alves, enfermou pelo mesmo diapasâo 

que Joe Furtado. Para que nâo lhe 
falhasse o discurso como no ano 
anterior, desta vez, escreveu-o. Para 
além dos agradecimentos, 
particularmente aos irmâos Furtado e 
a Nelson Câmara, pediu a Deus para 
que se lembrasse de todos nos e nos 
livrasse de mais cenas de terror como 
as que ainda estamos vivendo, devido 
aps ataques terroristas em New York e 
em Washington. 
Tudo bem. Tudo bonito. 
Parabéns Misty, Nelson Câmara, 
irmâos Furtado e todos os restantes 
elementos que deram tudo o que 
tinham dentro de si para proporcionar 
um grande espectâculo a todos os 
présentes. Conseguiram-no! 
E o melhor elogio que pudémos 
encontrar para todos vos. 

JMC 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Cristina e Fernanda têm para vos um 
serviço complet© e série em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verâo é connoscoî 

iŸaoe.Ue.Ÿs 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO 
para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 
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Convidados do 
Cicio Açoriano 
do Cultura'2001 
O "15o. Cicio de Cultura 
Açoriana", que teve inicio dia 17 e 
estara aberto ao publico até 25 de 
Setembro, no Sport Club 
Lusitânia de Toronto tern, como 
habitualmente, varias individua- 
lidades convidadas da Regiao 
Autonoma dos Açores e nâo so. 
Em representaçâo do Présidente 

da Regiao Autonoma dos Açores, 
Carlos César, esta o Dr. Francisco 
Coelho Cabral, Secretario 
Regional Adjunto da Presidência. 
Présentes, também, a Dra. Alzira 
Maria Serpa Silva, Directora 
Regional das Comunidades; Prof. 
Dr. Joao Aires Leal, Présidente do 
Departamento de Antropologia 

As artesàs 
■xonvidades. 

RIVERVLEW Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, jâ tern 

ao dispôr dos seus clientes e 
amigos a bela UVA DA 
CALIFORNIA para o fabrico 
do seu vinho. 

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

. a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: (416) 588-2489 
Para além da bela uva da 
California, encontra 
também Mosto 100% 
garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo 
do seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estao também à venda nos 
NO FRILLS de Brampton 
(Vodden e Hw^y 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. 

Felicidade Macedo com duos amigos e o Prof. Dr. José Carlos Teixeira confraternizam 
com a Dra. Lucia Martins de Freitas, no Cicio de Cultura Açoriana. 

do ISCTE; Dr. Joao Maria 
Mendes, Adjunto do Secretario 
Regional da Educaçâo; Dra. 
Graça Castanho, Directora do 
Instituto de Educaçâo e Ensino; 
Dr. Francisco Maduro-Dias, 
Présidente do Instituto Historico 
da Ilha Terceira; Dra. Luiza 
Schandler, Chefe do Gabinete do 
Secretario Regional da Economia; 
Dr. Vitor Soares, Présidente da 
Camara do Comércio .e Indüstria 
dos Açores; Dra. Ana Paula 
Andrade Constância, Professora 
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 e 
Jornalista; Dr. Eduardo Jorge 
Melo, Profssor de Histôria da 
Escola Profissional do Nordeste e 
Vanda Amaral, Artesâ de 
Bordados. 

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; Dra. 
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"; Oscildo 
Couto Sousa, miniaturas de 
"Impérios" do Espirito Santo; 
Oligia Rezendes, exposiçâo 
etnogrâfica "Matança do Porco" e 

Ainda, Rui de Jesus Goulart, 
Présidente da Câmara Municipal 
da Horta e, da mesma Câmara, 
Eduardo Ferreira; Mârio 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 

o Rancho Folclôrico do Clube 
Amor da Pâtria. 
O Cicio de Cultura Açoriana, foi 
criado para si. Nâo faite! 
No encerramento do Cicio sera 
entregue a uma figura de 
destaque da comunidade 
açoriana, o prémio "Açor de 
Basalto". 
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"0 que acontece em qualquer pane do mundo 
fica, nos dias de hoje, à nossa porta!" 
Palavras do Dr. Francisco Coelho Cabrai, Secretârio Regional Adjunto da Presidência da Regiâo 
Autônoma dos Açores, um dos convidados participantes do 15o. Ciclo de Cultura Açoriana, em Toronto. 

Ùr.JoSe Perestrelh, Consul Gérai de Portugal, dâ as boas vindas ao 
Ùr, FtancUo Coelho Cabrai e sua mulher lira. Lucia Martins de 

Preitas, na sessào de abertara do Ciclo de Cultura Açoriana. 

Nào foi fâcil "roubar" uns minutos ao 
Dr. Francisco Coelho Cabrai, na 
abertura do 15o. Ciclo de Cultura 
Açoriana. Todos queriam conversar 
corn ele, entrevistâ-lo e fotografâ-lo. 
Mas, simpâtico e conhecedor do 
mundo que o rodeia, acedeu a 
dialogar um pouco connosco, embora 
O local e O momento nào fossem os 
ideais. 
Sobre esta sua primeira visita ao 
Canada, confessou-nos: 
-Fiquei agradavelmente impres- 
sionado. Jâ tinha estado nos EUA, 
nomeadamente na California e, para 
quem vem de longe, nota algumas 
semelhanças e, sobretudo, estou 
impressionado por aquilo que jâ 
consegui ver, corn o dinamismo e a 
expressâo da comunidade 
portuguesa, particularmente açori- 
ana, aqui em Toronto. E uma 
comunidade numerosa e é sobretudo 
uma comunidade de sucesso. 
Obviamente que ficamos todos felizes 
corn isso e vê-se também que é altura, 
por que ambas as partes têm vontade 
nisso, de reforçarmos os intercâmbios 
de -embora seja muito compreensivel- 
ultrapassarmos a simples saudade e 
vermos o que é possfvel continuar a 
fazer, quer pelos portugueses e luso- 
descendentes que aqui estâo, quer 
estes também pela terra que continua 
a ser deles e que eles sentem-na de 
uma forma muito especial. 
-E que estes Ciclos de Cultura 
Açoriana ajudam a matar a saudade e 
a fazer escola em relaçâo aos 
portugueses nào oriundos dos 
Açores? 
-Sim, eu penso que sim.-Nâo hesitou o 
Dr. Coelho Cabrai, em responder.- 
Ou seja, tal como tive oportunidade 
de dizer, acho que o fundamental e as 
pessoas que aqui estâo percebem 
melhor isso, é a preservaçâo dos 
valores e de uma identidade e isso faz- 
se sobretudo através da cultura e, 
poptanto, estes Ciclos permitem e sào 
ocasiào excepcional para ajudar e 
potenciar esse desenvolvimento e, 
também, o encontre das pessoas, os 
que para câ vieram e os que la 
permanecem. Estes Ciclos sào 
extremamente importantes. 
-Mudando o rumo ao diâlogo, 
recordemos os ataques terroristas a 
New York e Washington. Como vê o 
panorama politico actual? 
-Bom, para além do absurdo e o 
chocante de toda a situaçâo, ela 
também faz-nos meditar nalgumas 
realidades do nosso mundo. Por um 
lado o enorme desenvolvimento 
tecnolôgico que facilita-nos muito a 
vida e acelera o seu ritmo mas 
também cria, sobretudo quando 
estâmes a lidar corn a 
irracionalidade, fragilidades 
inusitadas e em larga escala. Essa é 
também uma das facetas da 
globalizaçâo. Portante, penso que é 

fundamental ter isso em conta, é 
fundamental lutar pela paz e pela 
segurança internacionais. Isto faz-nos 
pensar também no sentido positive de 
ajuda, de que jâ nào hâ problemas 
longe da nossa casa, e que é precise 
no Médio Oriente e na Asia, 
encontrar soluçôes de paz e 
desenvolvimento, porque o que 
acontece em qualquer parte do 
mundo fica, nos dias de hoje, à nossa 
porta. 
-Hâ movimento anormal na Base das 
Lajes, na Terceira? 
-Bom, por aquilo que tenho 
conhecimento, para além de haver 
obviamente especiais condiçôes e 
especiais medidas de segurança e de 
prevençâo, mesmo assim nào 
perturbam muito a normalidade do 
funcionamento da Base. A verdade é 
que poderâ, eventualmente, haver 
alguma reacçâo dos Estados Unido e, 
ao abrigo da NATO, ser ou nâo ütil 
para uma eventual reacçâo. Por 
enquanto a questào nâo se pôs. 
Portugal, como pais da NATO, 
obviamente que estâ solidârio corn os 
Estados Unidos, solidârio sobretudo 
corn os valores da civilizaçào e da 
democracia. 
-No seu intimo pensa que os EUA vào 
agir quando tiverem certezas sobre os 
ataques terroristas? 
-E dificil dizr-lhe... Os inimigos hoje - 
embora pense que alguma reacçâo 
haverâ- nâo dâo a cara, nào têm um 
nome de um pais à partida pelo 
menos, de um Estado de forma 
perfeitamente clara, é também um 
inimigo, digamos assim, mais 
traiçoeiro e mais difuso... veremos o 
que é que vai acontecer. Estou 
convencido porém que haverâ uma 
reacçâo norte-americana e 
internacional a este imposto 
acontecimento. 
-Neste momento tào desolador quai a 
mensagem que deixa aos 
portugueses? 
-Bom, eu sei que os portugueses, 
particularmente os açorianos, estâo 
habituados a lutar contra a 
adversidade, seja por causas naturals, 
seja por causas sociais ou econômicas, 
seja por outras... Portanto, estou 
convencido que os açorianos como 
gente de paz, estâ preocupada e 
solidâria corn os trâgicos 
acontecimentos, mas nào deixarâ 
certamente de manter a serenidade e 
de ultrapassar isso como sempre tem 
feito ao longo da sua histôria. 
Depuis deste râpido diâlogo no meio 
das pessoas que enchiam o recinto de 
festas do Lusitania de Toronto, 
deixâmos o Dr. Francisco Coelho 
Cabrai junto de sua mulher, Dra. 
Lùcia Martins de Freitas, e dos 
muitos amigos que os cercavam. 
Um dia feliz para todos. O 15o. Ciclo 
de Cultura Açoriana teve o seu inicio, 
a participaçào de alguns convidados 

falhou mas, nem isso, tirou brilho à 
cerimônia nem afastou o publico do 
acontecimento. 
Esperamos ter outras oportunidades 
de conversar corn o Dr. Francisco 
Coelho Cabrai. Para além da sua 

simpatia pessoal, uma personalidade 
corn quem dâ gosto conversar pelos 
sens conhecimentos e sensibilidade. 
As nossas boas vindas e o desejo de 
boa estadia entre nos. 

JMC 

IGREJA CARISMA 
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- 
Terca e Quinta 7:30 PM 

LONDON 
IGREJA: 245 CLARKE RD 
Phone/Fax: <519) 85S-302S 
Pastor Joào Batista D. üa Silva 
E mai 1 ; jhds @cartsmac h urch .corn 
Sâbado 6:00 PM Qüinta 7:30 PM 

Catedral Carisma 
280 Main Street East 
ESCRITÔRIOS tSEDE); 
ihWe.siAveS. > 
Hamilton. Ontario. L8N 2S1 
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INTERNACIONAL 

Ulemas 
paquistaneses e 
afegaos ameaçam 
com "ïUiad" 
O conselho de • rwr * 
Ulmenas (teôlogos 
muçulmanos) do 
Paquistâo emitiu . 
uma "fatwa" 
(decreto religioso) 
apelando a uma 
"guerra santa" 
(jihad) contra os ' 
Estados Unidos e 
seus aliados, se 
estes lançarem um 
ataque contra o 
Afeganistâo. 
O decreto justifica 
esta posiçâo, 
declarando que o 
eventual ataque dos aliados séria "um acto de 
terrorismo". 
Entretanto, o vice-presidente do conselho dos 
Ulemas, Maulana Naseeruddin, anunciou a 
organizaçâo, na sexta-feira, de manifestaçôes e 
conferências em todo o pais, sob o tema "Morte à 
América". 
Naseeruddin aproveitou ainda para repudiar a 
promessa de "cooperaçào total" do présidente 
paquistanês, Pervez Musharraf, com a iniciativa 
norte-americana de guerra mundial contra o 
terrorismo. 
Também, no Afeganistâo iniciou-se um conclave 
de Ulemas, que poderâo decidir-se igualmente por 
uma declaraçâo de jihad. 
Na segunda-feira, o chefe supremo dos talibà 
havia prometido a uma delegaçào paquistanesa 
que o problema de bin Laden sera igualmente 
tratado pelos Ulemas. 
Usama bin Laden é o principal suspeito pelos 
atentados de 11 de Setembro nos Estados Unidos 
e reside hâ cerca de cinco anos no Afeganistâo. 

>3 Problemas da pele 
c! Eczema 
à Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
° Bronquite 
° Gripe 
n Asma 
n Colite 
n Obstipaçâo 
0 Diabetes 

n Tensào alta 
n Indigestâo 
o Depressâo 
n Artrite 
n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
n Ciâtica 
n Entorses 
>2 Pescoço tenso 
n Tendinite 
n Neuralgia Trigeminal 

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

Seg. - Sex. 

09h. s 17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 
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NATO informada de que as investigaçôes 
"ainda prosseguem" 
A NATO foi informada pelos Estados Unidos de 
que as investigaçôes relacionadas corn os atentados 
terroristas de 11 de Setembro "ainda prosseguem", 
indicaram fontes aliadas em Bruxelas. 
Os Aliados nâo esperam para breve uma conclusâo 
final das investigaçôes em curso para apurar 
responsabilidades e identificar os autores dos 
ataques terroristas contra Nova lorque e 
Washington, embora saibam que hâ "um suspeito". 
A informaçâo foi dada no final da reuniâo de 
quarta-feira do Conselho do Atlântico Norte, ôrgâo 
de cüpula politico da NATO reunido ao nivel dos 
représentantes permanentes. 
Os Aliados continuam também sem receber 
qualquer pedido de apoio dos Estados Unidos, 
sublinharam as fontes. 
Adiantaram que prosseguem os esforços 
diplomâticos para construir uma "coligaçào global" 

contra o terrorismo e os seus agentes, bem como os 
processos de consulta no seio da NATO em torno 
dos acontecimentos do passado dia 11 e das suas 
consequências para a segurança da organizaçâo. 
Quinta-feira realiza-se uma nova reuniâo do 
Conselho do Atlântico Norte, onde o assunto vai 
ser debatido corn o sub-secretârio da Defesa norte- 
americano, Richard Armitage. 

Hamas e Jihad isiâmica reieitam 
cessar-fogn ordenado por Yasser Arafat 

Os movimentos radicais islâmicos palestinianos, 
Hamas e Jihad isiâmica, anunciaram em Gaza que 
rejeitam o apelo de cessar-fogo lançado por Yasser 
Arafat. 
O lider palestiniano havia ordenado a todos os 
organismos de segurança da Autoridade Palestiniana 
(ANP), que integra 40 mil efectivos, para porem fim às 
hostilidades contra Israel. 
Também o primeiro-ministro israelita, Ariel Sharon, 
ordenou às forças armadas para observarem um cessar- 
fogo em Gaza e na Cisjordânia. 

Nova advenência norte-americana 
aos talibâs 
A Casa Branca lançou uma nova advertência ao 
Afeganistâo, afirmando que "chegou o momento de 
agir e nâo de negociar" a extradiçâo do terrorista 
Usama bin Laden. 
"A mensagem do présidente (George W. Bush) aos 
talibâs e muito simples: chegou o momento de agir 
e nâo de negociar", declarou o porta- voz da Casa 
Branca Ari Fleischer, apelando ao regime de Cabul 
para que "tome todas as medidas necessârias para 
deixar de acolher terroristas". 
Mais de mil ulemas afegâos, que se encontram 
reunidos em Cabul, concluiram o seu primeiro dia 
de discussôes sobre a possibilidade de entregar o 

terrorista de origem saudita Usama bin Laden aos 
Estados Unidos, sem ter chegado a uma decisâo. 
Bin Laden é acusado pelo governo norte-americano 
de ser o cérebro dos atentados que a 11 de 
Setembro mataram mais de 6.000 pessoas em Nova 
lorque e Washington. 

Esquadra naval dos EUA partiu para 
0 Mediterrâneo e Golf o Pérsico 
Uma esquadra de 14 navios comandada pelo porta- 
aviôes "USS Theodore Roosevelt" começou a 
zarpar de Norfolk (leste dos Estados Unidos) para 
uma missâo de seis meses no Mediterrâneo e Golfo 
Pérsico. 
A esquadra inclui 15 mil militares, de onde se 
destaca uma unidade de 2 mil marines 
especializada em acçôes comando. 
A partida dos 14 navios ocorre uma semana depois 
do atentados contra Nova lorque e Washington. 
Por enquanto, a Marinha dos Estados Unidos nâo 
deu mais pormenores sobre o destino das 
embarcaçôes. 
No entanto, uma fonte militar anunciou que hâ 

muito tempo estava prevista a colocaçâo destes 
navios no Mediterrâneo e Golfo Pérsico. 
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Homenagem a 
AMÉRICO RIBEIRO 
na Casa do Alentejo 
A Casa do Alentejo, em Toronto, 
realiza, Sâbado, dia 29 de Setembro, 
uma justa homenagem de 
reconhecimento e agradecimento ao 
sôcio, amigo e artista, AMERICO 
RIBEIRO. 
O jantar sera servido pelas 19h30, 
seguindo-se actuaçôes dos Grupos 
Corais e dos Ranchos Folclôricos da 
Casa do Alentejo. 
Ainda participaçôes especiais do 
cançonetista Porfirio Ribeiro e do 
fadista Mario Jorge, acompanhados 
por Antonio Amaro e Leonardo 
Medeiros. 
A receita desta homenagem ao 
ceramista Américo Ribeiro, reverte a 
favor de uma Boisa de Estudo a 
entregar a um estudante português ou 
luso-canadiano na area das artes 
plâsticas. 

Informaçôes e réservas, pelo telefone: 
416 537-7766. 
Estamos de corpo inteiro corn esta 
homenagem a Américo Ribeiro. 

First Portugnese C.C. Centre 
45 ANOS DE VIDA 
O mais antigo clube português do 
Canada, o First Portuguese C.C. 
Centre, comemora de 21 a 23 de 
Setembro, o seu 45o. Aniversârio. 
Na sexta-feira, abertura oficial das 
comemoraçôes no Consulado-Geral 
de Portugal, às 17h30, corn um Porto 
de Honra e entrega da Revista 
Comemorativa do Aniversârio. 
No Sâbado, dia 22, jantar 
comemorativo no salào superior do 
Restaurante Lisboa-à-Noite e sessâo 
de fados corn Luciana Machado, 
Mârio Jorge, Dina Maria e Fernanda 
Dinis. 
N6 domingo, dia dedicado às velhas 
glorias do futebol do First 
Portuguese. 
No Brockton Stadium, na Dufferin 
Mail, jogo de futebol entre as Velhas 

♦I 

Glorias do 
FIRST 
PORTUGUESE 
e da NSE, às 
14h30. 
A noite, pelas 
19h30, jantar de 
encerramento das comemoraçôes dos 
45 anos do First Portuguese, no 
Dundas Banqueté Place. Neste jantar 
de convivio haverâ também actuaçâo 
de um artista local, declamaçôes de 
poemas por alunos da Escola do First 
e, finalmente, entrega de Troféus. 
Parabéns, gentes do First Portuguese 
de ontem, de hoje e de amanhâ. Nâo 
deixem de participât nas festas do 
nosso First Portuguese, ünico "colo 
amigo" da época das lâgrimas de 
saudade. Jâ esqueceram? 

Jantar "ADOS Férias" da 
Academia do Dacalhau 
As comadres e os 
compadres da Academia 
do Bacalhau de Toronto : ^ 
realizam sexta-feira, dia 
28 de Setembro, no 
Europa Catering, o 
"Jantar de Apôs Férias", 
sendo o fiel amigo o rei da 
festa. 
Müsica corn o DJ-Tropicalissimo. 
Devido à situaçào nos EUA o 
produto do jantar -multas e 
beneficios-, serâ entregue à Cruz 
Vermelha de New York, por 
intermédio da Tertülia de Newark. 

Façam as vossas réservas, 
contactando os compadres e 
comadres: Ivo e Mia, 905 
427-9923, ou Marina, 905 
281-2000/2. 
A Academia do Bacalhau 
de Toronto estâ preparando 

o jantar comemorativo do 
III Aniversârio da Tertülia, 

que terâ lugar no dia 3 de 
Novembre. Contactem os 
compadres Rui, Ivo, Paiva, Manuel 
ou Antonio. Aceitam uma 
"bacalhauzada" corn um Gaviâo de 
Penacho. 

Global Doots Festival 
no St. lawrence Market 
A organizaçâo The Community Folk 
Art Council of Toronto em parceria 
corn o St. Lawrence Market, orgulha- 
se de produzir anualmente o 
GLOBAL ROOTS FESTIVAL. 
Assim, corn este "Festival Global das 
Raizes", o Folk Art Council justifica a 
escolha das Naçôes Unidas em définir 
Toronto como a cidade mais 
multicultural e diversificada do 
mundo. 
F intençâo de todos mostrar a riqueza 
cultural de Toronto, expondo os 
talentos das diversas comunidades na 
müsica, folclore, danças e cantigas, 
comida tradicional e artesanato. 
Partindo deste principio, vai ter lugar 
no St. Lawrence Market, na Front 
Street, dias 21, 22 e 23 de Setembro, a 
abertura do Global Roots Festival, 

pelas 12h00 e até às 18h00, corn Don 
Waboose of the Ojibway First 
Nations. Sâbado, das 09h00 até às 
18h00. Domingo, das 12hü0 às 18h00. 
Os Ranchos FOLCLÔRICO DA 
MADEIRA e FOLCLÔRICO 
ETNOGRÀFICO DE PORTUGAL 
actuam no Festival. No Sâbado, actua 
às 16hoo, o Rancho Etnogrâfico de 
Portugal e, às 17h40, o Rancho da 
Madeira. 
No Domingo, o Rancho Etnogrâfico 
de Portugal actua às 13h40 e às 
16h40. Participem neste Festival 
étnico da cidade de Toronto, dias 21, 
22 e 23 de Setembro. 

Informaçôes por intermédio de Ana 
Maria Gomes, pelos telefones: 
416 535-7067, ou 351-3800 Ext.2711. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Sabado, SS de Set;embro 
-Festa das Vindimas, na sede do Canadian Madeira Club-MHCC, com a 
presença do conjunto "Pai e Filhas". Info: 416 533-2401. 
-lo. Jantar do Divino Espirito Santo na Casa dos Açores. Variedades e 
arremataçôes. Info: 416 603-2900. 
- Bade no C. P. de Mississauga com o conjunto PANTERAS. 

Quarta-feira, dia S6 
-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 publico de 26 de Setembro até 19 de Outubro. 
-Bade na Casa do Benfica de Toronto, corn DJ. A Casa do Benfica, a partir 
de dia 21, estarâ sempre aberta â sexta-feira. 

Sabado, dia 
-Bade de abertura da época no Lusitânia de Toronto, corn jantar e bade com 
o conjunto Tropical'2000. 

□omingo, 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. 

Pesca ao Salmâo 
Casa do Bonfica 
A Casa do Benfica, em Toronto, 
realiza no proximo Domingo, dia 23, 
o "lo. Concurso de Pesca ao Salmâo", 
no Credit River do Erindale Park, 
entre a Dundas e a Mississauga Road, 

em Mississauga. As inscriçôes serâo 
feitas no local, a partir das 7 horas da 
manhâ. O concurso de pesca 
começarâ às 8 horas da manhâ. 
Informaçôes: 416 653-6370. 

Este Outono 
procure todas as 

para o 
seu lar em: fHxinuaù^ da ^iêim 

sMiliini 
Quaiidade 

Originalidade 

Bom gosto 
Bons preços 

Vism JÂ A ARTNOVA f URNITURE Plus 
BJuiii 31 liüüijl ÜJJJ 71171111 
41 6-538- i 1 33 

diijj LyiJiJiJiiüiii'J Jiii, ijjj 
5 13-766-0444 

Flashos socials '2001 

Na grandiosa festa de apresentaçâo 
püblica da nova gravaçào "Amor de 
Artista'2001", houve momentos 
dignos de registo, para além da festa 
propriamente dita. 
Por exemple, entre tanta gente, 
encontrâmos a pianista Ana Paula 
Andrade, convidada do "15o. Ciclo de 
Cultura Açoriana". "Apanhâmo-la" 
junto do intérprete local Joâo Cabrai, 
entre outres amigos e admiradores. 
Claro, houve "estôrias" de ontem que, 
bem contadas, provocaram gargalhas 
e gratas recordaçôes. Foi sô tocar 
umas "teclas" para que as "estôrias" 
saltassem de bcca-em-boca... 
No mesmo local, na parte final do 
programa, quando a Fâtima Martins 

anunciou a entrega de prendas 
(flores) a todos os intervenientes 
(artistas e colaboradores), mencionou 
também a entrega de uma flor à 
senhora mais idosa da sala. 
Exactamente a D. Albertina Matos, 
uma simpâtica senhora corn a proveta 
idade de 92 anos. Foi bonite vê-la, 
acompanhada da amiga e decoradora 
Isabel Amaro, receber a sua flor, sob 
o aplauso dos présentes. Foi, pareceu- 
me, a "artista" mais aplaudida da 
noite... 
Também, foi enternecedor o 
momento da entrega de uma flor ao 
Mano Belmonte, pela mulher Regina. 
Amor com amor se paga, nâo é? 

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 EXPO SOOO 
EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Est:imativas grat:i5 

Joe Manuel 1416) 533-2439 940lansdOMieAve. 

Raül (416) 330-6295 Building #24. Toronto. Ont 

Pager: 372-2428 
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Arsenal do Minho 
em lesta de aniversàrio 
O Arsenal do Minho de Toronto-S.C.B., 
comemora nos dias 5,6 e 7 de Outubro, 
O seu 15o. Aniversàrio. 
Na sexta-feira, dia 5, o tradicional Porto 
de Honra e convivio. No sâbado, 
"Festival de Folclore" na St. Luke 

School e, no domingo, dia 7, almoço 
comemorativo e variedades. Info: 416 
537-3346. 
A Comissâo Administrativa do Arsenal 
do Minho, sens sôcios e amigos, 
enviamos saudaçôes e parabéns! 

resta das Vindimas 
à moda da Madeira 
O Canadian Madeira Club-Madeira 
House C. Centre, realiza sâbado, 
dia 22 de Setembro, a tradicional e 
regional Festa da Vindima, na sua 
sede-social, em Toronto. 
Jantar às 19h00. Mùsica para 
dançar corn o conjunto "Pai e 
Filhas", actuaçâo do Rancho 

Folclôrico Infantil da Casa da 
Madeira. Demonstraçâo do 
esmagamento das uvas e prova de 
mosto acompanhado do saboroso 
queijo Vaquinha. 
Nâo percam esta animada festa 
madeirense. 
Info: 416 533-2401, ou 416 656-5959. 

The Dundas Day Street 
Festival, sâbade 22 
As organizaçôes "The Dundas Street 
Revitalization Committee e 
Scadding Court Community Centre 
comemoram pelo segundo ano 
consecutivo o "The Dundas Day 
Street Festival", sâbado, dia 22 de 
Setembro. Entre as llhOO e as 
19h00, no bloco da Dundas e 

Bathurst, com muita mùsica, jogos e 
prémios, pinturas e palhaços, e 
exposiçâo de artesanato. Info: 416 
392-0335 Ext. 241. Falem corn 
Valerie Hudson. 
O conhecido MP Tony lanno estarâ- 
présente na abertura do Festival da 
Dundas, em Toronto. 

Santoinho 
da Asseciaçae de Minho 
A grande NOITE DE 
SANTOINHO - Arraial Minhoto-, 
rèalizaçâo anual da Associaçâo 
Cultural do Minho de Toronto, 
realiza-se no domingo, dia ,7 de 
Outubro, no Downsview Park, com 
entrada pela Sheppard, a Este da 
Keele, em Toronto. 

Noite de Santoinho, corn a presença 
do grupo Roconorte, vindos de 
Monçâo. Mùsica para todos os 
gostos, marchas e malhada. 
Participe na tradiçào minhota e 
divirta-se como nunca. 
Réservas e informaçôes: 
416 781-9290, ou Suzy: 416 261-1396. 

MIA AZEVEDO 
expôe no Pine Ridge Arts Councii 
A pintura luso-canadiana MIA 
AZEVEDO espôs as suas pinturas na 
Pine Ridge Arts Council no McLean 
Community Center, em Ajax. 
Exposiçâo sob o titulo, "Naturezas". 
Mia Azevedo abriu a exposiçâo , 

quarta-feira, dia 19 e, de seguida, 
ofereceu aos amigos e admiradores 
um buffet de convivio em sua casa. 
Esta exposiçâo de Mia Azevedo 
estarâ patente ao pùblico até dia 22 
de Setembro. 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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Visite Joe da Costa, 
représentante portu^uesda 
ÀddisononBay.esaibaporque 
é que mais de 7000 clientes 
preferemosseusserviços 

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

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

corn Joe da Costa, Parabéns! 

832 Bay Street em Torento 
(a aorte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Peregrinos pédalant do Algarve a Fâtima 
Uma peregrinaçâo do Algarve até 
Fâtima, em bicicleta, vai pôr cerca de 
170 pessoas a pedalar ao longo de 
quatro dias, de 9 a 12 de Outubro. 
Trata-se de uma iniciativa da 
parôquia de Alcantarilha e da 
Associaçào de Cicloturismo do 
Algarve, que procura aliar a fé ao 
desporto e que integra participantes 
corn idades muito diversas. Segundo 
referiu o capitâo Victor Calado, da 
GNR de Portimâo, que faz parte da 
organizaçâo, esta 
Cicloperegrinaçâo Algarve-Fâtima 
"conta corn pessoas de todo o 
Algarve". A ünica exigência é que 
"todos estejam em condiçôes fisicas 
para pedalar em média uma centena 
de quilômetros por dia". "Quase todos 
nos somos pessoas que andam muito 

de bicicleta ou estâo mesmo 
ligados a clubes de 
cicloturismo", adiantou aquele 
responsâvel, sublinhando que 
o padre Dinis, pâroco de 
Alcantarilha, que no ano 
passado dinamizou uma 
peregrinaçâo a Roma, em 
bicicleta, por parte da Diocese 
de Faro, "também vai pedalar 
desta vez". A partida dos 
peregrinos esta marcada para 
as 8h30 do dia 9, junto à igreja 
de Alcantarilha, onde 
receberâo a bençâo do bispo do 
Algarve. No primeiro dia chegarâo a 
Castro Verde (96 Km), no segundo a 
Montemor-o-Novo (121 Km), no 
terceiro a Alpiarça (85 Km) e no 
quarto a Fâtima (72 km). A velocidade 

os peregrinos deverâo pernoitar 
"em pavilhôes gimnon- 
desportivos ou em instalaçôes 
do género que sejam cedidas 
para o efeito". Os peregrinos 
serâo acompanhados por 
diversos carros de apoio, 
prevendo-se que na 
peregrinaçâo venha a ser 
envolvido um total de 200 
pessoas. As autarquias de Silves 
e Albufeira, bem como o 
Governo Civil de Faro e a 
Regiâo de Turismo do Algarve e 

ainda algumas empresas da regiâo 
apoiam a iniciativa. Em Fâtima, o 
grupo sera recebido pelo reitor do 
Santuârio e participarâ nas 
cerimônias religiosas de 12 e 13 de 
Outubro. 

média prevista "é de 20 
quilômetros/hora". "Esperamos que 
as condiçôes meteorolôgicas nos 
ajudem, pois o mau tempo 
complicaria bastante o percurso", 
referiu Victor Calado, adiantado que 

Mare viva provoca onda de destruiçâo 
A maré viva que ocorreu na tarde de 
terça-feira provocou uma onda de 
destruiçâo na zona da Grande Lisboa e 
Algarve. Dezenas de pessoas ficaram 
desalojadas. Foi na Trafaria, Cruz 
Quebrada e Ilha de Faro que a subida 
das âguas provocou maiores estragos. A 
subida sübita das âguas ficou a dever-se 
à conjugaçâo de dois factores; 
ocorrência de Lua Cheia (dia 17) e, 
proximidade dos equinôcios, sendo que 
o de Setembro ocorre no dia 22. 
Os moradores do Bairro do Torrâo, na 

Trafaria, em Almada, viveram 
momentos de pânico quando viram o 
mar subir rapidamente e ameaçar-lhes 
as vidas e os haveres. Pouco passava das 
15h30 da tarde quando uma maré viva, 
que atingiu proporçôes nunca vistas por 
quem mora naquele bairro, arrastou 
pedras corn mais de cem quilos e 
galgou o pontâo ali existente, corn uma 
altura de dez metros,levando tudo à 
frente e afundando embarcaçôes. Très 
casas que se encontravam prôximas da 
costa ficaram alagadas, mas as pessoas 

que ali moravam tiveram tempo de 
fugir. A hora de fecho desta ediçâo 
temia-se que a subida da maré pudesse 
afectar outras 11 habitaçôes, onde 
moram cerca de 30 pessoas. Elementos 
dos bombeiros e da Protecçâo Civil 
permaneceram toda a noite no local. 
"Hâ pessoas que estâo em risco de 
serem desalojadas", afirmou Alfredo 
Nunes, présidente da Associaçào de 
Moradores do Bairro do Segundo 
Torrâo. Por seu turno, Henrique 
Carreiras, da Protecçâo Civil da 

Câmara Municipal de Almada, que 
acompanhou no local o desenrolar da 
situaçâo, informou que as pessoas cujas 
habitaçôes foram atingidas jâ tinham 
arranjado alternativa para passar a 
noite. "A minha casa ficou toda 
alagada. Estavam la a minha mâe e a 
minha sobrinha, mas tiveram tempo de 
fugir", contou Bruno Silva. "Aquilo 
começou de repente. As ondas até 
metiam medo", disse, por seu turno, D. 
Ivone, também moradora no Bairro do 
Segundo Torrâo. 

Mais de *lO anos no 
mercado da comunicaçâo 

îoTel 
Quer falar coin RAFIDez para a famflia, 

em qualquer parte do mundo, TELefone por 
intermédio da RAPID TELI 

PORigCAl .w 
Canada e EUA .07i 2‘ 

S. Paulo e Rio de Janeiro .19c, Alemanha, França e inglaterra .08c, Itàiia .09c 

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

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

RapidTel tem central propria, razâo pela quai 
o ligâ ao mundo em apenas 15 minutes 

feira - 9am - 6pm 

SÔÔ serviços ao seu dispôr, "Calling Cards", 
Speed Internet" e liii^as locais para négociés. 

Telefone jà: 1 888 - 819 - 3588 
FALAMOS PORTUGUÊS 

.Æiitèa ^^antîÂHa 
A Princesa do Piano, em Toronto para concerto unico 
Os apreciadores de melodias ao piano 
regozijaram-se corn a noticia. Os que 
ainda nâo a conheciam ficaram 
curiosos perante a noticia da visita da 
“Princesa do Piano” a Toronto. 
Linda Gentille é. sem düvida, uma 
das melhores pianistas a nivel 
mundial e conhecida 
internacionalmente devido às 
diversas tournés feitas desde a China 
até à cidade de Nova lorque e à Casa 
Branca. Desta feita, Linda deslocar- 
se-â a Toronto, acompanhada por Jim 
Tester - ex-vocalista do The 
Association pela primeira vez para 
actuar no Toronto Centre for the 
Arts, a 23 de Setembro. Linda 
Gentille actuou ao lado do mestre da 
müsica, Liberace, durante dois anos, 
o que se evidencia no estilo que optou 
para os seus concertos. 
Para além da sua prôpria müsica, 
Linda Gentille fala nove linguas. Este 
conhecimento de lingua - incluindo o 
chinés, japonês, português, alemâo, 
francês, holandês, italiano, espanhol e 
inglês - faz corn que adicione um 
toque especial aos seus espectâculos 
por ter conhecimento de melodias 
que toca corn muita perfeiçâo. 
Uma das caracteristicas que Linda 
Gentille demonstra é a capacidade de 
tocar milhares de temas de memôria. 
De facto, durante os seus 

espectâculos, Linda Gentille pede ao 
püblico para nomear dez cançôes 
preferidas para depois o presentear 
corn uma rapsôdia desses temas. 
Uma das actividades que a tornou 
ainda mais conhecida no mundo 
müsica prende-se corn os concertos de 
beneficiência que faz para ajudar as 
crianças a combater o flagelo da 
droga. Linda Gentille estarâ agora 
em Toronto a 23 de Setembro. Para 
mais informaçôes poderâo visitar a 
pâgina electrônica de Linda no 
www.gentille.com ou contactar o 
nümero 416-406-0046. 

illillillillillillilTr 
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Semana da Cidadania 
A importância de ser canadiano 
Entre 15 e 21 de Outubro celebra-se 
a Semana da Cidadania no Canada. 
Durante esta semana, o governo 
canadiano convida as pessoas a 
reflectirem, participarem e 
contemplarem a importância da 
aquisiçào da cidadania deste pais, 
relembrando que nunca é tarde 
demais para a adquirir. 
Um exemple disse foi dado pela 
imigrante da Jamaica Lydia Poole 
que adquiriu a cidadania canadiana 
quando se encontrava no hospital e 
contava jâ 94 anos de idade. Cerca 
de 150.000 imigrantes tornam-se 
cidadâos canadianos anualmente. 
Ao adquirir a cidadania o cidadâo 
ganha determinados direitos que 
nào possui. Deles fazem parte o 
direito ao veto, sair e entrar no pals 
quando muito bem entenderem e 

pelo tempo que quiserem, poder 
trabalhar a nivel do governo federal 
e obtençâo do passaporte canadiano. 
O facto duma pessoa adquirir a 
cidadania canadiana nâo minimiza 

de nenhuma forma a importância 
das suas origens. 
Sendo o Canadâ um pais de 
imigraçâo, é dever do cidadâo 
canadiano orgulhar-se da sua 
cultura e preservâ-la, como disse 
tantas provas temos em todos os 
grupos étnicos estabelecidos neste 
grande pais. Orientada para a 
diversidade, a naçâo canadiana 
reconhece a contribuiçâo da 
imigraçâo no aumento da 
prosperidade econômica, no 
enriquecimento do patrimônio 
cultural e, em suma, no 
engrandecimento do pais.Caso 
pretenda obter mais informaçôes, 
telefone para o Ministério da 
Cidadania e Imigraçâo pelo numéro 
1-888-242-210Ü ou visite o seu Web 
Site em www.canada.gc.ca. 

Desmoronamento de 70 casas em Caracas 
Pelo menos 70 casas modestas de 
um bairro de Caracas 
desmoronaram-se terça-feira 
devido à chuva intensa dos 
ültimos dois dias na regiâo da 
capital venezuelana, informaram 
fontes dos bombeiros. 
A instabilidade do terreno e a 
força da chuva provocaram 

varies desmoronamentos no 
bairro Antimano, oeste de 
Caracas, informou o director da 
Defesa Civil, Angel Rangel. Nào 
hâ noticias de feridos. Rangel 
referiu que 500 pessoas, 
membres de 210 familias, 
ficaram sem lar e que outras 130 
habitaçôes correm risco de 

destruiçào devido à intensidade 
da chuva. 
Os bairros pobres da capital 
venezuelana encontram-se nas 
encostas das montanhas que 
rodeiam o vale de Caracas, 
situaçào que origina todos os 
anos desmoronamentos corn 
vltimas mortals e muitos feridos. 

CRÔNICA À DISTANCIA 
A AMEAÇA GLOBALIZADORA 
A globalizaçâo em curso no planeta, 
traz-nos a ameaça futura de um 
centre ünico de decisâo mundial -o 
tal "governo mundial"- ou da 
subordinaçâo a uns pouces destes 
centres decisores. 
A evoluçào tecnolôgica contribui, 
em parte, para que esta globalizaçâo 
se processe através da concentraçâo 
capitalista, sejam "lobies" privados 
ou capitalisme de Estado. 
A mesma evoluçào tecnolôgica 
faculta a estas concentraçôes 
capitalistas, privadas ou estatais, o 
contrôle mundial da comunicaçào 
social, estabelecendo-se assim o 
"pensamento ünico", o 
"politicamente correcte", os mitos, a 
mentira e a deturpaçâo controladas, 
as mortes dos Valores e das 
Ideologias, através de uma forte 
massificaçâo que visa desarmar a 
vontade e as opçôes individuals. 
A mediocridade é imposta no 
ensino e nos meios de comunicaçào 
social, para que a globalizaçâo 
possa, cada vez mais, controlar as 
pessoas, cada pessoa, eficazmente. 
A globalizaçâo nâo traz mais justiça 
social, melhor distribuiçào da 
riqueza. Pelo contrario, a exemple 
do que jâ se vê um pouco nos 
Estados Unidos, cria apenas duas 
classes sociais -as élites que decidem 
e as minorias, entretanto 

proletarizadas sob a 
ilusào de mais consume, 
as maiorias que executam. 
E para que passe 
despercebida esta nào 
distribuiçào justa das 
riquezas, os sistemas 
fingem pactuar corn 
minorias, em torn de 
"esquerda" mas sem 
repartir, sejam os pseudo- 
ambientalistas, sejam 
certes costumes sexuais, 
sejam certas experiências 
ditas culturais, sem arte e do maior 
mau gosto, etc., etc. 
Esta evoluçào politica do planeta, 
obviamente que nào serâ travada 
corn manifestaçôes violentas, como 
as que temos visto nalgumas 
importantes cidades europeias. 
Estes "holigans" pertencem a 
organizaçôes exôticas como as que 
mencionei, pagas e promovidas 
pelos grandes motores da 
globalizaçâo e pela comunicaçào 
social ao seu serviço, no sentido de 
desacreditar todos os adversaries da 
globalizaçâo. Inclusive todos os que 
a queremos moldar, sujeita a regras 
de respeito pelas diversidades. 
Paradoxalmente, e apesar de 
concentraçâo capitalista se tratar, 
mas privada ou, atençâo, de Estado, 
por esta ultima razào vemos 

fascistas, socialistas e 
comunistas a ela se render, 
mâos dadas corn os 
ultraliberais do 
capitalisme selvagem. 
Fascistas, socialistas e 
comunistas defendem o 
primado do colectivo 
sobre a Pessoa Humana. 
Nôs, os que seguimos o 
pensamento Personalista e 

Doutrina Social da 
Igreja Catôlica, 
entendemos que o 

colectivo esta ao serviço da Pessoa 
Humana. 
Pessoa Humana e nâo individuo. 
Pessoa Humana, centre de Direitos 
e de Deveres interactives corn a 
comunidade onde se integra. 
Assim sendo, a afirmaçâo da Pessoa 
Humana perante este fenômeno da 
globalizaçâo, terâ de prosseguir 
num acentuar do reforço das 
Identidades prôprias de cada 
Municipio e de cada Regiâo. Esta 
afirmaçâo institucional do Direito à 
Diferença, constitui o instrumente 
para que as pequenas comunidades 
nào sejam devoradas pelas 
imposiçôes colectivizantes da 
globalizaçâo, mas antes resistem 
através de meios prôprios para reger 
a sua vida, conforme as respectivas 
opçôes e Valores. 

Pneus 
escondiam 
161 quilos 
de cecaina 

A apreensâo de cerca de 161 
quilogramas de cocaina, o 
desmantelamento de uma empresa 
que, situando-se na Linha do 
Estoril/Cascais, tinha como 
objective exclusive encobrir as 
actividades de uma rede de trâfico 
de estupefacientes e a detençâo de 
dois cidadâos estrangeiros 
responsâveis pelas respectivas 
transaçôes, foi o resultado de uma 
operaçâo que acaba de ser levada a 
cabo pela Direcçâo Central de 
Investigaçâo de Trâfico de 
Estupefacientes (DCITE) da Policia 
Judiciâria. 

A apreensâo estâ no grupo das 
maiores realizadas este ano pelas 
autoridades policiais. Esclarecendo 
que o culminar da operaçâo - cujas 
investigaçôes se vinham 
desenvolvendo hâ meses - ocorreu 
na passada segunda-feira, dia 10, 
fonte da Judiciâria sublinhou que a 
forma de dissimulaçâo que foi 
utilizada para o transporte da droga 
"é totalmente inédita". Corn efeito, ^ 
"é a primeira vez que se 'apanha' 
droga escondida dentro de pneus 
recauchutados", diz a referida fonte, 
aludindo à camuflagem onde foi 
encontrada a cocaina - 
especificamente, um lote de 25 
pneus de camiâo, cujo interior de 
cada um continha 13 embalagens de 
cocaina. De acordo corn fonte da 
DCITE/PJ, o transporte da droga 
era "efectuado em pneus que 
vinham em contentores, por via 
maritima, desde o Brasil e Panamâ, 
e se destinavam a outros paises da 
Europa e nào a Portugal". Tal 
transacçâo era feita a coberto de 
"uma empresa de importaçâo- 
exportaçâo estabelecida, hâ cerca de 
nove meses e de forma totalmente 
legal, na zona de Cascais/Estoril", 
adianta a mesma fonte policial, 
esclarecendo que "foi no interior das 
instalaçôes desta mesma empresa 
que se efectuaram as detençôes dos 
dois individuos, na sequência deles 
terem sido ali apanhados, em 
flagrante, a abrirem os pneus que 
escondiam a cocaina". 
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A banda XANADU, banda mista -dois rapazes e duas raparigas-, foi 
remodelada e surge no mercado com o seu novo visual e novas cançôes. 
Um lançamento da editora e distribuidora Ovaçâo, intitulado, "Sexto 
Sentido", e que contém mais 12 temas, da autoria dos irmaos Gibb, S. 
Pinto, T.C., Filipe Neves, Nuno Gomes dos Santos, 
Miguel Dias e Marco Quelhas. 
"Sexto Sentido", dos Xanadii, gravado nos Estüdios FN, tern produçâo, 
arranjos e direcçâo vocal de Filipe Neves. 
Divirtam-se ao som dos Xanadù, com os temas, Tragico, Olhos de Luz, 
Sem ti nao quero viver, Faz de conta, Uma chance contigo e Seduz, 
entre outros. 
Beleza, juventude, irreverência e muito ritmo, a receita do Xanadu para 
os tempos que correm. 
Xanadu, uma banda optima para animar as suas noites. 
Para contactos, visitem a web page; www.fnproducoes.com/xanadu. 

Leoes da Batalina 
com sucessos populares 
O Conjunto Musical Leoes da Batalha, gravou para a CasseNorte um 
CD com 20 temas populares, intitulado "O Melhor da Müsica 
Popular". Os oito veteranos elementos dos Leoes da Batalha gravaram 
velhos temas populares de autores desconhecidos do passado -as tais 
cançôes do Povo- e outras da autoria de Joaquim Mario, Floriano Leal, 
Antonio Pires, Manuel Pereira, To da Fonte, Emanual, Daniel Saraiva, 
Francisco Costa, Joaquim Pessoa, Albino Pinto, Joaquim Lopes, Joao 
Almeida, Carlos Agostinho e De Oliveira. 
Um CD com muita mùsica popular para agradar a "gregos e a 
troianos", para 
animar as festas 
caseiras dos 
portugueses 
onde quer que 
vivam. 
Do tema "A dor 
da Poesia" até o 
"Vida de 
Artista", passan- ” 0 
do por 
"Desgarrada 
dos Leoes da 
Batalha" e 'Ja 
nao apita o 
comboio", de 
tudo um pouco 
para alegria de 
quern gosta de 
se divertir, com 
os "Leoes da 
Batalha". 
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ROGERS VIDEO 

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. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

..sggÉlilsèil 
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FPTV-SIC tern o compromisso de trazer até 
si uma grelha de programaçâo variada 

e dinâmica, de nivel superior• 

mais porto de si, 

levante a 

Caixa Digital 

eneve Canal 

Festival Pertugnês 

TV - SIC. 

O ROGERS 
Digital Cable 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇAO 

O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV 

Acompanhe FPTV-SIC, 24 horas par dia. 
Para mais détaillés ligue para CIRV-fm: 

-J y ïiill 
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Alerta para retaliaçao da "hackers" 
Em duas notas publicadas na pagina 
oficial do National Infrastructure 
Proteccion Center (NIPC), organismo 
dedicado à protecçâo das infra- 
estruturas e sistemas vitais norte- 
americanos, o FBI lança um alerta 
para a possibilidade de um ataque 
maciço de hackers nacionalistas em 
resposta aos atentados da passada 
semana. Segundo os comunicados, 
um grupo que se diz constituido por 
"hackers patriotas" promete lançar um 
ataque em grande escala contra 
intéresses online de "todos os grupos e 
naçôes que se julgue estarem 
associados a esta ofensiva terrorista". 
De acordo com a policia federal, este 
grupo, que dâ pelo nome de 
Dispatchers, terâ jâ reclamado um 

ataque ao site oficial do regime talibâ 
de Cabul. Os hackers terâo também 
afirmado que, a partir de ontem, 
estariam em condiçôes para encetar 
uma ofensiva sem precedentes, 
visando especialmente estruturas 
ligadas aos sectores financeiro e de 
telecomunicaçôes. Para o çfeito, os 
Dispatchers alegam dispor de mais de 
mil terminais sob o seu contrôle, 
prontos para servir de trampolim para 
os ataques. Por isso, afirma o FBI, "é 
de esperar que estes hackers disfarcem 
as suas operaçôes utilizando as 
moradas IP e sistemas pirateados de 
terceiros, nâo envolvidos". 
As autoridades advertem ainda para o 
perigo de surgimento de novos virus 
camuflados por nomes de ficheiro 

associados aos acontecimentos de 11 
de Setembro. Uma "nova versâo de 
um velho virus" terâ jâ sido detectada 
na Net, renomtada corn as iniciais do 
World Trade Center. 
"Existem um série risco de danos 
colaterais para todas as redes de 
computadores que nâo disponham 
das contramedidas adequadas", 
adverte-se no segundo dos 
comunicados, datado de segunda- 
feira. Por isso mesmo, no site do NIPC 
é dado o endereço de uma pâgina corn 
informaçôes ùteis sobre como 
conseguir proteccâo contra estas 
ameaças. A partir dali pode ser feito 
também o download do aplicativo 
Find DDoS que permite sondar um 
computador em busca das formas 

mais comuns e conhecidas de DDoS, 
um dos instrumentes de ataque 
preferidos por estes vigilantes. Os 
DDoS (Distributed Denial of Service) 
tornam inacessiveis todas as pâginas 
sobre as quais sâo lançados, negando 
sistematicamente qualquer acesso. 
Em ambos os comunicados, o FBI faz 
questào de condenar este tipo de 
iniciativas, lembrando que, por lei, sâo 
susceptiveis de ser punidas corn penas 
até cinco anos de prisâo. 

ProGuram-se namorados na Net 
Navegar na Net pode ser viciante, mas 
pode ser tambéfn uma boa maneira de 
encontrar amigos ou mesmo a sua cara- 
metade. Cada vez mais os sites cupidos, 
ou de encontros, sâo os mais 
procurados pelos cibernautas, révéla 
um estudo da Nielsen/NetRatings. Em 
casa ou no escritôrio os serviços 
prestados por este tipo de portais têm 
vindo a ser de dia para dia cada vez 
mais requesitados. Sô nos EUA 62 mil 
pessoas acedem â Net a partir de casa e 
8 mil do local de trabalho. 

Durante o mês de Agosto o Match.com 
(www.match.com) recebeu 
aproximadamente dois milhôes de 
visitantes. Neste portal, para além de 
uma pesquisa mais detalhada - sexo, 
cor de olhos, cabelo, altura, peso _ os 
internautas poderâo, depois de uma 
subscriçâo gratuita, colocarem as suas 
fotos online. Em segundo lugar estâ o 
www.Cupidjunction.com corn mais de 
um milhâo de visitantes. O 
funcionamento é praticamente 
idêntico â excepçâo da procura por 

âreas de residência. Quem sabe se o 
pecado mora mesmo ao seu lado? 
Tudo começou corn os anùncios nos 
jornais, depois corn a Internet e corn o 
aparecimento deste sites a transiçâo 
deu-se naturalmente. O isolamento, 
uma consequêneia das novas 
tecnologias, leva a que as pessoas 
procurem amizades na Rede. No 
endereço www.friendfinder.com sâo 
muitos os que anseiam encontrar uma 
voz amiga, alguém corn quem possam 
"estar". Aproximadamente um milhâo 

de cibernautas sente-se sô e procura 
novas amizades. 
Hâ lugar para todos sem qualquer tipo 
de discriminaçâo ou preconceito. 
Alguns destes sites têm âreas 
especificas para a comunidade "gay": 
ele procura ele e ela procura ela. "Este 
tipo de anùncios, ou portais, acordou 
muita gente que nâo tendo tempo no 
seu dia-a-dia recorre â Internet. Nos 
jornais as pessoas têm de dar a cara", 
disse T.S. Kelly, director da 
NetRatings. 

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. 

OUERtMOS fflZER O MESMO POR Si! 

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 
padrôes de vida! 

-PfR 
LL.B.O. 

CHURRA9QUEIRA 
GRILL HOUSE  RTPi 

Aqui ninguém 
paga impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
imposto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 

e sem taxa de imposto 

Cozinha tradicional 
portug^esa com 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College SU Toronto 
(College e Dovercourt) 

Réservas e encomendas para fora: 
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Criador de 
«Anaa Kournikovan 
vai conhecer sentença a 27 de Setembro 
Uma pena de 240 horas de trabalho ao serviço da comunidade 
foi O que o Ministério Püblico da Holanda pediu no julgamento 
do criador do virus "Anna Kournikova", que infectou 
computadores do mundo inteiro, em Fevereiro passado. O 
acusado é um jovem holandês de 20 anos, J. de Wit, que trabalha 
numa loja de informâtica e que nega ter criado voluntariamente 
aquele virus. A intençâo, segundo ele, foi apenas a de 
demonstrar as debilidades do programa de recepçâo e envid de 
correio electrônico da Microsoft. No final do julgamento, o 
advogado de Wit pediu a sua absolviçâo. A decisâo do tribunal 
deverâ ser-conhecida no proximo dia 27 

Mais uma polémica no e-mail 
À medida que a utilizaçâo do e- 
mail se vai generalizando, os 
problemas em torno desta forma 
de comunicaçào têm ganho 
novos contornos, principalmente 
no que diz respeito à violaçâo da 
privacidade de cada individuo. 
A Charles Russell, uma empresa 
de advocacia britânica, enfrenta 
uma acçâo judicial por parte de 
uma funcionâria de raça negra 
que alega discriminaçâo racial e 
sexual depuis de ter acesso a um 
e-mail que fazia referência à sua 

substituiçâo por uma "loura 
avantajada". 
Em causa esta um e-mail, escrito 
pelo advogado Adam Dowdney, 
que foi enviado apôs este ter 
conhecimento de que a secretâria 
de 32 anos se tinha despedido. 
"Sera que desta vez teremos uma 
loura avantajada? Nào deverâ ser 
mais problemâtica e pelo menos 
teremos mais diversâo!", dizia o 
e-mail. 
Tanto Dowdney como Charles 
Hopewell, outro advogado 

envolvido na redacçâo do e-mail, 
jâ enviaram um pedido de 
desculpas formai à sua ex-colega, 
tendo classificado o e-mail como 
apenas "uma piada". 
No entanto, a ex-funcionâria da 
Charles Russell ficou tào 
afectada pela situaçâo que o seu 
médico a considerou "doente de 
mais para trabalhar". A Charles 
Russell jâ disse que irâ defender- 
âe "vigorosamente" da queixa 
apresentada. 

Alargado o prazo para estabelecer acordo 
entre Justiça e Microsoft ^..nicrosoft.co. 
Mais um capitulo na "telenovela" 
que envolve a Microsoft e a justiça 
norte-americana. 
A juiza responsâvel por este caso 
alargou, em quatro dias, a entrega 
de um documento redigido em 
conjunto corn a Microsoft e o 

Departamento de Justiça, que tem 
como objectivo estabelecer uma 
base de entendimento para o 
encaminhamento do processo. 
Apesar dos adiamentos e pedidos 
de revisâo da sentença por parte da 
Microsoft, o prazo do inicio das 

audiências nâo sofreu alteraçôes, 
continuando marcado para o dia 
21. 

A empresa de Bill Gates foi acusada 
de monopôlio e concorrência 
desleal pela Adminlstraçâo Clinton 
em Maio de 1998. 

101 lança Radio Cotonete 
A Media Capital acaba de lançar o 
seu projecto radiofônico on-line, a 
Râdio Cotonete. Através do site, 
integrado no portai lOL, é possivel 
aceder a 10 canais de müsica e â 
emissâo de seis estaçôes de râdio do 
grupo. 
Direccionada para um pûblico-alvo 
"jovem e nacional", a Râdio 
Cotonete conta corn 21 
profissionais e algams consultores 
conceituados no meio radiofônico, 
como José Marino, Antônio Sérgio, 
Eduardo Cintra Torres, José 
Navarro de Andrade e Rui Portulês. 
Uma das novidades do site sâo as 
râdios personalizadas. Os 

utilizadores da Râdio Cotonete 
podem criar a sua prôpria râdio, a 
partir dos 10 canais de müsica 
(alternativa, baladas, clâssica, 
cotton club, dança, fado, jazz, pop 
up, portuguesa e teen). 
No periodo experimental, que 
decorreu entre 23 de Julho e 10 de 
Setembro, foram registadas perto 
de ()00 râdios'"privadas". 
Citado pélo site especializado em 
râdio Telefonia-Virtual, Diogo 
Leitâo, responsâvel pelo projecto, 
revelou que o break even da Râdio 
Cotonete serâ atingido dentro de 
très anos, segundo as provisoes 
da empresa. 

V7WW.cotonete. iol .pt 

cotonet 
As receitas serào provenientes da 
exploraçâo de banners 
publicitârios, alem de patrocinios 
e venda de bilhetes para 
concertos. Para mais tarde estâ 
prevista a venda de CDs. 
A telefonia on-line do Cotonete é 
suportada pelo protocolo 
multicast, com ligaçâo a vârios 
servidores, o que permite 
melhorar o fluxo de trâfego na 
Internet. 

é 0 sHe mais ràpido 
O portai Yahoo foi o que registou 
maior velocidade na abertura das 
pâginas, num indice comparative 
entre os 40 maiores sites de 
négociés, dos Estados Unidos. 
Corn um tempo de abertura 

médio de 0,26 segundos, o Yahoo 
ficou à frente de sites como o 
Altavista (0,50) ou Google (0,52). 
O indice, publicado pela empresa 
Keynote Business, verifica 
regularmente a velocidade de 

navegaçâo dos sites, testando o 
tempo dispendido pelo utilizador 
para aceder e fazer download das 
homepages. 
A anâlise dos sites foi efectuada 
entre os dias 27 e 31 de Agosto. 

WWW. 
SITES 

www.pinkblue.com 

Este é o site do seu bébé. Aqui tudo sobre 
alimentaçào, brinquedos, acessôrios e 
compras para o seu filho. Num espaço 
dedicado à informaçâo, veja os conselhos 
dos pediatras. Ainda um link para serviços 
como, por exemplo, infantérios. 

CRIANÇAS 
http://cleverisland.sapo.pt 

Agora um site para os seus filhos mais 
crescidos, a llha das Descobertas. Nesta ilha 
Virtual pode ser feita uma aprendizagem 
divertida online, através de jogos, 
experiências éducatives, apelos à 
criatividade, entre outras coisas. Para 
navegar neste site é, no entanto, necessârio 
pagar uma subscriçào anual. 

EUA 
www.usinfo.State.gov 

Este é o site oficial do Departamento de 
Estado responsâvel pelo terrorisme). 
Diariamente actualizado corn informaçôes 
transmitidas pelo Governo americano e corn 
estudos sobre o terrorisme, este pode ser 
um bom meio para acompanhar a situaçâo. 

JUVEIMTUI3E 
www.jovem.te.pt 

Este é um site dedicado às crianças e 
adolescentes. Um espaço corn informaçâo, 
müsica, dados sobre cinema, televisâo, 
viagens e aventura, desporto, moda, 
emprego e muitas outras coisas. E ainda um 
local para apoio escolar, corn dossiers corn 
matéria e exercicios. 

GOYA 
goya.unizar.es 

A pretexto das comemoraçôes dos 250 anos 
sobre o nascimento do pintor espanhol, a 
Universidade de Saragoça lançou, em 1996, 
este site inteiramente dedicado à sua vida e 
obra. Passados cinco anos, a pagina 
permance actualizada, oferecendo uma 
notâvel exposiçâo virtual de todos os 
trabalhos de Goya. 

□ALI 
salvaâordalimuseum.org 

Pagina exclusivamente dedicada ao culto da 
memôria do grande nome espanhol do 
surrealismo. Biografia, obra, noticias sobre 
iniciativas culturais envolvendo o nome de 
Salvador Dali e uma panôpiia de 
merchandising inspirado na sua carismâtica 
figura. 

voz 
www.tonybennett.net 

Tony Bennett é uma das grandes vozes de 
sempre da müsica americana, capaz de 
ombrear corn Frank Sinatra. Como nâo podia 
deixar de ser, Bennett jâ estâ na Net corn 
uma pâgina oficial, onde é possivel ficar a 
conhecer tudo sobre a sua longa carreira e 
discografia. Viva Bennett, tào cheio de swing! 
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N"' HOROSCOPO 
CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Bom momento para cuidar de si. 
Dê maior atençào ao seu aspecto exterior, ao seu corpo, 
ao seu rosto, pois, obterâ resultados mais évidentes e um 
acréscimo de vitalidade e prazer. 

TOLRO - 21/04 A 20/0S 

Se os astros orientam, nao determinam, estejamos 
prevenidos contra as possibilidades menos agradaveis que 
eles. nos possam indicar. E que uma relaçao de conflito de 
Vénus e TJrano é propicia a acidentes caseiros, sobretudo 
corn objectos metàlicos aguçados.  

GÈMCOS - 21/05 A 20/06 ±L 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Conversas casuais poderào ter uma profundidade ' 
emocional maior, ou ganhar maior importância. 
Nesta altura os relacionamentos femininos poderào ter um 
papel fundamental na sua vida ou ensinar-lhe algo acerca 
de si prôprio. 

LcÀo 22/07 A 22/08 

ViROCM -23/08 A 22/0^ 
TT" 
•V 

Poderâ sentir-se disperso, hésitante ou dividido. 
Nâo desespere. Isso passa! É apenas um trânsito da Lua que 
esta a tornar mais évidentes os sens instintos, a sua 
sensibilidade. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Corn Vénus em conflito corn Ûrano obterâ resultados 
favorâveis em novos projectos ou no trabalho corn pessoas 
novas. No entanto, tenha cuidado para nào gastar dinheiro 
ou fazer investimentos impetuosamente, durante este 
trânsito. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/H 

Nesta semana poderâ ocorrer um pequeno atrito corn o seu 
amor ou corn um filho. 
Mas serâo também tempos ricos em novas ideias e em novos 
projectos que quererâ desenvolver corn amigos. 

Aproveite esta semana para dar mais harmonia ao seu corpo. 
Faça uma desintoxicaçào alimentar, procure um regime mais 
saudâvel. faça uma limpeza de pele, uma sessâo de sauna ou 
apenas uma cura de âguas. 
O seu corpo précisa, merece. 

A Lua em bom aspecto corn Plutào faz corn que as relaçôes 
corn aqueles que ama sejam inundadas por pequenas alteraçôes 
subtis. Pode bem ansiar por conhecer pessoas novas e 
"excitantes", correndo, assim, o riscc de prestar menos atençào, 
ou até mesmo abandonar, todos aqueles que jâ conhece bem. 

SAGITARIO - 22/11 A 21/12 

Corn a desarmonia entre a Lua e Neptuno, é melhor dedicar-se a 
um trabalho que exija poucos riscos de perdas financeiras ou 
poucas ideias originais. E um momento excelente para efectuai' 
todos os pequenos e “despreziveis” detalhes que os outros (ou 
você) negligenciaram. 

7 A 
w 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 J± 
Uma harmoniosa relaçâo entre a Lua e Saturno irâ trazer-lhe 
um pouco de tranquilidade e a possibilidade de ver 
finalmente concretizada uma dada situaçâo. 

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

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.com 

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino’s 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

(QjHOXVnDA. 

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

3526 Lakeshore Bivd.West 
Etobicoke, ON M8W1M6 

{Between Browns Une & Kipling) 

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

Fax: 1416)251-5906 
e-mail; subaru.sales@marinosautogroup.com 

Visite os nossos Dealers 
perguntepelo Pedro De Oliveira 

que terà o prazer em servi-lo na sua lingua. 
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RAMONES E 
SEX PISTOLS 
quase no Rock 

and Roll Hall 

of Fame 
Vdrios artistas que geraram 
culto no bar nova-iorquino do 
CBSB, como os Ramones, Patti 
Smith e os Talking Heads, sâo 
candidates a entrer este ano no 
Rock and Roll Hall of Fame, a 
par dos Sex Pistols, AC/DC, 
Black Sabath, entre outros. 
Dues das principals bandas do 
punk, os Ramones e os Sex 
Pistols, lideram a lista de 
votaçôes para a entrada neste 
ano no Rock and Roll Hall of 
Fame. Na lista de candidates 
para esta instituiçao sediada em 
Cleveland, encontram-se Patti 
Smith (um dos maiores simbolos 
féminines musicais dos anos 
setenta), os Talking Heads (que 
tiveram David Byrne como 
lider), os Black Sabath (banda 
historica do rock mais pesado), 
os AC/DC, Torn Petty and the 
Hearbreakers, Lynyrd Skynyrd 
e Jackson Browne. 
Apenas sete candidates poderao 
entrer no Rock and Roll Hall of 
Fame, eleitos por um comité de 
setenta membros (composte por 
musicos e jornalistas). Para um 
musico fazer parte do Rock and 
Roll Hall of Fame tern que ter 
uma carreira musical iniciada 
vinte e cinco antes. 

"BOMB THE 
PENTAGON" 
dos Primal Scream 

causa polemica 

Mani, 0 baixista dos Primal Scream, 
afirma ter ficado paralisado com 0 que 
aconteceu as cidades de Nova lorque e 
Washington, no dia 11 de Setembro, 
pouco tempo apos a banda ter 
apresentado um cançao nova intitulada 
"Bomb the Pentagon". 
O membro dos Primal Scream, Mani, 
declarou à pagina online do New Musical 
Express que a banda ficou "mortif icada" 
com 0 ataque terroriste de 
consequêneias trdgicas ocorrido em Nova 
lorque, Washington e no estado da 
Pensilvania. O estado de choque da 
banda é ainda maior tendo em conta que 
os Primal Scream apresentaram 
recentemente uma cançao nova, cujo 
titulo é "Bomb the Pentagon". 
"Encontro-me numa situaçSo bastante 
estranha. Estamos numa posiçao em que 
podemos ser linchados", acrescentou 0 
baixista ex-Stone Roses. 
As posiçôes anti-capitalistas, em 
especial contra os Estados Unidos, dos 
Primal Scream foram-se radicalizando 
nos ultimos anos, 0 que é notorio no 
ultimo album "Exterminator", a obra 
mais politico dos Primal Scream. 
A banda oriunda da Escocia, conhecida 
pelas suas posiçoes anti-mondrquicas, jd 
navia causado polemica quando se 
insurgiu publicamente contra 0 clima de 
histeria que se instalou no Reino Unido 
com a morte da Princesa Diana. 

"OVERCOME" 
dos LIVE é 0 hino das vitimas 
dos ataques terroristas 
A balada "Overcome" dos Live, incluida em "V", estd 
a ser alvo de um fendmeno curioso nos Estados 
Unidos, tendo sido eleita por muitas estaçoes de 
rddio como 0 hino de tribute ds vitimas dos ataques 
terroristas aos EUA. 
"Estes terroristas afirmam que nao tern medo de 
morrer. O que os Americanos precisam de dizer 
neste momento ao mundo é que nao tern medo de 
viver", afirmou Ed Kowaiczyk a propdsito dos 
acontecimentos relacionados com os ataques 
terroristas em solo norte-americano. 
Tudo aconteceu depois de, no passado dia 12, 0 site 
oficial da banda, em www.friendsoflive.com , ter 
resolvido disponibilizar esta cançao para download 
gratuito, em homenagem as vitimas dos ataques 
terroristas em Nova lorque e Washington. • • • • 
Madonna 
encerra digressao 
com discurso pacif ista 
Madonna, no ultimo concerto da sua digressao 
mundial de promoçâo ao album "Music", apelou à 
contençao a George W. Bush na resposta a dar ao 
ataque terroriste ocorrido nas cidades de Nova 
lorque e Washington. 
A autora de "Music" declarou: "na noite passada, 
fizemos um minuto de silencio pelos que morreram 
na terça-feira [dia 11 de Setembro]. Agora, 
gostaria de pedir uns momentos de silencio pela 
paz". Apos 0 publico ter cumprido os desejos de 
Madonna, muitos dos espectadores, dos vinte mil 
présentes, começaram a entoar 0 nome dos Estados 
Unidos, ao que a artiste respondeu com um 
conselho: "comecem a olhar para 0 mundo todo", e 
nao so para 0 Pais. 

"PORTO CANTADO" 
Reune musicos no coliseu da Invicta em Outubro 
O Coliseu do Porto recebc, nos dias 12 e 13 de 
Outubro, o espectdculo "Porto Contodo", que 
conta com cinco musicos ligados a esta cidade 
portuguesa: Rui Veloso, Sergio Godinho, Rui 
Reininho, Manuela Azevedo e Vozes da Rddio. 

Eis uma boa sugestao se estiver em Portugal 
nesta altura, o evento "Porto Cantado" estd 
integrado na programaçâo da Porto 2001 - 
Capital Europeia da Cultura, e junta em palco, 
nos dias 12 (sexta-feira) e 13 (sdbado) do 
proximo mes, no Coliseu do Porto, ds 22 horas. 

cinco nomes da musica portuguesa que estdo 
intimamente ligados d cidade Invicta: Rui 
Veloso, Sergio Godinho, Rui Reininho (GNR), 
Manuela Azevedo (dos CIS) e Vozes da Rddio. 
A direeçao musical deste evento é da 
responsabilidade de Manuel Paulo Felgueiras, um 
dos musicos da Ala dos Namorados. 
O espectdculo, com a duraçao prevista de duas 
horas, deverd inserir em cançoes expressamente 
reestruturadas para este concerto num cendrio 
concebido para a ocasiSo, segundo esclarece 0 

informativo da produçao do "Porto Cantado" 

IV/lusic Sk Video 

Queres o melhor da 
musica moderna 
portuguesa neste 
lado do Atlantico, em 
CD ou K7? 

416-539-0536 
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Adiamento 
das eleiçôes 
do C.G.P. 
A Embaixada de Portugal em Ottawa, 
e o Consulado Geral de Portugal em 
Toronto, informam os membros do 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas-CCP, Associaçôes, Igrejas, 
Instituiçôes e Orgaos de Informaçâo 
de Expressâo Portuguesa de que S. 
Exa. o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, apôs 
consulta aos membros do Conselho 
Permanente, assentiu no adiamento 
das eleiçôes marcadas para o 25 de 
Novembre de 2001, a fim de permitir 
a revisào da Lei No. 48/96, de 4 de 
Setembro. 
O processo de recenseamento eleitoral 
e a apresentaçâo de candidaturas 
serâo adiadas, aguardando a revisào 
da Lei pela Assembleia da Repüblica. 

ItITtRIItT: 

Novo ui'rus 
informàtico 
alcançou o Japâo 
Um novo virus informàtico atacou no 
Japâo os computadores de varias 
companhias e de uma Universidade, 
obrigando uma instituiçào bancâria a 
encerrar o seu site na Internet. 
"Houve varies cases de posslveis 
infecçôes até agora", disse Toshiaki 
Kokado, da Agência para a Promoçào 
das Tecnologias de Informaçâo, 
organizaçâo nào lucrativa que trata da 
segurança dos computadores do sector 
privado. Takao Ide, porta-voz da 
Tsuru Credit Union, instituiçào 
bancâria sediada em Fujiyoshida, 90 
quilômetros a oeste de Tôquio, disse 
que o banco encerrou a sua pâgina na 
Internet depois de descobrir que esta 
se encontrava infectada corn o virus, 
conhecido por "W32-Nimda". 
Apôs o encerramento, o banco deixou 
de aceitar pagamentos de contas e 
transferências de fundos de clientes 
através da Internet, disse Ide. 
Segundo Kokado, suspeita-se que 
muitas outras entidades japonesas 
estejam infectadas pelo virus 
informàtico, incluindo a Universidade 
Yamanashi Cakuin. 
Os computadores da agência noticiosa 
Kyodo, a maior db Japâo, e o jornal 
Chunichi, um diârio regional de 
Nagoya, também poderào estar 
infectados. As autoridades norte- 
americanas alertaram terça-feira para a 
possibilidade do "W32-Nimda" poder 
vir a afectar a Internet de forma mais 
devastadora que o Code Red, o virus 
que fez estragos na rede no inicio do 
Verào. Além dos ataques directes à 
Internet, o virus pode também viajar 
através do correio electrônico (e-mail). 
A mensagem de e-mail aparece quase 
sempre em branco, contendo um 
ficheiro anexo denominado 
"README.EXE". 

Estados Unidos nào partilharam 
"pianos précisas" corn Paquistâo 
Os Estados Unidos nâo partilharam "pianos precisos" de 
eventuais operaçôes militares corn o Paquistâo, declarou o 
porta-voz do ministério dos negôcios estrangeiros, Riaz 
Muhammad Khan, em Islamabad. 
Em conferência de imprensa. Khan indicou ainda que o 
apoio do Paquistâo à iniciativa norte-americana diz respeito 
"à guerra contra o terrorismo e nào à guerra contra o 
Afeganistâo e o seu povo". 
A decisâo paquistanesa de se opor ao terrorismo baseia-se 
numa questào de "principio" e o apoio oferecido aos Estados 
Unidos assenta na lôgica desse principio, acrescentou Khan 
na conferência de imprensa, que desde terça-feira se realiza 
diariamente. Questionado sobre a ameaça de represâlias 
afegâs em caso de apoio paquistanês a um eventual ataque 

norte-americano. Khan considerou ser prematuro falar de 
uma tal operaçào, sobre a quai os Estados Unidos "nâo 
partilharam qualquer piano preciso". 
Assegurou, neste passo, que o Paquistâo é "perfeitamente 
capaz de se defender". 
Igualmente questionado sobre a hostilidade crescente da 
opiniào pùblica paquistanesa. Khan lembrou que o 
présidente, Pervez Musharraf, multiplicou as consultas corn 
lideres de opiniâo, directores de ôrgàos de informaçâo e 
dirigentes politicos e religiosos, mas que o "governo estâ 
consciente das suas responsabilidades". 
O governo "nâo esquece as suas responsabilidades", insistiu, 
e "garantira que nào haverâ uma ruptura da ordem e da 
paz". 

Parlamento alemâo dâ "luz verde" 
para combater terrorismo 
Os partidos representados no Parlamento Alemâo 
(Bundestag) - corn excepçâo dos comunistas renovadores 
do PDS - aprovaram por grande maioria, uma moçâo de 
apoio ao governo federal, no combate ao terrorismo. 
Na votaçâo nominal realizada no Reichstag, em Berlim, 
565 deputados votaram a favor da moçâo, 40 votaram 
contra e seis abstiveram-se. 
No documento afirma-se que o Bundestag apoia 
‘veementemente’ os esforços dos Estados Unidos, da 
NATO e do governo alemâo para responder aos ataques 
terroristas em Nova lorque e Washington, ‘incluindo a 
disponibilizaçào de forças militares alemàs’. 
A abrir a sessào parlamentar, o chanceler alemâo, 
Cerhard Schroeder, reafirmou a ‘solidariedade 
incondicionaP da Alemanha corn os Estados Unidos, 
assegurando que o seu pais ‘estâ disposto a correr riscos, 
mas nào a entrar em aventuras’. 
Reiterando que os atentados de Nova lorque e 
Washington se dirigiram ‘contra todo o mundo 
civilizado’, ressalvou, no entanto, que a Alemanha nào 
estâ em guerra contra qualquer estado, nem contra o 
mundo islâmico. 
‘Os atentados nos Estados Unidos foram expressâo de 

uma consciência criminosa, e nâo têm nada a ver corn 
religiào’, disse Schroeder, garantindo que os terroristas 
terâo de prestar contas pelos seus actes. 
O lider da bancada democrata-cristà, Friedrich Merz, 
saudou a declaraçào do chanceler e propos ao governo 
SPD/Verdes ‘uma aliança nacional da coesào’. 
Merz considerou também ‘inaceitâvel’ que a Alemanha 
seja um refügio para terroristas, numa alusâo directa ao 
facto de alguns dos suspeitos dos atentados terroristas 
em Nova lorque e Washington terem residido e estudado 
neste pais. 
‘A Alemanha tem de ajudar os Estados Unidos no seu 
prôprio interesse, porque Paris, Frankfurt ou Berlim 
também podiam ter sido alvo dos atentados terroristas’, 
disse o politico da CDU. 
Mais prudente foi o lider dos libérais, Cuido 
Westerwelle, que advertiu contra ‘uma fixaçâo apenas 
em meios militares’ para dar resposta aos terroristas. 
A chefe da bancada dos Verdes, Kerstin Mueller, 
garantiu a solidariedade dos deputados ambientalistas 
corn os Estados Unidos mas disse também que o 
problema do terrorismo nào se pode resolver ‘apenas 
pela via militar’. 

Imprensa alemâ alerta para nova 
vaga atentados, governo desmente 
A imprensa alemâ alertou para a possibilidade de uma 
nova vaga de atentados terroristas nos Estados Unidos e 
na Europa - que poderia começar sâbado -, mas as 
autoridades de Berlim classificam-nas de mera 
."especulaçâo". 
De acordo corn o semanârio alemâo "Stern", que cita 
fontes dos serviços secretos alemàes, grupos terroristas 
islâmicos poderiam estar a preparar entre 20 a 30 novos 
atentados. 
A "Stern" vai mais longe, acrescentando que os serviços 
secretos ocidentais advertem mesmo contra possiveis 
ataques corn armas quimicas e biolôgicas, référé hoje a 
agência noticiosa alemâ DDP, que teve acesso à ediçào da 
revista alemâ que aparecerâ quinta-feira nas bancas. 
Contactado pela DPA, a principal agência de noticias 
alemâ, o Promotor Püblico federal, Kay Nehm, que 
coordena as acçôes contra o terrorismo, recusou-se a 
fazer comentârios às revelaçôes da "Stern". 
As autoridades alemàs confirmaram, no entanto, que, 
apôs os atentados terroristas nos Estados Unidos, a 
policia judiciâria federal estâ a seguir cerca de 1.500 
pistas relacionadas corn extremistas. 
Ainda segundo a "Stern", os investigadores julgam que 
poderâ haver cerca de 30 agentes terroristas "congelados" 

(sleepers) na Alemanha, prontos a serem activados a 
qualquer momento, como sucedeu corn os très 
estudantes de origem ârabe que residiam neste pais e 
participaram presumivelmente no sequestro dos aviôes 
utilizados nos actos terroristas contra o World Trade 
Center e o Pentâgono. 
Outra noticia, esta publicada hoje pelo matutino "Die 
Welt", sobre a existência de uma central terrorista 
islâmica em Frankfurt foi, entretanto, também 
desmentida pelo ministro do interior do "land" de 
Hessen, Volker Bouffier, que disse nâo haver "quaisquer 
indicios" para comprovar esta tese. 
O canal alemâo de televisâo NTV foi mais longe, 
apoiando-se em fontes da segurança norte-americana, e 
divulgou que hâ o risco de novas actividades terroristas 
no proximo sâbado, 22 de Setembro. 

A NTV cita o présidente da comissào dos serviços 
secretos no Senado norte-americano. Bob Craham, a 
dizer que "sào de recear mais atentados nos Estados 
Unidos e noutros paises". 

Em declaraçôes à DPA, os porta-vozes do ministério 
dos Negôcios Estrangeiros alerhào e do governo federal 
disseram nào ter quaisquer informaçôes sobre uma 
eventual nova onda de atentados. 
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COMUNIDADE 

Por mfrtfvo» impre>1sto$, e até por razdes de intéresses 
locals, este progratna poderà sofrer algumas aiteraçôes. 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 
Sanyo DG-CIO 

245. 11^ 

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

Panasonic RX-D13 
«160.®“* 

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

Sanyo MGD-Z190 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM ^ U |j 
Cassette/Recorder Player * 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

‘^Plus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) S37-1068 
Estes radios estâo à venda nos seguiirbes locais: 
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: 537-7606 

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

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 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

00* *125 

*150.“- 
CD Portable, Digital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 
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CLASSIFICADOS 

Pessoal para companhia de alarmes corn 
ou sem experiência, contactar George. 
Tel.; 905-5D2-8288. 

Empregada corn experiência para agência 
de viagens, enviar résumé à atençào 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. 

Empregada para balcào de churrasqueira, 
Tel.: 416-537-3175. 

Cozinheira corn experiência, contactar 
Emilia. Tel.: 416-534-7354. 

Pessoa para renovaçôes corn experiência 
em carpintaria, contactar Henrique 
Andrade. Tel.: 416-242-7000. 

Pedreiros, contactar Henrique. 
Tel.: 416-805-1333. 

SONA 
Distributors Inc. 

ISINCC 
1978 

Especialista em 
Electrodomésticos 

de 220V/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 Internaclonais 

15SO 5t:eeles Ave. W. 
at: Duffer in St:. 

Tel: CS053 6BS-3734 

UICQJlLrDMLC 

Carpinteiro de acabamentos corn alguma 
experiência em renovaçôes, contactar 
John. Tel.: 416-738-0145. 

Assistente de cabeleireira, contactar 
Manuela. Tel.: 905-270-6550. 

Jardineiros, contactar Fernando. 
Tel.: 416-399-9694. 

Carpinteiros de acabamentos corn 
experiência. Tel.; 416-315-3522. 

Cozinheiro/a corn experiência. 
Tel.: 416-656-4237. 

Vendedores para 
O jomal 

“O Müénio” 

TeL 416-538 \M. 

Precisa-se de secretâria corn experiência 
para escritôrio de Advogados. 

Tel.: 416-535-6329 
Vendedores/as de automôveis 

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

Deve ter: Experiência no ramo 
aùtomôvel 
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 

Carpinteiros de acabamentos corn ou sem 
experiência. 
Tel.: 416-534-8218 depois das 19h00. 

Ajudantes de cozinha e empregados de 
mesa para a restaurante em Mississauga 
(Streetsville), contactar Frank ou Sil. 
Tel.: 905-819-1727. 

Mecânico que escreva e fale bem 
português e inglês, e pintor de automôveis. 
Tel.: 416-536-33^74. 

Ostras à Sultâo 
IHCREDIEriTES: 

Assine e divulgue Nome: 

O MILÉNIO   
Morada: 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 
C. Postal: 

Tel: ( ) 

1 molho de espinafres 
7 cebolafinamente picada 
30 ostras 
2 colheres de sopa de manteiga 
2 colheres de sopa de vinho de Jerez 
molho inglês q.b. 
queijo parmesâo q.b. 
sal q.b. 
salsa q.b. 

* pimenta e noz-moscada q.b. 
*piripiri q.b. 
*1 ovo 

PARA O MOLAO BRAACO: 

5 dl de caldo de marisco 
2 colheres de sopa de manteiga 
3 colheres de sopa rasas de farinha de trigo 

* sal q.b. 
sumo de limào q.b. 

(OnftCCÀO: 
Cozer os espinafres e escorre-los; espremê-los muito 
bem enquanto momos. 
Entretanto faz-se o molho branco: num tachinho 
juntar o caldo de marisco corn a farinha e a 
manteiga, levar ao lume brando mexendo sempre 
até engrossar; retira-se do lume, junta-se o ovo batido 
mexe-se bem e leva-se novamente ao lume brando 
durante +- 2 minutas; retira-se do lume e tempera-se 
corn umas gotas de sumo de limào e sal. 
Manter o molho branco dentro dé um tacho corn 
âgua quente para nâo arrefecer. 
Abrem-se as ostras e deixa-se nas metades das 
conchas mais fundas, colocam-se as metades num 
tabuleiro coberto corn uma camada de sal grosso. 
Dividese o vinho Jerez sobre as ostras, deitando 
corn uma coüier de châ. 
Numa frigideira grande aquecer a manteiga e junta- 
se a cebola fmamente picada, deixa-se refogar em 
lume brando, mexendo sempre durante 4 
minutas, adiciona-se os espinafres e salteiam-se um 
pouco, junta-se 2 colheres de sopa de molho branco, 
a saJsa picada, o molho inglês o piripiri. 
Tempera-se corn pimenta, sal e noz-moscada ralada 
e mexe-se sempre em lume brando; retira-se do 
lume e espalha-se sobre as ostras. 
Tapam se todas as ostras corn o restante molho 
branco, polvüham-se corn bastante queijo ralado e 
levam-se a forno quente durante +-1.5 a 20 minutas. 

Sobremesa: 

Baba de ùmelo 
IncüCDicnus: 

* 7 lata leite condensado ; 
* 6 ovos. 

(OAPECCAO: 
Coze-se a lata de leite condensado na panela de 
pressâo durante 1 hora 
Deixa-se arrefecer. 
Junta-se as gemas dos ovos seguidas das claras em 
castelo, batendo muito bem. 

TSoni xzJlpatita! 
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SAUDE EM SUA CASA 
A lUTA CONTRA 0 TERRORISMO 
E JUSTIÇA E PAO 

16 de Setembro de 2001; sentô-me 
para escrever sobre a alimentaçào, e 
ao olhar para a televisâo vejo, corn 
horror, a destruiçâo causada pelo 
terrorismo. Ao ver, repetidamente, 
os dois arranha-céus a serem 
destruidos, e os escombros onde 
milhares de vitimas sucumbiram em 
escassos minutos, invade-me um 
sentimento de tristeza e de pésar, 
nâo sô pelas vitimas esmagadas pela 
derrocada, mas também, por todas 
as outras vitimas, moribundas ou 
caidas, mas que ficam para sempre 
ignoradas, numa violência de todos 
os dias, onde existe fome, miséria e 
exploraçâo; ou onde impera o 
despotismo e as violências que 
foram ignoradas, ou até 
abençoadas, pelo governo de quem, 
esta semana, sofreu, dentro de sua 
casa, tanta dor, terror e humilhaçâo. 
Noutros parses, esquecidos em 
outros continentes, donde nâo 
chega muitas vezes a informaçâo, as 
brutalidades sâo quase sempre 
caladas, e as verdades muitas vezes 
distorcidas, ou ignoradas; as vidas. 

la, parecem ter menos valor, ou 
talvez sô O valor necessârio ao lucro 
da exploraçâo! 
Ao ver os lâbios do Présidente a 
declarar a puniçâo, vejo uns olhos a 
promoter vingança, e chega-me 
novamente à mente os milhôes de 
vitimas, onde nâo hâ televisores 
nem arranha-céus, a morrerem de 
fome e violência. Vejo a 
desigualdade, até no significado das 
palavras, e pergunto a mim prôprio: 
O que é o terrorismo? __ E pérfido e 
horroroso, como aquela guerra a 
que alguns chamam santa, e outros 
dizem: digna para impor a justiça 
pela puniçâo, embora possa matar 
muitos inocentes; ou as guerras para 
alcançarem ainda mais poder, ou as 
matanças para retribuir vinganças. 
A apologia da guerra apoia-se na 
força bruta e nos instintos e muito 
pouco, ou nada, na razâo. A força 
das armas é oposta à lei e à justiça, 
e origina geralmente a repressâo; é 
um mau remédio, ou talvez veneno, 
que trâs perças de liberdades, ôdios 
e terror, numa espiral crescente, a 

fomentar cada vez mais mortes; 
num ciclo vicioso em que a 
violência alimenta e faz crescer cada 
vez mais a violência! 
A força das armas, embora seja 
tradiçâo, sô tem justificaçâo, se for 
para a defesa, ou se for para acabar 
corn mais violências e terror; se for 
para adquirir poder, fazer criar o 
medo, ou aumentar a posse, é pura 
prepotência: o terrorismo de estado! 
O que é que originou e fez causar a 
violência? Criou-se e modelou-se 
nela prôpria. Na criança esta apenas 
em potência, mas formou-se na 
familia, na sociedade ou no estado. 
Individuos violentos foram muitas 
vezes vitimas de horriveis violências 
quando eram apenas meninos 
inocentes! Sociedades que foram 
vitimas de opressâo e se tornaram 
racistas! Povos que hâ menos de um 
século, sofreram violências horriveis 
de terrorismo de estado, e hoje 
justificam-se na Histôria para 
conquistar a terra, praticando 
sevicias, prepotências, ou 
assassinates a que chamam guerra, 
noutros povos. E nâo é sô na Asia, 
Médio Oriente, nem na Africa!; foi 
também na Europa, na América 
corn maior acesso à cultura e 
educaçâo. Até o Far-West é um bom 
exemple; bom ou mau? câ esta 
outra vez a relatividade das 
palavras! 
Custa-me a acreditar!...., mas até a 
religiâo, criada para servir e adorar 
o Criador, serviu-se da violência 
para adquirir poder, e servir os 
poderosos, a fingir que servia a 
Deus. As fogueiras da Inquisiçâo, 
foram um dos terrorismes mais 
répugnante da Histôria, ao 
queimarem corpos vivos para lhe 
purificar a aima e confiscar os bens! 

16 de Setembro de 2001; O 
Présidente diz que a América vai 
combater o terrorismo, e jâ 
delineou o campo de combate;  
Bin Laden é o suspeito terrorista; 
apanha-lû, vivo ou morte, é o foco 
da batalha.! O comandante supremo 
da guerra ao terrorismo prépara o 
campo de combate e de pressées, lâ 
bem longe, a pressionar o governo 
do Paquistâo para permitir que no 
seu solo se comece a guerra: a 
pressâo militar a um pais dominado 
pelos militares, e habitado por 
muçulmanos, muitos deles 
fundamentalistas; estranha maneira 
de combater o terrorismo e criar a 
paz! O governo fundamentalista do 
Afeganistâo diz que nâo atraiçoa e 
entrega o seu irinâo de credo, e que 
ira lutar contra quem o atacar, 
rluma guerra santa contra a outra 
guerra; vai lutar contra os 
americanos que outrera os 

ajudaram corn biliôes de dôlares em 
armamento sofisticado, porque o 
seu fundamentalismo e fanatisme 
combatia os soviéticos que 
apoiavam um Afeganistâo sem 
religiâo. Ontem e hoje, o mesmo 
fermente que exalta terrorismes, 
produzido pela relatividade dos 
apoios, das ajudas em armamentos, 
dos sentimentos, ou falta*^ de 
sentimentos, das declaraçôes de 
guerra, das frases corn enganos, ou 
do engano das palavras. A puniçâo: 
uma filha bastarda da justiça, 
começa a mistura-se corn vingança, 
e a guerra a santificar-se, para 
abençoar em mârtires, alguns 
muçulmanos, como foi para os 
cristâos no tempo das cruzadas. 
Como se géra a violência do 
ressentimento? no ôdio, no 
sectarisme, no fanatisme e na 
traiçâo; o fermente sâo as guerras, 
ou as mâs experiências e enganos 
do passade. Dai résulta o 
terrorisme: a violência do 
ressentimento, socialmente 
organizado; a vingança reciproca 
faz corn que nâo acabe, num ciclo 
vicioso de perpetuaçâo! 
la para começar a escrever sobre 
calorias e alimentaçào, mas surgiu- 
me no ecrâ essa declaraçâo de 
guerra abstracta contra o 
terrorismo, que embora tenha sô 
suspeitos, é capaz de causar muitas 
mortes, corpos esqueléticos e 
muitas vitimas de terror. 
E muito dificil combater o 
terrorismo. Mas temos de combate- 
lo corn toda a força, urgêneia e 
dedicaçâo; o mais dificil nessa luta é 
que geralmente ele esta onde nâo é 
suspeito; muitas vezes encoberto 
por capas de poder, padrinhos 
poderosos, ou subornado pela 
corrupçâo. O terrorismo nâo tem 
uma sô cara, religiâo, ideologia, ou 
sô um lado. Tem de acabar, em 
todos os seus redutos, sejam eles o 
dos fanâticos, das vinganças, ou de 
estado. 
A paz e felicidade, sem terrores, sô 
se faz corn o diâlogo, respeito e 
compreensâo. Para que haja paz na 
Terra tem de haver Justiça, e um 
Mundo onde nâo faite a ninguém: 
nem a âgua, nem o pâo!. 

César Nunes Cordeiro, médico 

Aenergia do Sol, numa Terra 
rica em âgua e oxigénio, 
permitiu o aparecimento de 

vida no nosso planeta. A Terra, corn 
a sua vegetaçâo rica e variada, e 
uma abundâneia de muitas 
espécies, é uma fonte constante de 
alimentos. O homem ficou assim, 

► 
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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: 

M16)5344i520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - (4161534^520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefono: 416-534-5520 
0011 



O MILéNIO 
Quinta-feira 20 Setembro, 2001 

 ^ 

MISCELâNIA 

^pela força criadora da natureza, 
com as condiçôes necessârias para 
poder nascer, crescer, e desenvolver- 
se. Sô é pena que, muitas vezes, nâo 
saiba aproveitar, de forma racional 
e responsâvel, essa riqueza; e se 
esqueça de que para ter sossego tem 
de semear justiça e manter a paz. 
Para crescer e adquirir força, o 
homem, como qualquer outro 
animal, précisa de energia que lhe é 
fornecida pelas reacçôes quimicas 
produzidas pelos produtos 
alimentares, ou algumas substâncias 
do corpo. A essa produçâo e 
utilizaçâo de energia pelo corpo 
chama-se metabolismo, que pode 
ser anabôlico quando existe 
aproveitamento de energia para a 
formaçâo de massa corporal; ou 
catabôlico, quando a substância 
corporal é degredada corn 
libertaçào de energia. O 
metabolismo é responsâvel pelo 
aumento da massa e força, e pelo 
enfraquecimento do corpo, mas o 
que détermina a forma e, muitas 
vezes o funcionamento, incluindo o 
comportamento do ser humano, sào 
os genes herdados dos 
antepassados. O controlo do 
aumento de massa e crescimento é 
feito por hormonas; substâncias 
criadas pelas glândulas endôcrinas 
para regularem o desenvolvimento e 
o metabolismo do corpo. 

Os alimentos que fornecem energia 
podem pertencer, pela sua natureza 
bioquimica a très classes distintas: 
os glicidos, também chamados 
hidratos de carbono; as gorduras; 
ou as proteinas. A energia potencial 
dos alimentos é medida em calorias, 
que é diferente para cada classe de 
alimento; um grama de hidrato de 
carbono ou de proteina tem 3,6 
calorias enquanto um grama de 
gordura tem 9,3 calorias. Assim, 
cada grama de gordura, depuis de 
ingerido e utilizado, produz quase 
très vezes mais calorias do que um 
grama de glicido, ou de proteina; 
por isso as gorduras têm mais 
tendência para engordar do que os 
outros alimentos. Quando 
ingerimos mais calorias de que o 
nosso corpo nécessita, os alimentos 
depositam-se no corpo sob a forma 
de gordura. Corn a continuaçâo da 
ingestâo de calorias em excesso das 
necessidades metabôlicas do corpo, 
este torna-se cada vez mais pesado e 
obeso, podendo originar problemas 
mecânicos causadores de 
dificuldades de movimentos, 
desgaste prematuro das 
articulaçôes, fracturas em ossos 
enfraquecidos, e dores. O coraçâo é 
muitas vezes afectado pelo excesso 
de gordura e, em casos mais graves, 
a gordura também interfere com a 
respiraçào. 

NOSSAS DUVIDAS 
Estamos aqui novamente e 
nesta ediçào tentarei 
esclarecer Nossas Düvidas 
de como procéder corn 
nossas crianças depuis dos 
ültimos acontecimentos da 
semana que se passou. 
Todos nos, pais e 
responsâveis, estamos 
fragilizados, imensamente 
abalados emocionalmente 
e inseguros corn a tragédia. 
Sim, sem dùvida nenhuma 
se tratou de uma tragédia 
que nos deixou apreencivos 
inseguros. • 
Se nos adultos nos sentimos dessa 
forma, imaginem como nossas 
crianças se sentem ? 
Elas falam dos acontecimentos na 
escola corn os colegas e repetem 
exatamente as mesmas palavras, 
maneiras e indignaçôes de que nos 
comentamos corn os nossos cônjuges 
e amigos. Sim, a mesma maneira e 
atitude, pois somos sens exemplos e 
sens modelos. E elas nos imitam, por 
isso venho aconselhâ-lo, meu leitor, 
de como é importante manter a calma 
e ponderar as nossas palavras e atos. 
Sua criança ira falar corn você sobre o 
acontecido, e tentarei dar algumas 
sugestôes de como lidar corn os 
acontecimentos e perguntas que 
poderâo surgir. 
Tente explicar o que ocorreu de uma 
forma simples e curta, e évité entrar 
em detalhes e pormenores. 
Esteja preparado para confortâ-la, se 
ela se sentir preocupada e insegura 
corn a situaçâo. E nâo espere que ela 

I 
supere isso imediatamente, 
pode levar algum tempo. 
Mantenha a rotina diâria, 
pois é ela, a rotina, que 
proporcionarâ a sua 
criança a segurança de que 
ela nécessita. 
Compartilhe corn ela de 
sens sentimentos, de como 
se sente abalada, mas sem 
esquecer de transmitir-lhe 
segurança. 
Lembre-se que sua criança 
perceberâ se estiver ansiosa 

e nervosa, entâo tome precauçào e 
cuidado quando falar do incidente. 
Nâo a force a falar sobre o assunto, se 
ela nâo sentir vontade. E ao mesmo 
tempo fique atenta quanto ao seu 
comportamento, se ela esta ansiosa, 
dormindo mal, demonstrando algum 
medo em ir a escola ou de ficar longe 
dos pais. 
Limite o tempo de televisâo, 
especialmente os Programas de 
Noticias. 
Se precisar de ajuda, procure uma 
assistente social, uma psicôloga ou 
mesmo a escola. Entre em contato 
corn o Principal ou a sua professora. 
Todos estamos indignados e mesmo 
horrorizados, mas temos um papel 
importante diante de nossos filhos. 
Nâo podemos nos esquecer de manter 
uma atitude de proteçâo e calma. 
Se nâo conseguir através de palavras 
transmitir essa segurança e proteçâo, 
transmita através de gestos de 
carinho para corn eles. 

Que Deus nos proteja 

Corn a excepçâo do mel, fabricado 
pela abelha, os glicidos sâo quase 
sempre de origem vegetal,. Este 
grupo de alimentos inclui os 
açücares, que podem ser extraidos 
por refinaçào de végétais, mas sâo 
muitas vezes ingeridos como 
componentes nas frutas e végétais 
doces. O amido: um material 
farinâceo, abundante nos cereais e 
fécula da batata, é a matéria prima 
no fabrico do pâo, das farinhas e 
massas alimentares. 
As gorduras podem ser de origem 
vegetal ou animal, e sâo compostas 
por âcidos gordos em proporçôes 
variadas. Os âcidos gordos 
provenientes de gorduras animais, 
como a manteiga, banhas e 
toucinhos, sâo saturados", isto é: têm 
o mâximo possivel de âtomos de 
hidrogénio na sua molécula. As 
gorduras saturadas contribuem 
para o aumento de colesterol mau 
no sangue e podem originar 
depôsitos de gordura nas artérias, 
aumentando a possibilidade de 
tromboses e ataques de coraçâo. 
Corn excepçâo dos ôleos tropicais, 
como o de palma e coconote, que sô 
têm âcidos gordos saturados, alguns 
ôleos végétais sâo ricos em âcidos 
gordos corn menos hidrogénio nas 
suas moléculas; estes ôleos, entre 
eles o de girassol, sassafrâs, canola, 
de milho, ou o azeite, sào mais 
saudâveis, pois nâo contribuem 
para o aumento de colesterol mau, e 
podem contribuir para aumentar o 
colesterol bom que tem uma acçào 
protectora contra a oclusào das 
artérias e trombose. Os fritos e as 
margarinas sôlidas sào préjudiciais 
à saüde, pois quando se aquece um 
ôleo para fritar, ou se lhe aumenta a 
sua consistência para fabricar 
margarinas, os âcidos gordos 
tornam-se saturados e, portanto, de 
mâ qualidade. 
As proteinas alimentares de melhor 
qualidade sâo quase sempre de 
origem animal, pois sâo ricas em 

aminoâcidos essenciais: aqueles que 
nâo podem ser sintetizados pelo 
corpo e têm, necessariamente, de 
vir do exterior com os alimentos; 
por isso uma boa percentagem de 
carne magra, ou de peixe, 
preferivelmente cozido ou grelhado, 
é necessâria para uma boa 
alimentaçâo. As carnes brancas de 
aves, como a galinha e peru , ou o 
porco magro, sâo preferiveis às 
carnes vermelhas, ou às carnes corn 
gordura, que têm tendência para 
aumentar o colesterol. As proteinas 
végétais como as do feijâo, 
sementes, legumes e da soja, sào 
ùteis corn alimento, pois nâo 
aumentam o colesterol, mas sâo 
muitas vezes déficientes em 
aminoâcidos essenciais e vitamina 
B12; por isso, as dictas vegetarianas 
exclusivas sâo déficientes e nâo sâo 
recomendâveis. 
O numéro de calorias ingeridas na 
alimentaçâo, ou o exercido 
despendido a gastar calorias, nâo 
sâo os ünicos factores responsâveis 
pela gordura, ou magreza, do corpo. 
Contudo os excessos, ou as 
deficiências na alimentaçâo, sâo as 
causas principais das obesidades, 
aiiorexias, e deficiências 
alimentares causadas pela fome; ou 
vâo afectar o progjiôstico das 
doenças metabôlicas de origem 
interna, como a diabetes; uma das 
doenças metabôlicas mais môrbidas 
e prevalecentes. 
Foi a energia do Sol que tornou 
possivel a vida no Nosso Planeta, 
mas é a energia dos seres vivos 
terrestres, animais ou plantas, que 
dâo ao homem a sua ultima 
dimensào. O terrorismo cria-se corn 
violências e guerras; a saüde e 
felicidade sô corn o conhecimento e, 
sobretudo corn a Justiça e Paz! 
Compete ao homem preservar o 
equilibrio ecolôgico e a humanidade 
sobre a Terra, pois sô assim poderâ 
manter a vida, e a saüde fisica e 
mental. 

$5 

No Connection Fee 
(Sem Taxa de Ligaçâo) 

PORTUGAL 
MIN. $10 = 2i0MIN. 

BRASIL 
$5 = 41 MIN. $10 = 83 MIN. 

Ideal para frequentes chamadas teîefônicas 

À VENDA NO COMÉRCIO 
PORTUGUÊS E BRASILEIRO 

Tel. : 416-50 n-03 ^ 3 
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Espectàculo de KartCross na Serra da Atalhada 
A paisagem deslumbrante da Serra 
da Atalhada, em Penacova, serviu 
este passado fim de semana de palco 
para a realizaçâo da oitava prova da 

Taça Nacional de KartCross, que se 
disputou numa novissima pista 
construida na saibreira que existe 
perto do' conjunto de moinhos que 

1^ 

sâo, neste momento uma das 
atracçôes turisticas do concelho. 
Mais de 40 pilotos, separados por 
quatro grupos, deram um 
espectàculo a que varias centenas de 
adeptos assistiram corn entusiasmo, 
tanto nas mangas de qualificaçào,' 
como nas finais. 
A prova, levada a efeito pelo Clube 
Desportivo e Cultural, no âmbito da 
Associaçâo Nacional de KartCross. 
que organiza a Taça Nacional, 
principiou da parte da de manhà, 
corn a realizaçâo dos treinos de 
qualificaçào, logo marcados pelos 
acidentes, que inclusive deixaram 
um dos Karts de tal forma 
estragado, que nâo pode alinhar na 
prova. 
Depois do almoço, e jâ corn a plateia 
composta, iniciou-se a competiçâo a 
sério. 
Os primeiros a entrar em acçâo 

foram os Karts do Grupo 1, 
equipados corn motores de Citroen 
2CV, que apesar de serem os menos 
potentes, entusiasmaram a 
assistência e proporcionaram um 
bom espectàculo. 
No Grupo 2, destinado a motores de 
500 centimetros cübicos, o 
dominador foi Jorge Ralha, que fez o 
pleno, conseguindo a pole position e 
vencendo as duas mangas e final. 
Os KartCross corn motores de 600 
cc do Grupo 3 terâo sido aqueles que 
empolgaram mais o pùblico, pela 
espectacularidade das corridas, e 
também pela disputa acesa pela 
vitôria final. 
A Associaçâo Nacional de 
KartCross pondéra realizar ainda 
este ano, uma segunda prova da 
Taça Nacional na Pista da Atalhada, 
se forem reunidas as condiçôes para 
tal. 

"Ranking" FIFA / Portngal sobe 
do nono oara o quinto posto 
As recentes vitôrias frente a Andorra 
(7-1) e Chipre (3-1) fizeram Portugal 
subir do nono para o quinto posto do 
"ranking" da Federaçâo Internacional 
de Futebol (FIFA), publicado em 
Lausana, Suiça. 
Portugal, que tem quase assegurado 
um lugar na fase final do Mundial de 
futebol da Coreia do Sul/Japâo, em 
2002, passou a somar 732 pontos, 
ultrapassando a Espanha, corn 730, e 
estando a apenas dois pontos da 
Itâlia. 
No "top-10" registo ainda para a 
espectacular subida da Inglaterra, do 
15° para o nono posto, um "pulo" 
dado à custa da Alemanha, 
copiosamente derrotada em Munique 
pelos comandados por Sven Goran 
Ericksson, por 5-1. 
A "Mannschaft" deu um trambolhâo 
de sete lugares, descendu da quinta 
para a 12“ posiçâo, corn 708 pontos. 
No topo da tabela, a recente vitôria da 
Argentina sobre o Brasil (2-1), na 
qualificaçào sul-americana, aumen- 
tou a pressâo da équipa das "pampas" 
sobre o "escrete". 

O Brasil continua no segundo lugar, 
corn 799 pontos, menos 11 que a 
França, mas viu aproximar-se a 
Argentina, que passou a contar corn 
794 pontos. 

Classificaçâo a 19 de Setembro (entre 
parêntesis o lugar ocupado hâ um 
mes); 

1. (1) França 810 pontos 
2. (2) Brasil 799 
3. (3) Argentina 794 
4. (4) Itâlia 737 
5. (9) Portugal 732 
6. (7) Espanha 730 
7. (6) Colombia 719 
8. (10) Holanda 717 
9. (15) Inglaterra 712 
10. (12) México 711 
11. (11) Paraguai 710 
12. (5) Alemanha 708 
13. (13) Jugoslavia 705 
14. (7) Rep.Checa 704 
15. (14) Roménia 695 

Psychic Studio 
"Tenhfi conhecimerno de tudo e tudo consigo ver. 
Digodhe o passado, o prescnle e o l'ulurp. Orientâ- 
lo-ei para uma vida melhor e mais,feiiz,i- Senie-se 
inl'eliz, sem sorte na vida e insatisïeilo tom l'alta 

de oportunidades'.’ Sente forças do rnal à 'àilta da 
sua pessoa? Poderei ajudâ-lo a eontrolàr a sua 

vida. A sua felicidadc e o scu sucesso sào o ipcu 
objectivo na vida. Tem problcrrKus corn rèlaœes de 

amtzade, de amor ou com d càsamento? Tem 
algum caso etn tribunal? Eu tehho a soluçào. liJma 

tradiçâo familiar e de varias gcraçôes, as rninhas 
poçôes, ôleos, crvas c vêlas podem e vâo ajudà-lo 

a cuidar das pessoas, razâo péla quai Deus rhc 
presenteou corn estes podcres. Deixe que tpmc 

em rninhas mâoS d sèu sofrimcnto-e a.sua d()r c o 
possa libcrtardc todas' as suas afliçôcs. Prometo e 

garante que os altviarei de todos os problemas. 
(iarantia absoluta nas leituras. 

615 Old Weston Road [entre a St. Clair e a Rogers) 
Disponivel para grupos. Consultas somente por marcaçâo. 

Tel.: 416-654-8703. Aberta das 10:00 as 20:00 horas. 

4^ geraçâo de psiquicos 
Bola de cristal e leitura 

das cartas de tarot 
Meditaçâo e purificaçâo 

ücfl niüonfli^iii 
FC Porto venceu noruegueses 
do Rosenborg por 2-1 
Os dragôes entraram corn o pé 
direito na Liga dos Campeôes, mas 
nâo se livraram de apanhar um 
valente susto. Corn o FC Porto a 
ganhar por 2-0, jâ o relôgio corria 
nos descontos quando Rushfeldt, 
que esteve corn um pé no Benfîca, 
pregou um valente susto, reduzindo 
para diferença minima. O sufoco 
nos ùltimos minutos foi enorme, 
mas o FC Porto conseguiu voltar 
para casa corn os très preciosos 
pontos e alguns milhares de contos 
no bolso. 

Mas nâo foi um jogo fâcil para o FC 
Porto que talvez tenha ouvido 
demasiado Octâvio Machado 
quando falava em respeitar o 
adversârio. A équipa entrou muito 
bem na partida e até marcou logo 
aos nove minutos. Mas a partir dai, o 
Rosenborg tomou conta do jogo e os 
dragôes viam-se e desejavam-se para 
conter o impeto atacante dos 
noruegueses. Sô a entrada de 
Paredes veio dar mais força num 
meio campo que até ai andaya 
desencontrado. 
O técnico português bem gritava no 
banco, mandando os sens jogadores 
terem atençâo nas marcaçôes, mas o 
ascendante era mesmo do 
Rosenborg. Durante meia hora 
quase nunca os azuis e brancos 
chegaram à baliza adversâria, 
enquanto a équipa de Trondheim ia 
criando algumas oportunidades de 
perigo, tal como sucedeu quando 
todos se preparavam para o 
intervalo. Skammelsrud, num livre à 
entrada da ârea, atira forte e 
colocado, mas a bola acabou por 
embater no poste da baliza portista. 
Se na primeira parte o FC Porto 
tinha marcado cedo, no segundo 
tempo voltou a repetir a gracinha. 
Servido da esquerda por Mârio 

Silva, Déco elevou-se mais alto do 
que os centrais adversârios e colocou 
a bola no fundo da baliza de Arason, 
para contentamento do banco dos 
"dragôes". 
Apesar da équipa se encontrar por 
vârias vezes em situaçâo de 
superioridade numérica e motivada 
pelos golos, os pupilos de Octâvio 
Machado demoravam muito a sair 
para o ataque e nem sempre da 
melhor forma. 
Corn Déco uns furos abaixo do 
normal, coube a Capucho a missâo 
de conduzir o ataque portista. Nem 
sempre o fez da melhor forma, mas 
na retina fica a imagem de como 
serviu Déco de primeira, para este 
depois entregar a Pena, que fez o 
primeiro golo. 
Do lado dos noruegueses, os homens 
da frente mostraram-se sempre 
muito irrequietos, criando muitas 
dificuldades à defesa portista, onde 
Jorge Costa e Ricardo Carvalho se 
mostraram bastante seguros na 
missâo de defender. Apesar de nâo 
se livrar do susto final, os azuis e 
brancos acabam por levar os très 
pontos para casa, que afinal era 
mesmo o mais importante. 
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OUMPICOS: 

Atenas2004 - Limitaçâo de 10.500 atletas e 300 provas 
Os Jogos Olimpicos Atenas2004 vâo 
desenrolar-se sob a égide da 
homogeneidade, com uma limitaçâo 
de 10.500 atletas e 300 provas no 
mâximo, a adaptaçâo de alguns 
desportos e um maior equilibrio 
entre homens e mulheres. 
A Comissâo Executiva do Comité 
Olimpico Internacional (COI), 
reunida em Lausana, debruçou-se 
exclusivamente sobre o programa 
desportivo dos Jogos de Atenas, que 
admitirâ 28 desportos, como em 
Sidney, com um controlo mais 
restrito do numéro de atletas por 
disciplina e de organizaçào em cada 
desporto. 

Para o atletismo e nataçâo. por 
exemplo, os dois desportos de topo 
do programa olimpico, o COI 
recomenda às federaçôes 
internacionais respeitar as quotas 
impostas contrariamente ao que 
aconteceu em Sidney, com 
respectivamente 2.146 atletas (a 
quota era de 2000) e 1.448 nadadores 
(quota de 1273), para um total de 
10.665 atletas (46 provas). 
Em Atenas, a nataçâo disporâ de 
1.300 lugares para 44 provas 
enquanto o atletismo nâo poderâ 
passar os 2.000 atletas (46 provas). 
Em Sidney certas federaçôes 
internacionais foram chamadas â 

razâo, como foi o caso da de boxe 
que teve de suprimir uma categoria e 
modificar todas as categorias de peso 
para o programa olimpico. 
A federaçâo internacional de luta 
(livre e greco-romana), quedeseja 
inscrever a luta feminina em Atenas, 
corn quatro novas provas, poderâ 
fazê-lo se retirar duas categorias nos 
homens. 
A mesma coisa acontece corn a 
esgrima: o COI disse sim â 
introduçâo do sabre feminino, corn a 
condiçâo de suprimir uma prova 
masculina (individual ou por 
équipas). 
O COI recomendou igualmente às 

federaçôes internacionais que 
revissem as quotas de qualificaçâo 
por disciplina corn o fim de poder 
controlar o numéro de participantes. 
"E preciso criar um maior equilibrio 
e vigiar um respeito restrito das 
regras definidas, senào nâo 
poderemos controlar nada", disse 
Gilbert Felli, director dos desportos 
no COI. 
Paralelamente à anâlise do programa 
de Atenas, o COI decidiu reconhecer 
oficialmente a Federaçâo de puxar a 
corda. Esta especialidade foi 
disciplina olimpica entre 1900 e 
1920. Mas, no entanto, nâo decidiu 
aceitar o culturismo. 

TflCfl Utffl 

Maritimo-leeds - O'leary confiante à chegada ao Funchal 
o treinador do Leeds United, de 

Inglaterra, chegou ao Funchal 

optimista para o encontro de 

hoje (quinta-feira) frente ao 

Maritimo, da primeira "mâo" da 

primeira eliminatôria da Taça 

UEFA, afirmando que "este nâo 

vai ser um jogo dificil". 

Para David OELeary, treinador dos 

lideres da "Premier League" inglesa, 
em declaraçôes exclusivas à Agência 
Lusa, os madeirenses nâo serào 
"muito dificeis", nâo acrescentando 
mais comentârios, quando, à entrada 
do autocarro no Aeroporto 
Internacional da Madeira, 
apercebeu- se de que o jornalista que 
o interrogava... nâo era inglês. 
Jâ os jogadores manifestaram 
estados de espirito distintos, casos do 
"gigante" australiano Mark Viduca, 
para quem esta partida "serâ dificil". 

uma opiniâo partilhada pelo seu 
companheiro de ataque Roby Keane, 
autor de um golo na jornada anterior 
da liga inglesa, ante o Charlton. 
Este serâ um reencontro entre 
madeirenses e britânicos que jâ se 
defrontaram na época de 1998-99, 
também em jogos da l/a 
eliminatôria desta prova, corn 
vantagem para os ingleses que, em 
Elland Road, venceram os "verde- 
rubros" por 1-0 mas, na segunda 
partida, viram um golo de Jorge 

Soares dificultarem-lhe imenso a 
tarefa, valendo aos ingleses a maior 
pericia as grandes penalidades por 
desempate. 
Actualmente, porque o Leeds 
cresceu e o Maritimo também, nâo 
se espera, paradoxalmente, mais 
assistência no jâ famoso "caldeirào 
dos Barreiros", sendo que, das terras 
de Sua Majestade, apenas deverào 
viajar cerca de duas centenas de 
adeptos, no fundo, sinais dos tempos 
que correm. 

1785 8t. Clair Ave., West, Toronto 

Grandes 
SALDOS de Verào 

em West York Chev-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 prestaçào até $500.00 

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

Marcus 
Vinicius 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas 

Victor Maciel 

Web: ^ 
E-mail 
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Equipas 

1BPAVISTA 
2 FC PORTO 
OMARiTIMO 
4BENFICA 
SGOIMABiES 
6 SETUBAL 

Il ISANTACURA 
ii 8GILVICEHTE 

G SPORTING 
10 FARENSE 
11BEUNENSES 
12U.LEIRIA 
13ALWERCA 
14 P. FERREIRA 
15BEIRAMAB 
16 BRAGA 
11SAIGBEIR0S 
18VARZIM 

I V E D M S P 

4 0 

5 3 
5 
5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
S 

5 
5 

5 

3 
0 

0 

3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 0 
1 3 
2 0 
1 2 
12 
1 1 

1 1 
0 2 

0 
2 
2 

.2 1 
2 1 

2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 

3 
4 
3 

10 
10 
10 
6 

12 
6 

6 
5 

3 
9 

5 

4 
5 
7 

6 

2 
4 

5 

3 
6 
7 
6 

7 
4 
5 
6 

5 

7 

5 
9 
5 

11 
5 

10 
13 

12 
10 
9 
g 
9 
9 
8 

8 
7 

7 
6 

6 
6 
5 
5 
4 
3 
2 

(5“jornada) 
Varzim-Belenenses,1-5 

Boavista - Uniâo Leiria. 1-0 

Benfica-FC Porto, 0-0 

Paços Forroira - Faronso, 1-1 

Santa Clara - V. Guimaràos. 2-0 

V.Sotûlial-Boira-Mar.4-1 

Marltimo-Alvorca,5-0 

Sporting-Cil Viconto, 3-1 

Salguoiros - Sp. Braga, 1-0 

(6“jornada) 
Sporting Braga - Santa Clara 

FC Porto-UitôriaSotûPal 

Oil Viconto-Boavista 

Boira-Mar-Saigpoiros 

Aivorca-Uarzim 

Uniâo loiria - Maritimo 

Faronso-Snorting 

Boiononsos-Boniica 

V. Gnimaràos - P. Forroira 

TflCfl UCfÛ 

POPTUCUESft DÊ fUTEBOL 
^ PROEissionaL 

CO elhores Iwlarcadores 

Resultados Proxima jorBada 

5 
FARY Paye (Beira-Mar) 

4 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

Luiz FILGUEIRA (Belenenses) 
Joào Fernandes "NECA" (Belenenses) 
Mitchell VAN DER GAAG (Maritimo) 
MARCO FERREIRA (Setübal) 
Marins NICULAE (Sporting) | \ 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

Marcos Nangi "MARCÀO" (Belenenses) 
Tomo SOKOTA (Benfica) 
Zlatko ZAHOVIC (Benfica) 
Renivaldo Jesus. "PENA" (FC Porto) 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 
Elisérgio da Silva "SERGINHO" (Boavista) 
ZÉ ROBERTO de Moura (Braga) 
Josieslei FERREIRA (Farense) 

O MILENIO 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
pROEISSIOnflL 

• ^ 

dÂassi^icaçâo T^^suâtadcs 
Equipas 

1AVES 5 12 
2NACI0NAL 5 11 
3 GRAVES S 19 
4ACA0EMICA 5 10 
5CAMPBMAI0REH 5 9 
6P0RTIM0NENSE 5 9 
7ESIAMA008A 4 8 
8 LEÇA S 8 
9 NAVAL 4 7 
10 U. LAMAS 5 5 
11BI0AVE 5 4 
120VARENSE 4 4 
13E$PINN8 5 4 
14M0REIRENSE 4 4 
15MAIA 5 2 
160LIVEIRENSE 5 1 
17PENAFIEL 4 1 
18 MAR/FEL 0 0 

Navai1°Maio-Ponafiol,2-0 

Moreirenso - Oiivoironso, 3-1 

Hacionai - Portimononso, 1-1 

Dosportivo Chavos - Loça, 1-0 

Sporting Espinho - Bio Ave, 0T2 

Dosportivo Aves - Maia, 2-1 

L Amadora - Uniâo Lamas, 3-1 

Académica - Campomaior„ 2-1 

Marco/Felgueiras - Ovarense (a) 

jOzàiicinia ^ozita^a 

Maia-Académica 
Penafiei - Estreia Amadora 

OvarenSe - Bavai 1° Maio 
Portimononso - Moreirenso 

Campomaiorense - Nacionai 
Loça-Dosportivo Aves 

Bio Ave - Dosportivo Chavos 
Uniâo Lamas - Sporting Espinho 

Oiiveirense - Marco/Felgueiras (al 

(a) Adiado até decisâo final do processo 

disciplinar instaurado ao Marco. 

Sporting coutra o 'lantasma" dos jogos fora 
O Sporting vai tentar hoje (quinta-feira) 
contrariât a tendência mais recente de 
nâo vencer jogos fora, quando defrontar 
os dinamarqueses do Midtjylland, em 
jogo da primeira "mâo" da ronda 
inaugural da Taça UEFA. 
No Silkeborg Stadium, a partir das 19:00 
locais, O técnico romeno Laszlo Boloni e 
os seu pupilos vâo lutar por inverter este 
rumo, meramente estatistico, mas que 
marca os ültimos anos do futebol 
"leonino" na Europa. 
O facto de o nome do Midtjylland, por si 
sô, dizer pouco ou quase nada nâo é 
suficiente para tranquilizar. Basta 
lembrar que hâ dois anos, os 
noruegueses do Viking bateram o 
Sporting por 3-0 no primeiro encontro e 
garantiram o apuramento em Alvalade, 
perdendo apenas por 1-0. 
O derradeiro triunfo dos "leôes" em 
terreno alheio nas competiçôes 

europeias remonta à época de 1992/93. 
Jâ la vâo nove anos desde que os "verde 
e brancos" venceram o Grasshopper, 
em Zurique, por 2-1, precisamente no 
primeiro jogo da primeira eliminatôria. 
Esta jornada acabou por ser de mâ 
memôria para o conjunto lisboeta, uma 
vez que a équipa suiça rectificou o 
resultado na segunda "mâo", vencendo 
no Estâdio José Alvalade por 3-1. 
Dai para câ, nunca mais o Sporting 
voltou a ganhar fora de portas. E foram 
16 os encontros que efectuou em 
terrenos adversârios, em oito 
participaçôes nas competiçôes 
europeias, das quais cinco na Taça 
UEFA, duas na Liga dos Campeôes e 
uma na extinta Taça das Taças. 
Além disso, o peso das derrotas nesses 
jogos é muito superior aos dos 
empâtes, uma vez que a équipa 
"leonina" perdeu 12 dessas partidas e 

garantiu a igualdade em apenas quatre. 
Dez desses encontros foram disputados 
em competiçôes de eliminaçào directa, 
ou seja, Taça UEFA e Taça das Taças, e 
sô por quatro vezes o resultado 
negativo no estrangeiro nâo significou 
o afastamento da prova. 
Os restantes seis desafios fora foram 
disputados na primeira fase das 
ediçôes da Liga dos Campeôes de 
1997/1998 e 2000/2001, e o melhor que 
os "leôes" conseguiram foi um empâte 
em Lierse (1-1) na primeira das suas 
participaçôes. De resto, cinco derrotas. 
Por outro lado, nas ultimas 10 
temporadas, o Sporting nâo foi além da 
primeira eliminatôria em cinco 
ocasiôes, todas na Taça UEFA, e na 
Liga dos Campeôes nunca passou da 
primeira fase. O balanço das 18 
presenças do Sporting na Taça LTEFA 
continua, todavia, a ser positivo. Em 72 

jogos, o conjunto de Alvalade soma 33 
vitôrias, 16 empâtes e 23 derrotas, 
tendo marcado 110 golos e sofrido 75. 
Nas 36 eliminatôrias disputadas, os 
"verde e brancos" ultrapassaram 18 e 
alcançaram a sua melhor prestaçâo na 
temporada de 1990/1991, em que 
atingiram as meias-finais. 
Depois de terem deixado para trâs 
Malines (Bélgica), Politechnica 
(Roménia), Vitesse (Holanda) e 
Bolonha (Itâlia), o Sporting falhou o 
acesso à final perante o colosso italiano 
do Inter de Milâo. Apôs o nulo em casa 
(0-0), a équipa entào orientada por 
Marinho Peres perdeu em San Siro por 
2-0. O maior feito europeu do Sporting 
continua a ser a conquista da Taça das 
Taças em 1964, em que bateu o MTK, 
da Hungria, por 1-0, apôs um primeiro 
encontro que terminou empatado a 
très golos. 

Fim do calvàrio para Ronaldo 
Apôs um logo calvàrio de 22 meses, o 
brasileiro Ronaldo vai retomar hoje 
oficialmente a competiçâo nas fileiras 
do Inter de Milâo, no encontro da 
Taça UEFA frente aos romenos do 
Brasov. 
"(^uero reviver as jornadas especiais. 
O prazer de jogar em conjunto corn a 
équipa e voltar a pisar um relvado 
para uma competiçâo. E o fruto de 

semanas e meses de trabalho. Nâo 
vejo a hora disto acabar", comentou o 
avançado brasileiro. 
Ronaldo foi declarado clinicamente 
recuperado a 08 de Março pelo 
professor Saillant, apôs duas 
operaçôes consecutivas ao joelho 
direito devido a rupturas de 
ligamentos, sofridas a 21 de 
Novembro de 1999 e 12 de Abril de 

2000. 

Desde entâo, o antigo jogador do PSV 
Eindhoven e do FC Barcelona 
trabalha empenhadamente para 
recuperar as suas capacidades 
atléticas e o ritmo de competiçâo e 
desta vez, ao contrârio do seu 
primeiro regresso prematuro, nâo 
quer precipitar os acontecimentos. 

"No outro dia, durante o treino, 
marquei um golo ao Toldo corn um 
pequeno balào e ele andou atrâs do 
mim pelo campo. Poder voltar a jogar 

é realmente uma grande alegria. Mas 
é preciso continuar a trabalhar corn 
calma e aclimatar-me aos poucos", 
admitiu. 

Ronaldo deverâ começar por ser 
utilizado durante meia hora ou numa 
das metades do encontro. 

O tempo pouco importa para o 
jogador, pois, o que realmente conta, 
é voltar a alinhar num encontro 
oficial, até porque se aproxima a festa 
dos seu 25" aniversârio, jâ no prôximo 
sâbado. 
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Apresentado estudo prévio para zona dosportiva do loiria 
O estudo prévio para a zona 
desportiva da cidade, que sofrerâ 
varias alteraçôes integradas na 
remodelaçâo do Estâdio Municipal 
para receber jogos do Campeonato da 
Europa de futebol de 2004, foi 
apresentado pela Leirisport à Câmara 
Municipal de Leiria. 
Algumas das principals novidades 
apresentadas pela empresa municipal 
que gere as estruturas desportivas, 
turisticas e de lazer, dizem respeito a 
alteraçôes ao projecto do estâdio. 
A construçâo de um denominado 
"fun center" e de um "multiplex 
serviços", onde ficarâ localizada uma 
zona comercial e de actividades de 
recreio no topo norte do estâdio, é 
uma delas e implicarâ a instalaçâo de 

uma bancada temporâria corn 
capacidade para 5.000 pessoas 
durante o Portugal2004. 
"É uma soluçào idêntica a outras 
adoptadas em estâdios na Holanda e 
Bélgica. Trinta mil lugares era uma 
lotaçâo excessiva para o tipo de 
espectâculos que o estâdio de Leiria 
receberâ depois do campeonato da 
Europa", explicou Paulo Rabaça, 
vereador do desporto da Câmara de 
Leiria. 
O Estâdio Municipal de Leiria ficarâ, 
assim, apôs o Portugal2004, corn 
capacidade para 25 mil espectadores. 
Pedro Faria, outro elemento do 
executivo da Câmara Municipal 
Leiria, salienta que o estudo "vem 
resolver algumas coisas menos boas 

que o projecto tinha: lugares a mais 
no estâdio e dificuldade de 
rentabilizaçâo dos trabalhos que vâo 
ser feitos na zona desportiva". 
A rentabilizaçâo do investimento feito 
no estâdio, orçado pela autarquia em 
sete milhôes de contos, serâ assim 
compensado através de receitas 
provenientes do "fun center" e do 
"multiplex serviços" a instalar no 
estâdio e também de um hotel e um 
"health club", a construir na zona 
desportiva, junto ao complexe de 
piscinas municipals. 

Na ârea envolvente ao estâdio vai 
nascer uma nova rede viâria, um 
complexe para treinos corn um 
campo sintético, zona de lançamentos 
e recta de tartan para atletismo, a 

instalar nos terrenes do horto novo, e 
diverses parques de estacionamentos, 
a maioria dos quais temporârios, para 
utilizaçào apenas durante o 
Portugal2004. 

Isabel Damascene, présidente da 
Câmara Municipal de Leiria, 
esclareceu que "serâ o Piano de 
Pormenor para aquela ârea que vai 
définir o que serâ feito nos terrenes 
onde vâo ficar as estruturas 
temporârias apôs o campeonato da 
Europa". 

A construçâo de um pavilhào 
multi-usos é uma das hipôteses 
avançadas pela présidente, estando 
ainda em estudo a construçâo de um 
centre de estâgio na freguesia dos 
Marrazes. 

Jocos OuriPicos 

Paîses enuolvidos 
deveriam ser excluîdos, Baar 
Roland Baar, représentante alemâo do 
Comité Olimpico Internacional, 
considerou que os Jogos Olimpicos 
estâo ameaçados devido aos recentes 
atentados nos Estados Unidos e, por 
esse facto, os paises que participaram 
nos mesmos deviam ser excluidos do 
evento. 
"Nâo devemos viver corn medo. Nâo 
vejo ameaçados somente os prôximos 
Jogos de Inverno (Sait Lake City) mas 
também os jogos seguintes", declarou 
Baar ao jornal berlinense Berliner 
Zeitung. 
Baar, de 36 anos, quâdruplo campeâo 
do mundo de remo, mostrou-se a 
favor da exclusâo dos Jogos Olimpicos 
de todos os paises cuja participaçâo 
nos atentados fique provada. 
"Se ficar comprovado que o governo 
afegâo participou activamente (nos 
atentados), serâ precise banir esse pais 
no piano politico internacional. Assim 

sendo, o COI nâo poderâ permanecer 
neutre", afirmou Baar. 
"Sou favorâvel a uma exclusâo, mas 
nâo sei se o meu ponto de vista 
alcançarâ a maioria. As decisôes 
tomadas pelo COI no passade nem 
sempre sâo compreenslveis", disse 
Baar. 
Por sua vez, a França anunciou que a 
estafeta para promover a "participaçâo 
da delegaçâo afegâ, de homens e 
mulheres" nos Jogos de Atenas, e 
agendada para 07 de Outubro em 
Paris, mantém-se calendarizada... "por 
enquanto". 
"Chamadas em solidariedade a favor 
das mulheres afegâs hâ muitas, mas 
neste momento é necessârio uma 
iniciativa. Farei tudo para que esta 
iniciativa nâo se desvie dos fins que 
nos fizeram colocâ-la em marcha", 
anunciou a ministra francesa da 
Juventude e do Desporto, Marie- 

George Buffet. 
Buffet afirmou ainda que a estafeta 
"Desporto e Cultura" estâ pendente de 
uma reuniâo que deverâ ter corn o 
ministro do Interior, Daniel Vaillant, 
ante os ültimos acontecimentos 
(ataques dos Estados Unidos) que 
colocaram o pais de sobreaviso. 
A estafeta, na quai se espera a 
participaçâo de atletas de todo o 
mundo, "nâo é mais do que uma 
etapa" para alcançar o objective do 
Afeganistâo participar nos Jogos, 
sublinhou a ministra, que revelou ter 
20.000 firmas de apoio às "irmâs 
afegâs". 
Entre os atletas que se solidarizaram 
publicamente corn esta iniciativa 
figura a argelina Hassiba Boulmerka, 
campeâ dos 1.500 metros nos Jogos 
Olimpicos de Barcelona, que jâ 
anunciou a sua presença na estafeta de 
07 de Outubro. 

Italia: 
Procuradoria décréta falêneia da Fierentina 
A procuradoria de justiça de Florença 
ordenou na quarta-feira a declaraçào de 
falêneia do clube de futebol Fiorentina, 
que tem nos seus quadros o 
internacional português Nuno Gomes, 
na sequêneia do inquérito aberto pelo 
tribunal de comércio. 
Esta instituiçào indicou, através de 

comunicado, que "exige a declaraçào de 
falêneia da Fiorentina corn a autorizaçào 
pro\tisôria de prosseguir o campeonato". 
O présidente do clube, Vittorio Cecchi 
Gori, alvo de outros processos judiciais e 
contestado pelos adeptos da Fiorentina, 
jâ anunciou a intençâo de vender a 
équipa. 

A Fiorentina, da Série A do campeonato 
italiano, atingiu no final da ultima 
temporada uma situaçào financeira 
critica, o que obrigou à transferêneia 
dos seus melhores jogadores, entre os 
quais o guarda-redes Francesco Toldo e 
o médio internacional português Rui 
Costa. 
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Boavista 
derrota 
Dinamo Kiev 
Boavista (Portugal), 3 - Dinamo Kiev 
(Ucrânia), 1. Jogo da segunda 
jornada do grupo B da primeira fase 
da Liga dos Campeôes europeus de 
futebol, disputado no Porto. 

Ao intervalo: 3-1. 
Marcador:l-0, Sanchez, 04 minutos 
1- 1, Ghioane, 05 
2- 1, Silva, 11 " ' 

1MICAELENSE 2 6 
2EAYAL 2 6 
3PRAIENSE 2 4 
4AGUIA 2 3 
5 MADALENA 2 3 
6ANGRENSE 2 2 
7ST.ANTÔNI0 2 2 
8 SANTIAGO 2 1 
9 BOAVISTA RIB. 2 0 
10 FLAMENGOS 2 0 

T^^sultadcs 

Aguia-Santiago, 2-1 
Flamengos-Faval.24 

Boavista Rib. - Micaelense, 0-2 
Praiense - Madalena, 8-0 

V 

fDzôxUna ^ozna^a 

Santo BntAnio-Aguia 
Santiago-Flamengos 

Fayal - Boavista Ribeirinha 
Micaelense-Praiense 
Angrense-Madalena 
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O BOAVISTA jâ esta no seu trono. 

Como campeâo que é, mantém a 

disposiçâu de dar continuidade a 

essa condiçâo* Entre provas 

nacionais e europeias,, o Boavista 

esta em grande. Liverpool passou, 

até à proxima, a 5a. jornada jà se 

foi, os pontos todos somados, tudo 

aos quadradinhos, BOAVISTA iso- 

lado na frente, corn 12 pontos! 

A seguir, à espreita, o FC Porto com 10 pontos, 
mercê do empâte a zéro na Luz, frente ao 
Benfica. Na luz, uma montanha de emoçâo e um 
"rato" como rsultado! 
Na escada seguinte, na casa correspondente ao 
terceiro lugar, temos Maritimo, Benfica, 
Guimarâes e V. Setübal, todos corn 9 pontos 
cada. 
Corn 8 pontos, na 7a. posiçâo, Santa Clara e Gil 
Vicente. 
Depots, com 7 pontos. Sporting, Farense e 
Belenenses; Uniâo de Leiria, Alverca e Paços de 
Ferreira, corn 6 pontos cada; Beira Mar e Braga, 
5 pontos; Salgueiros, 3 pontos e, o Varzim, ape- 
nas 2 pontos, na cauda do pelotâo. 
A procissâo vai no adro? 
Pois, pois, nâo comecem a somar agora que mais 

tarde... é tarde! 
A jornada 6 vem ai, corn mais uns joguinhos 
muito intéressantes. Tomem nota: 
Sexta-feira, dia 21 de Setembro, o Sp. Braga- 
Santa Clara, àslôhOO, corn transmissâo na 
SporTV. 
Sâbado, às 12h3ü, Porto-V. Setübal, corn trans- 
missâo na SporTV e às 16h30, Gil Vicente- 
Boavista, também corn transmissâo na SporTV. 
No domingo, dia 23, às llhOO, Beira Mar- 
Salgueiros e Alverca-Varzim. Ao meio-dia, Uniâo 
Leiria-Maritimo. Depots, às 14h00, Farense- 
Sporting, que poderâo ver na RTPi; às 16h00, 
Belenenses-Benfica, corn transmissâo na SporTV, 
e também à mesma hora, Guimarâes-P. Ferreira. 
Aceitam-se apostas... 

JMC 


