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nma simpatia ao servico da comunidade 
Para participar e encerrar o 
15°. Ciclo de Cultura Açoriana, em 
Toronto, esteve entre nos a Dra. 
Alzira Maria Serpa Silva, Directora 
Regional das Comunidades 
Açorianas. 
De tuna simpatia extrema e com sen- 
sibilidade fora do vulgar para o difi- 
cil lugar que ocupa, a Dra. Alzira 
Silva soube confraternizar sem 
deixar de lado as suas obrigaçôes 
para com a comunidade. Depois da 
sua participaçâo no Ciclo de Cultura 
Açoriana, tivémos o prazer de com 
ela dialogar e abordar alguns assun- 
tos de interesse gérai. 

Dra. Alzira Silva, Directora Regional das 
Comunidades Açorianas, na Galeria dos Pioneiros 
Portugueses na companhia do seu Assessor, da 
Dra. Aida Baptista e da poétisa Ana Julia Sança. 

Omuestra llgeira 
da Paaoaçâo, 

uma agraddwel 
surpresa. 

Recordo os tempos em que participei no 
Festival da Cançâo Infantil da Povociçâo, em 

Sao Miguel. Foi nessa altura que surgiu a 
Orquestra Ligeira da Povoaçâo, para fazer o 

acompanhamento dos jovens artistas de 
palmo-e-meio. 

«► 

' Vieira, Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Povoaçâo 
^ com sua mulher e a vox da Orquestra Ligeira da Povoaçâo, Délia Santos, na 
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O MILéNIO 

I Os Ministros da Justiça e Administraçâo 
I Interna da Uniao Europeia chegaram a um 
I acordo, em Bruxelas, quanto à pena minima de 
I oito anos de prisâo para casos de trâfico de seres 

humanos. 
Meu Deus, continuâmes corn trâfico de seres 
humanos! 
Dando mais corpo a este acordo, vai entrar em 
aeçâo a partir de 1 de Janeiro de 2002, o 
organisme de cooperaçâo judiciâria da Uniâo 
Europeia, denominado Eurojust. 
Apôs este acordo, o Comissârio Europeu da 
Justiça e Assuntos Internes, Antonio Vitorino, 
enfatizou a necessidade de nào dissociar o 
combate contra o trâfico de seres humanos da 
luta contra a imigraçâo ilegal. 
Os Ministros expressaram também a vontade 
politica de aplicar um conjunto de 12 medidas 

de luta contra o trâfico de seres humanos: 
actuaçâo global e integrada, troca râpida de 
informaçôes, criaçâo de células espeçializadas e 
multidisciplinares, anâlise estratégica do 
fenômeno, colaboraçâo operacional activa entre 
os Quinze e os paises candidates, adaptaçâo das 
leis, combate contra a corrupçâo, campanhas 
contra a prevençâo, apoio às vitimas, 
envolvimento na sociedade civil, melhoria dos 
equipamentos e luta contra a falsificaçâo de 
documentes. 
Se estas medidas forem aplicadas, tal como 
ficou acordado, nâo tenho düvidas que muita 
coisa mudarâ para melhor e o trâfico de SERES 
HUMANOS e actes de TERRORISMO vâo 
diminuir drasticamente. A desejâvel limpeza 
total nâo é possivel, mas corn esta Eurojust a 
funcionar tal como foi concebida, acabarâ corn 

a maioria da corja de malfeitores que abundam . ^ 
por esse mundo fora, quase impunemente. 
Mas O grande problema que sempre surge no 
mundo em que vivemos, é que as TEORIAS sâo ^ 
perfeitas mas, na PRATICA, tudo se transforma 4 
em alineas e virgulas, advogados e moralistas da J 
democracia e... tudo fica como antes, nas ; 
gavetas dos tribunais internacionais e na curta 
memôria de todos nos! 
Por a prâtica nâo corresponder à teoria, temos 
cada vez mais trâfico de seres humanos, 
imigraçâo ilegal e penas de extradiçâo à vontade 
do freguês... i 
Simplesmente, maquiavélico! ; 
Meu Deus, vamos continuar corn o mais que 
imoral trâfico de seres humanos? ” 
Nâo! Sejamos humanos, senhores! 

JMC 

com os leitores 

Olà, carfssimos leit:ores! 

Mais uma semana, mais uma 
ediçâo de O Milénio, mais sete 
dias de esperanças e îlusôes... 
A vida dà tanta volta que, o 
melhor, é lembrar coisas simples e 
alegres e deixando as tristezas 
para trâs. Valeu? 

O "The Portuguese Cultural Centre of 
Mississauga", realiza, amanhâ, sexta-feira, dia 5, 
pelas llhOQ, uma Conferêneia de Imprensa, na 
nova sede-social, no 53 Queen Street North 
(Mississauga Road e Britannia Road, West), em 
Mississauga. 
Boas noticias? 

A "Casa do Alentejo", em Toronto, realiza este fim- 
de-semana, Domingo, dia 7 de Outubro, o seu 
Torneio Anual de Tiro aos Pratos, no Toronto 
International Trap and Sheet Club, tendo para os 
âtiradores valiosos prémios, comes-e-bebes e aquele 
convivio à alentejana. Inscriçôes na Casa do 
Alentejo ou no Trap and Sheet Club. Informaçôes 
pelo telefone: 416 537-7766. Se nâo acertarem o tiro 
que acertem a... dentada! 

O SCB-Arsenal do Minho de Toronto, realiza as 
comemoraçôes do seu XV Aniversârio, nos dias 5, 
6 e 7 de Outubro. 
Na sexta-feira, Porto de Honra na sede-social às 
20h00, para socios, convidados e Orgâos de 
Informaçâo. No Sâbado, Festival de Folclore como 
habitualmente na St. Luhe School, a partir das 
17h00. No Domingo, encerramento das 

comemoraçôes com almoço de confraternizaçâo, às 
13h00, seguindo-se variedades e convivio. 
Parabéns, minhotos do Arsenal do Minho. 

Os jovens torontinos luso-canadianos, coordenados 
por Ana Bailâo e um grupo de entusiastas 
empenhados nos valores da democracia e na 
modernizaçâo da comunidade portuguesa de 
Toronto, assim como na valorizaçâo do papel social 
dos jovens e da sua participaçâo civica, corn vista à 
edificaçâo de uma sociedade cada vez mais justa e 
mais solidâria, realizam um churrasco na sede- 
social do FC Porto de Toronto e no parque 
automôvel da Caldense (Symington e Dupont), a 
partir das 17h00, do dia 13 de Outubro. A JS- 
Toronto, conta corn mùsica DJ e a participaçâo das 
bandas "Filhos da Mâe" e "Shed". Neste dia, as JS- 
Toronto, lança também neste dia uma pâgina 
informativa na internet. Informaçôes: 416 456- 
6138. 

O teatrOVAL, de Toronto, liderado pelo actor, 
autor e encenador luso-canadiano Helder Ramos, 
vai a Portugal participar no "7o. Festival de Teatro 
Cômi'co da Maia", no Café-Teatro da Maia, numa 
organizaçâo da Câmara Municipal da Maia, corn 
produçâo e direcçâo artistica de Teatro 
Art'Imagem. 
O teatrOVAL leva ao Festival a peça "Dô Ré Mi 
Pessoa", da autoria de Helder Ramos, com 
produçâo e assistência técnica de Andrea Picard, 
que serâ interpretada pela dupla de actores Helder 
Kamos e Andrea Picard. 
O teatrOVAL, que estreou esta peça no dia 1 de 
Novembre de 2000 no Espace Kiron, em Paris, no 
" lOo. Festival Internacional de Teatro Português de 
França", pretende criar uma cultura prôpria luso- 
descendente. Uma cultura que poderâ basear-se na 
cultura portuguesa, mas que nâo se limita a imitâ- 
la. Uma cultura de cidadâos que nâo sâo bem 

portugueses... nem "Canadians"! 
O Festival da Maia terâ lugar no dia 15 de Outubro 
de 2001. 
Informaçôes: teatrOVAL@excite.com, ou pelo 
telefone: 416 244-1986. Força, Helder Ramos. 

A Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de 
Câmara de Lobos em Toronto Inc. comemora o 
13o. Aniversârio no Sâbado, dia 20 de Outubro, no 
salâo do Canadian Madeira Club, com o jantar a 
ser servido pelas 19h00. Abrilhantarâ a festa 
camaralobense o conjunto Samba'2001. Divirta-se e 
saboreie um naco do Bolo Comemorativo dos 13 
anos da Associaçâo. 
Parabéns! 

No Sâbado, dia 27 de Outubro, às 18h00, realiza-se 
no salâo de festas da Local 183, o "3rd Annual 
Antonio Dionisio/Local 183 Scholarship Fund 
Dinner". 
Depois do jantar que serâ servido pelas 19h00, 
dirigirâo a palavra aos présentes, The Honourable 
Brian Tobin e The Honourable Jim Flaherty. 
Réservas, pelo telefone: 416 241-1183, Ext. 211, por 
intermédio de Ana Aguiar. 

O jovem autor, compositor e intérprete luso- 
canadiano de Hamilton, Rui Furtado, lança o seu 
novo trabalho gravado, intitulado "Aonde Estâs", 
no Oasis Convention Centre, em Mississauga, no 
Domingo, dia 18 de Novembre. 
Informaçôes : 905-387-7848, ou 516-4126, por 
intermédio de Zita Furtado. As nossas felicitaçôes 
ao Rui Furtado. 

Ao longo das pâginas de O Milénio encontrarâo 
mais iniciativas comunitârias. Espero vê-los por lâ. 
As festas e convivios sâo para todos nos. 
Saùde è até p'râ semana. 

JMC 

—;  
o MILÉNIO - Semanàrio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto M6J IWO 

Ontario-Canada 

Tel: (416) 538-0040 Fax: (416) 538-0084 

E-mail: info@omilenio.com 

y 

o MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 
Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redaeçâo - José Mârio Coelho 

Subehefe de Redaeçâo Domingos Melo 

Paginaçâo Electrônica - Jamie Iria e 

Domingos Melo 

Colaboradores: 
Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, 
Luis Fernandes, Ana Fernandes, 
Dr. César Cordeiro, Denise Guimaràes, 
Dra. Aida Baptista e Valéria Sales 

Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 
Joâo Lima (Ilha l'erceira), 
Gustavo Sousa Sâ (Porto). 
Dra. Lucinda Ferreira (Coimbra) 

Publicidade: 
Manuel Gonçalves, Bill Farsalas, 

Bon Falcone, Maggie Medeiros, 

Fâtima Martins e Lisa-Marie Teixeira. 

Bureau em Hull e Ottawa: 
Joaquim Medeiros 

Tel: 1-819-770-0740 

A 

y 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 4 Outubro, 2001 

 5 

PORTUGAL 

Côdigo da estrada em Portugal 
O novo Côdigo da Estrada, em vigor 
desde o dia 1 de Outubro, obriga as 
autoridades policiais portuguesas a 
exercer uma forte repressâo ao 
estacionamento irregular, seja em 
cima do passeio, em segunda fila ou 
sem cumprimento do pagamento de 
taxa quando isso é exigido. O 
bloqueamento e a remoçâo de 
viaturas sâo os procedimentos 
impostos pela lei. Fontes policiais 
têm vindo a passar a mensagem de 
que, durante alguns meses, bavera 
uma certa tolerância ao 
estacionamento ilegal, 
especialmente em relaçào ao uso dos 
bloqueadores de rodas - à 
semelhança do que sucedeu quando 
passou a ser obrigatôrio o uso do 
cinto de segurança -, mas o 
secretârio de Estado da 
Administraçâo Interna, Rui Pereira, 
indicou recentemente que "o 
controlo é mesmo para avançar". Até 
porque, assinalou, "um 
estacionamento disciplinado 
significa devolver a cidade aos 
cidadâos", algo que entende como 
"fundamental". 
O combate aos carros mal 

estacionados é apenas uma 
das guerras abertas pelo 
novo Côdigo da Estrada, o 
Decreto-Lei 265-A/2001, de 
28 de Setembro, composto 
por 175 artigos, que elege 
como principais inimigos a 
velocidade excessiva e o 
consumo de alcool. "A 
mensagem que deixamos a 
todos é 'se conduzir nâo 
beba'", indicou o ministro 
da Administraçâo Interna, 
Severiano Teixeira, na apresentaçâo 
da nova legislaçâo, feita sexta-feira 
em Lisboa, referindo-se à reduçâo da 
taxa minima de alcoolemia de 0,5 
gramas de alcool no sangue para 
mais de 0,2 g/l (na prâtica, as 
autoridades vâo reprimir a partir de 
0,3 g/l). Quanto à velocidade, 
embora sem baver uma mexida nos 
limites legais, é ampliada a 
capacidade de fiscalizaçâo, corn a 
introduçâo do conceito de 
'velocidade média', controlada 
através da colocaçâo de radares em 
dois pontos, equipamentos que 
ainda vâo passar por um processo de 
certificaçâo e aquisiçâo, o que 

demorarâ alguns meses. Igualmente 
sem condiçôes de entrar jâ em vigor 
é a obrigatoriedade de pagar as 
coimas em atraso para se efectuar as 
inspecçôes periôdicas obrigatôrias, 
uma vez que os centros respectivos 
ainda nâo acedem à base de dados 
da Direcçào-Geral de Viaçâo. 
As coimas têm igualmente de estar 
em dia para se renovar a carta de 
conduçâo ou impedir que a viatura 
seja apreendida quando se é 
apanbado a cometer nova infracçâo. 
Neste caso, como jâ acontecia corn 
os automobilistas estrangeiros, as 
multas sâo pagas no momento ao 
agente da autoridade, por dinbeiro 
ou cheque. 

CONTINEHTAL dispensa 6 funcionârios 
em Portugal entre 12 mil no monde 
A companbia aérea norte-americana 
Continental Airlines vai dispensar 
seis funcionârios em Portugal, no 
âmbito do programa de reduçâo de 
efectivos a nivel mundial anunciado 
a seguir aos atentados nos EUA, 
adiantou fonte da empresa. 
A Continental Airlines emprega em 
Portugal 42 pessoas e vai dispensar 
em todo o mundo cerca de 12 mil 
funcionârios, adiantou a mesma 
fonte, em declaraçôes â Agência 
Lusa. 

Entretanto, a Continental divulgou 
os dados estatisticos relativos a 
Setembro, que apontam para uma 
taxa de ocupaçâo “load factor” de 
61,4 por cento, 11 pontos percentuais 
abaixo dos 72,4 por cento 
contabilizados em igual mês do ano 
anterior. 
Para o periodo entre 11 e 16 de 
Setembro, a Continental Airlines 
anunciou um Aload factorE de 62,2 
por cento, tendo operado apenas 
corn 32 por cento da capacidade 

esperada. 
Logo a seguir aos atentados de 11 de 
Setembro, companbias aéreas norte- 
americanas e europeias anunciaram 
o despedimento de pelo menos 118 
mil funcionârios. 
A reduçâo de voos e conséquente 
dispensa de trabalbadores é a 
resposta das companbias aéreas â 
multiplicaçâo de perdas financeiras e 
aumentos dos custos de operaçâo 
résultantes dos atentados terroristas 
ocorridos nos Estados Unidos. 

Alegado 
comunicado 
terrorista a 
ameaçar 
Portugal é 
faiso - PJ 
o alegado comunicado do 
grupo islâmico Hezbollah que 
indica diversos locals em 
Portugal como possiveis alvos 
de ataque terroristas é faiso e 
foi foijado por alguém que 
quis "lançar a confusâo e o 
alarme". 

Esta é a conclusâo das investigaçôes 
feitas pela Policia Judiciâria (PJ), que 
procedeu a averiguaçôes sobre o 
conteûdo e a origem do comunicado 
recebido no dia 21 de Setembro no 
jornal Püblico e que abora foi 
noticiado pelo diârio 24 Hôras. 
"Rapidamente se concluiu que o 
mesmo era constituido por uma 
colagem de textos anteriores, 
disponiveis no site do grupo 
(Hezbollah, movimento radical 
islâmico corn base no Sul do Libano) 
na Internet e que alguns arranjos se 
adaptavam à situaçâo", diz uma nota 
da PJ hoje divulgada. 
Também pela investigaçâo da sua 
origem se veio a confirmar que "nâo 
se tratava de um verdadeiro 
comunicado do Hezbollah", no 
seguimento dos atentados terroristas 
de 11 de Setembro nos EUA e da 
reacçâo norte-americana e europeia à 
tragédia. 

FINE ► BS ORFUS < 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA I 

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

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

0 PELE DE OVELHA 
Malas, cintos, chapéus, cart:eiras, sacos, etc... 

Para elegância e conforto 

r:-4pzeseit tamos 

Léxna s 
Ladies’ Fashions 

UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAçâO COM OS MELHORES MATERIAIS IM 

5'bicl 
dignos de uma rainha 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa I maximo em 
classe e 

elegância para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 Aberto 
7 dias por semena 
das 10 am • S pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Vindimas à madeirense 
Houve a tradicional festa das 
Vindimas na sede-social do Canadian 
Madeira Club/Madeira House 
Community Centre, em Toronto. 
Foi um dia de festa, convivio e muita 
alegria. 
Os saudosistas puderam dar aso aos 
sens velhos habitos, esmagando a uva 
e provando o doce mosto com 
queijinho Vaquinha. 
Para além da vindima propriamente 
dita, houve exposiçâo de artigos 
afins, muita miisica e foldore. 
Curiosamente, como a fotografia 
demonstra e prova, a Direcçào do 
clube esteve na mesma mesa 

comungando da mesma refeiçâo, 
convivio e boa disposiçâo. Assim é 
que é bonito! 
Sâbado, dia 6 de Outubro, na sede do 
clube a grande noite da 
"Gastronomia Madeirense", com 
inicio as 19h00. Pratos regionais dé 
peixe e carne. Nâo faltem. Mûsica 
para dançar com os Tropical'2000 e 
actuaçâo do madeirense Jorge 
Carvalho, ex-solista dos Starlight. 
Réservas: 416 533-2401. 
Dia 13 de Outubro, excursâo ao 
Santuârio de Fâtima, em Buffalo, 
corn saida da sede do Canadian 
Madeira Club. 

ERVANMA VrrÔRIA inc. 
PRODÜTOS NA JURAIS E MÊDICINA HOMÊOPATICA 

Mtm/HC mmi entrevista corn o Natitristn Homeopata 
Antqnio Medeiros, jâ coin atws de experiêciii, 
tjiic O poderd ajudar na salnçao dos sens problemas. 

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

Um investimento de 29 mil contes 
Governo compra maquina para reciclar madeiras 
O Governo Regional comprou uma 
maquina trituradora de residues 
volumosos, para reciclar caixas de 
frutas, paletes, ramagens e madeiras 
em gérai, corn o objective final de 
valorizar os sens residues. Madeiras, 
paletes, ramagens e caixas de frutas 
podem ser jâ destroçadas na RAM, o 
que ira permitir a valorizaçâo dos 
seus residues. Tudo devido a uma 
nova maquina trituradora de residues 
solides volumosos. Trata-se de um 
investimento na ordem dos 29 mil 
contes e que servira de complemento, 
conforme referiu Manuel Antonio 
Correia, ao projecto "Unidade de 
Valorizaçâo de Residues da 
Madeira". Um projecto que ira mudar 
a realidade do sector na Regiâo e que 
contempla varias acçôes, entre as 
quais importantes transformaçôes na 
estaçâo da Meia Serra. Este projecto 
esta avaliado em 23 milhôes de 
contes. 

A Secretaria Regional do Ambiente e 
Recursos Naturals adjudicou, hâ 
pouco tempo, o fornecimento da 
maquina. A maquina jâ chegou ao 
Funchal e estâ instalada, a tltulo 
provisôrio, na Estaçâo de 
Transferêneia de Residues Solides do 
Funchal (Viveiros), onde irâ trabalhar 
até à conclusâo das obras de 
ampliaçâo e remodelaçâo da Estaçâo 

de Tratamento de Residues Solides 
da Meia Serra. Realce-se que, sô em 
caixas de frutas e paletes, sâo 
produzidas duas mil toneladas/ano 
daqueles residues. Segundo Manuel 
Antonio Correia, a mâquina em 
questâo irâ «permitir reduzir 
grandemente o volume dos residues 
de madeira* e, consequentemente, 
possibilitar o transporte de maiores 
quantidades e a conséquente reduçâo 
dos custos do transporte, quando os 
mesmos sâo enviados para reciclagem 
fora da Madeira». Isto para além de 
se ir aproveitar «uma maior 
quantidade deste tipo de residues, ao 
nivel da RAM, para ser enviada quer 
para reciclagem como para 
valorizaçâo (produçâo de estilha, 
compostagem, valorizaçâo energética, 
etc.)». E que, conforme destaca o 
governante, o novo equipamento irâ 
permitir melhorar a qualidade do 
processo de compostagem, que 
permite a reutilizaçâo dos detritos de 
madeira na agricultura e na 
jardinagem, principalmente. Este 
processo de compostagem serâ 
executado na prôpria Estaçâo da 
Meia Serra. O material recolhido a 
partir da mâquina trituradora vai, 
corn efeito, valorizar o composte, 
permitindo a sua utilizaçâo por 
agricultures e por jardineiros de 
forma biologicamente correcta. 

CDS/PP ratifica oito acordos 
de coligaçâo corn o PS 
o conselho regional do CSD/PP- 
Madeira ratificou por unanimidade o 
projecto de coligaçâo corn o PS/M em 
oito dos onze concelhos da regiâo 
autônoma para as prôximas eleiçôes 
autârquicas. 
O présidente dos populares 
madeirenses salientou que a 
aprovaçâo foi uma demonstraçâo 
expressiva da vontade e confiança dos 
militantes do partido neste projecto 
alternative ao PSD/M nos ôrgâos de 
poder local. José Manuel Rodrigues 

afirmou que "na Madeira nâo existe 
um verdadeiro poder local", 
acrescentando que os 
diferentes ôrgâos autârquicos sâo 
filiais do governo regional que 
acabam por nâo ser reivindicativos, 
nem lutam pelos interesses das 
respectivas populaçôes. O projecto de 
coligaçâo PS/PP-M para as eleiçôes 
autârquicas de Dezembro nâo 
abrange os municipios de 
Machico,Porto Santo e Câmara de 
Lobos. 
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Governo quer "novos" aluRos 
no ensino superior 
O Governo quer abrir o Ensino 
Superior a novos destinatârios, que 
poderâo ser admitidos através de 
mecanismos de reconhecimento das 
suas competências e habilitaçôes 
obtidas de maneira nâo formai. O 
objectivo é alargar a idade e natureza 
do Ensino Superior além da faixa 
etâria dos 18-24 anos, afirmou o 
ministro da Educaçâo à Lusa. 
Os exames extraordinârios de 
avaliaçâo de capacidade para acesso 
ao ensino superior, vulgarmente 
conhecidos por exames 'ad hoc', 
poderâo assim ser reformulados, 
adiantou. Actualmente, desde que 
tenha mais de 25 anos e nâo possua 
um curso secundârio ou équivalente 
nem um curso superior, qualquer 
cidadâo português pode candidatar- 
se ao exame 'ad hoc', composto por 
uma prova escrita de lingua 
portuguesa e uma entrevista, que 
pretende apreciar e discutir o seu 
'curriculum vitae' e a experiência 
profissional. Depois, o candidate terâ 
de responder a uma prova especifica, 
cujo objectivo é avaliar se dispôe dos 
conhecimentos indispensâveis para o 
ingresso e progressâo no curso 
escolhido. Agora, Jülio Pedrosa quer 
ampliar ao Ensino Superior o que a 
Agência Nacional para a Educaçâo e 

Eormaçâo de Adultes (ANEFA) faz - 
reconhecimento, validaçâo e 
certificaçâo de competências. "Hâ 
que posicionar o ensino superior 
para uma estratégia de educaçâo e 
formaçâo ao longo da vida", defende. 
Por esta razâo, também as pôs- 
graduaçôes estâo na mira das 
alteraçôes do ministro, que pretende 
flexibilizâ-las e alterar a sua actual 
duraçâo. De acordo corn Jülio 
Pedrosa, isto mesmo jâ estâ a 
acontecer em algumas instituiçôes. 

Tecnologicos 
mais curtos 

Outre dos objectives do responsâvel 
pela pasta da Educaçâo é expandir a 
oferta de cursos de especializaçâo 
tecnolôgica e tornâ-los mais curtos. 
Nesse sentido, defende que estes 
cursos sejam desenhados em 
articulaçâo corn as instituiçôes do 
ensino superior, para que estas 
reconheçam e creditem estas 
formaçôes. "Significa que estes 
pùblicos, que actualmente nâo têm 
ingresso directe no ensino superior, 
o possam fazer", explica. De prazos 
Jülio Pedrosa nâo quer falar porque, 
diz, tudo vai depender das 
instituiçôes, designadamente "da 

criaçâo de instrumentes crediveis e 
que dêem garantias". Recorde-se que 
as Grandes Opçôes do Piano (GOP) 
para 2002 realçam o inicio do fim 
dos bacharelatos e licenciaturas, tal 
como estâo actualmente. Jülio 
Pedrosa defende que, no proximo 
ano, a Declaraçâo de Bolonha seja 
objecte de um debate alargado, 
nomeadamente sobre o grau inicial 
de formaçâo e quai a sua duraçâo. 
Dos vârios objectives associados à 
Declaraçâo de -Bolonha, o ministro 
sublinha também o sistema de 
crédites, a estrutura de graus e 
diplomas e as condiçôes para 
estimular a mobilidade. 

Nuno Cardoso dosïsto da câmara do Porto 
"Evitar uma total fractura da cidade e 
um grande divisionismo". Foram estas 
as razôes que levaram Nuno Cardoso 
a afastar a possibilidade de se 
candidatar como independente à 
Câmara Municipal do Porto. 
Um reçue que foi saudado corn 
entusiasmo e alivio por Narciso 
Miranda, présidente da Federaçâo 
Distrital do PS/Porto, mas sem força 
para obter um comentârio do 
candidate apoiado pelo PS, Fernando 
Gomes. "A minha candidatura ao 
Porto séria sempre pela positiva, 
contra nada nem ninguém, e teria 
como objectivo levar os partidos a 
abrirem-se à sociedade e a derxarem 
de ser clubes de amigos, de interesses, 
quase mafiosos", justificou o autarca. 
Num encontre corn a Comunicaçâo 
Social, o actual présidente da Câmara 
Municipal do Porto assegurou que o 
que o move é apenas o interesse da 

cidade, considerando que acima de 
tudo é importante que o Porto se 
reassuma protagonista, algo que nâo 
pode fazer se estiver "dividido e 
fracturado". "Apesar do interesse e da 
importância que séria, do ponto de 
vista pedagôgico, da cidadania e do 
ressurgimento da democracia em 
Portugal, nâo considero que a minha 
candidatura fosse a melhor escolha", 
reconhece. Nâo se esquecendo de 
agradecer os apoios que recebeu nos 
ültimos meses, o edil sublinhou que 
esta soluçâo faz jus a todo o seu 
discurso politico, "pautado por um 
grande desapego ao poder e por 
fidelidade a valores, nunca pelo 
interesse prôprio e pelo interesse do 
poder". Durante o encontre corn os 
jornalista, Nuno Cardoso nâo deixou 
de minimizar a influência que 
eventuais pressôes do aparelho 
socialista possam ter tido nesta sua 

decisâo. "Se assim fosse, essas pressôes 
levariam-me antes, a tomar a decisâo 
contraria", admitiu. Nâo serâ surpresa 
para ninguém que o "nümero 2" de 
Fernando Gomes resguarde para jâ 
qualquer manifestaçâo de apoio à 
candidatura do seu padrinho politico. 
Pelo menos nos prôximos dias, Nuno 
Cardoso garante que ira manter a sua 
independência perante as vârias 
plataformas concurrentes às 
autârquicas do Porto. 

Dois reclusos mortos 
Diversos incidentes têm ocorrido, nos 
ültimos tempos, nos estabelecimentos 
prisionais. Dois reclusos foram 
encontrados mortos no Estabelecimento 
Prisional (EP) de Vale de Judeus, 
apresentando ambos indidos de terem 
sido esfaqueados. Na sequência do 
sucedido, as escaramuças e agressôes 
entre reclusos sucederam-se ao longo do 
dia, obrigando â intervençâo do Grupo 

de Intervençâo e Segurança Prisional 
(um corpo espedal da guarda prisional), 
cujos elementos ainda permaneciam nas 
instalaçôes prisionais, segundo adiantou 
fonte ligada â cadeia 
O crime obrigou o director-geral dos 
Serviços Prisionais, Joâo Figueiredo, a 
regressar a Portugal quando 
acompanhava o ministro da Justiça 
numa visita oficial à Rüssia, 

à facada 
aproveitando a escala do voo em Paris. 
As vitimas sâojosé Augusto Morgado da 
Costa Fernandes, 38 anos, que cumpria 
uma pena de 12 anos por trâfico de 
estupefacientes, e Elisio Oliveira Dias, na 
casa dos 20 anos, condenado pelo crime 
de homicidio qualificado. Um dos 
reclusos apresentava golpes profundos 
na cabeça, reveladores da violência do 
crime. 

"Suicida" 
de Aiverca 
acusado de 
iiemicidie 
O individuo que no domingo 

passade esteve o dia inteiro no alto 

de um poste de alta tensâo, em 

Aiverca, pedindo uma pistola para 

se suicidar, foi aHnal o autor do 

assassinio de uma prostituta e 

toxicodependente de Areozelo, 

Vila Nova de Gaia, tendo sido 

ontem detido pela do Porto, 

segundo uma fonte policial. 

O estranho comportamento de fuga 
parece assim encontrar justificaçâo 
na prâtica do homicidio. A detençâo 
do jovem, José Augusto Bernardo, de 
25 anos, foi confirmada pelo prôprio 
pai, José Bernardo, em declaraçôes 
pouco depois de a PJ ter estado na 
casa daquela familia de Areozelo, 
para procéder a buscas associadas à 
investigaçâo do crime. O crime terâ 
sido praticado na noite de sâbado, 
corn recurso a um ferro de 
construçâo civil, quatro vezes 
espetado no corpo da vitima, Regina 
Maria Silva Sousa, de 26 anos, por 
quem o homicida nutria uma paixâo 
e a quem queria tirar da prostituiçâo 
e da droga. 
E foi na manhâ de domingo, horas 
depois do homicidio, que José 
Augusto rumou a Lisboa. Regina 
Maria era toxicodependente, residia 
sô corn o pai déficiente, dado que a 
mâe falecera no passado mês de 
Maio. A sua ligaçâo às drogas surgiu 
na sequência da morte de um 
namorado num acidente de viaçâo, 
em cujo automôvel ela também 
seguia, facto que a terâ marcado 
psicologicamente. 
Na noite anterior à sua morte, Regina 
Sousa foi vista a entrar num 
automôvel proximo de sua casa, 
situaçâo que nâo levantou suspeitas 
jâ que a jovem dedicava-se à 
prostituiçâo. Segundo o CM apurou, 
tratava-se do presumivel autor do 
homicidio, interessado em que a 
vitima deixasse a prostituiçâo. Sô que 
naquela noite tê-la-â apanhado em 
flagrante, e, movido pelos dûmes, 
matou-a. 
Na opiniào de algumas testemunhas, 
tornava-se dificil para a jovem deixar 
a vida que levava por ser a maneira 
mais fâcil de arranjar dinheiro para 
sustentar a sua toxicodependência. 
"A Regina era muito boa rapariga, e 
sô quando nâo tinha dinheiro para o 
'pô' é que se prostituia. Ajudava 
muito o pai e estava sempre pronta 
para socorrer um amigo. Por isso nâo 
merecia tal morte", afirmou Joâo 
Adriano, amigo da vitima. 
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Orquestra Ligeira da Povoaçâo 
uma agradavel surpresa. 
Recordo os tempos em 
que participei no Festival 
da Cançâo Infantil da 
Povoaçâo, em Sâo 
Miguel. Foi nessa altura 
que surgiu a Orquestra 
Ligeira da Povoaçâo, 
para fazer o 
acompanhamento dos 
jovens artistas de 
palmo-e-meio. 

Se a memoria nâo me falha, 
lembro-me de que o condutor do 
carro da Camara Municipal da 
Povoaçâo, era miisico e foi 
primeiro Maestro da Orquestra. 
Era uma pequena familia de 
mùsicos, que ocupavam as boras 
vagas com toda a utilidade. Aqui, 
em Toronto, em dialogo aberto 
com Mario Jorge Vieira, Vereador 
da Cultura da Camara Municipal 
da Povoaçâo da altura e que ainda 
se mantém nas funçôes, 
recordâmos esses tempos... 
-Bom, agora, tudo esta diferente.- 

Disse corn um sorriso, Mâriojorge 
Vieira.- O Concelho da Povoaçâo 
foi devastado pelas intempéries, 
quando estâvamos a reconstruir da 
primeira veio de imediato nova 
tragédia... Trabalhâmos todos 
tenazmente, corn o apoio dos 
Governos Rgional e Central, 
entidades internacionais e dos 
imigrantes que nunca deixaram de 
nos apoiar. Conseguimos corn 
muito esforço e fé reconstruir a 
Povoaçâo e tornâ-la diferente, para 
melhor. Sô quem lâ vai, acredita. 
Paralelamente, nâo abdicâmos da 
vertente cultural. Mantivemos os 
concertos, os festivals, apoiamos 
as festas religiosas, etc. Sô peço 
que nos visitem e que desfrutem o 
que temos para lhes oferecer... 
-Bom, e a Orquestra? 
-A Orquestra foi aos poucos 
melhorando. Passâmos a ter 
espaço prôprio para ensaios e para 
concertos. Temos um Maestro 
Autriaco, o Chris Alexander, que é 
professor e director da Academia 
de Müsica, que veio dar à 
Orquestra Ligeira uma qualidade 
que permitiu visitas e elogios no 
Continente, na Madeira, nos EUA 
e, agora, aqui. E os convites 
multiplicam-se.-Asseverou Mârio 
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Receba uma prenda corn este anùncio 

Jorge Vieira. 
A Orquestra Ligeira da Câmara 
Municipal da Povoaçâo, liderada 
por Chris Alexander, é realmente 
agradâvel de ver e ouvir. Bons 
mùsicos, na sua maioria, muito 
jovens -o que nos dâ a certeza de 
continuidade-, duas boas vozes e 
repertôrio variado e ao gosto das 
maiorias. O Maestro é excelente 
exécutante de piano e trompeté. 
Foi um regalo vê-lo e ouvi-lo. Em 
conversa connosco, Chris 
Alexander, que esta hâ 8 anos em 
Portugal (.5 nos Açores), confessou- 
se apaixonado pelos Açores e sua 
gente, embora sinta saudades da 
Austria e da sua cultura. Mas, 
quando se aprende a dizer 

de Toronto, na festa de aniversârio 
do programa de TV "Gente da 
Nossa" e no Clube Português de 
London. 
Neste câ e lâ nâo foi fâcil manter 
um convivio maior corn a comitiva 
da Povoaçâo. 
No encontro que tivémos na CIRV- 
fm, Mârio Jorge Vieira, focou 
vârios aspectos do novo Concelho 
da Povoaçâo, cada vez corn mais 
razâo, "O Concelho mais bonito 
dos Açores", como hâ anos o 
definiu o présidente Carlos Avila. 
Na despedida, Mâriojorge Vieira, 
deixou um abraço do présidente 
da Câmara Municipal da 
Povoaçâo, Carlos Avila, e o seu 
desejo para que os povoacenses e 

SAUDADE, nâo hâ nada a fazer. 
Fica-se português para sempre! 
No convivio corn Mârio Jorge 
Vieira e os elementos da 
Orquestra Ligeira da Povoaçâo, 
ficâmos a saber da alegria que 
sentiram por visitarem Toronto e 
London, onde se encontram 
muitos familiares e amigos. A 
Orquestra Ligeira da Povoaçâo 
actuou no 15o. Ciclo de Cultura 
Açoriana, na Câmara Municipal 

nâo sô nâo deixem de passar uns 
dias de férias na Povoaçâo pois, 
agora, no Verâo ou no Inverno, hâ 
condiçôes de a todos receber. 
Foi um prazer para todos nôs 
receber Mârio Jorge Vieira e os 
elementos da Orquestra Ligeira da 
Povoaçâo. 

Ou lâ, ou por câ, vamo-nos 
encontrar de novo. 

JMC 
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resta dos Ex-Combatentes 
do Ultramar 
A grande confraternizaçâo 
entre ex-combatentes do 
Ultramar é jâ no Sâbado, dia 
13 de Outubro, no Europa 
Convention Centre, no 7050 
Bramalea Road, na esquina 
corn a Derry Road Este, em 
Mississauga. Recepçào pelas 
IShOO. 
Velhos camaradas de Angola, 
Moçambique, Guinë, India, 
etc., vâo recordar os tempos 
em que sofreram as 
vicissitudas de uma guerra 
que ninguém desejava. Claro, 
O jantar-confraternizaçâo 
para além de servir todos os 
ex-combatentes de todos 
os ramos das Forças 
Armadas, esta aberto as 
suas familias e amigos. 
O convidado de honra do II 
Encontro dos Ex- 
Combatentes do Ultramar, é 
O Oficial Pâraquedista 
Major General José 
Agostinho Melo Ferreira 
Pinto, corn varias missôes 
em Moçambique e Angola. 
Haverâ no mesmo local uma 
exposiçâo de artigos dos ex-militares 
(fotografias, medalhas, louvores, 
armas, fardamentos, etc...), nos dias 
11, 12 e 13 de Outubro, entre as IBhOO 
e as 21h00. 
Os bilhetes -$35. dôlares adultos e 
$25. dôlares, as crianças- estâo ao 
dispor na Papelaria Portugal 
(Toronto), na Nova Bakery 

(Mississauga) e por intermédio de 
todos os membros da Comissâo 
Organizadora do II Encontro dos Ex- 
Combatentes do Ultramar. Podem 
contactar pelos telefones: Arménio 
Costa 416 " 530-1650; Eduardo 
Resende 905 460-1361; Vitor Galrâo 
416 621-6252 e José Palmela 905 738- 
8441, entre outros. 
Todos bem vindos! 

Autarca socialista acusa 
Governo de fuadamentalismo 
na "lei do àlcool" 
O présidente da Câmara de 
Monçâo, O socialista José Emilio 
Moreira, classificou de 
"fundamentalista" a decisâo do 
Governo de reduzir para 0,2 gramas 
a taxa de alcoolémia permitida no 
sangue dos condutores. 
"Sou absolutamente contra essa 
posiçâo do Governo, nâo sô porque 
nâo assenta em bases cientificas, 
mas também porque vai criar uma 
psicose que afectarâ gravemente o 
sector vinicola", frisou José Emilio 
Moreira, ex-presidente da Comissâo 
de Viticultura da Regiâo dos Vinhos 
Verdes. 
Para o autarca, "por detrâs desta 
fundamentalista medida podem 
estar, ainda que de uma forma 
indirecta, lobbies ligados à âgua" e, 
como tal, interessados na 
diminuiçâo do consumo do alcool, 
mais concretamente do vinho. 
"Ninguém me apresentou um estudo 
cientifico que prove que 0,3 ou 0,4 
gramas de alcool no sangue 

perturbe a conduçâo", acrescentou 
José Emilio Moreira, para quem as 
principais causas da sinistralidade 
rodoviâria se prendem corn o estado 
das estradas e corn a falta de 
educaçào civica dos condutores. 
José Emilio recordou que quando 
présidia à Comissâo de Viticultura 
da Regiâo dos VinhoS Verdes 
chegou a fazer diligências para que a ‘ 
taxa de alcoolémia permitida no 
sangue dos condutores passasse dos 
0,5 para os 0,7. 
"Nâo podemos ser mais papistas que 
o Papa, mas neste capitule o 
Governo estâ a sê-lo e quem vai 
pagar a factura serâ o sector da 
viticultura e, por arrasto, toda a 
lavoura portuguesa", referiu ainda o 
autarca de Monçâo, também ele um 
pequeno produtor de vinho. 
O novo Côdigo de Estrada, que 
entrou em vigor na segunda- feira, 
reduz de 0,5 para 0,2 gramas por 
litro o grau de alcoolémia admitido 
no sangue dos condutores. 

EXPOSIÇÂO DE PINTURA 
Até ao dia 19 de Outubro, na 
galeria Almada Negreiros, 
Consulado de Portugal em 
Toronto, estarâ patente ao 
püblico uma exposiçâo de 
pintura, inaugurada no 
passade dia 25 de Setembro. 
A pintora, Dra Natâlia Bieck 
apresenta uma mostra de 
trabalhos realizados ao longo 
dos ùltimos dez anos. Pintura 
em seda, em tela e acrilico, os 
quadros de Natâlia Bieck 
impressionam pela harmonia 
policrômica. Professera de 
português a leccionar na 
Universidade de York desde o 
ano lectivo transacto, a Dra 
Natâlia Bieck jâ expos em 
Heidelberg e Calcutâ 
(colectivamente) e em Ôbidos 
(exposiçâo individual). 
Aqui ficâ um convite a todos 
os que amam a beleza que 
uma pintura pode 
proporcionar. Enquanto 
contemplâmes as lindissimas 
cores que sô a sensibilidade 
de uma artista sabe combinar 
tâo perfeitamente, o mundo 
lâ fora fica por algum tempo 
esquecido. - 
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Terroristas deixam 25 mortos e 30 feridos em Caxemira 
Um atentado suicida com um carro armadilhado 
seguido de um tiroteio na sede do Parlamento do 
conturbado Estado indiano de Caxemira saldou-se 
ao inicio da semana em pelo menos 25 mortos e 30 
feridos, naquda que foi a pior investida de terroristas 
islâmicos desde os mortiferos ataques do dia 11 
contra alvos norte-americanos. 
Uma testemunha garantiu ter visto um homens 
detonar um carro armadilhado contra a entrada 
principal do Parlamento no centro da cidade de 
Srinagar - a capital estival do Estado indiano de 
maioria islamica de Jammu e Caxemira - cerca das 
14h00 locais de terça-feira, quando os deputados se 
encontravam reunidos em plenario. Segundo um 
porta-voz da Policia, pelo menos 17 pessoas 
morreram, 30 ficaram feridas e 150 edificios 

acabaram danificados na sequência do atentado, ja 
reivindicado pelo grupo islâmico Jaish-e- 
Mohammad, sediado no vizinho Paquistao. Logo 
apos a explosâo, guerrilheiros armados e munidos de 
granadas conseguiram ainda infiltrar-se no edificio, 
onde deram inicio a um tiroteio de varias horas que 
fez pelo menos sete vitimas, totalizando desta forma 
as 25 mortes revelou fonte oficial, frisando que os 
terroristas também morreram. Mais de dez grupos 
islâmicos lutam, desde 1989, pela independência ou 
pela integraçâo de Jammu e Caxemira no vizinho 
Paquistâo, alegado patrocinador de um conflito que 
jâ provocou 30 mil mortos. Nos ültimos meses, as 
instalaçôes do Exército naquele Estado Himalaia 
foram palco de vârios atentados suicidas, e as 
autoridades suspeitam de pianos rebeldes para novas 

investidas desde os mortiferos ataques aéreos em 
Nova lorque e Washington, que levaram à formaçâo 
de uma coligaçâo antiterrorista liderada pelos EUA. 
A India jâ reforçou a segurança aeroportuâria e 
acredita haver afegâos entre os rebeldes, entretanto 
convocados para enfrentar um potencial ataque de 
retaliaçâo contra o Afeganistâo, acusado de ter 
protegido o milionârio de origem saudita Usama Bin 
Laden, o alegado mentor dos atentados do dia 11. 
"Isto simboliza a frustraçâo dos que sabem que o 
terrorisme nâo tem future", frisou o primeiro- 
ministro indiano, Atal Behari Vajpayee. Na mesma 
linha, o ministre do Interior Lal Krishna Advani 
comentou que a guerra global contra o terrorisme 
deverâ mesmo, numa segunda fase, visar as bases de 
guerrilha no Paquistâo. 

RÜ5SIR/U1: 

Putin defende criaçâo de novo sisiema 
de segurança enrepeu unificade 
O présidente russe, Vladimir Putin, defendeu a 
criaçâo de um novo sistema unificado de segurança 
na Europa que permita enfrentar novas ameaças, 
como O terrorisme, jâ que o actual "nâo garante a 
segurança". 
"Infelizmente para todos nos, o sistema actual nâo 
garante a segurança, ninguém pode sentir-se 
seguro, bem defendido", declarou Putin em 
Bruxelas, depois de ter abordado o mesmo tema na 
semana passada em Berlim. 
"Todos estâmes preocupados e é precise fazer 
alguma coisa para lutar contra esta falta de defesa", 
afirmou o lider do Kremlin, acrescentando: "Creio 
que juntando os nossos esforços poderemos 
resolver o problema". 
Segundo o présidente russe, o acordo alcançado 
corn a Uniâo Europeia para ampliar a cooperaçâo 
contra o terrorisme internacional e criar um 
mécanisme de consultas permanente "é um passe 
em boa direcçâo". 

"Acreditamos que vamos criar um ôrgâo 
permanente que se vai ocupar da segurança 
europeia", declarou Putin. 
O chefe de Estado russe sugeriu que essa tarefa 
poderâ ser facilitada pelo facto de a NATO evoluir, 
deixar de ser uma organizaçâo militar e 
"transformar-se numa organizaçâo politica". 
Putin estabeleceu uma comparaçâo entre os 
atentados ocorridos em Moscovo em 1999 e os de 
Nova lorque e Washington, a 11 de Setembro 
ultimo, considerando ai "ver a mâo" de terroristas 
internacionais. 
"Vê-se ai a mesma mâo", declarou o présidente 
russe numa conferência de imprensa em Bruxelas, 
revelando que os explosives utilizados nos 
atentados que fizeram varias centenas de mortos 
em Agosto de 1999 em Moscovo eram provenientes 
da Tchetchénia. 
"Os acontecimentos na Tchetchénia têm uma longa 
histôria: os terroristas internacionais tiraram 

proveito da situaçâo quando a Russia abandonou a 
Tchetchénia em 1995, (altura em que) houve um 
vazio religiose, politico", continuou o présidente. 
"Nos exigimos uma coisa", declarou Putin; que os 
laços sejam cortados "corn os centres do terrorisme 
internacional de onde eles (os independentistas 
tchetchenos) recebem os financiamentos, as armas, 
e onde os comandos sâo preparados para agir em 
territôrio russe". 
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Dr. Cristôvào Branco 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 

CUint-BlSSflU: 

Situaçâo continua "perigosamento instâvel", 
alerta Kofi Annan 
A Guiné-Bissau continua a atravessar um période 
"perigosamente instâvel", apesar de "alguns 
desenvolvimentos positives", alertou o Secretârio- 
Geral das Naçôes Unidas, Kofi Annan, que adverte 
para os perigos de um "novo conflito". 
"Os crescentes problemas econômicos e sociais na 
Guiné-Bissau têm impedido a concretizaçâo dos 
pouces avanços democrâticos nos ültimos nieses", 
escreveu Annan num relatôrio que enviou terça-feira 
ao Conselho de Segurança da ONU, corn base na 
delegaçâo da organizaçâo em Bissau. 
"Os dividendes tangiveis da democracia continuam a 
ser uma ilusâo. As tensôes institucionais, um governo 
inexperiente e a falta de transparência na governaçâo 
constituem fontes adicionais de instabilidade", 
sustenta o secretârio-geral da ONU no documente. 
Annan, por outre lado, adianta que a ONU esta a 
trabalhar com a Comunidade Econômica dos 
Estados da Africa Ocidental (CEDEAO) e corn 
"outros paises amigos da Guiné-Bissau", que nâo 
especifica, "formas de ajudar" o présidente guineense, 
Kumba lalâ, e o governo de Bissau "a estabilizar a 
situaçâo politica". 
Nesse âmbito, apela a "todos os actores politicos do 

pais, a todos os niveis", para manterem o diâlogo e 
refrearem quaisquer acçôes que possam ameaçar a 
unidade nacional e a ordem constitucional no pais. 
"O empenho nesse sentido é crucial para reverter as 
condiçôes de instabilidade na Guiné-Bissau. A 
missâo da ONU em Bissau esta disponivel para 
ajudar a manter abertas algumas janelas de 
oportunidades", adianta Annan. 
Contudo, adverte, "essas mesmas janelas poderâo ser 
fechadas se nâo forem devidamente exploradas". 
Annan avisa que, se nâo se melhorar o dia a dia da 
populaçâo, a situaçâo politica precâria que se vive 
actualmente no pais "pode servir como factor de 
igniçâo para uma nova onda de conflito aberto". 
"E imperativo que sejam tomadas medidas efectivas 
para relançar a economia, corn particular incidência 
na ajuda aos grupos mais vulnerâveis da sociedade", 
acrescenta Annan no relatôrio. 
Apelando à ajuda dos parceiros bilaterais e 
multilaterais da Guiné-Bissau, Annan afirma que 
estes devem explorar outros mecanismos de 
cooperaçâo e assistência, mesmo através de 
organizaçôes nacionais e internacionais nâo 
governamentais. 
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Bin laden tenta transferir as 
snas nperaçfies para a Semâlia 
O saudita Usama bin Laden, 
considerado por Washington o 
principal responsàvel pelos ataques 
terroristas ao World Trade Centre e 
ao Pentâgono, esta a tentar transferir 
as suas operaçôes do Afeganistâo para 
a Somalia. 
Fontes dos serviços secretos dos 
Estados Unidos, citadas pelo jornal 
"New York Post", afirmam ter indicios 
de que bin Laden esta a tentar mudar 
as operaçôes da organizaçâo que 
lidera, a "Al-Qaida", para uma nova 
base na Somalia, antecipando uma 
possivel retaliaçâo militar dos Estados 
Unidos. 
As fontes asseguram terem recebido 
informaçôes de transporte de armas, 
incluindo metralhadoras e lança- 
granadas, do Afeganistâo para vârios 
pontos na Somalia, nas ultimas 
semanas, segundo o jornal. 
As armas estarâo agora na posse de 
um grupo islâmico que integra a rede 
de organizaçôes terroristas que 
trabalham e cooperam corn bin 
Laden. 
Os serviços de espionagem norte- 
americanos detectaram ainda 
movimentos de dinheiro e de pessoas 
suspeitas para a Somalia, o que leva a 
administraçào Bush a acreditar que 

pode estar a ser criada neste pais 
africano um novo quartel-general da 
"Al-Qaida". 
O governo da Somalia declarou que 
bin Laden nào séria bem-vindo ao 
pais mas fontes norte americanas 
afirmam que o executive somaliano 
nâo tem contfolo de todo o seu 
territôrio e que o dissidente saudita 
poderia facilmente reconstruir os seus 
campos de treino em zonas remotas 
do pais. 
O paradeiro de bin Laden é 
desconhecido mas o diârio britânico 
"The Guardian" divulgou que o 

inimigo numéro um dos Estados 
Unidos encontrava-se’ na semana 
passada em Cabul, capital do 
Afeganistâo, e que as autoridades 
norte-americanas e britânicas 
saberiam onde se encontra neste 
momento. 
A imprensa paquistanesa, citando 
fontes dos serviços secretos russes, 
assegurou que o saudita estaria 
refugiado numa base militar 
abandonada nas montanhas de 
Pamir, muito perte da fronteira corn a 
China, corn o Tajiquistâo e com o 
Paquistâo. 
O ex-director do Centro Anti- 
terrorista da CIA Vincent Canistrarro 
declarou ao diârio nova-iorquino que 
tudo aponta para que bin Laden 
ainda se encontre no Afeganistâo e 
que também esta confirmado que o 
seu grupo tem, desde hâ muito tempo, 
ligaçôes na Somalia. 
"A ideia gérai é que bin Laden 
permanecerâ e lutarâ no Afeganistâo 
e que esta disposto a morrer como um 
herôi pela causa que defende", 
acrescentou - Canistrarro, 
reconhecendo, no entante, que 
mesmo que o dissidente saudita 
morra, a "Al-Qaida" vai continuar, 
dirigida pelos seus seguidores. . 

Assocîaçâo 
Migrante de 
Barcelos 
Angariaçâo de Fundos para obras 
na sede da Associaçâo Migrante de 
Barcelos. 
Este sâbado. Garage Sale corn inicio 
às 8 horas da manhâ, 2079 Dufferin 
St., seguido de um churrasco à 1 
hora da tarde. 

Informaçôes 416 530-1662 

VENDAS DE 
AUTOMÙVEIS RECUAM 
EM SETEMBRO 
As vendas de veiculos automôveis 
voltaram a recuar em Setembro, em 
Portugal, exceptuando os veiculos 
pesados, que registaram um 
aumento insuficiente para evitar 
uma quebra acumulada no sector, 
segundo dados divulgados pela 
Associaçâo do Comércio Automôvel 
de Portugal (ACAP). 

O recuo nas vendas de veiculos 
comerciais registado durante os très 
primeiros trimestres do ano (-17,6 
por cento nos ligeiros e -5,3 por 
cento nos pesados) leva a admitir 
como provâvel uma reduçâo do 
investimento em material de 
transporte no conjunto do ano de 
2001. 

17S5 St. Clair Ave., West, Toronto 

Grandes 
SALDOS de Outono 

em West York Chev-Old 
CHEV-OLDS 

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

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

Grande liquidaçâo dos modèles de 
2001 para dar lugar aos novos 
veiculos. 

Marcus 
Vinicius CHFVROLfc 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas 

Victor Maciel 

Contacte: 
Victor Maciel, Marcus Vinicius 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

H785 St. Clair Ave., West. 
Web: ^ 
E-mail 
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CAMINHADA PEIO “DESERTO RE TRRAS AS CHRVAS 
Alamo de Oliveira escreveu que “ser 
poeta nao é bem que se deseje nem 
sequer ao inimigo” e eu dir-vos- ei que 
esta tarefa também nâo, quando se 
esta perante uma escrita que tem por 
berço toda a ancestralidade das ilhas, 
moldada em memôrias que 
mergulham as raizes no mais intimo 
de cada um, num frenesim de volûpia 
e dor que se compartem e comprazem. 

Comecemos pelo titulo 
“Deserto de todas as chuvas”. Deserto 
sempre se conjugou corn aridez, 
secura sedenta de sede de todas as 
âguas cristalizadas em oasis perdidos 
no calor da miragem. Ninguém tem 
mais sede que as linguas de areia 
crestadas dum deserto, em esperanças 
de goticulas de chuva que, quando 
caem, se esvaem por entre os grâos 
hümidos da sua passagem. No deserto 
arquipélago de solidôes, envoltas em 
saudades de tantas outras sedes, 
também a lava porosa acolhe a chuva 
nas suas entranhas, ficando gravida 
delà e abrindo-se para o mar num 
parto doloroso de palavras. Palavras 
murmuradas por bûzios que 
mascaram saudades e reencontros, 
dor e alegria, religiosidade e 
descrença, entrega e renùncia, sonho e 
obra, “traçando as linhas que o vulcâo 
nunca soube contornar” (pâg. 43). 
Assim, O titulo encerra toda a 
metâfora da vida, elemento liquido, 
em que a chuva é âgua, rio, ribeira, 
riacho, fonte, mar, placenta 
magmâtica, força genesiaca que 

encabeça a obra da criaçào, 
quando “sem âgua e sem 
remo nâo hâ dimensâo que 
résista ao florir da 
semente” (pâg. 15). Nos 
Açores, as flores 
desabrocham sempre, 
mesmo que tenham de 
obrigar as raizes a romper 
vazios no basalto negro do 
vulcâo que habita a aima e 
se transforma em canto à 
ilha, à rua de baixo a quem 
O autor deve “...o berço, a 
fama o saber, os mapas de viajar, a 
Casa Branca e outras histôrias por 
contar, a paixâo e o altar, o clamor de 
um filho a sangrar.”, e ainda as 
“flores, todas as rosas eternas para 
dar” (pâg. 13). Uma ilha sem 
defîniçâo, carregada no corpo como 
“... O desatino afogada muralha sem 
eco” (pâg. 15). Muralha sem eco 
gravada corn a abreviatura de 
personagens “tecidas das màos 
sentidas na escrita do alto da rocha, a 
causa e a devoçâo” (pâg. 17). 
Personagens vivas e vividas, paridas 
da boca do caneiro a apregoar a saga 
dos baleeiros “os ültimos baleeiros 
dispersos na solidâo da memôria e no 
reconforto da familia, vagueando o 
corpo do trabalho, entre a lâgrima e a 
saudade e a mâgoa do desespero” 
(pâg. 22), na baleaçâo do mar, que lhes 
estâ no sangue. “Um sangue mais 
quente que azul, um azul marinho, 
entenda-se, que estas gentes do mar 

nunca foram herdeiros da 
fidalguia endinheirada” 
(pâg. 26), mas deixaram a 
honra gravada na caderneta 
da mercearia, onde se volta, 
ainda que de fugida, à 
infância para “chegar ao 
poço de âgua salgada e 
olhar O fundo da nossa 
imagem espelhada” (pâg. 
32). Nâo sô a nossa, mas a 
de todos, que uma infância é 
sempre um caleidoscôpio de 
vidrinhos estilhaçados pelas 

recordaçôes. Falar corn o Daniel; 
abraçar o ti Joaquim; rever o Ritinha e 
O Xavier, ou, até, ouvir as gargalhadas 
sonoras do Jaime da mula e tantas, 
tantas outras alcunhas corn que se 
denunciavam intimidades. “Quem me 
dera ter ficado por um rasgo de amor 
e sorte” (pâg. 32), sem a culpa “do 
êxodo em nos esculpido” (pâg. 33), 
prenûncio de “duas sombras de xaile 
preto num dia abusivamente cinzento” 
(pâg.35) em que o menino Jaime partiu 
“sem os braços quentes duma mulher” 
(pâg. 39). Destas ilhas nunca se parte 
indiferente â cham (a)rita da 

“vulva esculpida arpâo. dolente a mâo 

na corda 

da viola o dorso tangido da sede” 
(pâg. 41) 

para voltar sempre sugado pelo apelo 
da raiz, que em miMca celestial “o 
vento consome-se corn, some-se. 
deleita massacres mensagens 
atlânticas corn orquestras de mil e tal 
violinos” (pâg.45). Seguindo pegadas 
de um filho prôdigo, é o regresso à 
casa mâe, corn a resignaçâo travestida 
de paralelistica corn refrâo de “tudo 
aceite” (pâg. 51), do mar a noite em 
que “a lancha da travessia adormece 
de cabelos soltos aos tombos junto ao 
casco do caneiro como cimento 
armado a soletrar agonias pela boca” 
(pâg. 54), numa lamüria de maiihâ 
festiva, quando “o verâo é 
aquecimento do corpo. da aima, 
mesmo corn um sol a reduzir-se em 
vergonhas (pâg. 59)”. Vergonhas deum 
qualquer pecado original, “este 
permanente apelo de liberdade em 
cântico. vozes multiplicadas de 
verdade sentida. transparente e dorida 
“(pâg. 63), “do sangue mungido das 
ilhas corn rumores de salitre 
espelhados no ventre” (pâg. 65) em 
liturgias do süêncio porque as baleias 
jâ nâo sâo esventradas e “...choram os 
homens repartidos e distantes (pâg. 
71). Um süêncio que irrompe da 
solidâo dos sonhos sempre que o pâo 
se desfaz na „sede de um arpâo sem 
remorsos” (pâg. 81) em “regatas suadas 
de amor. sangue no orgulho da ültima 
viagem. baleeiros vigilantes na ponta 
do caneiro. e a luz do sol na derradeira 
esperança” (pâg. 83). A esperança, em 
lugar de ti, traz-me certezas, a certeza 
de uma “aragem num vendaval 
deserto” (pâg. 89) de quem num 
desabafo e desamor “que tanto nos 
aperta” (pâg. 94) se recorda da noite de 
natal. “Hâ luzes no cruzeiro. 

cintilantes. fazem lembrar farôis da 
américa. aquela que nos repartiu a 
urgência do regresso” (pâg. 95) a uma 
réstia de sol posto, sem resposta, a uma 
carta registada que seguiu por mar 
“branco de mais de tantas ondas para 
poder cantar outra vida..” (pâg. 105). 
Outra vida sempre urdida numa 
despedida, despida de sentimento 

“e da familia que me resta 

do berço da ilha e da memôria?” 
(pâg. 111) 

Apenas reencontros calados n’um 
simples adeus emoldurado no engrade 
tecido numa filigrana de “uma duas 
très, cada vez mais casinhas sossegadas 
de cisterna. pratos e copinhos de 
adega. cadeiras e mesas de plâstico. 
conforto. tirantes da rüssia. mastro de 
navio dos vinhos à mesa dos czares 
sem nome” (pâg. 120) que bebiam o 
vinho novo, sem saberem quantos 
marouços tinham sido sacrificados, 
em lugar de mim, “silenciados como o 
relôgio da sala hâ anos, à espera, ao 
desengano, morrendo devagar sem 
seiva” (pâg. 121) enquanto “nesta rua 
me fino e defino” (pâg. 123). 

Se atendermos à etimologia da palavra 
texto - particlpio do verbo tecer - o que 
acabaram de ouvir mais nâo foi do que 
uma manta de retalhos, tecida toda ela 
corn a melhor trama que Sidônio 
Bettencourt nos deu. Nâo se trata de 
estamenha, mas de matéria prima da 
melhor qualidade que, de quando em 
vez, O autor salpicou de burel sempre 
que teve necessidade de arrancar as 
palavras ao luto da dor. Os fios foram 
criteriosamente escolhidos e 
entrelaçados para nos cobrir corn esta 
ilha de todas as chuvas em gotas 
dispostas como uma pauta musical. 
Porque é de müsica e movimento que 
estamos a falar quando Sidônio 
Bettencourt recorre â aliteraçâo e a 
uma sonoridade sincopada que 
transforma a sua prosa em poesia, 
cabendo ao leitor deixar-se levar pelos 
hemistiquios da sua sensibilidade, que 
lhe ditarâ as cesuras no lugar mais 
adequado. 

A vida de um homem nâo cabe 
num livro - jâ alguém o disse -, mas 
neste livro de Sidônio Bettencourt 
coube tudo quanto povoa o seu 
imaginârio de infância e que ele aqui 
quis celebrar num “...cheiro a povo que 
me embala o peito e a saudade por 
matar” (pâg. 13). 

Se a chuva deixa o cheiro a terra 
molhada, que cheiro deixarâ um livro? 
Nâo sei, mas “...nâo hâ passarola que 
minta quando no bico traz o perfume” 
(pâg. 47) do Deserto de Todas as 
Chuvas. 

Texto de apresentaçâo do livro de 
Sidônio Bettencourt, Deserto de todas 
as Chuvas. 

Consulado Gérai de Portugal em 
Toronto. 

* Destacados, a tiegrüo, 
os tüulos dos textos. 
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Dirigida à nossa redacçâo, recebemos 
a carta em inglês, do advogado 
Fernando D. Costa, que publicamos 
October 2, 2001 

O Milenio 
1087 Dundas St. West 
Suite 103 
Toronto, ON M6J 1W9 

Dear Sir: 

RE: FIRST PORTUGUESE CANADIAN CULTURAL CENTRE 

It saddened me to see in O Milenio of September 27, 2001 a front page 
picture of several individuals celebrating the First Portuguese Canadian 
Cultural Centre's 45th anniversary. 

My quarrel is not with O Milenio whose task is to disseminate 
information, however unpalitive it may be. Nonetheless, I find it repugnant 
to see a picture depicting several individuals holding glasses of either 
celebratory wine or champagne with total disregard for the plight facing 
several of the First Portuguese's members. There is some irony that the 
celebrants should include a senior manager of the very same institution that 
was instrumental in closing the doors of the First Portuguese and thereby 
vanquishing an important community asset (patrimonio). 

There is no doubt that the First Portuguese in its 45 years has much to be 
proud; the fact that nearly every club, association or community 
organization is led by individuals, (including the writer), who acquired 
leadership skills while participating in the First Portuguese, is in itself 
an accomplishment. 

While it may or may not be common knowledge, 19 members of this 
venerable institution provided personal guarantees for the continuing 
operation of the First Portuguese. With few exceptions, none of these 
individuals appeared at the celebration, or were recognized for their 
contribution. Instead their role was relegated to the dust bin of history. All 
have made sacrifices; some paid in totality their proportional amount, others 
continue to make payments of interest on the outstanding principal, still 
others with meagre sources of income who are unable to pay and are presently 
being sued for the amounts defaulted. 

Is there no concern for these valiant individuals? I know of one pensioner 
with no other source of income who is presently being sued by the Portuguese 
Canadian Credit Union (handed the hot potato by the Royal Bank). Not only 
does this poor man face a Court judgment, which no doubt will be secured 
against his home, but will also face additional interest charges, penalties 
as well as Court costs. 
The negotiation process involving the First Portuguese and its creditors 
that lead to the loss of its social centre was one fraught with professional 
incompetence. The knowledge that the interest of the members was not 
salvaged or provided any relief leads me to sadly characterize it as 
professional negligence! 

I find the present executive of the First Portuguese to have shirked their 
responsibility in giving a "porto de honra" while the fate of many of their 
members is swept under the carpet. It does not surprise me that they have 
so easily wiped their conscience, but it will be left to Portuguese Canadian 
communities to judge that their moral bankruptcy deprive it of any authority 
to speak on our behalf nation wide. 
Lastly, there is a time for "song and dance" and there is a time for 
reflection and consideration. Hopefully, clubs and associations will learn 
that membership distinguishes itself by service and sacrifices and not by 
the chronological accident of a number on a membership card. True pioneers 
are those that risked personal safety and confort for the benefit of future 
generations. 

Your humble volunteer, 
FERNANDO D. COSTA 
FDC/sb 
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on Boy 

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 português da 
Addison on Bay, esaibaporque 
é que mais de 7000 ciientes 
preferemosseusserviços 

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

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

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Terente 
(a neite da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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A Dra. Alzira Silva 
uma simpatia ao serviço da comunidade 

Para particip<ir e encerrar o 15o. Ciclo de Cultura 
Açoiiana, em Toronto, esteve entre nos a Dra. 

Alzira Maria Serpa Silva, Directora Regional das 
Comunidades Açorianas. 

De uma simpatia extrema e com sensibilidade fora 
do vulgar para o dificil lugar que ocupa, a Dra. 

Alzira Silva soube confratemizar sem deixar de lado 
as suas obrigaçôes para com a comunidade. Depois 
da sua participaçâo no Ciclo de Cultura Açoriana, 

tivémos o prazer de com ela dialogar e abordar 
alg^ns assuntos de interesse gérai. 

JMC - Dra. Alzira, como viu desta vez 
a sua participaçâo no 15° Ciclo de 
Cultura Açoriana, assim como dos 
convites que foram surgindo 
enquanto esteve entre nos? 
Dra. Alzira - Eu penso que sâo 
sempre oportunidades muito boas 
para nos reavivarmos a nossa cultura, 
a nossa lingua, a nossa vontade de 
divulgar a nossa cultura e a nossa 
lingua, a nossa presença -nâo apenas 
entre nos, mas também a passagem 
da nossa mensagem para as outras 
etnias - que eu penso que é 

importante nâo ficarmos apenas pelo 
nosso mundo de cultura e de lingua, 
mas também fazer corn que a nossa 
comunidade possa ter o orgulho 
nessa cultura e nessa lingua e possa 
transmitir uma imagem e uma 
mensagem cultural para outras 
etnias. O Canadâ - um pais de 
multiculturalismo que toda a gente 
afirma de uma maneira tâo 
orgulhosa - é um pais 
extraordinariamente receptivo â 
nossa cultura. Este aspecto é bonito - 
nâo apenas para que a nossa cultura 

seja divulgada, conhecida e 
respeitada - para que a nossa 
comunidade sinta uma melhor auto- 
estima, uma maior respeito pela 
parte do pais que a acolheu e sinta 
uma maior consideraçâo por parte 
das outras etnias que consign 
convivem todos os dias. Portanto, eu 
penso que estes momentos sâo 
importantes para fazermos uma 
reflexâo sobre todas estas questôes e 
tentarmos projectâ-las para além dos 
nossos pequenos grupos, das nossas 
fronteiras, de comunidade a 
comunidade. Apesar de algum 
pessimisme e de algum realismo que 
sempre encontre, penso que hâ 
sempre uma esperança da renovaçâo 
da nossa cultura, do fortalecimento 
dos laços culturais porque encontre 
sempre alguns jovens ainda 
empenhados nisso e também nâo nos 
podemos esquecer que a nossa 
presença no Canadâ nâo é assim tâo 
anüga... 
JMC - Ainda nâo tem cinquenta 
anos... 
Dra. Alzira - Exacte. Talvez 
estejamos a atravessar um momento 
menos propicio e mais preocupante, 
mas penso que encontraremos o 
caminho. Posso até dar um exemple, 
embora na parte da lingua nâo tenha 
propriamente enquadramento, mas 
que tem na parte da cultura. Os 
açorianos chegaram ao Rio Grande 
do Sul hâ 250 anos que se 
comemoram no proximo ano. 
Passades 250 anos, é verdade que a 
lingua nâo ameaçou a cultura, mas a 
verdade é que nos encontramos, mais 
do que nunca, estudiosos 
universitârios, artesâos... 
empenhados na divulgaçâo da 
cultura de raiz açoriana, no que eles 
chamam o "resgate das raizes 
açorianas". Isto acontece 250 anos 
depois. Portanto, eu acredito muito 
que este momento crucial que 
actualmente se vive na América do 

Norte em relaçâo à nossa cultura e à 
nossa lingua que vai ter um bom 
encaminhamento no future se todos 
nos encaminharmos nessa direcçâo, 
pois todos nécessitâmes de ser 
responsâveis. Eu acredito que vamos 
encontrar esse caminho - poderâ nâo 
ser daqui a cinco ou dez anos, mas 
vamos encontrâ-lo corn certeza. 
JMC - Falou hâ pouco em jovens. A 
Dra. Alzira "roubou-nos" 
recentemente um jovem que nasceu 
no Canadâ e agora regressou às 
origens dos pais e que é seu àssessor. 
Fale-nos do Martinho. Acha que 
neste momento existem muitos 
jovens a regressar às origens? 
Dra. Alzira - Nâo estào muitos jovens 
a voltar à regiâo. Neste momento, 
temos sinalizadas cerca de cinco mil 
pessoas que voltaram à regiâo, que 
vivem lâ, estiveram radicadas em 
paises estrageiros, lâ trabalharam e 
voltaram. No entante, verificou-se 
mais na idade adulta e terceira idade 
do que propriamente nos jovens. O 
Martinho é uma excepçâo - que por 
acaso eu "roubei" - porque é um 
jovem cheio de potencialidades e que 
me ajuda a trabalhar relativamente 
ao Canadâ e designadamente a esta 
ârea do Canadâ. Devido a ter 
conhecimento de como as coisas 
funcionam aqui e poderâ 
desempenhar um papel cada vez 
mais ùtil nesta ponte que é precise 
estabelecer e deixar sôlida. Aliâs, a 
ponte até jâ existe, mas é precise 
estabelecê-la. De facto, hâ pouces 
jovens... 
JMC - E hâ lugar para eles nos 
Açores? 
Dra. Alzira - Hâ lugar para eles nos 
Açores consoante as carreiras que 
tiverem escolhido aqui. Nâo se pode 
dizer de uma maneira global que hâ 
emprego para todos porque séria 
demagôgico da minha parte fazer 
uma afirmaçào dessas. No entante, 
posso dizer que em certas âreas 

► 
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Cristina e Fernanda têm para vos um 
serviço completo e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Outono é connosco! 

Aproveitem os ESPECIAIS DE OUTONO 

para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem«se que esgotam rapidamente! 

liai 
Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 
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temos excedentes e noutras temos 
falta. Alias, tal como o Canada nâo é? 
E assim um pouco por todo o mundo. 
O que podemos dizer é que os jovens 
que aparecerem sâo muito bem 
vindos porque nos precisamos da 
força deles, mas também ficamos 
muito orgulhosos se eles aqui no 
Canada ajudarem a construir este 
pais, se contribuirem para o seu 
progresso e se sintam portugueses e 
canadianos ao mesmo tempo. O que, 
no fundo, é importante é que nos 
apoiemos uns aos outros - os que 
partem e os que ficam - para nos 

sentirmos parte de uma grande 
familia porque agora que o mundo é 
cada vez mais pequeno, somos de 
facto uma familia que précisa de estar 
unida nos momentos mais cruciais da 
nossa existência e este é um deles. 
JMC - Gostou de visitar a Galeria dos 
Pioneiros Portugueses? 
Dra. Alzira - Muito. Foi até 
emocionante para mim esta visita 
porque é uma histôria que esta ali e 
dentro dessa histôria hâ muitas 
pequenas histôrias que estào ali. E 
algo de extraordinârio e de certeza 
que os pioneiros estâo sensibilizados 

Cornu mil aile 
Sexta-feira, dia 5 de Out:ubro 
-Grupo de Cantares e Serenatas das Fumas na Casa dos Açores, em Toronto. 
Jantar às 19h30. 

Sàbado, 6 de Outubro 
-Aniversârio da Casa dos Poveiros e do Rancho de Adultos dos Poveiros, na St. 
Clair Church (St Clair e Dufferin), em Toronto. 
Parabéns! Jantar, folclore e actuaçôes de Suzanne Silva. Informaçôes e réservas: 
416 588-1797, ou 653-2257. 
-15o. Aniversârio do Arsenal do Minho, sexta, sâbado e domingo, na sede-social. 
Convivio, folclore e variedades. Info: 416 532-2328. 
-Festas da Vindima, no salâo da Igreja De Cristo Rei, em Mississauga. Actuaçôes 
do do grupo Amigos de Rabo de Peixe, Otilia de Jesus, Jessica Amaro e conjunto 
Mexe-Mexe. 
-O Vitôria de Setùbal realiza o baile semanal corn o conjunto Pai e Filhas. 416 534- 
4417. 
-Baile de apresentaçào da équipa feminina de Basquetebol do Angrense, corn o E)J- 
Non Stop Productions/O Carteiro. 
-Baile do "Thanks Giving" no C. P. de Mississauga, com o conjunto Jovem Império. 
-Baile no Lusitânia de Toronto corn o conjunto "Ho Fâ Fâ". 

□omingo, dia 7 
-Festa do Santoinho, realizaçâo da Associaçâo Cultural do Minho. 
Nâo faltem a este arraial minhoto, corn comida tipica, müsica, marchas e malhada. 
Informaçôes: 416 781-9290. 
-Festa de lo. aniversârio dos Amigos das Fumas, no Oasis C. Centre, às 13h00. De 
Sâo Miguel, a presença do Grupo de Serenatas das Fumas. Info: 416 654-4518, ou 
4984)557, ou 905 272-0200. 
-Tiro aos Pratos da Casa do Alentejo - Toronto Int. Trap and Skeet Club 

Quinta-feira, dia i i de Out:ubro 
-NOITE CULTURAL da Universidade de Toronto r Universidade de York, 
Feitorados de Português do Institute Camôes. Estta NOITE CULTURAL é 
aberta’ao pùblico e terâ lugar no Northrop Frye Hall, sala 003, no 73 Queen's Park 
Crescente (Metro-Museum). Esta Noite Cultural é dedicada ao lo. Centenârio de 
José Régio/1901 - 2001. 

Sabado, ^3 de Outubro 
-Festa do 39o. Aniversârio do Rancho da Nazaré, na Igreja Slovak Roman 
Catholic, 5255 Thornwood Drive, em Mississauga. Informaçôes: 905 272-5391. 
Parabéns! 
Jantar Regional do Asas do Atlântico e noite de Vindima, no 1573 Bloor St.,West, 
Toronto. Info: 416 532-3649. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 

um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 

mecâxiicas e bate-chapas. 

EXPERIÊNCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel C416) 533-2439 940 lansdomme Ave.. 
Raüi (416) 330-6295 Building #24 Toronto. OnL 
Pagen 372-2428 

e hâo-de contribuir para que aquela 
histôria se enriqueça cada vez mais. 
Agradeço-lhe muito a si esta 
oportunidade. 
JMC - Em nome da Galeria, 
agradeço os 22 livros que teve a 
gentileza de enviar. Para 
finalizarmos: aproximam-se as 
eleiçôes autârquicas. Como estâ a ver 
a esta distância essas mesmas 
eleiçôes? 
Dra. Alzira - As eleiçôes autârquicas 
neste momento sâo um ponto de 
interrogaçâo, obviamente. Todo o 
politico diz que até ao ultimo dia, 
ninguém sabe quem ganha e quem 
perde e as sondagens nem sempre 
acertam. Hoje, em dia, hâ contudo 
muitas metodologias que aproximam 
muito das sondagens. As eleiçôes 
autârquicas sâo umas eleiçôes muito 
personalizadas. Qualquer cidadâo 
que vai votar conhece as pessoas em 
quem vai votar. Portanto, vota na 
pessoa de quem mais gosta, no 
amigo, na pessoa em quem acredita e 
que jâ deu provas na câmara, o que é 
uma grande condiçâo para se ser 
reeleito. Também hâ a proximidade 
do cidadâo-eleitor e do que é eleito. 
Portanto, penso que neste jogo de 
força talvez nâo haja grandes 
surpresas no panorama regional 
porque sâo umas eleiçôes muito 
especificas e muito prôprias. As 
eleiçôes legislativas regionais, ou 
nacionais, ou a presidência da 
repùblica sâo eleiçôes em que o 
partido joga mais do que a pessoa, 
embora também seja muito 
importante o carisma para a eleiçâo 

do Présidente da Repùblica ou quem 
estâ à frente do partido que se 
candidata. Nas eleiçôes autârquicas, 
cada pessoa tem o seu projecto. 
JMC - Sabemos que em Junho do 
prôximo ano deslocarse-â a Toronto 
na companhia do Présidente 
Regional Carlos César. Apenas para 
terminar, fale-nos dessa visita. 
Dra. Alzira - Estarei câ novamente 
em Novembro para participar na 
Semana Cultural da Casa dos 
Açores. Junho é o que estâ previsto. 
A vinda do Sr. Présidente serâ às 
comunidades de expressâo 
significativa açoriana. No entante, o 
programa ainda nâo estâ delineado, 
mas jâ anunciei que a partir de agora 
a comunidade a comece a juntar-se e 
a apresentar sugestôes porque 
queremos fazer um programa de 
agrado da comunidade, embora seja 
impossivel agradar a todos. 

Uma simpatia. 
Sempre que précisâmes dos seus 
bons préstimos, nunca deixou de nos 
apoiar. A Dra. Alzira Silva, sempre 
que parte, deixa um "cheirinho" de 
saudade. Também, desta vez, o seu 
assessor Martinho, um jovem natural 
"de câ" e que ficou "por lâ". Segundo 
o prôprio Martinho, ficou nos Açores 
devido à simpatia e sinceridade da 
Dra. Alzira Silva. 
F isso, a simpatia nasce corn as 
pessoas, nâo se compra nem se vende. 
Ficamos aguardando uma prôxima 
visita. 

JMC/Ana Fernandes 

Mais de ‘lO anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar coin RAFIDez para a familia, 
em qualquer parte do mundo, TELefone por 

intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAl .14' 
Canada e EUA .071/2° 

S. Paulo e Rio de Janeiro .19c, Aiemanlia, França e Inglaterra .08c, itâiia .09c 

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

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

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

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

I serviços ao seu dispôr, "Calling Cards",^^ 
*"Hîgb Spei^d l^temet" e linhas locais para négociés. 

Telefone jà: 1 888 - 819 
FALAMOS PORTUGUÊS 
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Dilee Oilwafiei» aitn 
"CfH MwMiii Aauii^ 
Dulce Guimaraes gravou, finalmente, o "seu CD", o tal que andava à procura e sô agora 
e.ncoutrou o tempo; o espaço e as pessoas certas. 
No estüdio AIKSOM, corn prdduçâo e arranjos de Pâquito e Elton, gravou 11 cantigas, da 
autoria de Ricardo Landum, Armindo Velez, Ricardo Mendonça, Carlos Alberto Vidal e 
Pâquito C. Bragiel. 
Um trabalho diferente para uma voz diferente. 
Dulce Guiinarâes, aetriz e intérprete, surge neste trabalho em toda a sua plenitude, como 
artista e como mulher. 
Esta gravaçâù de Duke Guimarâes -intitulada "Corn muuuito amor...", ediçâo e distribuiçâo 
da LUSGSDMs fol féîta corn muuuito amor e para ser ouvida corn muuuito amor! 
E a mudança para muuuito melhor, da sempre atraente e risonha Dulce Guimarâes. 

20 anos de cantigas 
Esta marna, corn olhos de (A)gatinha, esta cada vez mais bonita e corn 
mais admiradores. Agata, esta a comemorar 20 anos de (proveitosa) car- 
reira artistica. Usqu o privilégio da efeméride para lançar o seu novo 
album, "20 anos - Agata" onde se inserem as cantigas de maior sucesso da 
artista e, ainda, 5 novos temas: "Conselho de Mae", de Ricardo; "Amores 
Trocados, Amores Perdidos", de Ricardo; "O Culpado Postes Tu", de 
Nikita; "Foi Preciso tanto", de Ricardo e, "Veneno e Loucura", de 
Alejandro Vezzani e da propria Âgata. 
Como sempre, este ültimo trabalho de Àgata, tem a étiqueta Espacial. 
Para os apaixonados de Agata, aqui fica o seu endereço electrônico; 

www.agata.pt 
Este album de 
Agata, corn 
uma produçâo 
muito cuidada, 
vem ao encon- 
tre dos sens 
seguidores, 
recordando os 
sens grandes 
êxitos de ontem 
e os sucessos 
para hoje e 
amanhâ pois, 
nâo temos düvi- 
das, quanto ao 
agrado gérai 
dos novos temas 
gravados. 
Parabéns, 
Agata. 

Janet Jackson cancelou a sua digressâo europeia nesta segunda-feira (1 
de Outubro) por estar preocupada corn a segurança. 

Num comunicado divulgado em Londres, Janet disse: "Se alguma coisa 
acontecesse nessa digressâo, eu nunca me perdoaria. Como a maioria 
das pessoas, os acontecimentos de 11 de Setembro transtornaram-me 
bastante e continue preocupada corn o future proximo. O risco para o 
enorme grupo de pessoas que acompanha a digressâo era muito grande 
para prosseguir confortavelmente". 
A digressâo começava no dia 2 de Novembre e estendia-se até 15 de 
Dezembro, passando por cidades como Estocolmo, Helsinquia, Oslo, 
Copenhaga, Londres, Berlim, Frankfurt, Colônia, Munique, Paris, 
Antuérpia, Manchester ou Birmingham. 
"Os meus fâs europeus estâo entre os mais fiéis, e eu estava muito entu- 
siasmada em compartilhar este espectâculo corn eles. Sofri muito para 
tomar esta decisâo", disse ainda Janet Jackson. 

Hnanciamento 
nos Neon, 

Grand Caravan, 
Intrepid en 

Hnanciamento'nos carros 
usadosseleccienados 

Jasé 
Carlos 
Coelho 

Faça a sua melhor compra em Downtown Chrysler 
Plymouth Jeep Eagle e depois apreseute este 
cupào para receher mais $250 de descente 

CHRYSLER 
ptvMOüiH * tttp • CASU (416) 345-9900 
DODGE TRUCKS 1030 King SL com a Shaw 

Para aproveitar esta oferta e adquirir um serviço honesto e profissional em português, contacte: 

José Carlos Coelho 
416345-9900 
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"Hacking" équivalente a terrorisme 
As implicaçôes que as novas medidas 
tomadas pela administraçâo norte- 
americana para combater o 
terrorisme terâo sobre as liberdades 
individuals dos cidadaos voltam a ser 
objecte de polémica nos Estados 
Unidos. Desta feita, a preocupaçâo 
relaciona-se corn a decisâo do 
departamento de Justiça de incluir os 
ciber-crimes na lista federal das 
ofensas classific^das como 
terrorisme. 
A nova redaeçâo do “Anti-terrorism Act” 
acrescenta os crimes de hacking a esta 
lista, o que significa que as acçôes 
ilicitas de invasâo electfônica de redes 
passam a incorrer em penas que 
poderâo chegar à prisâo perpétua. 
Diversas organizaçôes norte- 

americanas de defesa das liberdades, 
direitos e garantias civis, jâ 
expressaram publicamente as suas 
preocupaçôes contra uma lei que, 
consideram estar a ser elaborada de 
forma apressada e sem o necessârio e 
desejâvel debate püblico sobre o seu 
impacto ao nivel da segurança e das 
liberdades individuals. "Tratar 
pequenos crimes informâticos como 
actes terroristas nâo constituiu uma 
resposta apropriada aos recentes 
eventos", argumenta Shari Steele, 
director executive da Electronic 
Frontier, uma organizaçâo activista 
de Sâo Francisco. O novo documente, 
que procura alargar o poder 
operacional das autoridades no 
combate ao terrorisme, foi 

recentemente apresentado pelo 
responsavel do departamento de 
Justiça norte americano, John 
Ashcroft, como resposta aos 
atentados de 11 de Setembro. Para 
além de classificar o hacking como 
uma ofensa terrorista, o novo texte 
proposto para esta lei originalmente 
concebida em 1985, tern implicaçôes 
sobre a gravidade das acusaçôes 
passiveis de ser movidas contra 
quaisquer suspeitos ou cùmplices 
neste tipo de acçôes, bem como sobre 
os prazos de prisâo preventiva 
permitidos. 
"O Congresso deve tomar todas as 
decisôes que considéré razoâveis para 
protéger a nossa naçào de futures 
ataques", reconheceu Laura W. 

Murphy, responsavel da American 
Civil Liberties Union, alertando, 
porém, para a necessidade de 
"avançar cuidadosamente, pois os 
valores de liberdade que a nossa 
sociedade tanto preza estào em jogo". 
Entre responsâveis pela segurança 
nacional e académicos, foram jâ 
muitas as vozes que alertaram para a 
possibilidade do "terrorisme 
electrônico" vir a constituir uma das 
principals formas de ataque contra os 
Estados Unidos. 
Um relatôrio recentemente publicado 
pelo Institute de Segurança e Estudos 
Tecnolôgicos alertava para um 
aumento massive deste tipo de 
atques, apôs uma eventual aeçâo de 
retaliaçâo dos Estados Unidos. 

Asterôide Eros sofreu uma grande colisâo no passade 
o primeiro mapa pormenorizado de 
um asterôide jamais efectuado, quando 
a sonda NEAR-Shoemaker pousou em 
Eros, uma desolada rocha corn cerca de 
1.125 quilômetros quadrados, a 12 de 
Fevereiro, revelou que a maior parte 
dos detritos espalhados pela superficie 
do objecte foi ejectada na sequêneia de 
uma colisâo de um meteorite, hâ, 
talvez, mil milhôes de anos. Mas a 
descoberta, relatada no ultimo numéro 
da revista Nature, indica, também, que 
"os asterôides sâo mais estranhos do 
que imaginâvamos", segundo 

comentou um cientista da Universidade 
da California, Erik Asphaug, citada 
pela BBC Online. 
"Um grande impacte [na cratera de 
Eros a que foi dado o nome de 
Shoemaker] espalhou todos esses 
detritos", disse Peter Thomas, da 
Universidade de Cornell e um dos 
autores do estudo feito a partir das 
imagens e outros dados proporcionados 
pela aterragem da sonda no asterôide. 
Na altura, os cientistas ficaram 
intrigados corn a quantidade de rochas 
espalhadas pela superficie de Eros. 

Agora, concluiram, que se trata de 
material ejectado devido à colisâo de 
outro objecto côsmico. 
Eros tem mais de quatro mil milhôes de 
anos e é ele prôprio um "residuo" da 
formaçâo dos planetas do sistema solar, 
apresentando, conforme revelaram as 
imagens da sonda, durante a sua 
aproximaçâo ao asterôide, inùmeras 
cicatrizes résultantes de impactos de 
outros objectos. Esses impactes 
causaram crateras, como a agora 
denominada Shoemaker, e espalharam 
pela superficie do asterôide cerca de 30 

mil fragmentes de rocha, segundo 
Thomas, mas uni dos aspectos que 
mais intrigou os cientistas foi o torn 
"azulado" dos depôsitos no fundo de 
algumas crateras, coloraçâo que poderâ 
ter sido dada por forças electrostâticas. 
Os impactos em Eros e eventuais 
mudanças de rota dai résultantes 
poderâo, um dia, proporcionar 
ensinamentos para evitar uma colisâo 
semelhante corn a Terra, segundo os 
cientistas, embora essa hipôtese seja 
considerada muito remota num future 
proximo. 

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. 

INSURANCE 
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! 

OUERtMOS fftZER O MESnO POR Si! 

Substituiçâo de combustiveis 
fosseis é 0 caminbo 
As politicas de combate à 
poluiçâo atmosférica e à mudança 
climâtica têm vivido 
separadamente. Ao mesmo tempo 
que a chuva àcida e a poluiçâo 
atmosférica nas cidades se 
reduziram (removendo do ar 
matéria particulada que 
contribuia para o seu 
arrefecimento) os gases com efeito 
de estufa nâo pararam de 
aumentar. Os resultados dos 
ültimos estudos mostram que as 
duas questôes nâo estâo 
separadas. 

Para os cientistas, hâ um ùnico 
caminho: a abordagem integrada de 
ambos os problemas. E foi isso que 
comunicaram, em Turim, ao 
comissârio europeu para a 
Investigaçâo Cientifica, Philippe 
Busquin. 
A soluçâo parece, afinal, simples: é 
preciso reduzir o consumo de 
combustiveis fôsseis nos transportes, 
dimimuir o consumo energético e 
enveredar por novas formas de 
produçâo de energia. Mas pô-la em 
prâtica é outra coisa e a actual crise 
internacional, desencadeada pelos 
atentados de 11 de Setembro, poderâ 
complicar a prazo o combate à 
mudança climâtica. 

Minimo denominador comum na 
estratégia internacional desse 
combate, o Protocole de Quioto nâo 
reùne o consenso, nem o apoiq do 
campeâo dos poluidores, os Estados 
Unidos, agora envolvidos noutras 
prioridades. Apesar disse, a Uniâo 
Europeia tem os seus prôprios pianos 
para reduzir a dependência dos 
combustiveis fôsseis. Aumentar para 
12 por cento, em 2010, a energia 
produzida na UE por fontes 
alternativas é a meta da Comissâo, 
considerada pela comunidade 
cientifica "um bom primeiro passe". 
As energias alternativas que entram 
nesta contabilidade sâo a energia 
solar no Sul da Europa e a eôlica no 
Norte. Segundo câlculos jâ feitos, 
séria suficiente uma superficie de 50 
por 50 quilômetros, de painéis corn 
células fotovoltaicas, para produzir a 
energia necessâria para um pais como 
a Itâlia. E na Sicilia, por exemple, hâ 
espaço disponivel corn essas 
dimensôes. 
Por outro lado, o Protocole de 
Quioto, por si, nâo é suficiente para 
estabilizar os gases com efeito de 
estufa na atmosfera. 
O protocole prevê uma reduçâo de 
cinco por cento desses gases, mas 
para travar a sua escalada na 
atmosfera era necessâria uma 
diminuiçâo de 60 a 70 por cento. 
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CIêNCIA/INTERNET 

“Vikia” é amiga de humanos 
Estâmes ainda longe dos perfeitos 
androïdes de inteligêneia 
Artificial e de outres filmes de 
fieçâo cientifica, mas os 
investigadores do Institute de 
Robôtica da Universidade 
Carnegie Mellon, nos Estados 
Unidos, estâo a dar bons passes 
nesse sentido, através de um robot, 
corn personalidade, que pode 
interagir e conversar corn 
humanos e comportar-se, até, de 
acordo corn as convençôes sociais. 
Vikia, O robot que os cientistas 
daquela universidade estâo a 
desenvolver, como parte do seu 
Social Robots Project (ver em 
www.2.cs.cmu.edu/afs/cs/proJect/r 
obocomp/ social/www/vikia.html), 
nâo sera um andrôide: para jâ, é 
apenas um rosto digitalizado e 
muito versâtil num ecrâ de 
computador e um "corpo" 
cilindrico autonome, mas os 
investigadores esperam que a sua 
cara "amigâvel" crie uma boa 
relaçâo corn os humanos. 
"Estâmes a trabalhar numa 
grande quantidade de expressôes 
facials, de modo a que, quando 
um robot diga qualquer coisa a 
uma pessoa, esta nâo ouça apenas 
a voz, porque a fala sintetizada é 
em regra muito monôtona e nâo 
possui os tons emocionais que as 
pessoas dâo à sua propria fala", 
disse uma das responsâveis do 
projecto, Allison Leigh Bruce. 
Nos ültimos anos, segundo 
Allison, aumentou o interesse 
relativamente a "robots de 
serviço", capazes, por exemple, de 
conduzirem uma visita guiada a 
um museu e que terâo de coabitar 
corn pessoas nesses espaços e 
interagirem corn indivlduos que 
pouco sabem sobre robots ou 
podem até receâ-los. Por isso, os 
investigadores pensam que a 
resposta para alguns problemas 
que possam surgir esta em fazer 
que os robots se comportem mais 
como os seres humanos, o que 
começa por lhes dar um rosto 
"amigâvel". 
Pésquisas nesse sentido estâo a ser 
desenvolvidas em diversas 
instituiçôes, tanto nos Estados 
Unidos como no Japâo. Neste 

ültimi pais, por exemplo, duas 
grandes corporaçôes, a Sony e a 
Honda, apresentaram jâ "robots 
humanoïdes" capazes de falarem e 
de desempenharem uma série de 
tarefas, e estâo também em curso 
pésquisas para incorporar nas 
mâquinas "cabeças humanas", 
capazes de mudarem de 
expressâo. 
Trabalhando no campo da 
inteligêneia artificial, os 
investigadores do projecto em 
curso na Carnegie Mellon 
acreditam, no entanto, que o seu 
trabalho constitui o primeiro 
passo para "humanizar" os robots. 
Vikia, por exemplo, tem um "pai" 
e uma mâe", Xavier e Amelia, e os 
cientistas estâo a construir-lhe 
uma personalidade real, que inclui 
a sua prôpria histôria pessoal 
como a primeira estudante robot 
daquela universidade, onde se 
"matricularâ" muito em breve. 
Segundo os cientistas, Vikia é um 
robot corn uma personalidade 
complexa, concebida para 
comunicar facilmente corn os 
humanos. Isto foi possivel através 
de programas de fala de alta 
qualidade e de reconhecimento 
visual, o que lhe tornarâ possivel 
manter um diâlogo "amigâvel" 
corn um humano. Outro aspecto 
do projecto é capacitar os robots a 
seguirem convençôes sociais 
humanas que facilitam o 
relacionamento entre as pessoas, 
como saberem a quem dar 
prioridade, por exemplo, na 
passagem por uma porta ou na 
entrada de um elevador ou, ainda, 
terem a noçâo de que em muitas 
circunstâneias é preciso esperar 
numa fila. Todo esse tipo de 

conhecimento estâ a ser 
introduzido em Vikia. "Se o 
projecto for bem sucedido, Vikia 
poderâ ser um primeiro passo 
importante no desenvolvimento 
de uma alargada variedade de 
técnicas de interaeçâo, que 
simplificarâo a tarefa de 
comunicaçâo corn robots e 
computadores em todas as suas 
formas e em todas as âreas das 
nossas vidas", sublinha a équipa 
do Social Robots Project. 
Vikia estâ, assim, equipada, para 
além do monitor que mostra o seu 
"rosto feminino", corn um 
equipamento de detecçâo por 
laser que lhe permite localizar as 
pessoas e acompanhar os seus 
movimentos. "Quando se tenta 
cumprimentar alguém e ser 
amigâvel, acompanha-se essa 
atitude corn um grande sorriso e 
viramo-nos para a pessoa, para 
que ela saiba que a nossa atençâo 
estâ concentrada nela", comentou 
Allison, para dar o exemplo de 
algumas das capacidades que 
estâo a ser introduzidas em Vikia. 
As experiências até agora 
conduzidas foram positivas. Por 
exemplo, os cientistas testaram as 
capacidades de Vikia num 
corredor da universidade. 
Quando o robot detectava uma 
pessoa, virava a "cara" para ela e 
pedia-lhe que respondesse a uma 
pergunta. "As pessoas acharam o 
robot corn cara humana muito 
mais atraente", disse Allison à 
BBC Online. 
Os cientistas pensam agora testar 
diversos tipos de "rostos", para 
determinarem como as pessoas 
reagem a cada um. Por outro lado, 
tencionam usar algoritmos de 
aprendizagem, para que os robots 
possam nâo sô desenvolver o seu 
prôprio conhecimento como 
saberem que género de pessoas 
estarâ mais aberto a interagir corn 
eles. 
"Esperamos que esta capacidade 
seja muito ùtil em ambientes corn 
muita gente, onde o robot nâo 
pode interagir corn todas as 
pessoas, porque muitas destas nâo 
estarâo interessadas no robot", 
disse ainda Allison. 

WWW. 
SITES mmï\ 

PUZZLE 
www.jigsawland.corn 

Um site para se entrefer e divertir um 
bocadinho. Aqui encontram-se inümeros 
puzzles, sobre os mais variados temas e 
corn vârios graus de dificuldade. Para velhos 
pu novos, o que importa é que gostem desta 
arte de construir, desta vez através do 
computador. Expérimente! 

VIDA 
www.forbetterlife.org 

Nos dias que correm este site poderâ ter 
algum interesse e utilidade. A organizaçâo 
autodenomina-se Fundaçâo para Uma Vida ' 
Melhor (?), ou seja e aqui contam-se boas 
experiências, dâo-se conselhos para uma 
vida mais tranquila e harmoniosa e exaltam- 
se os valores humanos. 

NOTl'CIAS 
www. debka. coin 

Este é um site, em inglês, dedicado àqueles 
que querem sempre saber mais e que nâo 
ficam satisfeitos corn o que os media 
divulgam. Uma newslieter internacional que 
se centra nas noti'cias relacionadas corn o 
Médio Oriente e que poderâ ser ùtil para 
entender o que por lâ se passa. 

AMNISTIA 
www.amnesty-usa.org 

Este site dedica-se à defesa dos direitos das 
mulheres. O que deve consulter é o da 
Amnistia Internacional, no local destinado às 
mulheres. Aqui estâo relatadas situaçôes de 
tortura e maus tratos que se vivem em 
alguns pai'ses e espelhadas as 
preocupaçôes e lutas travadas contra este 
fenômeno. 

DIREITOS 
http://awid.org 

Associaçâo dos Direitos das Mulheres em 
Desenvolvimento. Acompanhe os passos 
desta associaçâo na luta pelos direitos da 
mulher, veja publicaçôes e os eventos que 
promove. Ainda uma mensagem acerca dos 
atentados terroristes dirigidos contra os 
Estados Unidos. 

XP na origem de nova nneixa contra Microsoft 
Um conjunto de oiganizaçôes norte- 
americanas de defesa dos 
consumidores lançou, esta semana, 
duras criticas ao sistema operative 
Windows XP da Microsoft, pedindo 
ao Governo que inclua as suas 
queixas contra o novo software no 
processo antimonopôlio, em curso, 
contra a empresa. 
"O novo pacote de aplicaçôes e 
serviços da Microsoft vai desenvolver 
e reforçar o monopôlio ilegal do 
grupo e lesar de forma significativa os 
consumidores norte-americanos", 
denunciaram em comunicado quatre 
das maiores associaçôes de defesa dos 

consumidores a operar naquele pais. 
Nesta declaraçâo conjunta, 
endereçada à divisâo antimonopôlio 
do departamento de Justiça norte- 
americano, a Consumer Federation 
of America, a Consumers Union, a 
Media Access Project e a US Public 
Interest Research Group manifestam 
a sua inquietaçâo relativamente ao 
novo Windows XP, clamando por 
sançôes severas contra o gigante da 
informâtica, a serem imputadas no 
âmbito do processo que, hâ jâ très 
anos, opôe a empresa de Bill Gates à 
administraçâo federal dos Estados 
Unidos. 

A nova versâo do sistema operative 
deverâ ser colocada à venda a partir 
de 25 de Outubro, embora alguns 
fabricantes de hardware, como a Dell 
e a Gateway, a disponibilizarem jâ nos 
computadores vendidos 
directamente ao püblico norte- 
americano. 
O software destina-se tanto a 
particulares como a empresas e 
apresenta-se como o mais ambicioso 
sistema operative projectado pela 
Microsoft desde o lançamento do 
Windows 95, sendo a peça 
fundamental de toda a polémica nova 
estratégia ".Net". 

COMUNIDADES 
coRiunidades. sapo.pt 

Este é o novo canal do Sapo dedicado às 
comunidades e aos portugueses. Aqui 
encontram-se noticias, um espaço dedicado 
à lusofonia, as associaçôes portuguesas 
espalhadas pelo mundo e muito mais. 

Humor 
www.humoristic-characters.com 

O autor das obras de arte que se encontram 
neste site é Claude Robitaille, um artesâo 
que constrôi personagens humoristicas em 
cerâmica. Os caricaturados sâo 
personagens püblicas, artistes conhecidos, 
entre outros. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

A necessidade de amor sobrepôe-se a tudo o mais no sen 
espirito; estara em sintonia com pessoas do sexo oposto e 
elas consigo. Esta mais atraente aos olhos dos outros 
graças à consideraçào que por eles demonstra. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Os sens sentimentos sâo intensos nesta altura; nutrindo 
fortes atracçôes e impulsos sexuais, o que poderâ levâ-lo a 
agir de maneira inadequada, podendo arrepender-se mais 
tarde. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 ^ H ^ 
A Lua visita a sua Casa XI, sector astrolôgico relativo às 
actividades de grupo. Isso farâ corn que a sua sintonia corn 
os valores colectivos estejam, de facto, no mâximo. 

CARANOLEJO - 21/00 A 21/07 

Esta semana terâ a sua capacidade intuitiva, espiritual e 
metafisica mais em evidência, e ira constatar que a sua 
atençâo estarâ menos voltada para o lado real e material da 
vida. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

As energias recebidas de Vénus, nesta altura, vâo tornâ-lo um 
polo de atracçâo para quem o rodeia. Tal facto, aliado ao seu 
discernimento e inteligência, trarâ benesses inesperadas. 
Evite, porém, dominar aqueles que se aproximarem de si. 

ViRGEM - 23/08 A^2/0! & 
Poderâ ver reforçado o seu sentido critico, a sua capacidade de 
estratégia, mas também a sua ansiedade. 
Aproveite esta altura para fazer algo, que precise de passar 
despercebido. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Vénus em conflito corn Plutào inflaciona as suas emoçôes 
fazendo corn que se sinta aberto e bem disposto para corn 
aqueles a quem ama. Procure manter, neste momento, um 
bom nivel de objectividade. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

O instinto de posse poderâ ser posto à prova nesta altura, ou 
mesmo sensibüizar a sua relaçào afectiva ou a sua comunicaçào 
corn os outros, de um modo gérai. Evite tentar mudar os 
outros, pois isso irâ desgastâ-lo e desgastar a sua relaçào. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Poderâ ser dificil esconder dos outros os seus prôprios 
sentimentos, mas também nào terâ grande interesse nisso. Tem 
necessidade de ser como é e de se afirmar junto dos outros. As 
suas relaçôes emocionais e afectivas serâo, neste momento, mais 
profundas e intensas. 

^^^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 M ^ 

Bom momento para harmonizar o seu lado emotivo e 
sentimental. Nào se deixe, porém, absorver por recordaçôes 
do passado que, eventualmente, o possam deprimir. Aproveite 
antes para recuperar as energias, dormindo mais. 

AQLÀRIO - 21/01 A19/02 

A Lua estarâ na sua Casa III que é o sector astrolôgico que 
estimula as relaçôes corn outros. 
A sua comunicaçào pode tornar-se mais fantasista, colorida por 
consideraçôes pessoais e nem sempre précisa. 

PEIXES -20/02*?WO3 ^ - r% 

Estarâ mais dependente da sua segurança financeira, 
valorizando mais aquilo que possui. 
As suas intuiçôes financeiras ou relacionadas comjogos ou 
numéros estarào acentuadas. 

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

CUÛPDfl: 

PSP APREENDE 
NOTAS FAISAS 
Notas falsas de cinco e dez contos 
estâo a circular na Guarda, tendo 
algumas sido jâ apreendidas pela 
PSP local, comunicou o 
subintendente Simôes de Almeida. 
A apreensâo das notas - algumas 
também foram jâ detectadas em 
Gouveia-, foi comunicada à Policia 

Judiciâria (PJ) para posterior 
investigaçâo. 

Segundo fonte policial, alguns 
exemplares das notas "eram copias 
perfeitas das originais, que 
poderiam passar despercebidas 
aos mais incautos". 

4“ geraçâo de psiquicos 
Bola de cristal e leitura 

das cartas de tarot 
Meditaçâo e purifîcaçâo 

Psychic Studio 
"Tenho conhecimento de tudo e tudo consigo ver. 
Digodhe o passado, o présenté e o futpep. Orientâ- 
lo-ei para uma vida mêlhor e tnais/fâiz.bSente-se 
infûliz. sem sorte na vida e insati^feito çoni falta 

de oportunidades? Sente forças db rfial à vqlta da 
sua pessoa? Poderéi ajudâ-lo a éonlrolar â stta 

vida. A sua feliddade e o geu suces^o sâo è rbeu 
objeclivo na vida. Tem problemaè cohi relaçôe$ de 

ütnUade, de amor ou corn o càsamento? Teifi 
algum caso em tribunal? lui tehhô à soluçàov lima 

tradiçâo familiar e de varias geraçôes, as rriinlias 
poçôes, ôleo.s, ervas e vêlas podem e vâo ajudâ-lo 

a cuidar daspessoas, razâo péla qual.Deus me 
presentepp corn estés poderes. Deixè que tome 

em minhas màoS: o seu sofrimenta é a sua dbr e o 
possa libertar de todaq. as suas aHiçoes. ' Profneto e 

garante qup Qs’ aliyiarei de lodos os problemas. 
Garantia absoluta nas leituras. 

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

Tel.; 416-654-8703. Aberta das 10:00 às 20:00 horas. 
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As Nonstop sâo as PopStars portuguesas 
agora corn o sou album homonimo de estreia 
Acaba de ser cditado o album de estreia das Nonstop, grupo constituido pelas 
cinco vencedoras do programa televisivo PopStars: Andrea, Fdtima, Kdtia, Liliana 
e Rita, que foram seleccionadas entre mais de 1.200 candidates. 
"Ao Limite Eu Vou" foi o primeiro single a ser extraido do dibum "Nonstop". 
E agora para ficares a conhecer um pouco mais de cada uma destas novas 
"PopStars" portuguesas aqui fica uma biograf ia/smtese de cada uma delas... 

Nasceu em Lisboa, dez 
minutes depois da 
meia-noite do dia 1 

de Janeiro de 1982 e no dia 
seguinte a “Bébé do Ano” jâ 
era manchete dos jornais. 
Dezanove anos depois, 
Andrea volta a estar na 
primeira pâgina dos 
periôdicos por ser uma das 5 
PopStars portuguesas, o 
programa da SIC que deu a 
oportunidade a Andrea de 
integrar a banda 
NONSTOP. Enérgica e 
çriativa, para esta jovem, 
filha de um fadista amador, 
o grande sonho é tornar-se 
uma cantora de sucesso, mas 
a fotografia continua a ser 
uma grande paixâo e a ideia 
de se tornar fotôgrafa 
profissional ainda nâo esta 
posta de lado. Talvez por 
isso, Andrea tenha uma 
grande preocupaçâo com a 
imagem: era ela que 
desenhava e fazia grande 
parte das suas roupas e que 
cortava o seu prôprio cabelo 
- assim tinha a certeza de 
ficar tudo exactamente 
como gosta. 

Idade:19 anos 

Naturalidade: Lisboa- vive 
em Massamâ 

Profîssâo anterior. 
Estudante de humanidades- 
12° ano 

Tempos livres: 
Pratica kickboxing c futebol. 
O seu passatempo preferido 
é ouvir mùsica. 

Formaçâo e expeiiência 
musical: 
Cantava num bar de 
Karaoke. 

Uma mania: Tirar fotos 

Cantores preferidos: 
Madonna e Maxwell 

Sonhos e ambiçôes: 
Ser cantora (um sonho jà 
concretizado) e fotôgrafa 
profissional 

Corn apenas 22 anos, 
Fâtima é a mais velha 
do grupo. Serena, 

responsâvel e muito 
disciplinada, para esta menina- 
mulher do Norte ser cantora 
nâo era sequer um sonho 
antigo. Antes de se candidatar 
ao Popstars, nunca tinha 
cantado em pùblico, e decidiu 
participar porque estava 
cansada da rotina, Bacharel 
em Turismo, a trabalhar numa 
agêneia de viagens e a acabar 
a licenciatura, Fâtima ansiava 
por novos desafios, mas nunca 
pensou chegar tâo longe e, 
quando passou para a segunda 
fase de selecçâo do programa, 
esteve quase a desistir. Agora 
que a sua vida deu uma volta 
de 180°, Fâtima garante nâo 
ter tempo para se sentir 
aborrecida, e entrega-^sede 
corpo e aima ao projecto 
NONSTOP. 

Alcunha: “Tuchinha" 

Idade;22anos 

Naturalidade: Miragaia- vive 
em Gondomar 

Profîssâo anterior Téenica 
Superior de Turismo. Fala 
fluentemente espanhol, inglês 
e francês. 

Tempos livres: Faz muito 
desporto: aerôbica, judo, 
nataçâo, kickboxing, vôlei... jâ 
fez de tudo um pouco; gosta 
muito de 1er. 

Cantores preferidos: Gostava 
de fazer um dueto corn a 
Diana Basto ou com os 
D’Arrasar. 

Sonhos: “Ser Cantora” 

Quando apareceram as 
Spice Girls, a Kâtia 
tornou-se de imediato 

a sua fâ n°l. 
Aquelas cinco raparigas 
irreverentes e corajosas 
tinham conseguido realizar o 
sonho que a jovem lisboeta 
acalentava desde que se 
lembra: triunfar no mundo 
da mùsica. A partir dai, 
coleccionou tudo sobre elas, 
copiou-lhes gestos e formas 
de vestir e passou a ser 
conhecida como a “Spice” 
entre amigos e familiares. 
Agora, com 20 anos, Kâtia jâ 
nâo tem de sonhar corn uma 
vida de éstrela, até porque o 
sonho se tornou realidade. 
Neste momento, Katia sô teve 
de suportar a ideia de estar 
longe da irraâ e do 
namorado, as suas grandes 
paixôes. 

Idade: 20 anos 

Naturalidade: Sintra- vive em 
Lisboa 

Profîssâo anterior Estava a 
frequentar um curso 
profissional de hotelaria 

Nos tempos Livres: Gosta de 
cantar, dançar e ouvir 
mùsica 

Cantores preferidos: Define- 
se como a fâ n° 1 das Spice 
Girls. Gostava de fazer um 
dueto corn a Rita Guerra. 

Formaçâo e experiência 
musical: Cantava em bares de 
karaoke e em festas 
particulares. 

Sonhos: “Ser uma cantora 
famosa...” 

Tinha apenas 17 anos 
quando decidiu 
candidatar-se ao 

Popstars, apresentou-se em 
Faro e enfrentou logo a sua 1 “ 
prova de fogo: nâo tinha a 
idade minima para poder 
prestar provas( 18 anos). Mas 
quis o destino que Liliana os 
complétasse no ùltimo dia de 
casting e rumou a Lisboa 
decidida a nâo perder esta 
grande oportunidade. A sua 
teimosia foi recompensada e 
Liliana vive hoje a maior 
aventura da sua vida: ser uma 
NONSTOP. Dona de uma 
energia contagiante, prepara- 
se para servir de corpo e 
aima a sua nova “familia” 
musical, realizando as 
aspiraçôes que o pai, 
percurssionista profissional, 
tinha em relaçâo à sua 
carreira. 

Idade: 18 anos 

Naturalidade: Albufeira 

Profîssâo anterior: 
Estudante do 11° ano-Artes 

Tempos livres: 
Gosta de cantar, dançar e sair 
à noite. 

Formaçâo e experiência 
musical: 
Actuou ao vivo no Casino de 
Vilamoura e num concurso 
de artes juvenis em Albufeira, 
onde canton “Lusitana 
Paixâo”. 

Cantor preferido: 
Whitney Houston, mas 
gostava de fazer um dueto 
corn a Sara Tavares. 

Sonhos: Sei Cantora. 

Aparentemente 
timida e algo frâgil, ^ 
quando começa a 

cantar Rita transmite uma 
força e energia que 
contagiam tudo e todos. 
Por isso, e por adorar 
dançar, decidiu candidatar- 
se ao Popstars, encarando 
a sua participaçâo no 
programa como uma 
brincadeira e uma 
experiência que poderia 
ensinar-lhe alguma coisa. 
Aprendeu tanto que 
convenceu o jùri e, corn 
apenas 18 anos, esta 
menina de Almada trocou 
os bares de karaoke, onde 
dava largas ao seu talento, 
e os pianos de tirar o curso 
de turismo ou de direito, 
pela realidade do mundo 
da mùsica. Confessando 
ser muito “mimada” pela 
familia - é a mais nova de 
3 irmâos - Rita é 
cojnsiderada pelas suas 
novas amigas como a mais 
carinhosa do grupo 
NONSTOP. 

Idiade:18 anos 

Naturalidade: Lisboa- vive 
em Almada 

Profîssâo anterior: 
Estudante de 
humanidades- 11° ano 

Tempos livres: O seu 
passatempo preferido é 
cantar e dançar. 

Formaçâo e experiência 
musical: 
Jâ canton em alguns bares 
e costuma cantar em 
karaokés. 

Cantores preferidos: 
Faith Hill, Lara Fabian e 
George Michael sâo os 
cantores de que mais gosta. 

Sonhos e Ambiçôes: 
Seguir uma carreira 
musical 

Uma mania: Estar sempre 
a cantar 
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Monsenhor Resendes o primeiro "Açor de Basalte" 
Pela primeira vez instituido 
no Ciclo de Cvdtura 
Açoriana, pelo Centro de 
Divulgaçâo Açoriana no 
Canada, de Oliveira Neto, o 
"Açor de Basalto", uma peça 
trabalhada por mâos de 
artista, que homenageia ano- 
apôs-ano, um açoriano que se 
tenha distinguido na sua 
comunidade, foi entreg^e, 
com toda a justiça, a 
Monsenhor Eduardo 
Resendes. Sem beliscar 
minimamente outros 
açorianos merecedores, 
considérâmes que 
Monsenhor Resendes foi a 
personalidade que justificou 
ser a primeira a recebê-lo. 

Conversâmos corn Monsenhor 
Resendes e registâmos a sua reacçâo 
ao acontecimento. 

JMC - Monsenhor Eduardo Resendes 
recebeu o galardâo de homenagem 
"Açor de Basalto" durante o 15° 
Ciclo de Cultura Açoriana. Como se 
sentiu naquele momento? 
Mon.E. Resendes - No dia do 
encerramento do 15° Ciclo de 

Cultura Açoriana, que decorreu na 
Sede do Lusitânia, fui homenageado 
precisamente corn essa peça "Açor de 
Basalto". Também a Câmara da 
Povoaçâo, que me entregou por 
intermédio do vereador Mario Jorge 
Vieira, em representaçâo do 
Présidente Carlos Avila, uma plaça 
comemorativa do concelho em que 
nasci, precisamente no dia dedicado 
a esse pequeno mas maravilhoso 
concelho. De igual modo me foi 
endereçada uma mensagem do 
Présidente Regional dos Açores que 
foi lida e entregue pela Directora 
Regional das Comunidades 
Açorianas, Dra. Alzira Silva. Na 
realidade, creio que nâo merecia tais 
distinçôes. Nâo séria bom açoriano, 
muito menos bom português, nem 
conseguiria fazer o pouco que tenho 
feito, se nâo fosse o apoio, o exemple 
e a colaboraçâo de tantos e bons 
açorianos, madeirenses e 
continentais que tenho tido a 
felicidade de conhecer e de conviver. 
Como dizia no momento dessa 
homenagem, reparte as homenagem 
que recebi, em espirito por tantos e 
tâo bons portugueses que existem na 
nossa imigraçâo. O que é mais 
importante para mim é que sejamos 
mais agradâveis a Deus - e somos - 
quanto mais servimos os nossos 
irmâos. Tudo o que é bom na vida 
vem de Deus e é nossa obrigaçâo nos 
colaborarmos. Venha a gente de 
onde vier, os exemples que 

Programa de Inverno 
para Ponta Delgada 
Partidas de Toronto todos os sàbados 

a partir de Novembre, 2001 

Desde SSOd."" Plus Tax 
Contacte o seu agente de viagens 

517 College St. Suite 215 
Toronto, Ontario § 

4n6-5nS-7nSB i 

agradece o seu' “Açor de 
Basalto "junto da>Dra. 
Alzira Silva, Oliveira Neto e 

Mario Jorge Vieira. 

recebemos dos nossos antepassados, 
fazem-nos valorizar o que temos e 
faz-nos olhar corn esperança para o 
future. Diria, para concluir, vivermos 
hoje melhor do que ontem e amanhâ 
melhor do que hoje. Aquele 
momento, foi portante um momento 
importante para mim e para toda a 
comunidade porque sempre reparte 
o que me é dado pelos outros. Se sou 
apreciado por uns tantos, é porque o 
devo âs varias pessoas que me 
rodeiam. 
JMC - Disse algumas coisas corn 
muita graça, mas no fundo corn 
muita profundidade. A primeira 
disse: "Quando recebi a honraria de 
Monsenhor, apressei-me a dizer que 
prefiro ser toda a minha vida um 
bom senhor". E a outra foi 
precisamente que a vida de padre é 
muito boa, mas parece que ninguém 
quer vir para ela. 
Mon. E. Resendes - E verdade. De 
facto, nota-se presentemente uma 
grande crise nas vocaçôes sacerdotais 

mas esperamos que mude um pouco. 
Na realidade, a vida do sacerdote, 
embora tenha momentos bastante 
dificeis, tem tantos outros momentos 
de compensaçâo pela compreensâo e 
ajuda das pessoas. Embora possa 
haver âs vezes urh certo anti- 
clericalismo, o facto é que no fundo, 
as pessoas que assumiram e apreciam 
aqueles que se dedicam à 
evangelizaçâo, seja na igreja catôlica, 
ou quai quer igreja protestante, ou até 
mesmo outra religiâo, estâo a lutar 
por uma causa por amor dos irmâos. 
JMC - Obrigado, mais uma vez 
parabéns e nâo se esqueça de 
Toronto. 
Mon. E. Resendes T Obrigado. Aliâs 
é sempre um prazer estar em 
Toronto, uma vez que Mississauga e 
Toronto estâo interligados e a 
comunidade portuguesa vive um 
grande intercâmbio entre estas duas 
cidades. 

Uma simplicidade de pessoa. Um 

Monsenhor Resendes agradecendo as mensagens 
entregues por Mario Jorge Vieira e Alzira Silva em 

representaçâo dos Présidentes Carlos Âvila e 
César, respectivamente. 

e religiosas Hâ pouco li um revista 
inglesa que fala aqui da América do 
Norte e da falta de vocaçôes que 
existe aqui também. Sâo designios 
de Deus. As vocaçôes nascem e 
surgem corn maior frequência em 
paises pobres, nomeadamente no 
Brasil, nas Filipinas, entre outros 
paises. Aqui hâ mais dificuldades. 

homem que soube sempre honrar a 
sua posiçâo, a sua comunidade, 
regiâo e pais. As honrarias nâo 
afectam os simples. Porque os simples 
sâo demasiado grandes para se 
preocuparem corn pequenas coisas, 
embora honrosas. 
Parabéns, Monsenhor Resendes. 

JMC/Ana Fernandes 
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SAüDE 

SAÜDE EM SUA CASA 
MEIHORAR A SAÜDE E 0 PROGRESSO N&O t EAGIl! 
Durante milénios, a maioria das 
pessoas acreditava que as causas, e as 
curas das doenças que afligiam e 
matavam impiedosamente os seres 
humanos, eram causadas ou 
modificadas pela vontade de deuses, 
ou outros entes sobrenaturais. As 
curas baseavam-se em feitiçarias, ou 
oraçôes religiosas, e os favores de 
escaparem à doença e à morte nas 
ofertas e sacrifîcios aos poderes 
divinos, e nas manifestaçôes de fé. 
Muitos dos que ousaram pensar que 
as doenças podiam ser transmitidas, 
ou até prevenidas, por acçôes nào 
religiosas, foram desprezados, presos, 
sacrificados, ou até queimados, pelo 
seu pensamento discordante ser 
considerado heresia. Foi na India e 
na China antigas onde' apareceram as 
primeiras tentativas de prevençâo de 
doenças baseada na aquisiçào prévia 
da mesma doença em forma 
moderada, o que parecia indicar que 
algumas doenças podiam ser 
transmitidas a outras pessoas sem 
intervençào divina. A convicçâo, 
firme e definitiva, de que algumas 
doenças podiam ser adquiridas por 
micrôbios transmitidos por contâgio 
entre as pessoas, sô apareceu na 
europa hâ relativamente pouco 
tempo: nos meados do século 
dezanove. 
O conservadorismo e descrença em 
novas teorias e ideias manifestava-se, 
e continua a manifestar-se, nâo sô 
entre as comunidades religiosas, mas 
também nas agremiaçôes sociais, 
culturais e cientificas. Foi perante a 
descrença, e muitas vezes a ma 
vontade e hostilidade de outros 
médicos e cientistas, que Joseph 
Lister publicou em 1867, na ainda 
hoje prestigiosa revista médica 
Lancet, as suas experiências corn 
bons resultados pelo uso da 
desinfecçâo da pele e instrumentos 
em intervençôes cirürgicas. Jâ 
anteriormente o obstetra austriaco 
Ignaz Semmelweis tinha conseguido 
diminuir, na sua enfermaria, o 
nùmero de infecçôes e mortes depois 
de partes, ao obrigar os seus 
estudantes a lavar as mâos antes de 
mexerem nas parturientes. O 
resultado desta grande descoberta foi 
o desprestigio e ataque pessoal a este 
grande médico perante a Sociedade 
Médica de Viena, uma baixa de 
categoria na hierarquia do seu 
hospital, e a sua descoberta ficar no 
esquecimento até as experiências de 
Lister serem publicadas na Lancet. 
Apesar de Lister gozar do prestigio 
de uma alta posiçâo académica em 
Glasgow, também sofreu a 
indiferença e hostilidade de outros 
catedrâticos, sociedades médicas, e 
cirurgiôes estabelecidos. Contudo, foi 
talvez o seu prestigio anterior, o que 
abalou e superou as forças 
rétrogradas numa profissâo médica 
conservadora, e acabou por fazer 
vingar a sua teoria de que a infecçâo 
résulta da contaminaçâo por 

bactérias provenientes do meio 
exterior, e que pode ser prevenida 
pela desinfecçâo e esterilizaçâo dos 
materiais e instrumentos cirùrgicos. 
Esta teoria, baseada na observaçâo e 
confirmada pela prâtica, que o 
conservadorismo médico tanto 
dificultou, continua a ser a maior 
descoberta de sempre no campo da 
cirurgia. 
Louis Pasteur foi talvez o maior vulto 
na Medicina moderna. Apesar de 
nâo ser médico, mas sim um 
professor de quimica, foi também, 
como Semmelweis e Lister, um bom 
observador, experimentador, e 
cientista corajoso, sem medo das 
desconfianças e criticas das 
sociedades estabelecidas. Foi o seu 
trabalho monumental que demoliu, 
para sempre, as crenças 
conservadoras que paralisavam o 
avanço das ciências médicas: A 
crença de que os micrôbios 
causadores de doenças se geravam 
espontaneamente no corpo e nas 
feridas; a crença de que a desinfecçâo 
de materiais cirùrgicos e o 
isolamento de pessoas contaminadas 
corn micrôbios nâo evitavam 
propagaçâo da doença; e o 
cepticismo na possibilidade de se 
criarem produtos biolôgicos: as 
vacinas, capazes de evitarem doenças 
infecciosas. 
Um dos grandes méritos de Pasteur 
foi o reconhecimento de que a 
Ciência, assim como as pessoas, nâo 
se pode isolar, compartimentar, ou 
servir sô as crenças e interesses 
estabelecidos. Ele prôprio, educado 
como quimico, envolveu-se no 
conhecimento dos fenômenos 
biolôgicos, e foi para a Medicina um 
dos seus maiores prâticos e 
“profetas”. Foi ele que estabeleceu as 
bases e regras da prevençâo das 
infecçôes: a maior causa de 
mortalidade, e trouxe, corn as suas 
contribuiçôes para a saüde, a 
esperança ao ser humano. O papel 
deste cientista e humanista na 
economia foi também fundamental: 
Foi ele que descobriu que as bactérias 
eram responsâveis pela fermentaçâo 
e, ao aquecer o vinho acima de 60 
graus, verificou que destruia 
microrganismos, nâo sô os 
responsâveis pela fermentaçâo, mas 
também os que causam a 
deterioraçâo. Descobriu assim uma 
nova técnica: a pasteurizaçâo, ùtil 
para preservar muitos alimentos; a 
pasteurizaçâo do leite, é hoje uma 
prâtica comum na indüstria de 
lacticinios e fundamental na 
alimentaçâo. Descobriu a doença do 
bicho da seda, transmitida por um 
micrôbio através dos ovos, 
conseguindo salvar da bancarrota a 
indüstria da seda francesa. Foi ele 
também que erradicou o antrax na 
Europa: uma doença que dizimava 
fatalmente rebanhos de ovelhas 
inteiros, ao descobrir uma vacina, 
preparada pelo tratamento fisico e 

quimico de culturas de 
antrax, a bactéria 
causadora da doença. Hoje 
o antrax jâ nâo é doença, 
mas essa bactéria pode ser 
o terror das armas 
biolôgicas capazes de 
dizimar homens e 
exércitos, como fazia, 
antes de Pasteur, aos 
rebanhos de ovelhas. 
Foi Pasteur que descobriu 
os principios da 
imunologia e preparou as 
primeiras vacinas. Esta 
descoberta maravilhosa permitiu a 
muitas crianças chegarem a adultos, 
e a muitos adultos sobreviverem para 
além da meia idade. Teve um dia a 
coragem, ao saber que a raiva é uma 
doença invariavelmente fatal, de 
injectar uma criança mordida por um 
câo raivoso corn uma vacina 
experimental, conseguindo salva-la. 
Pasteur, professor e director da 
Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lille, em França, 
afirmou um dia, em 1854, aos seus 
estudantes:   No campo da 
observaçâo, a chance sô favorece as 
mentes preparadas.   Tinha razâo: 
sô a preparaçâo das mentes, corn 
sensibilidade, cultura e educaçâo, 
pode garantir â sociedade um futuro 

de saüde e paz. A falta de 
preparaçâo das mentes 
conduz muitas vezes à 
ignorância e 
irracionalidade, pequenos 
males individuals mas que, 
em abundância a nivel 
social, podem ajudar 
mercadores e politicos sem 
escrüpulos ou compaixâo a 
ganhar dinheiro e poder, e 
a ditar as suas regras de 
mandar no mundo, muitas 
vezes apoiadas em 
intimidaçôes, guerras, 

terrorismes, ou outras violências. 
Mas deve haver esperança! Apesar 
dos tempos conturbados, e das vias 
dolorosas dos terrores e guerras, hâ 
sempre homens corajosos, corn saber, 
compreensâo e compaixâo corn uma 
dimensâo universal, para dar 
dignidade à humanidade. Hâ sempre 
alguém corn a coragem necessâria 
para enfrentar e fazer mover as 
mentes que, corn medo do futuro, e 
sobretudo do desafio aos seus bens e 
privilégies, desconfiam e tentam 
retardar a senda do progresse. Lister 
e Pasteur, ao abrirem corn coragem 
as portas da saüde, fechadas pelos 
médiocres da ciência., sentiram que 
melhorar a saüde e o progresse do 
mundo nâo é fâcil. ... Mas fizeram! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Festival Português - Canal 2 

mus GST&PST 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Informaçôes pelo tel; (416) 537-1088 
Estes radios estâo à venda nos sequintes iocaîss 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Mànata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 

* Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W* Tel: 
EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact Liquidation -187 Lakeshore 

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: Acadla 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 

537-7606 

Rd. E. 

Horas por dia 
Panasonic RX-D13 

®1I0."* 

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

General Electric 

Consigo 24 
Sanyo DC-C10 

245, li* 

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

Panasonic RX-FS4I30 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$125 00* 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00’ 

Sanyo MCD-Z190 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

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

Bricklayers com experiência, contactar 
Almeida Tel.;416-788-4117. 

Ajudantes de cozinha e empregados de 
mesa para à area de Mississauga 
(Streetsville). Contactar Frank ou Sil. 
Tel.;905-819-1727. 

Condutor corn carta DZ. Contactar Joe 
da Silva. Tel.:416-896-6852. 

Casai corn experiência para limpeza. 
Tel.:905-874-0018. 

Oculista licenciado para a area da 
Dufferin e Bloor e também 
Mississauga. Contactar Jaggie. 
Tel.:416-417-2887. 

750 grs. defigado 
1,5 dl de vinho branco 

* 2 dentes de aUio 
* 1 folha de louro 

1 câlice de vinagre 
1 dl de leite 
1 ovo 

pào ralado 
* 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina 
* 2 colheres de sopa de azeite 
^farinha 
* sal e pimenta 

Pessoal para acabamento de passeios 
corn experiência em cimento. 
Contactar Henrique. Tel.:416-805-1333. 

Assistente de cabeleireira. Contactar 
Manuela. Tel.:905-270-6550. 

Brickleiros. Tel.;416-399-7061. 

Pessoal para companhia de jardinagem 
em Hamilton, Tel:905-318-4464 

Pessoal corn experiência na instalaçâo 
de cerâmica, Tel.:416-729-1367. 

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

Bate chapas corn experiência. 
Tel.:416-534-1141. 

Assine e divulgue Nome:  

O MILÉNIO   
Morada:  

Assinatura anuai no Canada,  • 
por apenas $48, GST induido, Q Postal: 

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

ALUGA-SE 
Espaço para escritôrio 

na area da 
Dufferin/College. 

Contacte Tony ou Lily. 

Tel.: 416-259-3041 

Vendedores peira 
ojomal 

“O Müénio” 

TeL 416-538 

Precisa-se de secretària com experiência 
para escritôrio de Advogados. 

Tel.: 416-535-6329 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Ronner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

‘ISSO Steeles Ave. W. 
et Dufferin St. 

Tel: CS05] 66S-3734 

1IE[LS[W)WE (USAiraSâ 

Comc0o: 
Corta-se o figado em escalopes e pôe-se a marinar 
durante 4 horas corn o vinho branco, o vinagre, o 
alho cortado, o louro, sal e pimenta. 
Escorrem-se e passam-se os escalopes de figado pelo 
leite, depois por farinha, ovo batido eî'finalmente 
por pâo ralado. 
Aquecem-se as duas gorduras e frita-se o figado. 
Serve-se bem quente acompanhado corn 
esparregado de nabiças, batatas fritas e enfeitado 
corn rodelas de limâo canelado. 

Sobremesa : 
Bolo 20 Valores 

IncptPittiTCS: 
* 250 grs. de açûcar 
* 250 grs. de amêndoas peladas e moida 

1 colher de (sopa) de farinha de trigo 
6 claras em castelo 
vinho do Porto q.b. 

lnCR£DI£riT£S POPOOS OVOS noits: 

300 grs. de açûcar 
* 6 gemas 

2 ovos inteiros 
1,5 dl de âgua 

(OnPECÇflO PARA O BOLO: 
Juntar a farinha corn o açûcar e a arriêndoa moida. 
Bâter as claras em castelo firme. 
Envolver muito bem sem bâter o preparado da 
farinha às claras em castelo. 
Deitar o preparado num tabuleiro untado corn 
margarina e forrado corn papel vegetal. 
Vai a cozer em fomo moderado durante +- 30 
minutos, convém verificar. 
Depois de cozido corte o bolo ao meio salpique as 
duas partes do bolo corn um pouco de vinho do 
Porto. 
Recheie uma das partes corn os ovos moles e una-as. 
Barre totalmente corn o resto dos ovos. 
Décoré corn fios de ovos e granjeias prateadas. 

(OnftCÇAO PAPA os ovos nOLtS: 
Num tachinho misture a âgua corn o açûcar. 
Tape e leve ao lume, assim que levantar fervura tire 
a tampa e deixe ferver 3 minutos. 
Tire do lume, e misture as gemas e os ovos batidos. 
Levar novamente ao lume para engrossar. 
Retire do lume e bata bem corn as varas de arame. 

TScnt 
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Cientistas identificam primeiro gene 
relaclenade cem desordem lingufstica 
Cientistas britânicos afirmam ter 
descoberto o primeiro gene relacionado 
com uma desordem da linguagem e da 
fala, que pode ser uma pista para 
identificar as raizes biolôgicas do 
pensamento e do conceito de 
Humanidade. 
Os investigadores detectaram uma 
mutaçào de um gene, o FOXP2, 
responsavel por uma proteina que faz 
funcionar o circuito cerebral da 
linguagem. 
Alguns especialistas sugerem mesmo 
que esta descoberta é uma primeira 
pista para perceber a mecânica do 
pensamento cognitivo, o modo como os 
adultos se desenvolvem a partir de 
bébés e, possivelmente, a forma de 
evoluçâo do homem a partir de 
primatas inferiores. 
No entanto, outros cientistas 
consideram que estâo a ser depositadas 
demasiadas expectativas na versâo 
danificada de um ünico gene. Mesmo 
os cientistas que localizaram o FOXP2 
afirmam que a investigaçâo, cujos 
resultados sâo divulgados na ediçâo de 
quinta-feira da revista Nature, esta 
apenas no inicio. 
"Identificâmos o primeiro gene na ârea 

comportamental", sublinhou um dos 
autores do estudo. Tony Monaco, 
director do centro Wellcome Trust de 
Genética'Humana da Universidade de 
Oxford. 

Cientistas de Oxford e da unidade de 
Neurociência Cognitiva do Instituto de 
saùde infantil de Londres estudaram 
très geraçôes de uma familia alargada 
em Inglaterra, identificada apenas 
como KE. 
Cerca de metade dos 24 membros do 
agregado familiar sâo afectados por 
uma desordem na fala que enfraquece 
os movimentos da boca, lâbios e 
lingua e que provoca também 
problemas no uso de fonemas e da 
gramâtica. 
Sô alguns membros da familia 
obtiveram valores abaixo da média 
em testes nào verbais de mediçâo do 
quociente de inteligência (QI), o que 
levou os cientistas a concluir que nâo 
existia relaçào entre estes resultados e 
a desordem. 
Os cientistas acreditam que a mutaçào 
do FOXP2 provoca uma falha na 
capacidade deste gene regular outros 
genes, resultando numa desordem da 
fala e da linguagem. 
Os investigadores chegaram a esta 
conclusâo depois de estudarem uma 
pessoa corn a mesma desordem mas 
que nâo pertencia à familia KE. 
Neste individuo, conhecido como CS, 
detectaram uma mudança na 
sequência de ADN (âcido 
desoxirribonucleico) ao nivel do 
cromossoma 7, o que permitiu aos 
investigadores localizarem a mutaçào. 

BSQS5© a [DGfâ[D£lffŒlGi' 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CREEE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA. 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECtLHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUTTO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

14161534^520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS PESTAS, 

CONTACTE O CREEE MANUEL 

DE PAULOS - (4161534^520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 

"Este gene contrôla outros genes, falta- 
nos saber quais para podermos 
desenvolver melhores terapias e 
diagnôsticos", salientou Monaco. 
A mutaçào localizada no individuo 

era consistente corn a detectada na 
familia KE. 
"Todos os membros do agregado que 
possuern a versâo mutada do gene têm 
a desordem e todos sem esta mutaçào 

nâo a têm", explicou Steven Pinker, do 
Departamento do Cérebro e das 
Ciências Cognitivas no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 
Apesar de realçar que nâo acredita 
que os problemas de linguagem 
possam estar ligados apenas a um 
gene. Pinker sublinhou que no caso 
desta familia o FOXP2 parece estar no 
centro da desordem. 

QVIPCflO: 

TAP admite aumento tarifas 
e avança taxa fixa 
passageiro de 
o administrador delegado da TAP 
admitiu aumentar as tarifas, 
avançando para jâ corn uma taxa 
fixa adicional de cinco dôlares 
(1.090 escudos) por passageiro, 
tendo em conta o declinio no sector. 
"Nào hâ düvida que a TAP terâ que 
rever as suas tarifas, estando a 
analisar o mercado", explicou 
Eernando Pinto numa reuniâo corn 
jornalistas, acrescentando que 

5 doiares 
"avançarâ à medida que ficar clara a 
tendência do mercado". 
Entretanto, a companhia aérea 
portuguesa jâ decidiu avançar corn 
uma taxa fixa de cinco dôlares por 
passageiro. 
Desde os atentados de 11 de 
Setembro que varias empresas 
aéreas est'udam um aumento nas 
suas tarifas para fazer face aos 
prejuizos. 

ÜUfl/flKnTflDOS: 

NAT6 surpreendida corn rapidez 
na activaçâo do artigo V 
A rapidez corn que os Estados Unidos 
formalizaram a activaçâo da clâusula 
de defesa colectiva da NATO causou 
surpresa entre os Aliados, embora o 
pedido em si fosse previsivel, 
disseram fontes aliadas em Bruxelas. 
A activaçâo do artigo V do Tratado 
fundador da NATO foi feito um dia 
depois de a organizaçâo ter declarado 
que os atentados terroristas de 11 de 
Setembro contra os EUA foram um 
ataque a todos os Aliados. 
Washington apresentou, numa das 
très reuniôes realizadas pelos 
représentantes permanentes dos 
Aliados, uma lista de medidas que 
podem ser executadas por cada um 
no quadro da resposta em curso 
contra o terrorismo e, em particular, 
sobre os responsâveis pelos atentados 
de 11 de Setembro. 
Embora nâo tendo estabelecido uma 
data limite para saber de que forma é 
que cada pais aliado pode satisfazer 
os requisitos da lista, os Estados 
Unidos obterâo as respostas quinta- 
feira, segundo fontes da organizaçâo. 
Na prâtica, as medidas constantes da 
lista pouco acrescentam aos apoios 
que individualmente Jâ estâo a ser 
concedidos a Washington, de que sâo 
exemplo as autorizaçôes de sobrevoo 
do espaço aéreo ou o reforço da 
protecçâo das forças e instalaçôes 
americanas no estrangeiro. 
Em termos da NATO, a activaçâo da 
clâusula de defesa colectiva (artigo V) 
coloca quase automaticamente ao 

dispor do pais atacado os seus meios 
comuns. 
E o caso dos 17 aviôes da Eorça de 
Alerta Râpido (AWACS) da NATO 
(onde estâo cerca de 30 militares 
portugueses), sediados na Base Aérea 
alemâ de Geilenkirchen. 
Ou, ainda, das estruturas . de 
comando e controlo instaladas no 
quartel-general do Comando 
Supremo Aliado da Europa 
(SHAPE), sediado em Mons, Bélgica. 
Fonte aliada enfatizou, contudo, que 
o pedido feito à NATO pelos Estados 
Unidos nâo significa que os Aliados 
venham a estar no nücleo duro da 
operaçâo militar a realizar contra as 
redes terroristas internacionais e seus 
apoiantes (individuais ou a nivel de 
Estados). 
Quanto à escolha pelos EUA das 
ofertas que os Aliados lhe farâo 
chegar quinta-feira, ela dependerâ do 
tipo de operaçâo que vier a ser 
executada e que, frisou fonte militar, 
"nâo serâ parecida com nada do que 
se fez até aqui". 
Desta constataçâo decorre que todo o 
sistema de treinos e exercicios 
militares realizados no âmbito da 
NATO também serâ alterado e 
dirigido para os novos riscos e 
ameaças - terrorismo, sabotagem, 
bloqueio de recursos vitais - que 
constavam do Conceito Estratégico 
aprovado pela organizaçâo em 1999. 

Por Manuel Carlos Freire, da Agenda Lusa 
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nflRROCOS: 

Apoio de Bush a um Estado 
palestiniano é um marco 

\wmm: 

Eucarregados de educaçâo 
podem coutrolar 
"navegaçâo"dos meuores 
Os encarregados de educaçâo podem 
protéger os menores de sites 
indesejâveis na Internet, por 
intermédio de vârios programas 
informâticos desenhados 
especificamente para filtrar e 
bloquear conteùdos perigosos ou 
nocivos. 
Estes programas vetam o acesso dos 
jovens a paginas corn conteùdos nâo 
s6 nada pedagôgicos, como a 
pornografia, mas que até podem ser 
perigosos, como as tertülias corn 
desconhecidos na rede. 
Os sistemas informâticos analisam e 
bloqueiam, consoante a vontade do 
utilizador, conteùdos nâo desejados 
da rede relacionados corn sexo, 
linguagem discriminatôria, violência 
ou conversaçâo imprôpria. 
Quando o programa détecta 
determinadas palavras ou se 
introduzem endereços vetados, é 
activada uma advertência e o acesso é 
vedado. 
Corn sofisticaçâo e facilidade de uso 
variâveis, a maioria das ferramentas 
deste tipo permitem aos pais 
personalizar o menu de filtragem de 
forma râpida e acessivel. 

Quase todos possibilitam a criaçâo de 
menus de acesso diferentes para cada 
membro da familia e o controlo do 
programa por parte dos pais ou 
encarregados de educaçâo. 
Os utilizadores contam corn uma 
chave de acesso, sem a quai nâo se 
pode aceder à Internet. 
Très dos filtros mais populares sâo o 
Net Nanny, o CyberPatrol e o We- 
Blocker, a que se juntam as 
ferramentas disponibilizadas por 
alguns sistemas de navegaçâo, como o 
Explorer da Microsoft e o Netscape 
Communicator, que incluem algumas 
capacidades de bloqueio. 
O We-Blocker, por exemplo, é 
gratuito e pode ser descarregado na 
Internet a partir do endereço 
electrônico www.we-blocker.com. 
Este é um programa de filtro e 
bloqueio fâcil de usar, bastando 
registar uma chave de acesso, a idade 
de cada utilizador e assinalar os 
conteùdos que se desejam interditar a 
cada um. 
Uma das funcionalidades desta 
ferramenta é permitir aos pais ir 
"aliviando" as restriçôes à medida que 
os filhos crescem. 

O rei Mohamed VI de Marrocos 
afirmou que o anùncio do présidente 
norte-americano de que os EUA 
apoiavam a criaçâo de um Estado 
palestiniano em Gaza e Cisjordânia 
"marcarâ uma etapa na evoluçâo do 
processo de paz entre palestinianos e 
israelitas". 
Mohamed VI acolheu "corn a maior 
satisfaçâo" esta postura do présidente 
George W. Bush que "adquire uma 
particular relevância neste contexte de 
tensâo e incerteza", assinala um 
comunicado divulgado pelo gabinete 
real. 
"Esta tomada de posiçâo, que marcarâ 
uma etapa na evoluçâo do processo de 
paz entre palestinianos e israelitas, 
complementa a posiçâo sempre 
defendida por Marrocos, reafirmada 
corn força e clareza apôs os 
acontecimentos do 11 de Setembro", 
adianta o comunicado. 
O monarca marroquino recorda que os 
diferentes sectores politicos e religiosos 
de Marrocos condenaram "em 
consenso e sem equivocos" os atentados 
de Nova lorque e Washington, e réitéra 
que estes "actos terroristas" nâo têm 
"desculpa nem justificaçâo". 
E embora saliente que "estes 
acontecimentos trâgicos", cujos autores 
devem ser "banidos do mundo 
civilizado", nâo devem "qcultar a 

urgência e a necessidade de relançar, 
sem condiçôes prévias, as negociaçôes 
entre palestinianos e israelitas". 
"A soluçâo politica e ética da questâo 
palestiniana continua a ser a chave- 
mestra que determinarâ a paz e a 
estabilidade na regiâo", destaca 
Mohamed VI. 
O rei de Marrocos assinala, por ùltimo, 
que "a iniciativa do présidente Bush na 
direcçâo do Movimento Nacional 
Palestiniano e do mundo ârabe- 
muçulmano conforta e mpbiliza todos 
os que se puseram do lado da razâo, da 
justiça e do respeito pelas regras do 
Direito internacional". 
O rei Mohamed VI é o présidente do 
Comité Al-Qods, formado pelos paises 
da Organizaçâo da Conferência 
Islâmica (OCI) para defender o carâcter 
muçulmano da zona oriental de 
Jerusalém. 

3 DECORATED MODEE HOMES Nobody has more to 
offer than Fandor 
Homes, at the Meadows of Fletcher's Creek. Take your pick from 
Brampton's finest selection of Semi's or Singles. 
• Stunning interior featuring gourmet kitchens, stylish SENSAI'IONAL SINGLES 

lainily room, elegant foyers and much more 

• Classic all-clay brick and stone, facades some with 

porches and large feature windows 

ON 36', 40' & 45' LOTS 
SUPERB SEMI'S 

ON 30' LOTS 

; 9«“n«i™ ; FANDOR WAY 

905-456-1424 
Prices subjectto chsnge without notice. E.& O.E. Rfustrstioneare srlist'e concept. ClosctI Friday$ 
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POKTUCftL 2004 

"Havera mais flaais.." 
Godinho lapes 

UEFA congratula-se 
corn arranque da nova luz 

O vice-presidente do Sporting 
Godinho Lopes desdramatizou o 
facto de o novo estâdio de Alvalade 
ter perdido a final do Europeu de 
futebol de 2004 corn o arranque das 
obras da nova Luz, garantindo que 
"bavera mais finais". 
Para o présidente da sociedade 
Estâdio José Alvalade (EJA), o novo 
recinto do Sporting foi pensado para 
acolher nâo sô a final do Euro2004, 
mas também encontros para a 
atribuiçào de titulos das principals 
competiçôes europeias de clubes. 
"O facto de o estâdio do Sporting ter 
mais de 50.000 lugares permite-lhe 
candidatar-se a finais de provas como 
a Liga dos Campeôes ou da Taça 
UEFA. Mesmo que a final do 
Euro2004 nâo seja aqui, haverâ mais 
finals...", sublinhou. 
O vice-presidente do Sporting para o 
patrimônio falava no final de mais 
uma visita da comissâo de estâdios da 
UEFA às obras do novo Estâdio 
Alvalade, durante as quais o seu 
présidente, Ernest Walker, teceu 
largos elogios aos responsâveis 
"leoninos". 
O director da UEFA deu os 
"parabéns" ao Sporting pelo 
"profissionalismo" empregue na 

construçâo do novo estâdio, 
considerando este o processo "mais 
estâvel" e menos "preocupaçôes" 
suscitou em torno da organizaçâo do 
Europeu de futebol de 2004. 
Numa râpida visita às instalaçôes dos 
"leôes", apôs ,uma reuniâo de meia 
hora corn os responsâveis do 
Sporting, o chefe da comissâo de 
estâdios da UEFA sublinhou que o 
clube estâ a seguir "no caminho 
certo". 
"Os adeptos do Sporting vâo ter uma 
maravilhosa nova casa", referiu 
Walker, que pela primeira vez se fez 
acompanhar numa visita às obras do 
novo Alvalade na companhia de Lars 
Ake Alagrell, présidente da Comissâo 
de Selecçôes Nacionais da UEFA . 
Walker aproveitou o momento para 
comentar a questào da proximidade 
dos dois estâdios da capital que 
servirâo de "palcos" a encontros do 
Euro2004, dando como exemplo a 
sua cidade "natal" na Escôcia. 
"Eu venho de Glasgow, uma cidade 
corn cerca de um milhâo de 
habitantes, ou seja, corn condiçôes 
parecidas corn as de Lisboa e lâ 
existem très estâdios, tal como aqui", 
explicou. 

O présidente da comissâo de estâdios 
da Uniào Europeia de futebol 
(UFEA), Ernie Walker, considerou 
"muito significativa e especial" a 
visita que a delegaçâo efectuou às 
obras do futuro Estâdio da Luz, um 
palco que considerou emblemâtico. 
A comissâo de Estâdios da UEFA 
visitou "in-loco" o arranque das obras 
do novo Estâdio do Benfica, onde, 
entre outros jogos, se vai realizar a 
final do Campeonato da Europa de 
futebol de 2004. 
"Esta visita é muito significativa para 
a UEFA, porque vimos, na realidade, 
o inicio da construçâo do novo 
estâdio do Benfica", afirmou Walker. 
Para o représentante da UEFA, 
realizar o Europeu de futebol em 
Portugal sem jogos no Estâdio da 
Luz "era a mesma coisa que a 
competiçâo realizar-se em Inglaterra 
sem a participaçào do estâdio de 
Wembley", outro recinto 
emblemâtico. 
Ciente das dificuldades que os ôrgâos 
sociais do Benfica tiveram que 
ultrapassar para tornar realidade o 
conturbado projecto, o représentante 
da UEFA congratulou-se corn os 
esforços desenvolvidos, afirmando 
que "finalmente a nuvem cinzenta 
que pairava na Luz desapareceu". 
A acompanhar os elementos da 
comitiva da UEFA - que incluiu 

também o sueco Lars Ake Lagrell, 
présidente da comissâo de selecçôes 
nacionais - estiveram o ministro da 
Juventude e do Desporto, José Lello, 
e o présidente da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol e do conselho 
de administraçâo da Sociedade 
Euro2004, Gilberto Madail. 
José Lello considerou o dia de 
"pleno de significado e de 
simbolismo para a familia 
benfiquista e para os desportistas em 
gérai". 
"Finalmente temos a Luz aqui no 
Euro para ser um palco excelente 
dessa que vai ser uma prova que 
aumentarâ a auto-estima dos 
portugueses", disse o ministro., 
José Lello admitiu que "desde o 
inicio" acreditou plenamente na 
presença do Benfica na competiçâo 
devido ao empenho do présidente 
Manuel Vilarinho, ao dinamismo do 
vice-presidente Mârio dias e aos 
esforços dos corpos sociais do clube. 
"Sentia que a massa associativa do 
Benfica queria começar vida nova 
corn casa nova", refëïiu. 
Para o responsâvel governamental 
pelo desporto, "é extremamente 
relevante que este estâdio seja um 
dos melhores estâdios europeus, um 
dos poucos estâgios que na Europa 
podem receber finais da Taça dos 
Clubes Campeôes Europeus". 

cMondiak Opines 

The California wine grapes have arrived! 
The quality is excellent and the selection is even better. Featuring grapes from 
O Sole Mb, Dutch Soy, Santa Clara, Columbine and many more 

CyUûS/i QdX^fcmdkde premium has also arrived! 
They are the best juices on the market and the prices this year have never been so iovs/ 

Red Juices 
Aiicante 35.00 
Grenache 38.00 
Carrignane 38.00 
Ruby Cabernet 38.00 
Petit Syrah 46.00 
Pinot Noir 43,00 
Barbera 44.00 
Cabernet Sauvignon 47.00 
Merlot 47.00 
Montepuiciano 48.00 
Cabernet Franc 48.00 

White Juices 
Thompson Mix 35.00 
Moscato 35,00 
Palomino 36.00 
Chenin Bianc * 38,00 
Trebbiano 42.00 
Riesling 40.00 
Sauv Blanc 40.00 
Pinot Chardonnay 48.00 

MondtaiG Wines 
98 Cfocktofd Blvd, 
Scarborough Orftario 
(one street eost of Warden off Lawrence) 

N< 

Hours of Operation 
in season 7 days a week 
8:00am - 8;00pm 
(416| 752-1616 
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98 Crockford Blvd, 

'Warden 

30L drum.s of fresh juice with skins will be arriving from Italy in October 
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Portugal atinge milésimo golo 
OUI Mnndiais 
O defesa/médio do Oquei de Barcelos Sérgio 
Silva foi O autor do milésimo golo de Portugal 
em Mundiais de Hôquei em Patins, ao apontar o 
sétimo tento da équipa lusa no jogo corn a 
Holanda. 
Num jogo em que Portugal venceu 
folgadamente, por 16-0, Sérgio Silva cometeu a 
proeza de ser o jogador a marcar o milésimo golo 
da selecçâo portuguesa em Campeonatos do 
Mundo de Hôquei em Patins. 
O jogador do Oquei de Barcelos, corn 48 
internacionalizaçôes, apenas marcou presença 
num Mundial, o de 1997 em Wuppertal, 

Alemanha, onde Portugal obteve o quarto lugar, 
a sua pior classificaçâo de sempre. 
Agora, numa fase de transiçâo, e corn 27 anos, o 
jogador do Oquei de Barcelos représenta - 
juntamente corn hoquistas como Filipe Gaidâo, 
Ricardo Pereira, Filipe Santos ou mesmo o 
ausente Reinaldo Ventura - o futuro do hôquei 
português a nivel de selecçôes. 

SPORTinC 

Centro de Formaçâo 
arranca a 15 de Outubro 
o novo Centro de Formaçâo do Sporting começa 
a funcionar em 15 de Outubro e os futebolistas 
profissionais do clube começarâo a utilizar as 
novas instalaçôes de Alcochete em Novembre, 
disse Godinho Lopes. 
O vice-presidente do Sporting para o patrimônio 
adiantou que neste momento estào jâ a ser 
mobilados os quartos que servirâo para acolher 
os jovens da "escolas" de formaçâo, devendo 
aquelas instalaçôes ser entregues à Sociedade 

Anônima Desportiva (SAD) em 15 de Outubro. 
No mês seguinte serâo ultimadas as instalaçôes 
que passarâo a acolher os profissionais do 
Sporting, estando aprazada a sua inauguraçâo 
para 15 de Novembre. 
Godinho Lopes aproveitou mesmo o facto de 
estar na presença de jornalistas para, desde jâ, 
convidar os profissionais da comunicaçâo social 
a estrearem nessa data as suas novas instalaçôes 
no complexe de Alcochete. 

PORTUCfll-fSTÔttlfl 

Sérgio Conceiçâo condicionado 
e uns "ares" do "onze 
O extreme Sérgio Conceiçâo participou de forma 
condicionada no primeiro treino da selecçâo 
portuguesa de futebol, que recebe sâbado a 
Estônia, num embate para o quai o "onze" parece 
praticamente definido. 
Na fase final da recuperaçâo de uma rotura na 
face posterior de uma coxa, que o impediu de 
actuar nas ùltimas semanas, o jogador do Inter de 
Milâo limitou-se a correr e a efectuar alguns 
exercicios fisicos, às ordens do fisioterapeuta 
Antônio Caspar. 
For seu lado, os restantes 19 futebolistas 
treinaram em pleno durante cerca de uma hora e 
15 minutes, corn os guarda-redes Ricardo e Quim 
também separados dos jogadores de campo, uma 
vez que estiveram a efectuar trabalho especifico 
corn o adjunto Silvino. 
O treino constou de troca de bola e, sobretudo, de 
finalizaçâo, terminando corn um jogo, em meio- 
campo, que rendeu sete golos, dois deles 
apontados por Luis Figo, autor do momento mais 
marcante da sessâo, quando efectuou um lindo 
"chapéu" a Quim. 
Face à distribuiçâo dos coletes, ficou jâ no "ar" 
quai a équipa que o .seleccionador nacional, 
Antônio Oliveira, pretende fazer alinhar de inicio 
frente à Estônia, num embate que pode colocar a 
formaçâo das "quinas" no Mundial'2002. 
A selecçâo lusa deverâ alinhar em "4-4-2", corn 

Frechaut, Fernando Coûte, Jorge Costa e Rui 
Jorge à frente de Ricardo, um "trinco" (Petit), um 
médio solto (Rui Costa), dois extremes (Capucho, 
se Sérgio Conceiçâo nâo estiver a 100 por cento, 
e Luis Figo) e Joâo Pinto nas "costas" do ponta-de- 
lança Pauleta. 
Esta foi, no entante, apenas a primeira sessâo de 
preparaçâo e existem outras possibilidades, 
nomeadamente a inclusâo de Nuno Cornes ao 
lado de Pauleta, algo que nâo parece provâvel, 
emborajoâo Pinto, em excelente forma, tenha a 
desvantagem de o jogo ser... na Luz. 

Music Si Video 

Queres o melhor da 
mùsica moderna 
portuguesa neste 
lado do Atlântico, em 
CD ou K7? Mme 

Portugal-Esténia 
Gilberto Madail confîante 
na vitoria e no apuramento 

o présidente da Federaçân 

Portugfuesa de Futebol, Gilberto 

Madail, mostrou-se "confiante" 

numa vitoria no sàbado, na recepçâo 

à Estonia, e no apuréimento da 

selecçâo das "quinas" para a fase 

final do Mundial'2002. 

"Estou confiante e esperançado no apuramento, mas 
estamos perante o ùltimo obstâculo, que tem de ser ^ 
encarado corn todo o cuidado... o caminho nâo tem sido 
fâcil", afirmou Gilberto Madail, que chegou ao Estâdio 
Nacional na parte final do treino luso. 
Gilberto Madail deslocou-se ao Jamor para ver de perto 
a nova "Megastore" da selecçâo: um camiâo gigante que 
vai passar a acompanhar a formaçâo nacional em todas 
as ocasiôes, divulgando e vendendo os sens produtos. 
"A nossa selecçâo esta extremamente concentrada para 
concretizar o que é um grande objectivo nacional e do 
futebol português. Este é um ciclo hisiôrico: jâ 
estivemos no Euro'96, no Euro'2000, vamos estar no 
Mundial'2002 e, de certeza, no Euro'2004", disse 
Madail. 
Segundo o dirigente português, este apuramento "abre 
perspectivas de estabilidade ao futebol português" e é 
uma vitôria do pùblico português, que "ajudou muito a 
selecçâo, corn apoio de Norte a Sul do pais e também no 
estrangeiro". 
"Esta selecçâo é o verdadeiro clube de Portugal", frisou 
Gilberto Madail, acrescentando: "Deverâ ser a 
despedida da Luz, em jogos oficiais, e espero que, 
depuis das 20:00, todos possamos festejar a qualificaçâo 
para o Mundial". 
Para o lider da FPF, apenas sera necessârio vencer: "A 
Repüblica da Irlanda ainda tem possibilidades, mas, 
mesmo sendo crente, nâo vejo como é que, mesmo que 
Portugal sô ganhe por um golo, a équipa irlandesa vai 

FINANCIAMENTOS 
Hipotecas e Empréstimos 

Financiamento até 100% 
do valor da sua casa 

Financiamentos na 1* 2" e 3*Hipoteca 
Empréstimos pessoais para: 

Négocias ou Companhias 
“Good or Bad Credit” conte connosco 

Mediamos o seu crédite junto da banca ou financeiras. 
Empréstimos particulares, diga-nos quanto quer. 

Eficiência, Rapidez, Sigilo - Resposta em 24 horas 

OUTROS SERVIÇOS 
Accounting, Bankruptcy, Legal Services, 
National Credit, Repair in Credit Reports 

INVESTIMENTOS 100% GARANTIDOS 

PARA INVESTIDORES COM RETORNOS NO 

SEU CAPITAL INVESTIDO DE 14% AO ANO. 

Contacte ainda hoje José Eduardo on “Jo” 

TeL 416-791-4182 
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O MILéNIO 

De onde nâo se esperam, "elas" acontecem! 
O Norte foi vergastado por uma borrasca inespera- 
da e, o cimo da tabela, nâo tendo sofrido grandes 
transformaçôes, passou a estar mais "aconchega- 
do", corn os grandes mais pertd uns dos outros... 
Na frente mantém-se o BOAVISTA, corn 16 pontos, 
mas que deixou fugir uma grande oportunidade de 
separar bem mais o fosso que jâ "abriu" em relaçào 
aos mais directes perseguidores, Porto (13 pontos), 
Benfica (13) e Sporting (13). O empâte caseiro corn 
o Farense borrou um pouco a pintura. 
Em Aveiro, o Beira Mar jogou bem e corn vontade 
de vencer, deixando as hostes "azuis e brancas" 
insatisfeitas corn a fraca exibiçâo do FC Porto. O 
resultado de 2-0, para os aveirenses, espelha a ver- 

dade do duelo. Na "defunta" Luz, o 
Benfica deixou o Alverca marcar os 
"tais 2 golos da ordem" mas, desta 
vez, conseguiu superar-se, marcan- 
do très. Do fâcil, fizeram o dificil. E 
o que faz ter bons jogadores e ma 
équipa. 
O Sporting, em Alvalade, tirou a 
"barriga de misérias" e banqueteou- 
se à Leào, corn uma "saraivada" de 
golos aos vimaranenses que nem 
tempo tiveram para respirar... 
Pimenta Machado e Inâcio têm de 
"digerir" a goleada na viagem até 
Guimarâes porque, o proximo jogo, 

é outre jogo e nâo 
hâ jogos iguais! 
Maritime e Belenenses continuam a 
fazer pela vida, arrecadando pontos 
aqui e ali para poderem fazer face à 
longa caminhada que é a Liga de 
Futebol Profissional, 
Do sexto lugar para baixo, tudo 
muito confuse... 
No fim da tabela, a luta esta muito 
"renhida" porque os très ùltimos 
começaram a arrebitar e jâ pouces 
pontos os separam e, em relaçâo a 
terceiros, também jâ andam mais 
perte. Salgueiros e Paços de 
Ferreira, corn 7 pontos cada um e, o 
Varzim, corn 5 pontos, jâ deram 
indicaçôes que podem ir mais além, 
portante, Braga, Gil Vicente, 
Farense e Santa Clara, corn 8 pon- 
tos cada um, nâo se podem "dis- 

trair" pois arriscam-se a serem ultrapassados num 
âpice. A bola é redonda e marota... 
E, as borrascas nâo acontecem sô a Norte! 
A prôxima jornada, a 8“., vem ai, corn alguns jogos 
muito intéressantes. Vejamos: 
-FC Porto - Salgueiros 
-Belenenses - Beira Mar 
-Alverca - V. Setùbal 
-U. Leiria - Benfica 
-Gil Vicente - Varzim 
-Farense - Maritime 
-Guimarâes - Boavista 
-Sp. Braga - Sporting 
e Santa Clara - Paços de Ferreira. 
Bonite, nâo é? 
Por muito que queiramos apontar facilidades para 
este ou aquele, na verdade, nâo conseguimos 
encontrar... nada de jeito. 
Seja o que Deus quiser! 

JMC 
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Orgulhoso de ser 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 
Parabéns aos vencedores de viagens a Lisboa, para assistir 

ao Benfica-Alverca. 
Carlos Pereira Joâo Jorge Barbosa de Brito e 

Manuel Natal Pereira Leal. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 


