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Sidonio Benencourt 
uma chuvada nos nossos desertos 

O conhecido e admirado comunicador, 

politico e escritor Sidonio Bettencourt, nat- 

ural de Sâo Miguel mas com raizes picoens- 

es, esteve alguns dias em Toronto para, em 

exclusive, apresentar o seu primeiro livro 

de prosa-poesia, cujo titulo é bem sugestivo: 

"Deserto de todas as chuvas". 

«► 
Gilberto Moniz, présidente do C.P. de Mississauga, e Tony Melo, 
dos Starlight, dialogam com Sidonio Bettencourt na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, em Toronto. 
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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 11 Outubro, 2001 

O MILENIO 

sem vertebras 

O Peru morre de véspera, diz o bom Povo da nossa 
terra. 
Em véspera de Peru -Domingo, dia 7, yéspera do 
Thanks Giving ou Dia de Acçào de Graças-, eu e 
mais uns centos de portugueses levâmes a manhâ 
a sonhar corn o Peru que nos esperava à mesa apôs 
chegar a casa, em Toronto e arredores... 
Quai quê! 
Chegâmos pelas oito horas da manhâ ao 
Aéroporté de Lisboa, arejado, bonite, mais prâtico 
do que antes, embora corn os actuais problemas 
provocados pelo excesso de segurança, para 
sairmos no aviâo da AirTransat às dez e vinte, ao 
encontre do Perù, em Toronto, pelas treze horas. 
Pois, pois. 
Logo em Lisboa, atrasâmos 2 horas e piques. 
Olhâmos uns para os outres mais ou menos 
entrestecidos mas, corn boa vontade, o Perü 
estaria em condiçôes de "matar saudades" la pelas 
très da tarde... 
Pois, pois. 

A uma hora do destine, o comandante, avisou; 
"Por razôes pessoais" (Personal reasons), vamos 
aterrar em Mirabel, em Montreal. La mudarâo de 
aviâo. As bagagens serâo mudadas pelos nossos 
serviços. Aqui "a porca torceu o rabo", ficâmos 
todos desconsolados e a procurar razôes para a 
"razâo pessoal" do comandante. As pessoas mais 
idosas, a maioria, começaram de imediato a 
imaginar ataques terroristas, desvios por causa da 
guerra, os mais calmes, fazendo as habituais 
perguntas aos funcionârios de bordo e, estes, corn 
aquele sorriso em que mostram os dentes todos 
(pobres Perûs!), a responderem que nada mais 
poderiam adiantar. Houve conversas mais 
acaloradas e eu, por ser o mais conhecido, a ser 
assediado corn queixas e a quererem que fosse 
portador de mensagens, acusaçôes, etc. 
Acalmei e acalmei-os. 
Em Montreal, puseram-nos num enorme corredor 
corn duas ou très espécies de salas de estar, 
prometeram uma bebida e algo para "enganar a 

fome" (jâ passavam das seis horas da tarde!) e, os 
mais pequenos e idosos, sentiam jâ as habituais 
aferroadas estomacais. Para cümulo nada deram 
(nem uma satisfaçâo!) para corner ou beber e, por 
perte, nâo se vislumbrava nada onde comprar os 
alimentes... Pelas sete horas e piques da noite, 
recebemos ordem para "embarcar" neutre aviâo e 
chegâmos à hora do jantar, sem hipôteses de 
mastigar o Perù do... almoço. Também, moidos 
corno estâvamos de tanto "pedalar" por esse 
mundo fora, todo o apetite ao Perù tinha 
esvoaçado... 
Pessoalmente, adormeci que nem um Perù, em 
vésperas de festa. 
Acordei corn fome e a odiar Perù para o reste da 
minha vida! 
Para cùmulo, mais de uma hora à espera das 
malas! 
Tudo isto por "personal reasons", de um 
comandante... ou mais! 

JMC 

com os leitores 

Olâ, caros amigos 
de todos os dias! 

o £rio começa a chegar pé-ante-pé e... a 
nova guerra também. 
Pouca sorte a da nossa geraçâo. Nascemos 
corn guerra, morremos corn guerra. Sim, 
porque a guerra -de pequenas ou grandes 
dimensôes-, tem sido uma constante dos 
nossos dias. 
Nâo hà meio de a travar? 
Deixaram de existir homens e mulheres de 
boa vontade? 
Porquê e para quê tanta destruiçâo?!... 
Se nâo houvesse aqui e ali, iniciativas 
varias, particularmente, dos nossos clubes, 
parôquias e associaçôes, viviamos num 
marasmo doloroso. Casa, trabalho e TV- 
guerra, a preto-e-branco, ou a cores. 

Çs irmâos ROMEIROS vâo pôr-se de novo a 
caminho. Iniciaram-se as inscriçôes e o ciclo de 
preparaçâo para a ROMARIA tradicional pelas 
freguesias de Sâo Miguel, Açores. 
A Associaçâo dos Romeiros de Sâo Miguel de 
Toronto, parte para a sua caminhada no dia 9 de 
Fevereiro de 2002. Os irmâos que queiram 
participar na ROMARIA, devem contactar o 
Mestre Tabico pelo telefone: 416 533-5485. 
Também os irmâos ROMEIROS da Igreja de Santa 
Cruz estâo em organizaçâo para a saida que terâ 

lugar no dia 26 de Fevereiro e regresso de Ponta 
Delgada a 2 de Março de 2002. Os interessados que 
contactem o Mestre Isac Ferreira, pelo nùmero: 416 
242-9080, ou 460-0683, ou 533-8425. 

A JS-Juventude Socialista de Toronto realiza 
Sâbado, dia 13, um gigantesco CHURRASCO no 
parque de estacionamento da Caldense, na 
Symington e Dupont, e convivio na sede-social do 
F.C. do Porto de Toronto. AJS-Toronto conta corn 
a participaçâo das Bandas Filhos da Mâe e Shed e 
mùsica corn Ey^, para dançar. Tudo corn inicio às 
17h00. Nâo faltem, jovens de todas as idades! 

Este fim-de-semana, dias 13 e 14, o Conselho 
Pastoral Português realiza a sua tradicional 
PEREGRINAÇAO ao SANTUÀRIO de 
MARYLAKE, por ocasiâo das celebraçôes de 
Outubro de NOSSA SENHORA DE FÀTIMA. 
Informaçôes por intermédio do Padre Joâo Cabrai, 
pelo telefone: 416 532-4779. 
No Sâbado, dia 13, saida dos peregrinos a pé, às 
05h00, da Dufferin Mail, em Toronto. Às 17h00, 
Terço e Procissâo de Velas, da Capela para o 
recinto. Depois, e até às 21h30, celebraçâo da 
Eucaristia, exposiçâo do Santissimo Sacramento e 
Bençào do Santissimo Sacramento e encerramento. 
No Domingo, às 14h00, Procissâo de Nossa 
Senhora de Fâtima no recinto, bençâo dos doentes 
e consagraçâo de Nossa Senhora. Às 16h30, 
Procissâo do Adeus até à Capela e encerramento da 
Peregrinaçâo. 

Sexta-feira, dia 19 de Outubro, o CLUBE 
PORTUGUÊS DE STRATHROY dâ começo à 

Festa de Sâo Miguel Arcanjo, corn o jantar a ser 
servido às 19h00. Depois do jantar, uma palestra 
pelo Professor Dr. Onésimo Almeida, vindo dos 
EUA. 
No Sâbado, corn inicio às 15h00, actuaçôes do 
Rancho Cantares e Bailares de Sâo Miguel, da 
Igreja de Santa Inès, e o Rancho da Nazaré, ambos 
de Toronto. 
No Domingo, dia 21, pelas 14h00, jogo de Bingo e 
folclore corn o Rancho do Clube Português de 
London, "Os Tradicionais". 
Para réservas e informaçôes contactem o Clube ou 
Maria Bettencourt: 1 519 245-4361, ou 245-3458. 

O conhecido politico da Ilha do Pico, Manuel 
Eleutério dos Santos Serpa, elemento ligado ao 
CDS-PP, nacional e regional, estâ de visita ao 
Quebeque e ao Ontârio. Manuel Serpa, Présidente 
da Comissâo Politica do CDS-PP do Pico, é cabeça 
de lista à Assembleia Municipal de Sâo Roque do 
Pico e àjunta de Freguesia da Prainha do Norte, de 
onde é natural. 
O Manuel Serpa é o fundador da Associaçâo de 
Jovens Agricultores do Pico e, fundador e 
présidente, da Associaçâo dos Pescadores da Ilha 
do Pico. 
No Ontârio e, particularmente, em Toronto, 
Manuel Serpa terâ encontros corn os seus 
correlegionârios a partir de 15 de Outubro. 
As nossas boas vindas. 

Pronto, agora a escolha é vossa. 
P'ra semana hâ mais. 

JMC 
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MISCELâNIA 

Urgências 
de Fare 
coin novas 

fflRO: 

LISBOA: O Présidente da Repüblica, Jorge Sampaio, no momento em que hasteava a bandeira de 
Portugal, na Câmara Municipal de Lisboa, no inicio da sessào Solene comemorativa do 5 de Outubro. 

FOTO ANTONIO COTRIM/LUSA 

0 RANCHO DA NAZARE I, O rancho folclôrico mais antigo da comunidade portuguesa, comemora 
O seu 39". Aniversârio, Sâbado, dia 13, na Igreja Slovak Roman Catholic, no 5255 Thornwood Drive, em Mississauga, 
com inicio às 19h00. 
Os nossos parabéns aos 
sempre jovens componentes e 
responsâveis do Rancho da 
Nazaré! 
Para informaçôes ou réservas, 
contactem o José Mafra, pelo 
telefone: 905 272-5391. 
Se hâ quem mereça 
felicitaçôes, o Rancho da 
Nazaré esta na primeira fila. 

Um reforço da vigilância 
policial junto das embaixadas 
dos "paises intervenientes" no 
conflito que opôe os Estados 
Unidos da América (EUA) ao 
movimento fundamentalista 
taliban, que ocupa o poder no 
Afeganistâo, é bem visivel em 
Lisboa. 

Os agentes da PSP "permanecem em 
alerta", adiantou uma fonte do 
Comando Gérai da PSP, perante o 
dispositivo policial montado em 
trente da embaixada dos Estados 
Unidos da América, proximo de Sete 
Rios, onde segunda-feira à tarde se 
encontravam a montar segurança 
cinco elementos da PSP, munidos de 
pistolas-metralhadoras. 
O pais vizinho e interlocutor 
privilegiado nos contactas corn os 
fundamentalistas islâmicos taliban, o 
Paquistâo contava também corn 
vigilância policial junto da sua 

representaçâo diplomâtica, na 
Avenida da Repüblica, em Lisboa. 
Contudo, o sistema de segurança 
montado era notoriamente mais 
reduzido do que o estacionado trente 
à embaixada dos EUA, pelo que a 
representaçâo do Paquistâo, em 
Lisboa, apenas recebeu um agente da 
PSP. 
As forças policiais foram colocadas 
em alerta de nivel très - uma 
prontidào jâ elevada tendo em conta 
que o mâximo é de nivel quatro - 
levando a que o dispositivo de 
segurança fosse bem visivel trente às 
representaçôes diplomâticas da 
Austrâlia, Reino Unido, Russia, 
Canada, Israel e da Autoridade 
Palestiniana. Entretanto, o ministre 
da Administraçâo Interna, Nuno 
Severiano Teixeira garantiu que os 
pontos sensiveis que estavam a ser 
patrulhados "intermitentemente" 
passaram a ser vigiados 
"permanentemente", uma 

informaçào jâ anunciada numa curta 
intervençâo do primeiro-ministro, no 
domingo à noite. Nos aéroportés 
portugueses mantém-se o estado de 
alerta mâximo. Os aviôes civis foram 
a "arma" utilizada pelos terroristas 
suicidas islâmicos para perpetrarem 
os atentados de 11 de Setembro nos 
Estados Unidos. Medidas especiais 
foram também adoptadas pelas 
autoridades portuguesas junto dos 
transportes püblicosj sectores 
energéticos e telecomunicaçôes. 

Embaixadas contam 
corn vigilância reforçada 

regras 
O Hospital de Faro anunciou a 
entrada em funcionamento de novas 
regras de atendimento nas urgências, 
que dispensam os doentes muito 
urgentes de passar pelos respectives 
balcôes de triagem. O novo 
Regulamento para o Serviço de 
Urgência Central, que visa melhorar 
a qualidade na prestaçâo de cuidados 
aos doentes e melhores condiçôes de 
trabalho, foi aprovado pelo Conselho 
de Administraçâo em Âgosto, mas sô 
hâ pouces dias entrou em 
funcionamento. De acordo corn o 
novo regulamento, os doentes 
emergentes e urgentes têm acesso 
imediato à "sala de directes" do 
Serviço de Urgência, quer 
acompanhados pelo pessoal da 
équipa médica de emergência e 
reanimaçâo, quer pelos bombeiros. 
"Quando vêm corn a indicaçâo para 
determinadas especialidades, 
deverâo ser encaminhados 
directamente para os sectores 
respectives, sem necessidade de 
passarem pelos balcôes de triagem", 
afirma a directora do hospital, 
Beatriz Cabrita, no documente. 
Contudo, a administraçâo da 
unidade hospitalar continua a 
chamar a atençâo para a necessidade 
de os doentes menos graves passarem 
pelo centre de saüde da sua ârea de 
residência, onde, "em caso de 
necessidade, serâo encaminhados 
para o Hospital de Faro, corn a 
respectiva referenciaçào". 

CONGRESSO 
DOS 
MINHOTOS 
O jâ divulgado CONGRESSO DOS 
MINHOTOS, inicialmente marcado 
para o ano corrente em Portugal, foi 
adiado para 2002. 
A decisâo foi tomada tendo em conta 
a altura prevista coincidir corn a 
campanha para as Eleiçôes 
Autârquicas em Portugal. 
A Comissâo Organizadora do 
Congresso achou por bem adiar para 
2002, para que o Congresso dos 
Minhotos seja apenas e sô 
direccionado para os minhotos sem 
quaisquer interferência politica. Para 
mais informaçôes, contactem Joâo 
Dias, da Comissâo Organizadora: 
416 781-9290. 
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PJ apanha homicidas de Vale de Judeus 
Os dois individuos responsaveis pelo 
homicidio de outros dois reclusos no 
dia 2 deste mês, em Vale de Judeus, 
foram detidos pela Policia Judiciâria. 
De acordo com a PJ, logo "ao inicio 
da tarde do dia 5" foi possivel 
determinar quais os "presumiveis 
autores envolvidos em tais 
homicidios". 
A Policia Judiciâria adianta que os 
acusados têm 33 e 35 anos e 

"cumpriam penas de prisâo em Vale 
de Judeus por violaçôes e homicidio 
que terâo sido movidos por intuitos 
de roubo de objectas de ouro que 
uma das vitimas possuia". 
As facas e outros objectas perforantes 
improvisados, aponta PJ, "foram 
apreendidos no prôprio dia do crime" 
e usados pelos homicidas para a 
prâtica do crime. A Judiciâria 
recuperou também "vârias peças de 

roupa e os ténis que calçava um dos 
autores, os quais tinham jâ sido 
atirados para fora do pavilhâo depois 
de lavados". A PJ conseguiu ainda 
recuperar os artigos em ouro 
roubados - "très anéis, um fio de 
malha grossa entrançada e duas 
medalhas corn fotografias gravadas" - 
que se encontravam no intestino de 
um dos arguidos, "de onde foram 
recuperados corn intervençâo médica. 

O quai terminou no sâbado à noite 
apôs algumas boras de espera e 
tentativas vârias do prôprio arguido 
em expelir tais objectes". 
Em todo O caso, reclusos do 
estabelecimento prisional têm 
sustentado a versâo de que guardas 
prisionais estiveram envolvidos na 
morte dos dois presos, na tentativa de 
esconder négociés ilicitos de 
telemôveis, tabaco e droga 

Hovas auto-estradas ligam Leiria a lisboa 
Desde segunda-feira os automobilistas 
podem escolher, em Leiria, duas auto- 
estradas para Lisboa, a A8 e a A15, corn 
custos e distâncias semelhantes, embora 
a via-râpida do Oeste tenha um preço 
em portagens superior em 90 escudos 
para os veiculos de classe 1 e seja 
necessârio percorrer mais 4,3 
quüômetros. 
Antônio Guterres inaugura o troço da 
A8 até à Marinha Grande, prevendo-se 
que os restantes 4,7 quilômetros de 
ligaçâo até Leiria sejam abertos ao 
trâfego durante o primeiro trimestre de 
2002. O governante abre ainda a A15, 
entre Santarém e Obidos. A ligaçâo 
entre Leiria e Lisboa (Alverca) pela Al, 
na distancia de 128,7 quilômetros, custa 
em portagens, conforme as classes dos 
veiculos, 1.290 escudos (classe 1), 2.250 
escudos (classe 2), 2.890 escudos (classe 
3) e 3.210 escudos (classe 4). Na nova 

ligaçâo pela A8 (entre Loures e Leiria), 
no total de 133 quilômetros, paga-se de 
portagens 1.380 escudos (classe 1), 2.360 
escudos (classe 2), 3.060 escudos (classe 
3) e 3.420 escudos (classe 4). Na A8 hâ 
isençào de portagem nos lanços CRIL- 
Loures (5,2 quilômetros), Bombarral- 
Obidos (12,3 quilômetros) e Obidos- 
Zona Industrial de Caldas da Rainha 
(8,6 quilômetros), para além do trâfego 
local dos troços Torres Vedras Norte- 
Torres Vedras Sul (5,6 quilômetros) e 
Zona Industrial de Caldas da Rainha- 
Tornada (3,6 quilômetros). A A8 terâ 
très vias em cada sentido, devido ao 
aumento de trâfego previsto quando do 
seu prolongamento para Norte, até à 
Figueira da Foz. No inicio é esperado um 
trâfego médio de 20 mil utilizadores por 
dia. No troço jâ em funcionamento, entre 
Loures e as Caldas da Rainha, estâ 
prevista a criaçâo de uma terceira faixa 

de rodagem, mas sô depois de 2010. A A8 
vai concorrer corn a Al (Lisboa/Porto), 
pois Leiria passa a dispor de duas 
ligaçôes a Lisboa Luis Sereno, présidente 
do Conselho de Administraçâo da Auto- 
Estradas do Atlântico, concessionâria da 
nova auto-estrada, considéra que "o 
trâfego que se dirija para a zona Oeste de 
Lisboa terâ tendência a utilizar a A8 e o 
trâfego que for para o Centro e Este de 
Lisboa continuarâ a utilizar a Al". O 
troço da A8 entre Caldas da Rainha e 

Marinha Grande foi inaugurado na 
manhâ de segunda-feira pelo primeiro- 
ministro e pelo ministro do 
Equipamento, Ferro Rodrigues, que 
antes participam na cerimônia de 
a,bertura da A15, entre Santarém e 
Obidos, outra via rodoviâria essencial 
para a regiâo Oeste, corn uma extensâo 
de 36 quilômetros. 
O preço da utilizaçâo da A15, entre 
Obidos e Santarém, varia entre 570 
escudos (classe 1), 970 escudos (classe 2), 
1.240 escudos (classe 3) e 1.390 escudos 
(classe 4). A A8 e a A15 foram 
construidas por nove empresas, reunidas 
no agrupamento Nova Estrada, ACE, 
concessionadas à empresa Auto Estradas 
do Atlântico, e custaram 83 milhôes de 
contas, montante que représenta uma 
derrapagem de oito milhôes de contas 
em relaçâo ao orçamento inicial, devido a 
trabalhos a mais. 

IVkehisah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Pestas do 
^ Centro Cultural 

Portuguesde 
Mississauga 

PRÙXIMA FESTA 

Dia 06 de Outubro, 
Balle do Socio 

com o conjimto 
Português Suave. 

INFO; 905-275-6844 

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

ii 
* 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Colisâo de aviSes mata 118 em Milâo 
A colisâo de dois aviôes no 
Aeroporto Linate matou 118 
pessoas entre passageiros e 
tripulantes que se 
encontravam a bordo dos 
aparelhos, e funcionârios de 
terra. Mais uma tragédia que 
causou novo sobressalto em 
todo O mundo, a viver 
momentos de ang^tia face à 
g^erra americana e britânica 
contra as redes terroristas de 
Osama bin Laden, refugiado 
e "convidado" do regime 
extremista afegâo dos 
taliban. 

O estranho acidente aconteceu 
quando o aparelho da SAS, que iria 
efectuar o voo SK 686 destino à 
capital dinamarquesa, Copenhaga, se 
preparava para descolar de uma das 
pistas do aeroporto milanês quando, 
jâ no mâximo esforço dos seus 
reactores, tentou, em vâo, desviar-se 

de um pequeno Cessna de uma 
empresa privada alemâ corn quatre 
pessoas a bordo - dois pilotes alemâes 
e dois passageiros itaîianos - que se 
apresentava na mesma via, 
provavelmente, e de acordo corn 
responsâveis pela segurança do 
aeroporto, devido ao espesso nevoeiro 
no local. Refira-se que no aviâo da 
Airlines System seguiam 104 
passageiros, entre os quais 48 
itaîianos, 56 estrangeiros e seis 
tripulantes. Apesar desta manobra de 
evasâo, o choque foi inevitâvel e, corn 
ele, a morte dos ocupantes do 
pequeno Cessna ao mesmo tempo 
que o MD-87, corn dez anos de 
utilizaçâo, saia da pista e chocava 
violentamente contra um hangar de 
bagagens, provocando très violentas 
explosôes seguidas de incendie. De 
acordo corn algumas testemunhas 
oculares, o nariz do aparelho da SAS 
ficou, de imediato, carbonizado pelo 
incêndio que deflagrou em 
consequência do choque corn o 
hangar, ao passe que outras dâo conta 
de que ele se partiu em très bocados 
em resultado da violência da colisâo. 

Segundo o ministre italiano dos 
Transportes, Pietro Lunardi, entre os 
mortes em terra figuram quatre 
carregadores que prestavam serviço 
numa zona de manuseamento de 
bagagens atingido por , um dos 
aparelhos envolvido, o MD-87. "Esta 
tragédia enche-nos de pena e luto e 
ocorre numa altura jâ muito 
complicada das relaçôes 
internacionais", afirmou Roberto 
Formigoni, présidente da regiâo da 
Lombardia, que inclui Milâo, capital 
financeira da Itâlia. 

Nevoeiro e “erro humano” 

As causas do acidente nâo sâo ainda 
completamente claras, calculando-se 
apenas que o espesso nevoeiro, terâ 
feito corn que o pilote do pequeno 
Cessna, cujo destino era Paris, nâo se 
tenha apercebido da presença do MD- 
87. Mas a tragédia poderâ ainda ter 
sido causada por "erro humano", 
conforme, aliâs, referiu o ministre 
italiano do Interior, Claudio Scajola, 
que terâ garantido em telefonema ao 
seu homôlogo alemâo, Otto Schily, 

que este acidente, que levou ao 
encerramento do Aeroporto Linate, 
nâo "esta relacionado" corn qualquer 
acte terrorista. E, em comunicado 
posteriormente enviado â imprensa 
italiana, Scajola, rejeitou qualquer 
hipôtese de acte terrorista, 
reafirmando que este "trâgico 
acidente" se deveu à acçâo combinada 
do mau tempo e erro humano, uma 
vez que o Cessna "se encontrava por 
erro na pista de descolagem do voo do 
SAS rumo a Copenhaga, quando a 
torre de controlo lhe tinha autorizado 
o acesso a uma outra pista". Outro 
pormenor importante fornecido por 
Osvaldo Cammino, présidente da 
associaçâo de companhias aéreas 
utilizadoras do Aeroporto Linate, 
revelou que o radar de terra nâo se 
encontrar a funcionar no momento 
do acidente. "Este é o pior dia da 
histôria da SAS", garantiu Troels 
Rasmussen, porta-voz daquela 
companhia da quai 50 por cento das 
acçôes sâo propriedade dos governos 
da Suécia, Noruega e Dinamarca, 
enquanto o restante capital é cotado 
em boisa. 

Prémio Nobel de Economia 
atribuido a Stigliti, 
Akerlof e Spence 

iRflliCR: 

Bloqueado em Marselba 
navio corn destino à Argélia 
Um navio corn cerca de 800 pessoas 
a bordo encontra-se bloqueado 
desde terça-feira no porto francês de 
Marselba, depois de a tripulaçâo se 
recusar a seguir viagem para 
Argélia invocando problemas de 
segurança. 
Segundo a Prefeitura de Marselba, a 
tripulaçâo do navio "Liberté" nega^ 
se a rumar para a Argélia por 
considerar que a sua segurança estâ 
ameaçada, apôs altercaçôes corn 
vârios passageiros frustrados pelo 

atraso na partida. 
Por seu turno, os sindicatos 
atribuem as culpas às autoridades, 
acusando-as de quererem precipitar 
a partida do navio para garantirem 
a partida de vârios argelinos 
expulsos do pais, entre eles um 
suposto fundamentalista islâmico. 
A companhia proprietâria do navio 
procura agora forma de garantir o 
transporte dos passageiros para a 
Argélia, seja noutro navio seja por 
aviâo. 

O prémio Nobel de Economia do 
Banco da Suécia foi esta semana 
atribuido pela Real Academia Sueca 
das Ciências a George Akerlof, 
Michael Spence e Joseph Stiglitz. 
A distinçâo foi justificada pelas 
anâlises de mercados corn 
informaçâo assimétrica produzidas 
por estes autores. 
George Akerlof tem 61 anos, nasceu 
em New Haven, Connecticut, nos 
EUA, é doutorado pelo MIT e 
lecciona na Universidade da 
California, em Berkeley, desde 1980. 

Michael Spence, de 58 anos, nasceu 
em Montclair, New Jersey, nos EUA, 
é doutorado por Harvard e foi reitor 
em Harvard e Stanford. 
Joseph Stiglitz, também corn 58 anos, 
nasceu em Gary, Indiana, nos EUA, é 
doutorado pelo MIT e é professor na 
Universidade de Columbia, depois de 
ter sido economista-chefe do Banco 
Mundial. 
O montante de 10 milhôes de coroas 
suecas (207 mil contos) atribuido ao 
prémio sera dividido pelos 
nobelados. 
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Sidonio Bettencourt 
uma chuvada nos nesses desertos 
O conhecido e admirado 

comimicador, politico e 

escritor Sidonio Bettencourt, 

natural de Sâo Miguel mas 

com raizes picoenses, esteve 

alguns dias em Toronto para, 

em exclusivo, apresentar o 

seu primeiro livro de prosa- 

poesia, cujo titulo é bem 

sugestivo: "Deserto de todas 

as chuvas". 

Sugestivo porque demonstra uma 
total cumplicidade com o autor e, 
para nos, simples mortals, uma 
"chuvada nos nossos desertos". 
Ler o livro de Sidonio Bettencourt é 
como beber um copo de âgua pura e 
fresca num deserto ardente e sem um 
Oasis por perto. 
For amizade, convidaram-me para 
apresentar o livro de Sidonio 
Bettencourt, no Consulado Geral de 
Portugal, em Toronto. Por ironia do 
destino, as minhas obrigaçôes 
profissionais nâo o permitiram. 
Ainda bem. O pesado encargo 
assentou que nem uma luva na Dra. 

Aida Baptista, imensamente mais 
habilitada do que eu. Por vezes o 
destino é simpâtico para connosco. Sô 
a grande amizade e admiraçâo que 
tenho por Sidonio Bettencourt 
poderiam dar-me forças para arriscar 
a apresentar o seu livro. Amigos, 
amigos, "Deserto de todas as 
chuvas"... à parte! 
Mas, a proposito do livro prosa-poesia 
"Deserto de todas as chuvas", 
registamos um dialogo, pleno de 
sensibilidade, com o Sidonio 
Bettencourt... 

JMC - Sidonio Bettencourt: 
jornalista, escritor, politico, um 
daqueles homens que é reconhecido 
em todos os lugares por onde passa. 
Alguém disse que “um açoriano é 
conhecido porque onde quer que 
chegue entra sempre em casa”. Sente- 
se em casa? 

Sidônio Bettencourt - Sinto. Em 
Toronto, estou na minha casa. Nâo 
hâ dùvida nenhuma que desde a 
forma como prepararam a minha 
vinda a esta cidade, desde a forma 
generosa como lançaram o meu livro, 
a forma mediâtica como 
proporcionaram tudo isto porque 
tenho amigos e uma “familia de 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRÔDÜTOS NATURAIS E MEblCINA HOMEOPATICA 

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

Manjuc mmi eittrcvhta corn o Naturhta Homeopata 
Antonio Medeiros, jd corn tmdtos onos de experiêcia, 
qtie o poderd ajudnr na solnçao dos sens probkmas. 

Sidônio 
assina o livra de 
Galeria dos 

açorianidade” que tem uma relacçâo 
corn a ilha. Por tudo isto, nunca 
posso dizer “nâo” a Toronto porque 
sinto esta grande relaçâo corn as 
pessoas que tiveram a mesma 
vivência que eu nas nossas origens, 
ora baleeiras, ora mais relacionadas 
corn a radio ou corn a comunicaçâo 
social. Eu creio que todos somos, seja 
câ ou seja lâ, pessoas que lutam por 
causas. E quando hâ um amor pelas 
causas, hâ um maior amor que nos 
torna mais unidos e mais fortes. Por 
isso, a nossa casa nâo tem distâneias, 
a lonjura nâo existe, o vapor que 

escrever tudo ao mesmo tempo e o 
que sobrou a esse texto jornalistico, 
passou para o texto poético. Hâ uma 
poética dentro de nos, senâo nâo 
existiriam esses textos. Hâ uma 
contençâo: a capacidade de podermos 
sintetizar num espaço curto, afectivo 
e efectivo, essa vontade que vai dentro 
de nés. Embora tenha algumas coisas 
espalhadas em colectâneas ou em 
antologias, é a primeira vez que 
ponho uma coisa minha câ fora. 
Poderia ter sido mais cedo. No 
entanto, acho que hâ um tempo de 
maturaçâo do sofrimento. Nos 

passava para os Estados Unidos e 
Canadâ deixou de aparecer... 

JMC - Sidônio vai lançar o livro 
“Deserto de Todas as Chuvas” onde 
nâo é um simples escritor, mas sim 
um poeta. Conseguiu pôr no papel 
um interior que tinha escondido, ou 
até mesmo recalcado, no seu interior 
e de uma forma extraordinâria: em 
poucas palavras, dizer muito... 

S.B. - Eu sou mais um homem da 
prosa-poética, um homem da crônica 
ou um jornalista que nâo pode 

ùltimos tempos, tenho sofrido alguma 
coisa: as memôrias de um passado 
que nâo vou encontrar, de uma ilha 
geogrâfica que jâ nâo vou ter... 
Costumo dizer que tenho saudades de 
mim porque vou partindo para outras 
coisas nesta sociedade cada vez mais 
consumista, num mercado da 
competiçâo, da comunicaçâo social, 
cada vez mais mercantilista, dos 
empresârios mandarem cada vez mais 
nas nossas opçôes editorials. Tudo 
isto faz corn que tenhamos que, por 
vezes, ceder alguma coisa. Esse 
espaço vai ficando para o que vamos 
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retendo em nos e deixando para o lado. Se um dia 
conseguirmos juntar e dar forma a um chamado livro e 
se as pessoas se reveem nesse livro, entâo cumprimos a 
nossa missâo. Essa missâo, essas saudades de nos e de 
um passado que nâo vai voltar mais e de um futuro 
incerto, se ficarem na memôria das pessoas através do 
que escrevemos, entâo o reporter cumpriu a sua missâo. 
Tudo isto tem um sabor especial... 

JMC - Aliâs, por falar de sabor, recordo-me de uma frase 
no livro “A âgua do mar salgado, agora mais doce...” 

S.B. - Essa doçura que, no fundo, é a nossa doçura. Eu 
sou neto de baleeiros, sei o que é o mar dentro de casa, 
sei o que sâo as noites salgadas à procura da substência, 
do pâo, sei o que é o fugir à guerra, como é o caso dos 
meus primos que vivem aqui em Toronto... O meu livro 
é, um pouco, uma homenagem a essa gente. Eu falo 
muito em partilha e repartilha: a familia repartilhada - 
nâo sei se a palavra existe, mas eu uso-a. Uma familia 
repartilhada é uma coisa que eu sinto que a minha 
familia é. Se nâo fôr eu a recuperar esse passado - jâ 
ninguém se lembra dele -, a tentar dizer que tudo isto 
teve uma origem que amamos, embora âs vezes nâo se dê 
importância a isso. Lembro-me do poema que frisa que 
“uma pedra amada por um homem, nâo é uma pedra. E 
uma pedra amada por um homem”. E a recuperaçâo 
dessas pedras que eu quero deixar a todas as pessoas que 
jâ nâo se lembram das pedras. 

JMC - Fala um pouco deste “Deserto de Todas as 
Chuvas”. 

S.B. - E uma trilogia, um conjunto de texto onde na 
primeira parte se encontra a rua de baixo da minha ilha 
- a rua onde eu fui criado, a rua onde tudo começa e 
depois tudo acaba, a rua corn me fino e defino, a rua corn 
personagens fabulosos, a rua onde devo tudo: foi la que 
vi os repôrteres mundiais que iam à caça à baleia, ficar 

acampados em frente â minha porta porque nâo havia 
hôteis, nem pensôes, nem residenciais - e eu gostava de 
um dia ser como eles porque achava que tinham uma 
vida fabulosa. O meu sonho de ser reporter começou ai. 
Outro aspecto foca as liturgias do silência que sâo os 
meus silêncios, os momentos em que estou sô e sinto um 
sino a bâter quando as ârvores ficam désertas, quando as 
ruas desaparecem parece que hâ uma imagem lunâtica 
da ilha do Pico onde tudo se foi embora e deixou-nos sô 
a saudade. A parte final é um momento da minha vida 
ultima que estou a viver intensamente corn os meus 
sentimentos muito pessoais, mas que é um momento 
mais autobiogrâfico. Esta trilogia faz corn que.seja o 
principio e o fim da rua de baixo do Pico onde pertenço 
e é a minha dâdiva âquela gente a quem, afinal, eu devo 
tudo. 

JMC - Gostaria que deixasse uma mensagem à sua 
“familia repartilhada” que se encontra nesta cidade, aos 
que fazem parte da Rua de Baixo. 

S.B. - O livro é dedicado a eles, aos meus filhos em 
particular, mas escrito a pensar em todos. Eu passo os 
invernos muito sozinho e quando estou sentado a 
escrever, é a saudade que tenho dessa gente que partiu, 
sobretudo por saber que vâo morrer num sitio que nâo é 
a terra deles, é a pensar neles que escrevo. Por isso, tenho 
saudades de mim por ter saudades deles. 

Mais um golpe do destino, desta vez nada agradâvel, nâo 
permitiu que me despedisse de Sidônio Bettencourt. 
Mas, acredito, entre amigos nâo hâ despedidas. Hâ, 
concerteza, um prôximo e desejado encontro onde 
falaremos de novo da rua de baixo, dos primos da 
diâspora, do mar e da baleaçâo, amor e desamor, 
encontros, reencontros e saudade. E dos nossos desertos, 
por vezes, perigosamente sem chuva! 

Ana Fernandes/JMC 

resta dos 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, o II Encontro 
dos Ex-Combatentes do Ultramar. Recepçâo a partir das 
17h00. 
Velhos camaradas de Angola, Mpçambique, Guiné, 
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, estâ 
aberto às 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 
vârias missôes em Moçambique e Angola. 

No mesmo local uma grande exposiçâo de artigos dos ex- 
militares (fotografias, medalhas, louvores, armas, 
fardamentos, etc...), nos dias 11, 12 e 13 de Outubro, 
entre as IShOO 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! 
Cheguem a horas para que tudo corra como "bala em 
espingarda bem limpa"... 

dPtCflniSTflO/llTflOUK: 

Comandante 
aorte- 
-americana 
confirma 
recurso às 
Laies 
A coronel Judith Fedder, 
comandante do destacamento norte- 
americano da Base das Lajes, 
adiantou que a estrutura militar 
açoriana continua a garantir "apoio 
logistico" a aviôes envolvidos na 
qperaçâo "Liberdade Duradoura". 
A saida de um encontro corn Carlos 
César, présidente do governo 
regional dos Açores, Judith Fedder 
revelou que as Lajes têm sido 
escaladas por cargueiros corn 
material e homens e por aviôes- 
hospital. 
A comandante do destacamento 
norte-americano sublinhou que todas 
as operaçôes têm decorrido em 
cooperaçâo corn a Força Aérea 
Portuguesa , conforme "os acordos e 
dentro da habituai rotina de 
funcionamento da base militar". 
Garantiu ainda que "estâo activadas 
medidas apropriadas de elevada 
segurança e vigilância", também em 
cooperaçâo corn os militares 
portugueses, de forma a garantir o 
cumprimento das missôes. 
Carlos César realçou, por seu lado, "a 
importância da cooperaçâo corn os 
EUA no objectivo principal de 
fragilizar o movimento terroris.ta em 
todo o mundo". 
"Embora seja longo o percurso que os 
aliados têm de realizar, é necessârio 
que a segunda fase deste processo 
seja de compensaçâo através da 
introduçâo de um maior equilibrio 
do ponto de vista social e 
econômico", sustentou. 
O chefe do Executivo açoriano 
considerou ainda que "a posiçâo 
estratégica dos Açores é 
incontornâvel e, por isso, no capitulo 
da projecçâo das forças americanas a 
importância da base nâo pode ser 
minimizada". 
A propôsito de eventuais ameaças 
terroristas, Carlos César afirmou que 
"nenhum risco deve ser 
sobreavaliado". 
O présidente do governo regional dos 
Açores disse estarem a ser tomadas 
"medidas de segurança adequadas às 
diversas instalaçôes de risco, porque 
ninguém estâ livre da irracionalidade 
dos terroristas". 
Carlos César concluiu que "neste 
momento em qualquer parte do 
mundo existe uma ameaça". 
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UM VOO DE GAIVOTA (continuaçâo do texto publicado na ediçâo de 27 de Setembro) 

“O corpo da ilha nao tern nome 

prôprio de quem se rodeia de orvalhos antigos 

quando navega nao tern 

rumo nem destino. 

No cais a penumbra branca desce 

Sobre a viagem adormecida. 

Desconhece-se que poeta foi ver o mar por dentro. 

Mas sabe-se quem grafitou com sonhos 

Os muros da solidâo. 

Alamo de Oliveira 

A oportunidade de visitar as Ilhas, revista que fora 
jâ a cartografia aprendida na minha infância, surgiu 
hâ dois anos quando a convite da Direcçâo Regional 
das Comunidades, me foi dada a oportunidade de 
participar no curso “A Descoberta das Raizes”, 
tendo estado em S. Miguel e Santa Maria. Este ano 
participei num outro encontre e tive a oportunidade 
de conhecer a Terceira, S. Jorge, Pico e Faial. Nao 
VOS vou falar delas como quem percorre um roteiro 
turistico porque vos, como açorianos que sois, 
conheceis bem o paraiso com que fostes agraciados. 
Ele nao desapareceu com o pecado original, como 
reza o Génesis. O Criador, num jogo de escondidas, 
pulverizou-o simplesmente no meio do Atlântico, na 
esperança de que ninguém o encontrasse. E é esta 
imagem idilica que, numa primeira leitura, a todos 
seduz. Escreveu Pinto Leite “Nos Açores é tudo 
bonito, sem intervalos nem manchas, e hâ, depois, 
para além disse, mementos perturbadores que a 
natureza desenhou brutalmente, vulcanicamente”. 
Nâo me peçam, portante, que vos fale da beleza das 
ilhas: ela esta la e fala por si. Nâo me perguntem de 

quai delas gostei mais, porque séria o 
mesmo que' pedir a uma mie que 
indicasse o filho favorite. Prefiro, antes, 
parafrasear Maria Orrico “Percebi que 
ninguém chega aos Açores mais do que 
uma vez. O primeiro passe nas ilhas é 
definitive e irrevogâvel, marca-nos para o 
reste da vida o corpo em viagem”. 

Era deste primeiro passe que eu 
precisava para melhor poder estabelecer 
uma corrente proficua de diâlogos corn 
os meus alunos de ascendência açoriana. 
Perceber que nâo hâ sô um falar 
açoriano, mas tantes quantos o pedaço 
de lava a falar corn o mar murmurou aos 
sens pais e avôs, como uma pauta musical que os 
identifica em colcheias de diferentes sonoridades. 
Foi a partir deste primeiro passe que passei a 
entender melhor toda a cultura de matriz popular (o 
folclore, o artesanato, a gastronomia, a 
religiosidade) e a literatura dos autores açorianos. 
Falar dos Açores nâo é apenas gastar os icônes de 
tanto serem repetidos: brumas, mar, gaivotas. Eles 
sâo tudo isso, mas mais importante ainda, é a 
imensidâo da aima açoriana que Nemésio diz ser 
anterior aos açorianos e começar naqueles vulcôes. 
E sô ai, na presença deles, percebemos a luta 
titânica do homem com a natureza, numa dança 
voluptuosa de fogo e cinzas em acordes de maresia. 
Percebemos o significado da letra da cançâo “Eu fui 
à terra do bravo...”, porque sô é bravo quem navega 
em terra sonhos de transformar a lava em pâo e 
lavra no mar corn o arpâo sulcos de sarcôfagos de 
baleeiros em busca de sustento e a quem os cagarros 
ainda hoje dedicam os sens réquies. 

Senti-me também eu, naquele momenta, 
mestre na acepçâo que lhe dâ o escritor brasileiro 
Guimarâes Rosa “mestre nâo é quem sô ensina, mas 
quem de repente aprende”. Foi essa a principal 
visâo que me ficou: a de um processo de 
aprendizagem do âmago da vossa insularidade, que 
nâo foi interrompido, mas continua aqui no meu 
trabalho quotidiano corn os vossos filhos. 

Os sens testemunhos representam 
aquilo a que Armandina Maia designaria 
por uma estratégia de memôria bifurcada, 
“numa sobreposiçâo incessante, que em 
cada dia se esbate e acentua a contradi'çâo 
entre ser dois em um, de se representar 
perante duas audiências, assumindo-se 
como actores em exercicio, um 
malabarismo perene para reunir 
elementos de uma identidade tâo 
palpâvel quanta indefinivel”. 

E na busca permanente dessa 
identidade dos que moram entre 
margens, que a minha visâo dos Açores, 
lâ como câ, se reveste da maior 

importância, para perceber melhor o percurso 
destes jovens na sua luta por uma afirmaçâo que 
passa necessariamente pela conquista de uma 
nova cidadania, suspensa ainda entre dois 
côdigos. Um deles trouxeste-lo para sempre 
gravado no ADN da lava de que sois feitos, como 
fiel guardiâo da vossa tradiçâo, como diria 
Nemésio: 

“Quando nasci sabia a fogo 

A saia da minha mâe...” 

Nâo fiz ainda o roteiro compléta das ilhas, 
nâo tenho pretensôes de vir algum dia a conhecer 
todos os mistérios da aima colectiva de uma mâtria 
açoriana que se perde na lonjura dos tempos, mas 
sei jâ dizer como o poeta 

“Sempre que posso 

deixo uma gaivota desenhar-me 

a aima” (Alamo de Oliveira) 

mesmo que haja “Mau Tempo no Canal”. 

Portugueses procuram livras sobre o Islao 
O combate contra o terrorismo, 
lançado pelos Estados Unidos depois 
dos ataques a Nova lorque e 
Washington a 11 de Setembro, fez 
aumentar em Portugal a procura de 
livros sobre o islamismo e a realidade 
politica no Médio Oriente. 

Uma ronda feita pela Lusa junto de algumas das 
principals livrarias da cidade de Lisboa permite 
concluir que livros como o Alcorâo ou as Profecias 
de Nostradamus estâo no top das preferências dos 
"novos" leitores portugueses. "E évidente que estes 
livros nâo se tornaram best-sellers, mas é irrefutâvel 
que de repente se começaram a vender muitos mais 
do que era habituai", disse à Lusa Joâo Paulo 
Bulhosa, gerente da Livraria Bulhosa, no Centro 
Comercial das Amoreiras. O responsâvel disse que 
"o 'Alcorâo' era um livro que se vendia muito pouco 
e que agora é bastante pedido". "Até aqui eu vendia 
provavelmente um 'Alcorâo' por ano. Agora, desde 
os ataques jâ terei vendido cerca de 20 nas nossas 
lojas", disse, acrescentando que "neste momento, 
até estâ esgotado". Além da "Biblia do Islamismo", 
os portugueses "procuram também livros que 
explicam a realidade religiosa dos paises 
muçulmanos e que ajudem a explicar a nova 
conjuntura". "Até jâ tive alguns clientes que 
compraram atlas,. para saber onde ficava o 

Afeganistâo", acrescentou. Na Livraria Ponto de 
Encontre, no Centro Comercial Monumental, no 
Saldanha, 'Alcorâo' foi, pelo contrârio, o menos 
vendido. "E um livro dificil de entrar, é de leitura 
complexa, as pessoas pegam nele, folheiam e 
acabam por nâo comprar, preferindo outras que 
expliquem a religiâo e as circunstâncias em que 
aquelas pessoas vivem", explica Elvira 
Frazâo, sôda-gerente da livraria. A livreira 
aponta titulos como "O Islâo no Mundo" e 
"Acçâo Directa" como alguns dos mais 
vendidos, bem como "tudo o que existe 
sobre a Mossad e outras policias politicas". 
"Sâo leitores pouco habituais, gente que 
vive muito de impulses e de modas, que 
ouve o Marcelo Rebelo de Sousa e outres 
intelectuais sugerir um livro na televisâo e 
que vem à procura dele", référé a 
responsâvel, que tem recomendado ainda 
o livro "Made in America", de Bill Bryson, 
a todos os clientes que lhe pedem 
sugestôes. "E um livro que explica muito 
bem o crescimento dos Estados Unidos, a 
construçâo daquela naçâo, a sua forma de 
pensar. Eu jâ nâo sou nenhuma garota, jâ 
assisti à Segunda Guerra Mundial e eu 
prôpria li esse livro e gostei muito", 
justifica. Nostradamus de volta. Na FNAC 
do Centro Colombo nâo hâ volta a dar: as 
Profecias de Nostradamus tornaram-se a 
grande atracçâo desde o dia 11 de 

Setembro, dia dos atentados ao Word Trade Center 
e ao Pentâgono. "Tem sido o livro mais procurado, 
por causa da profecia das gémeas que caem", 
afirma Jorge Rodrigues, responsâvel pela livraria 
da loja do Colombo, que reconheceu, contudo, que 
a FNAC "nâo estava preparada para este 'boom'". 
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Coimiminlarie 
Gluinta-feira, dia 1 1 de Outubro 
-NOITE CULTURAL da Universidade de Toronto e Universidade de York, 
Leitorados de Português do Institute Camôes. Esta NOITE CULTURAL é 
aberta ao püblico 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 Régie/1901 - 2001. 

Sexta-feira, dia IS 
Grande noite de fado no First Portuguese C.C. Centre, corn Luciana Machado 
e Porfirio Ribeiro, acompanhados por Manuel Moscatel e Januârio Araüjo. 
Jantar às 19H30. Info: 416 531-9971/72. 
-Noite de fado no Graciosa C. Centre, corn Dina Maria e Mario Jorge, 
acompanhados por Antonio Amaro e Leonardo Medeiros. 

Sâbado, ‘IS 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. 
-Baile no Lusitania de Toronto corn o conjunto "Os Vadios". 
-Jantar regional e Noite de Vindimas no Asas do Atlântico Sports & Social 
Club, corn inicio às 19h00.Baile corn o conjunto "United" e apresentaçâo da 
nova Direcçâo. Info: 416 532-3649. 
-Matança do Porco e baile no Angrense de Toronto, corn abertura às 20h30. 
Pela primeira vez a presença do conjunto "Brasil e Portugal". Info: 416 537- 
1555. 
-Baile do Sôcio no Clube Português de Mississauga, com o conjunto 
"Português Suave". 
-Baile no Graciosa C. Centre, corn o conjunto Tropicar2006. 

Sexta-feira, dia *13 
-Inicio das Pestas de Sâo Miguel Arcanjo, no Clube Português de Strathroy, 
corn a presença do Dr. Onésimo Almeida, vindo dos EUA. 
As lestas prolongam-se pelos dias 20 e 21, corn muita müsica, folclore e jogos. 
Info: 1 519 245-4361 / 245-3458 

Terça-feira, dia 
-Tony Ruprecht apresenta no Parliament Building, Room #228, 230, às I8h00, 
o seu livro "Toronto's Many Faces", ediçâo do Milénio. Info: 416 535-3158. 

Sabadp, dia SO 
-Baile da Vindima, no Amor da Pâtria C. Centre, na Igreja de Santa Helena, 
com o conjunto "5 Stars". Info: 416 656-9481. 

Sabado, dia S7 
-3o. Jantar Anual, na Local 183, para angariaçâo de fundos para o "Antonio 
Dionisio/Scholarship Fund Dinner", com abertura às 19h00. Estarâo présentes 
os Ministros Brian Tobin e Jim Flaherty. 
Info: 416 241-1183 Ext. 211. 
-TPadicional Matança do Porco na Igreja de Santa Maria dos Anjos, numa 
realizaçâo da Irmandade do Divino Espirito Santo. Jantar, sorteios, 
arremataçôes e müsica para dançar. Info: 416 654-4368. 
-Festa do Halloween da Irmandade do Espirito Santo da Igreja de Sâo 
Sebastiâo, corn inicio às 20h00. Info: 416 588-3478 Ext.221. 

Candidatas à Eleiçâo 
Miss Benfica’2001 
A Casa do Benfica, em Toronto, 
convida as jovens portuguesas e luso- 
canadianas a se inscreverem para a 
Eleiçâo Miss Benfica'2001. As 
interessadas devem contactar pelo 
telefone: 416 653-6370, ou 
directamente na sede-social, 1 
Robina Ave., na esquina Este da 

Oakwood e St. Clair, em Toronto. 
O présidente Victor Rocha aproveita 
para convidar sôcios e amigos da 
Casa do Benfica a participât, Sâbado, 
dia 13 de Outubro. no grande Baile 
das Vindimas, na sede-social, que 
serâ animado pelo conjunto 
Samba'2001. 

OPKRniiTflO/flTflOUK: 

Dois militares portugueses 
em avides da NATO nos EUA 
Dois militares portugueses 
partiram da Base Aérea de 
Geilenkirchen, Alemanha, 
integrados nas tripulaçôes 
multinacionais dos aviôes de 
alerta râpido da NATO 
enviados para vigilâneia nos 
Estados Unidos. 

A NATO aprovou quinta-feira o envio 
de cinco aparelhos da Força Aérea de 
Reaeçâo Râpida da NATO (AWACS) 
para os EUA, onde vâo assegurar a 
vigilâneia do espaço aéreo norte- 
americano quando estâo em curso 
operaçôes militares contra o regime 
talibà, no Afeganistâo, devido aos 
ataques terroristas de 11 de Setembro. 
A participaçâo portuguesa nesta 
primeira fase da missâo dos AWACS 
nos EUA limita-se a um navegador e a 
um operador dos sistemas 
electrônicos de vigilâneia que 
equipam os Boeing E-3A baseados em 
Geilenkirchen. 
Contudo, a substituiçâo das 

tripulaçôes farâ corn que os restantes 
militares portugueses ao serviço da 
NATO na Alemanha (cerca de 30) 
também possam ser transferidos para 
os EUA. 
Desconhece-se a duraçào do 
destacamento dos AWACS, mas as 
rotaçôes deverào realizar-se de seis 
em seis meses tal como acontece corn 
os movimentos de substituiçâo das 
tropas aliadas nos Balcâs. 
Para jâ, os AWACS vâo ficar 
estacionados na Base Aérea norte- 
americana de Tinker, Oklahoma, 
revelou o major-general Gary 
Winterberger, comandante da Força 
de Alerta Râpido (um dos poucos 
meios comuns corn que a organizaçâo 
esta equipada). 
Gary Winterberger disse desconhecer 
"o contexto" em que os AWACS da 
NATO serào utilizados no apoio aos 
norte-americanos. 
Reconheceu depois que os ataques 
terroristas de H de Setembro, em 
Nova lorque e Washington, geraram 
preocupaçâo entre os militares 
estacionados em Geilenkirchen mas 
"nào [os] desviaram do cumprimento 
da missâo". 
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NATO pediu novos meios a Portugal no âmbito da luta contra o terrorismo 
A NATO solicitou "novos meios e 
novas medidas" a Portugal e aos 
restantes Estados-membros para fazer 
face à ameaça do terrorismo, disse o 
ministro da Defesa, Rui Pena. 
Para jâ, a disponibilizaçâo de aviôes de 

radar "AWACS" ao serviço da NATO 
obrigarâ ao envolvimento de "entre 20 e 
30" militares portugueses nas acçôes 
mais vastas em curso, sendo possivel 
que outros venham também a ser 
chamados. 
Futuras acçôes militares contra o 
terrorismo poderâo envolver a 
esquadra multinacional 
"Stanavforlant", cujo comando é 
actualmente exercido pela fragata 
portuguesa "Corte Real", embora seja 
ainda incerto o tipo de missâo que lhe 
sera confiada. 
Portugal aguarda agora que lhe sejam 
transmitidos, directamente ou através 
da Aliança, apoios concretos para 
participar numa acçâo contra o 
terrorismo, para a quai esta "totalmente 

disponivel". medidas de segurança" para prévenir 
O ministro da Defesa garantiu ainda eventuais atentados terroristas em 
que estâo a ser tomadas "todas as Portugal. 

IMQUt: ûfccflnisTflO: 

Pentàgono confirma 
desparecimento de 
aviâo nâo tripulado 
Um responsâvel do Pentàgono 
indicou que um aviâo de 
reconhecimento americano, nâo 
tripulado, desapareceu, quarta-feira 
no sul do Iraque. 
Recorde-se que a noticia do abate de 
um aviâo no sul do Iraque foi 
avançada no inicio da tarde pela 
televisâo iraquiana. 
«Um Predator esta desaparecido», 
indicou um responsâvel do 
Pentàgono que requereu anonimato. 
Um Predator é um aviâo de 
vigilância telecomandado. 

A televisâo püblica iraquiana 
indicou que baterias anti-aéreas 
iraquianas abateram um aviâo no sul 
do pais, vindo do Koweit. 
A televisâo interrompeu as suas 
emissôes para anunciar que se trata 
do «terceiro aviâo de 
reconhecimento abatido» no espaço 
de dois meses. 
O primeiro foi em Agosto e o 
segundo a 11 de Setembro. 
A cadeia televisiva adiantou que as 
imagens seriam apresentadas 
durante a noite. 

Iraque fol sensivel a 
avisos dos EUA, 
diz Powell 
o Iraque cumpriu a mensagem dos 
Estados Unidos de nâo tirar proveito 
da sua relaçâo corn o Afeganistâo, 
ameaçando os seus vizinhos e as 
minorias, assegurou, esta quarta-feira, 
o secretârio de Estado Colin Powell. 
O aviso foi directamente transmitido, 
domingo, pelo embaixador 
americano na ONU, John 
Negroponte ao seu homôlogo 
iraquiano, Mohamed al-Douri, 
durante um encontre exepcional 
entre diplomatas de dois paises. 

disseram fontes diplomâticas terça- 
feira. 
«Nôs achâmos ütil chamar a atençâo 
ao Iraque para as suas obrigaçôes nos 
termes das diversas resoluçôes do 
Conselho de segurança», declarou 
Powell ao canal de televisâo ABC. 
O chefe de diplomacia americana 
revelou que Bagdad «nâo vai tomar 
um acte precipitado» apôs os 
atentados de 11 de Setembro em solo 
americano, e «achamos que sera a 
melhor forma de agir», disse. 
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dncoifl: 

FAA rehnnUicam desnuiçâo de 
base da UNITA no Cuanza Norte 
As Forças Armadas Angolanas 
(FAA) reivindicaram a destruiçâo 
de uma base da UNITA em 
Mufumbo, considerada a mais 
importante base do movimento 
de Jonas Savimbi na provincia do 
Cuanza Norte. 
Uma fonte militar disse à 
Agência Lusa que a base de 
Mufumbo, situada a cerca de 130 
quilômetros de Ndalatando, 
capital provincial, foi 
conquistada segunda-feira pelas 
FAA, na sequência de combates 
que se prolongaram por dois 
dias. 
Segundo esta fonte, que solicitou 
anonimato, as forças da UNITA 
perderam duas dezenas de 
soldados nestes combates, tendo 
também abandonado diverse 
material militar, incluindo um 

canhào B-10. 
Nos combates, que culminaram 
corn a destruiçâo da base, as FAA 
perderam très soldados. 
A base de Mufumbo, situada no 
municipio de Samba- Cajü, era 
considerada pelos responsâveis 
militares angolanos como a 
principal que a UNITA possuia 
na provincia do Cuanza Norte, 
tendo a fonte salientando que 
"era desta base que partiam todas 
as operaçôes que a UNITA 
realizava na regiâo". 
"Todas as outras bases da 
UNITA nesta regiâo eram 
transitôrias e apenas utilizadas 
para ataques a viaturas que 
circulavam na estrada entre 
Ndalatando e Uige", acrescentou. 
Na semana passada, as FAA 
tinham destruido uma destas 

bases transitôrias' da UNITA, 
situada em Kiangombe, a cerca 
de 70 quilômetros de 
Ndalatando. 
A fonte militar contactada pela 
Lusa salientou ainda que as FAA 
têm estado a-desenvolver desde o 
final de Setembro "operaçôes de 
limpeza nas areas que eram 
consideradas de maior influência 
da UNITA". 
Nessas operaçôes, as forças 
governamentais reivindicaram a 
morte de 80 soldados da UNITA 
e a apreensâo de diversas armas, 
além de terem feito um 
prisioneiro. 
Entre as forças governamentais, 
os combates travados nas ültimas 
semanas provocaram cinco 
mortos e très feridos, acrescentou 
a fonte. 
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Comunidade lusôfona ganha 
voz em Ontario 
Determinaçâo e amor à Lingua Portuguesa. Estes foram 
os dois fortes motivos que levaram o angolano Christian 
M’Bagorji, 22 anos, a começar o T.S.F. Lusôfono na 
CFBU Radio 103.7 fm, em St. Catherines. Fluente em 
Inglês, Francês e Espanhol, este simpâtico angolano esta 
no Canada hâ um ano e meio. Fie veio de Luanda para 
estudar Inglês e no ano que vem pretende entrar para a 
Universidade. «Sempre quis trazer aquele sabor quente 
da mûsica angolana para câ, para poder me sentir em 
casa. Conheço varias pessoas em St. Catherines que 

falam a Lingua Portuguesa e observei 
que havia aquela ponta do coraçâo a 
doer de saudade de casa», explica 
Christian. 
O interesse pelo programa surgiu 
quando ele se candidatou a uma vaga 
para locuçâo em Francês na radio. 
«Houve muitos concorrentes para a 
vaga e eu nâo consegui a posiçào. 
Conversei entâo corn um amigo 
angolano sobre a possibilidade de termos um programa 
lusôfono». Dito e feito! Christian preparou uma fita 
cassete para apresentar à direcçâo da CFBU - o lema da 
radio é divulgar sempre algo novo, preparamos um 
demo corn Cesâria Evora e Martinho da Vila e foi um 
sucesso, eles adoraram. 
O programa lusôfono é pioneiro na radio e vai ao ar 
todos os sâbados das 4 as 6 da tarde. Christian divide a 
locuçâo e a produçào do T.S.F. Lusôfono corn o angolano 
Herculano Coroado. Realmente sô mesmo o amor à 
Lingua Portuguesa e à mûsica para levar estes dois 
jovens à frente, pois, a radio nâo tem fins lucrativos e o 
trabalho deles é voluntârio. «Eu quero adquirir 
experiência, ter consciência de como fazer radio e 
gostaria, inclusive, através do jornal O Milénio, pedir a 
toda a comunidade lusôfona de Toronto para ouvir o 
programa. «Sô mesmo corn o apoio de todo mundo é que 
isto vai p'râ frente. T.S.F. Lusôfono pode ser ouvida 
através da 

internet: www.cfbu.niagara.com 

E-mail: tsfluso@hotmail.com 
INFO: 905 688-5505 ext: 4628 

VI5EU: 

Automoveis 
vâo continuar 
a estacionar 
no Adro da Sé 

o Adro da Sé continuarâ a servir de 
parque de estacionamento, 
enquanto nâo for dada luz verde 
para o inicio da construçâo do silo 
para automôveis previsto para 
aquela zona e que ficarâ situado nas 
traseiras da Casa do Adro. A 
informaçâo foi-nos adiantada pelo 
présidente da Câmara Municipal de 
Viseu, Fernando Ruas, que continua 
a aguardar uma resposta por parte 
do Ministério do Equipamento. 
Enquanto a autorizaçâo nâo for 
dada, os turistas que chegam à Sé de 
Viseu continuarâo a deparar corn 
dezenas de automôveis estacionados 
frente ao ex-libris da cidade. 

1785 5t. Clair Ave., West, Toronto 

Grandes 
SALDOS de Outono 

em West York Chev-Olds 
CHEV-OLDS 

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

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

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

Marcus 
Vinicius CHtVROLET 

ütDSMQHIl-E Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas 

Victor Maciel 

Cantact;e: 
Victor Maciel, Marcua Vinicius 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

i785 St. Clair Ave., West. 
Web: ' 
E-mail 
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Ecstasy, haxixe e heroina 
ficaram à porta da Tecnolandia 
A PSP de Aveiro efectuou, nos ültimos 
dias, 18 detençôes. e identificou 16 
individuos, em acçôes distribmdas por 
Aveiro, Espinho, S. Joâo da Madeira e 
Ovar, devido à pratica de roubo, trafico 
e posse de estupefacientes, conduçâo 
ilegal e sob influência de alcool. No total, 
em termos de drogas apreendidas, 
aquela força apreendeu 911 
comprimidos de ecstasy, 420 doses de 
haxixe e 29 doses de heroina. 
A maior quantidade de droga foi 
apreendida, na passada quinta-feira, nos 
acessos ao TIR-TIF, onde se realizou a 
Tecnolandia, onde a PSP identificou 15 
jovens, com idades compreendidas entre 
os 16 e os 23 anos, na posse de 875 
comprimidos de Ecstasy, seis doses de 
heroina e 247 doses de haxixe. Na 
mesma acçâo policial, foi detido um 
individuo do sexo masculino na posse de 
133 doses de haxixe e 36 comprimidos 
Ecstasy, designados por «Pokémon», 
Picatchus, « 100», «Elefantes» e «Ferrari». 
Segundo o ultimo comunicado à 
imprensa do Gabinete de Relaçôes 
Püblicas, a PSP deteve em Aveiro dois 
condutores, de 30 e 34 anos, por 
conduçâo sob a influência de alcool, 
respectivamente, acusando 2,73 e 1,72 
g/1. Em Espinho, dos oito detidos 
naquele concelho, très - com idades 
compreendidas entre os 21 e 24 anos - 
sâo acusados da pratica de diverse 
roubos, enquanto que a detençâo de 

outres quatre - très homens e uma 
mulher, entre os 19 e 37 anos de idade, 
se deveu ao cumprimento de mandates 
de detençâo. Ainda em Espinho, um 
automobilista, um homem de 25 anos, 
foi detido por acusar uma taxa de 
alcoolemia de 1,26 gd. 
Em S. Joâo da Madeira, a detençâo de 
um individuo, de 20 anos, deveu-se 
trâfico de estupefacientes, outro, um 
condutor de 50 anos, por acusar uma 
taxa de 1,51 g/l e um terceiro, de 28 anos, 
em cumprimento de mandado de 
detençâo. Um outro individuo, de 32 
anos, foi identificado pela PSP, por se 
encontrar na posse de 13 doses de 
haxixe. 
Em Ovar, as cinco detençôes 
verificaram-se por furtos. taxa de alcool 
acima do permitido por lei, conduçâo 
ilegal e trâfico de drogas. O primeiro, 
um homem de 25 anos, tinha furtado 
vârios objectos no valor de 41.000 
escudos do interior de très veiculos, 
enquanto que os dois condutores sob a 
influência de alcool, de 35 e 41 anos, 
acusaram taxas de 2,96 g/l e 1,81 g/l. Um 
outro homem, de 33 anos, foi 
surpreendido a conduzir um veiculo 
sem estar habilitado. No mesmo 
concelho, uma mulher de 21 anos, 
indiciada no crime de trâfico de 
estupefacientes, tinha na sua posse 23 
doses de heroina, um telemôvel e 28.000 
escudos em dinheiro. 
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Mulher de 62 anos acusada 
do crime de receptaçâo 
Armas, muniçôes, haxixe, embalagens 
de um medicamento usado para 
duplicar as doses de cocaina e haxixe, 
artigos em ouro, vestuârio, 
electrodomésticos, mâquinas 
fotogrâficas, câmaras de filmar, entre 
outros objectos, avaliados em centenas 
de contos, foram esta semana 
apreendidos pela Policia de Segurança 
Püblica de Coimbra em très 
residências do Bairro da Rosa. 
Segundo um responsâvel policial, na 
altura das buscas efectuadas as 
residências foi ainda çonstituida 
arguida uma mulher de 62 anos, 
suspeita da prâtica do crime de 
receptaçâo. 
As apreensôes surgiram na sequêneia 
de investigaçôes levadas a efeito pelo 
Nücleo de Investigaçâo Policial (NIP) 
da PSP, no seguimento de um 
conjunto de assaltos a residências, 
estabelecimentos comerciais e 
viaturas. 
No âmbito destas investigaçôes 
encontra-se jâ em prisâo preventiva 

um individuo toxicodependente 
suspeito de ser o autor de alguns dos 
assaltos. 
A mulher constituida arguida nâo têm, 
segundo fonte policial, antecedentes 
criminals, «pelo menos que haja 
registos nos nossos serviços». Numa 
primeira avaliaçâo, o mesmo 
responsâvel da PSP referiu que ao que 
tudo parece indicar a mulher 
comprava os produtôs furtados a 
preços muitos reduzidos vendendo-os 
posteriormente, nomeadamente o 
vestuârio, na feiras e em outros locals 
onde habitualmente desenvolve a 
actividade de feirante. 

(flnTflnWEDt; 

1res escolas assaltadas 
a none 

y Très escolas primârias do concelho 
de Cantanhede foram assaltadas 

durante a madrugada de segunda-feira 
e os larapios, talvez por nâo 
encontrarem nada que Ihes 
intéressasse, espalharam uma onda de 
destruiçâo e vandalisme. 
A primeira visita dos amigos do alheio 
registou-se na escola primâria de 
Febres. As 8h3Ü da manhâ, quando 
uma professera entrou na escola, nem 
queria acreditar; o gabinete da 
directora estava, simplesmente. 

irreconhecivel. Portas e vidros 
partidos, papeis pelo châo. Um 
autêntico pandemônio. 
«Se calhar andavam à procura de 
dinheiro, como nâo encontraram 
fizeram isto», disse Duke Marques, 
directora daquele estabelecimento de 
ensino. 
No châo, os assaltantes deixaram «uma 
espécie de picareta» corn que 
destruiram portas e janelas, revelou 
aquela docente, que sô deu por falta de 
uma mâquina fotogrâfica. 
«Se nâo andavam à procura de 
dinheiro, entâo o objective foi apenas a 
destruiçâo», revelou a directora, que 
dispensou as crianças das aulas 
durante a manhâ, altura em que esteve 
no local a GNR de Cantanhede. 

Santfl MRRIR DO fciPR: 
Prisâo para passadores de notas falsas 
Quatre homens acusados do crime de 
passagem de notas falsas foram ontem 
condenados pelo Tribunal de Santa 
Maria da Feira a penas de prisâo entre 
os 20 meses e os dois anos e meio. 
Os principals intervenientes num caso 
de passagem de notas falsas que data 
do ano passade foram condenados a 
dois anos e meio de prisâo efectiva 
cada. Vitor S. e Jorge M. viram, no 
entante, o Tribunal de Santa Maria 
da Feira absolvé-los do crime de 
burla qualificada de que também 
vinham acusados pelo Ministério 
Pùblico. Os outros dois arguidos, 
Carlos M e Miguel S., .sairam em 
liberdade, corn penas suspensas de 
20 meses e dois anos. 

respectivamente. 
Os acontecimentos reportam-se ao 
ano 2000, quando Vitor S. e Jorge M. 
- que passavam por «algumas 
dificuldades econômicas» 
contactaram Carlos M. e Miguel S. e 
lhes propuseram um «negôcio» de 
compra e venda de notas falsas, que 
seriam fabricadas corn recurso a 
uma impressâo policromâtica de 
jacto de tinta. 
Obtido o dinheiro falso - sô de uma 
vez foram 600 notas de cinco mil 
escudos, adquiridas por 900 contos -, 
os dois principals arguidos usaram- 
no na aquisiçâo de veiculos 
automôveis, um deles numa oficina 
do concelho da Feira. 
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Mais 37 logos 
para a Riboira Grande 
A Câmara Municipal da Ribeira 
Grande, no âmbito da sua politica de 
proporcionar habitaçôes condignas a 
agregados familiares do concelho, os 
quais correspondem a estratos sociais 
de fracos recursos econômicos, 
assinou, ao inicio da semana, com a 
SOMAGUE PMG-Promoçâo e 
Montagem de Negôcios S.A, o 
contrato de Promessa de Compra e 
Venda de trinta e sete fogos, 
destinados ao realojamento das 
familias oriundas do Bairro de S. 
Vicente de Paulo, da freguesia da 

Ribeirinha. Assim serâo construidos 
um fogo de Tl, pelo valor de 
10.054.000$00; trinta e um fogos de 
T3, pelo valor de 16.225.000$00 cada 
e ainda 5 fogos de T4, pelo valor de 
18.233.000$00, comprometendo-se a 
citada empresa em concluir as obras 
em dezasseis meses contados a partir 
da data de contrato agora assinado, 
devendo assim as escrituras dé 
compra e venda serem celebradas 
apôs a conclusâo das obras dos 
edificios, no mâximo de 20 dias apôs 
a emissâo da licença de utilizaçâo. 

flSSfllTOS nfl PibEIRfl CRflriD£: 

12 acusados em iulgamento 
O Tribunal colectivo da Ribeira 
Grande julgou esta semana um 
grupo de 12 individuos acusados da 
prâtica de crimes de furto, 
receptaçào, burla, falsificaçào e 
trâfico e consumo de estupefacientes. 
O caso reporta-se ao ano passado, 
altura que os arguidos, naturais de 
Rabo de Peixe, e Ribeira Grande, 
assaltavam à luz do dia diversas 
residências daquela cidade nortenha. 
Corn idades compreendidas entre os 
24 e 40 anos, os individuos sâo 
conhecidos como consumidores de 
droga. Um vicio que poderâ estar 
directamente relacionado corn os 
furtos, normalmente, baseados em 
peças de joalharia, dinheiro, outros 

objectes e cheques falsificados, 
avaliados em mais de um milhâo de 
escudos. 
O ünico arguido preso 
preventivamente na cadeia de 
Ponta Delgada, Tiago Couto era o 
que assaltava as moradias. Este 
arguido esta acusado de 14 crimes 
de furto, uma crime de receptaçào, 
sete crimes de falsificaçào de 
cheques e de burla e um crime de 
detençâo de estupefacientes para 
consumo. 
Chamados a testemunhar estiveram 
os lesados, cerca de 39 pessoas, 
algumas das quais nunca viram 
recuperados os seus objectos 
furtados. 

ViStU: 

WC ainda nâo foi inaugurado 
A casa de banho pré- fabricada em 
metal e desmontâvel, colocada hâ mais 
de dois meses atrâs no Largo D.Duarte, 
no centro histôrico de Viseu, ainda nâo 
foi posta à disposiçào do püblico. 
Nessa altura, a sua instalaçâo provocou 
polémica nos moradores e comerciantes 
locals, que consideravam o objecto «um 
choque estético e arquitectônico» na 
zona e chegaram mesmo a «exigir 
imediatamente a sua retirada». Agora a 
referida instalaçâo é alvo de 
comentârios como «Falta a 
inauguraçào» ou «Ainda esta virgem». 

Ambientalistas querem que noues 
Hotels recorram à energia solar 
A associaçâo ambientalista "Amigos 
dos Açores" alertou o Governo 
Regional para a necessidade das 
unidades hoteleiras em construçào 
nas ilhas incorporarem elementos 
que permitam o uso eficiente da 
energia. 
O alerta surge num documente 
remetido ao Executive regional. 
Segundo estes o governo regional 

deverâ intervir para que os novos 
hotéis recorram, nomeadamente, à 
energia solar, sistemas "eficientes de 
distribuiçâo de calor e frio". 
Os "Amigos dos Açores" sublinham 
ainda "nâo serem visiveis iniciativas 
püblicas no dominio da 
sensibilizaçâo e incentive à utilizaçâo 
racional da energia, dirigidas quer às 
familias quer às ernpresas". 

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 portujiuêsda 
Addison on Bay, esaibaporque 
éqne 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 “coxinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronte 
(a nerte da College St J 

Telefone: 416-964-3211 
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Santoinho 
A Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto realizou, no passado 
domingo, mais um arraial de 
Santoinho, em Toronto. Logo as 
16:00 horas, começou-se a saborear as 
famosas sardinhas, tipicas desta festa, 
a escutar o som das concertinas e 
castanholas minhotas e a saudavel 
alegria que sempre marca uma festa 
minhota. Este ano, o arraial de 
Santoinho foi abrilhantado por um 
dos melhores conjuntos musicais do 
Alto Minho: Roconorte. Oriundo de 
Monçâo, o Roconorte jâ existe hâ 
vinte anos e deslocou-se a Toronto 
pela primeira vez este ano para 
participar neste arraial. Jornal 
Milénio dialogou corn o Jorge, 
fundador e proprietârio do conjunto 
Roconorte. 

Ana - Como se sente na primeira 
deslocaçâo ao Canada? 
Jorge - Aqui sinto-me em casa. Alias, 
jâ estivemos nos Estados Unidos e a 
comida lâ nâo tem nada a ver corn 
esta daqui, nâo tinha sabor... 
Ana - Â comida aqui tem sabor? 
Jorge - Tem. Pelo menos tem mais 
sabor do que a dos Estados Unidos. 
Ana - Certamente que jâ teve a 
oportunidade de contactar corn a 
comunidade portuguesa desta cidade. 
Jorge - Estive corn pessoal da minha 
zona, ou seja, de Arcos de Valdevez. 
Aliâs, hâ dias estive na sede da 
Associaçâo cultural do Minho e gosto 
do contacto que mantenho corn as 
pessoas. Como também adoro a 
mùsica, peguei no acordeâo e juntei- 
me ao grupo de concertinas. Aliâs, eu 
costumo fazer isto sempre que 
actuamos nos Arcos ou na Barca. 
Quando terminamos a nossa 
actuaçâo, onde houver grupo de 
concertinas, eu junto-me a ele corn o 
acordeâo. 
Ana - Hâ quantos anos existe o 
Roconorte? 
Jorge - Hâ precisamente vinte anos, 
ou seja, começou como grupo musical 
em 1981. O primeiro baile que 
efectuâmos foi no ultimo fim de 
semana de Setembro, em S. Miguel, 
perto de Monçâo. 
Ana - Entretanto, ao longo destes 
vinte anos jâ vârios membros 

passaram pelo Roconorte? 
Jorge - Sim. Uns sairam porque, 
infelizmente, faleceram, outros 
porque a vida os obrigou a 
deslocarem-se para outros locais, ou 
até mesmo para outros paises... 
Ana - Existe ainda algum membro 
original na banda? 
Jorge - Sim, sou eu. Sou um dos 
fundadores e ainda me mantenho “no 
activo”. 
Ana - Como descreve a actividade do 
Roconorte no dia-a-dia? 
Jorge - Neste momento, praticamente 
todos somos müsicos profissionais, 
embora haja dois elementos que se 
dedicam a outras actividades. Um 
deles é o José Carlos, o baterista, que 
é formado em fotografia, embora a 
fotografia seja para ele um part-time 
pois a mùsica é o que ele mais gosta 
de fazer. O outro membro é o Carlos, 
o guitarrista, que é enfermeiro. O 
Carlos é um novo membro e, por 
sinal, actua pela primeira vez aqui no 
Canadâ. De qualquer maneira, todos 
nos dedicamos à mùsica. Por 
exemplo, eu era professor e pratiquei 
a profissâo durante seis anos. 
Entretanto, deixei de ser professor hâ 
cerca de uns doze anos para me 
dedicar totalmente ao Roconorte. 
Ana - Gostou de deixar a profissâo 
que exercia - professor - para se 
dedicar totalmente à mùsica? 
Jorge - Nâo. Eu gostava mais de ser 
professor. No entanto, quando acabei 
o curso mandaram-me para Seixal - 
de Monçâo para o Seixal era um 
bocado longe. Uma vez que era 
professor primârio, decidi concorrer 
pâra a escola preparatôria apôs este 
episôdio e ensinei em Monçâo 
durante cinco anos e em Tangil 
durante um ano. Como a minha 
actividade musical era incompativel 
corn a actividade de docente, ou seja, 
achei que nâo estava a ser muito 
correcte corn os alunos, nem comigo. 
Aliâs, nessa altura, eu dedicava-me a 
muitas coisas: “vendia” aulas (porque 
tinham que me pagar), andava no 
Conservatôrio em Viana do Castelo, 
era proprietârio do Piano Bar 
Roconorte, em Monçâo e a primeira 
Râdio de Monçâo “Ecos da Raia” fui 
eu que a abri. Enquanto trabalhei na 

Cristina e Fernanda têm para vos um 

serviço completo e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 
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para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem«se que esgotam rapidamente! 

râdio, fiz um programa de jazz e 
outro de mùsica clâssica. Dai que a 
minha rotina era vir de Viana, fazer 
os programas às 19:30, depois ia 
jantar, apôs o jantar ia ensaiar e 
depois vinha para o Piano Bar... Bern, 
era de loucos. Eu fumava quase 
quatro maços de tabaco por dia. 
Depois deixei de fumar, deixei 
algumas destas actividades, enfim... 
“deixei tudo por ela”... 
Ana - O Roconorte tem uma 
actividade intensiva durante o verâo, 
sobretudo nos arraiais, mas no 
Inverno, quando nâo hâ festas ao ar 
livre, continuam corn a vossa 
actividade. Como descreve a vossa 
actividade? 
Jorge - Sem dùvida que temos festas 
durante o inverno, embora nâo corn 
tanta frequência. Porém, temos que 
tocar também por uma simples razâo: 
eu sou dono do Roconorte. O que 
isto quer dizer é que embora sejamos 
um grupo de amigos, o Roconorte é 

uma empresa e eu tenho que pagar às 
pessoas que para mim trabalham. 
Ana - E dificil hoje em dia ter um 
conjunto musical no norte de 
Portugal? 
Jorge - É capaz de ser. Eu posso falar 
do meu, assim como posso pensar nos 
outros. O Roconorte, corn os seus 
vinte anos, jâ tem uma ârea de 
trabalho bastante abrangente porque 
tocamos desde o Alentejo até Trâs-os- 
Montes e no Alto Minho. Temos 
também a nossa actividade espalhada 
no estrangeiro. Por exemplo, viemos 
ao Canadâ também um pouco por 
amizade ou até para passar umas 
férias. No entanto, daqui a duas 
semanas vamos a Paris. Dai que este 
mercado tào abrangente para nos jâ 
nâo nos dificulta tanto o podermos 
viver corn a ctividade musical. 

Outros grupos que sâo menos 
conhecidos - poderâo tocar melhor 
ou pior que nos, mas sâo menos 
conhecidos - é capaz de ser um 
bocado dificil. O Roconorte dâ muito 
trabalho: às vezes trabalhamos cerca 
de vinte e quatro horas seguidas 
porque temos um estùdio, ensaios, 
temos que preparar material que estâ 
ao nosso alcance, gravar Cds, enfim, 
trabalhamos imenso para mantermos 
esta dinâmica. 
Ana - As digressôes pela Europa sâo 
assiduas? 
Jorge - Nâo porque nâo gosto de estar 
muito tempo fora. Hâ qualquer coisa 
que aperta e, embora goste de 
conhecer, très ou quatro dias jâ é 
suficiente. 
Ana - Para esta festa de Santoinho, 
houve alguma preparaçâo especial a 
nivel de répertorie musical? 
Jorge - Nâo porque nos sabemos que 
a mùsica numa comunidade como 
esta e, sobretudo, num evento como 

este, tem que ser alegre, portuguesa e 
de festa o mâximo possivel. De 
qualquer forma, nâo temos muito 
tempo para preparar um répertorie 
especifico para uma festa destas 
porque no verâo tocamos dezenas de 
espectâculos. Sô em Agosto, tivemos 
vinte e dois espectâculos. De 
qualquer maneira, temos um 
répertorie bastante variado: é 
évidente que aqui nâo vamos tocar 
mùsica inglesa, mas temos mùsica 
espanhola, mùsica popular 
portuguesa, fado... 
Ana - Hâ mementos falou em Cds. 
Jâ gravaram algum trabalho? 
Jorge - Gravâmes em casa. Como 
nâo tinhamos muito tempo, pensei 
em utilizar os masters de trabalhos 
antigos que tinha e fizemos o Cd corn 
oito mùsicas. Quando regressarmos^ 
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► de França, no mês de Novembro, 
vamos dedicar-nos a um novo 
trabalho, pois estamos a pensar fazer 
coisas nossas. Com um grupo de 
baile nào é fâcil porque temos que 
préparai o repertôrio para o proximo 
verâo, depois pode surgir a mudança 
de um mûsico qualquer e surge a 
necessidade de ensaiar outro e é 
sempre um bocado complicado. No 
entanto, a base do esquema esta 
feita. 
Ana - Como mûsico, como descreve 
a müsica hoje em dia em Portugal? 
Jorge - Acho que é sempre a mesma 
coisa e nâo digo isto em termos 
depreciativos. Por exemple, sempre 
houve uma histôria como a do Zé 
Cabra. A ünica diferença é que nâo 
foi tâo comercializada como a do Zé 
Cabra. Em Portugal, hâ sempre 
aquelas pessoas que gostam de um 
género de müsica: seja moderna, 
popular, folclôrica, rock... O que 

pode modificar é a forma como estes 
géneros se tornam conhecidos. 
Ana - Para terminai, existe ainda 
algum projecto para o Roconorte 
que ainda nâo realizou? 
Jorge - Existe. Termos trabalho de 
müsica nossa, o que nâo é fâcil 
porque somos muito exigentes. Nâo 
é dificil fazer müsica: aliâs, é como 
cozinhar. Li hâ dias uma entrevista 
que o viola baixo dos Metalica fez ao 
Bryan Adams na Internet, em que 
lhe dizia que fez algumas cançôes a 
ouvir o Bryan Adams. Quer isto 
dizer que, por vezes ouve-se uma 
müsica e tira-se a harmonia, 
modifica-se a melodia e depois vê-se 
como sai. Por isso é que digo que nâo 
é dificil fazer. trabalhos. Nos somos 
muito exigentes e para nos o que 
queremos fazer melhor, acaba por 
nâo ter jeito. Eu tenho algumas 
cassetes gravadas de coisas que fiz, 
mas que as mantenho ali... 

Ana - Todos os membros do 
Roconorte partilham dessa 
exigência. 
Jorge - Sim, sem düvida. Às vezes 
nos ensaios, na brincadeira até 
fazemos coisas giras e acabamos por 
perder a noçâo do tempo que 
necessitamos para ensaiar. 
Resumidamente, é isso que falta. 
Ana - Alguma mensagem para os 
minhotos? 
Jorge - Sô para os minhotos, nâo! 
Para todos os portugueses. É a 
lingua que nos une e oxalâ falemos 
sempre português. 

Parabéns à Associaçâo Cultural do 
Minho por mais um sucesso em 
manter a tradiçâo minhota em 
Toronto. 

Ana Fernandes 

CRONICA À DISTANCIA 

OS IMIGRANTES NA EUROPA 
A Europa, face ao seu nâo 
crescimento demogrâfico, mas 
dada a sua expansâo econômica, 
vem recebendo énormes 
contigentes de imigraçâo, 
geralmente oriundos de paises com 
culturas diferentes da europeia. 
Tal criou também alguns 
problemas no seio do territôrio da 
Uniâo Europeia, que a présente 
conjuntura internacional corre o 
risco de poder agravar. 
Ora, para que isto assim nâo 
suceda, o Comité das Regiôes da 
Uniâo Europeia organizou na Ilha 
de Mykonos, Grécia, uma 
conferência internacional 
subordinada ao tema: "Emprego e 
Cultura: a porta para a coesâo e 
para a integraçâo de Migrantes 
numa Europa viâvel", conferência a 
que tive a honra de presidir. 
Os trabalhos desta reuniâo 
europeia concluiram ser a 
imigraçâo um contributo positivo 
para a Europa. Mas que tem de ser 
tratada corn inteligência e cuidado, 
a fim de .nâo criar problemas, em 
vez de os resolver. A Europa tem 
razôes morals, éticas e econômicas 
para bem receber populaçôes de 
outras partes do mundo, que se 
predisponham a viver e a 
TRABALHAR na Uniâo Europeia. 

Endende-se que uma das 
chaves essenciais para o 
bom sucesso da politica 
de imigraçâo, é a 
integraçâo efectiva desta 
populaçâo migrante. Sô 
pessoas corn uma boa 
integraçâo na sociedade 
onde vivem, é que 
contribuem para os 
valores humanos, 
culturais e econômicos 
da Europa. 
O principal caminho 
para a coesâo social e para tal 
integraçâo, é o de estes imigrantes 
participarem do merçado de 
trabalho. 
Por outro lado, a Cultura também 
desenvolve um papel crucial. E a 
expressâo da essência do Ser 
Humano. É a chave para a 
compreensâo e aceitaçâo das outras 
pessoas. A predisposiçâo para o 
relacionamento e para a 
solidariedade corn outros grupos 
humanos, e uma manifestaçâo de 
Cultura, quando assumida em 
liberdade, em igualdade e corn 
correspondência. A cooperaçâo 
cultural promove o diâlogo e a 
compreensâo entre culturas 
diferentes. E fundamental para- o 
combate ao racismo e à xenofobia. 

Para o Comité das Regiôes 
da Uniâo Europeia, um 
dos objectivos prioritârios 
das instâncias 
comunitârias, é o de 
promover o respeito pela 
diversidade de culturas, 
numa Europa que E 
MULTICULTURAL e 
assente na solidariedade. 
Nesta conferência na 
Grécia, o Comité das 
Regiôes da Uniâo 
Europeia decidiu 

continuai a colaborar e a participai 
no debate sobre as politicas para as 
comunidades imigrantes na 
Europa, tendo particularmente em 
vista apoiar as soluçôes correctas e 
os desenvolvimentos destas 
politicas aos niveis regionais e local. 
Pois é a estes niveis - regional e local 

que se podem e devem 
implementar as medidas concretas 
para a integraçâo dos imigrantes. 
Finalmente, em Mikonos, o Comité 
das Regiôes expressou a posiçâo 
dos Poderes regionais e locals da 
Uniâo Europeia, no sentido de 
virem assumindo as suas dévidas 
responsabilidades nurüa politica de 
integraçâo humanizada e eficiente. 
Corn os suportes apropriados dos 
niveis europeu e nacionais. 

Terço e Procissâo 
de Velas ne 
Madeira Park 
o Canadian Madeira Park-Madeira House 
Community Centre, célébra Nossa Senhora de 
Fâtima, Sâbado, dia 13, pelas 18h00, no Madeira 
Park, com Terço e Procissâo de Velas. Paralelamente 
âs festas religiosas, havera convivio, petiscos e 
espetadas à madeirense. Informaçôes pelos telefones: 
416 656-5959, ou 905 453-4129. 

AGUAITENSES 
em confrateinizaçâo 
Os membros da comunidade de Âgua de Alto, Sâo 
Miguel, Açores, radicados no Ontârio, promovem um 
jantar de confrateinizaçâo^ Sâbado, dia 20 de Outubro, 
no salâo da Igreja de Sâo José, em Streetsville. 
Esta confrateinizaçâo agualtense terâ a presença do 
Padre José Borges, actual pastor da Igreja de Sâo 
Lâzaro, em Âgua de Alto. 
A missa estâ programada para as 19h30. Para outras 
informaçôes, contactem José Câmara ou Gilberto 
Botelho, pelo telefone/Fax: 905 567-7832. 

Na Minha 
Querida 

A MAIA que eu deixei 
Quando um dia para aqui vim 
Ao revê-la até chorei 
E ela gozou de mim 

Ouvi uma voz tristonha 
Até fiquei revoltado 
"Se tu tivesses vergonha 
Aqui nâo tinhas voltado" 

Ela sem falar pensei 
Que era isso que dizia 
Porque por onde passe! 
Sô encontre! hipocrisia 

Até mesmo numa nascente 
Onde tanta gente bebia 
Bebi olhou-me indiferente 
Porque nâo me conhecia 

E uns tristes maltrapilhos 
Que à nossa porta batiam 
P'ra matar a fome aos filhos 
Fingiram que nâo me viam 

Fiquei triste pensativo 
Por me ver assim tratado 
Por um Povo tâo altivo 
Na terra onde fui nado 

Podem crer é intrigante 
Bem visto nâo tem cabida 
Eu passai por imigrante 
Na minha terra querida 

E depois pensei assim 
MAIA lugar que adoro 
Mesmo gozando de mim 
Eu triste por ela choro! 

Fernandes Menteire 
3/10/1938 - 3/10/2001 
O conhecido artista local, 
FERNANDES MONTEIRO, natural 
de Setûbal, irmâo dos estimados 
amigos Jaime e Joào Lûcio 
Monteiro, falecm no passado dia 3 
de Outubro, dia do seu aniversârio. 
Fernandes 
Monteiro |B 
completava 
65 anos de É|Éi 
idade. " Il 
À familia ^ 
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JORGE 
Ferreira 

Quando tempos atras o Jorge Ferreira nos ofereceu a cantiga “A Chupeta”, para a rodarmos na 
CIRV-fm, talvez nem pensasse no êxito fâcil que viria a conquistar. 
Assim, Jorge Ferreira que tern um “jeitinho especial” para aproximar-se do sen publico, juntou a 
este novo sucesso “A Chupeta” com outros seus grandes êxitos do passado. Uma mescla de 
cantigas felizes, risonhas e, algumas delas, com o seu dramatismo à mistura. 
O Jorge Ferreira, neste lançamento da editora Espacial, além de “A Chupeta”, insere no CD “Ja 
que a vida é um malhâo”, “Açoriano de raiz”, “Pelas festas de S. Joâo”, “A portuguesa é a mais 
linda”, “O Carvalho e os foguetes”, “Sei que sou pobre”, “Nâo me deixes dormir no châo”, “No 
Verâo em Portugal”, “As beatas”, “Eu te agradeço, Senhor” e “Daria tudo sô p’ra ter teu 
coraçâo”, entre outros temas, quase todos da sua autoria e da filha Elizabeth. 
Parar é morrer e Jorge Ferreira tem ainda muito folgo para dar! 

O veterano das cantigas ritmo-românticas, José Malhoa lançon um novo trabalho por intermé- 
dio da Espacial, sob o nome; “E Agora...”, estraido da cançâo “E Agora Longe de Ti”, que tem 
a assinatura de Tô Maria Vinhas, F.C.M. e Jorge do Carmo. 
Depois, varias composiçôes românticas da autoria de T.M. Vinhas, Fernando Correia Marques, 
Jorge do Carmo, Sofia Pires, Carlos Vives, Tô Andrade, R. Bandeira, Pedro Vaz, Nuno 
Landeiro e a conhecida cançâo “Morango do Nordeste”, dos autores Walter de Afogados e 
Fernando Alves. 
O grupo coral desta gravaçâo foi constituido por Sofia Pires, J.C. e Monica Lopez. 
Os temas “Sei que nâo me amas” e “Nada volta atrâs”, sem esquecer o “Fruta Fresca” -que estâ 
na moda-, tal como os acima jâ mencionados, sâo cantigas para dar continuidade de êxito 
entre os muitos fâs de José Malhoa. 
A gravaçâo e produçâo sâo da responsabilidade do müsico e compositor Jorge do Carmo. Sinal 
mais! 

Lfiia L^aiiü. 
ilL'tuiaii liii Liaiia!: 
Os 6 componentes do popular conjunto MUNDO NOVO brindaram os seus admiradores corn 
uma noya gravaçâo, intitulada “Faisca e pisca pisca”, onde inserem também très novas versôes 
dos seus antigos êxitos “Apita o Comboio”, “Mexe, Mexe Mexilhâo” e “Grilinho sai da Toca”. 
Em relaçâo às novas cantigas, do Fernando Braga, Edgar Manuel, Quirino Monteiro, 
T.M.Vinhas, Emanuel, Rui Alves e Manuel Sousa, intituladas “O Telefonema”, “Quem manda 
é o coraçâo”, “Quero là saber”, “Vamos gozar juventude”, “Aperta aperta”, “Ela é o mâximo”, 
“Sô penso em ti” e “Um sonho, uma vida”, sâo no estilo habituai do conjunto MUNDO NOVO 
mas melhoradas quanto à melodia e à produçâo. 
Este trabalho foi gravado no Estüdio Duplison corn arranjos e programaçâo de Edgar Manuel. 
Um CD de festa... para a sua festa! 

lYLFinanciamento 
7^ nos Neon, 

Grand Caravan, 
Intrepid eu 

Unanciamento nos carres 
usadosseleccionados 

Faça a sua melhor compra em Oowmown Chrysler 
Plymeuth Jeep Eagle e depeis apresente este 
cupâe para receber mais $250 de descente 

CHRYSLER 
PlYMOUtH • Jet P • t AGtt 
OOOGE T.<ttjCKS 

Î03S xmc Sî. WEST 

(416)345-9900 
1030 King SL corn a Shaw 

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

José Carlos Coelho 
416345-9900 
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MISœLâNIA 

EM TERMOS 
DE PROGRAMAÇÂO 

Visite a loîa 
ROGERS ViDEO 

mais peito de si, 
ievanie a 

Caixa Digital 
e mande activar 

0 nevo Canal 
Festival Pertngnês 

TV-SIC. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS' 
Digital Cabie 

unique multicultural programming 

FPTV-SICI 

Acompanhe rPTV-SIC, 24 horas par 
Para mais detalhes ligue para CIRV-fm; 

-iJsLJ-ijdl/'''JJjJsLJ; ilJJ J 
’V TOP DOS TOPS 

ESTÂ NO FPTV-SIC” 

Dakota Grand Caravan 
4. 

VlsUiaS LLLLLH U 1'Ü.LLliU: tltll-Mldli: liü; \llilCataS aSdlidS âü SlHi lifeadL-: 
[i.aii[, l!l!d daliia, LLaiLiltL. [(.liaL-ti, liLdü: ü: üLLLLLü. uailü ti u üLLLU dû LLLLLLü liLdiiiiLaL' 

Prowler 
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HOTOROLfl: 

Telemoveis e gàs metano 
Pesquisadores da Motorola fizeram a 
demonstraçâo de uma célula de 
combustîvel que utiliza gâs metano 
para uma reacçâo quimica, 
produzindo electricidade utilizada 
para recarregar um telemôvel. Esta 
célula tem produçâo de energia 
suficiente para carregar varias vezes 
um telemôvel, cargas que, juntas, 
fornecem a energia necessâria para 
um mês de conversaçôes. 
A célula de combustivel em questâo 

tem um tamanho que lhe permite ser 
transportada presa ao cinto e, no seu 
interior, o metano esta acondicionado 
num recipiente nâo muito maior do 
que uma carga de tinta de uma 
comum esferogrâfica. 
Ao ser provocada a reacçâo quimica, 
é libertada energia calorifica, 
oxigénio e electricidade, que é 
utilizada para alimentar directamente 
O telemôvel ou, no caso da Motorola, 
recarregar uma bateria extra para o 

aparelho. 
Nâo sô a Motorola esta a 
realizar pesquisas nesta ârea, 
pois outras empresas e 
instituiçôes pretendem, hâ 
algum tempo, substituir as 
baterias de niquel-câdmio por 
células de combustivel que 
utilizem metano, um gâs 
facilmente obtido através da 
decomposiçâo de lixo e que, 
sem dificuldade, pode ser 

acondicionado sob pressâo 
na forma liquida. 
A Motorola nâo tem prevista 
uma data para a 
comercializaçâo destas 
células de combustivel, mas 
a NEC, que também esta a 
desenvolver um projecto 
semelhante, espera começar 
a produçâo das células para 
comercializaçâo algures 
entre 2003 e 2005. 

Exterminados tumores 
corn corrente eléctrica 
Cientistas de uma universidade norte- 
americana estâo a aperfeiçoar uma 
técnica que permite neutralizar tumores 
renais submetendo-os aos efeitos da 
passagem de corrente eléctrica. 
Especialistas admitiram que este pode 
ser O caminho para o tratamento futuro 
da doença. 
A corrente eléctrica cauteriza e mata 
tecidos malignos através de um processo 
desenvolvido na Universidade 
Southwestern, Texas. A extracçâo 
através de radiofrequências foi jâ 
praticada corn êxito no tratamento do 
cancro ôsseo e do figado, mas esta ainda 
em fase de desenvolvimento no 

tratamento do cancro do rim. 
O procedimento recorre à utilizaçâo de 
uma agulha cuja parte final tem a 
capacidade de se abrir para cobrir o 
tumor. Jeffrey Cadeddu, o urologista 
que realizou a primeira destas 
intervençôes no Hospital Universitârio 
Lipshy, informou que, apôs uma hora 
de tratamento, o paciente voltou para 
casa livre de células cancerigenas. 
Os médicos aplicaram uma 
radiofrequência sobre os tecidos 
malignos durante cerca de’sete minutes, 
a uma temperatura de 105 graus 
centigrades, conseguindo exterminar a 
totalidade do tumor. 

OUEREMOS EflZER O MESMO POR Si! 
Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
O departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

luta contra o cancro 
ganha Nobel da Medicina 
O Prémio Nobel da Medicina 
distinguiu este ano a luta contra o 
cancro. Très cientistas, dois britânicos 
e um norte-americano, dividem o 
prémio de um milhâo de dôlares por 
terem sido os pioneiros do estudo do 
'ciclo celular' que permitiu os avanços 
registados nos ültimos anos no 
dominio da Oncologia. 

Paul Nurse e Tim Hunt dirigem o 
Imperial Cancer Reserch Fund, em 
Londres, enquanto o norte-americano 
Leland Hartwell lidera o Centro de 
Investigaçâo Fred Hutchinson e é 
professor de Genética, na 
Universidade de Washington, em 
Seattle. Leland Hartwell, um avô de 
61 anos, disse numa entrevista que 
pensava que os laureados corn o 
Nobel eram "pessoas brilhantes" e 
classifica as suas contribuiçôes como 
bastante simples. 'Do mais 
importante para a Medicina', a 
escolha do Instituto Karolinska da 
Suécia de atribuir o prémio Nobel da 
Medicina deste ano aos très cientistas 
que descobriram o "ciclo celular" que 
permite compreender melhor as 
alteraçôes do genoma nas células 
cancerosas, é para o director cllnico 
do Instituto Português de Oncologia 
(IPO), em Lisboa, Joâo Oliveira, um 
"reconhecimento merecido". "A 
descoberta do ciclo celular foi do 
mais importante para a Medicina 

porque permitiu entender como é que 
é feita a divisâo das células e 
descobrir os passos da evoluçâo, isto 
é, da vida’ das células. Tal facto 
possibilita uma intervençâo de modo 
a contrariar as anomalias", explicou 
ao Correio da Manhà Joâo Oliveira. 

O director clinico do IPO référé 
ainda que o ciclo celular veio facilitar 
a capacidade de intervençâo da 
Medicina na luta contra o cancro, 
uma vez que conhecidos os passos das 
células se podem encontrar também 
soluçôes, como medicamentos. No 
entanto, o médico recorda que a 
descoberta do norte-americano 
Leland H. Hartwell e dos britânicos 
Timothy Hunt e Paul M. Nurse agora 
premiada é "jâ antiga" e "muito 
reconhecida". "O prémio vem 
reconhecer o trabalho, mas a vida 
desse estudo é jâ suficiente e esta jâ 
projectada, pois estâ por detrâs de 
todo O conhecimento em Oncologia". 

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

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

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimaltivas grât:is 

Joe Manuel (4161533-2439 940lansdowneA«e. 
Raül 1416] 330-6295 Building #24, Toronta Ont. 
Pager: 372-2428 
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Os neozelarideses 
jâ podem 
divorciar-se 
at;ravés da 
int;erne't 

Os neozelandeses jâ podem 
divorciar-se atfavés da 
Internet. Na pâgina 
www.owicentral.com sâo 
disponibilizados ads casais 
todos os documentes 
necessârios para o processo, 
eliminando a necessidade de 
advogados e burocracias. 

Câmara da 
Amadora équipa 
auüocarra com 
computadores 
iigados à IMels 

A Câmara da Amadora vai 
equipar um autocarro corn 
dez computadores corn 
ligaçâo à Internet. O veiculo 
Começarà a circular em 
Janeiro de 2002 no âmbito do 
projecto "Net Rodas", 
Concebido para reduzir a 
infoexclusâo da popülaçao 
escolar. 

EMi em dues 
piatafarmas de 
distïribuiçâo de 
mùsica online 

A EMI é a primeira editora a 
participar de duas 
plataformas de distribuiçâo 
de müsica online. Sendo ja 
uma das étiquetas que 
suportam a plataforma 
MusicNet, a EMI anuncidu 
na terça-feira a sua 
participaçâo no catâlogo da 
rival PressPlay. 

Napst;er volt;a a 
est;ar disponivei 

Também o renovado Napster, 
agora pertença do grupo 
alemâo Bertelsman, devera 
estar disponivei brevemente. 
Para a fase de experiência da 
sua versâo paga, o serviço 
conta jâ corn cerca de dois 
milhôes de utilizadores 
inscritos. 

O nova présidente 
da CFC 

O novo présidente da 
Comissâo Federal de 
Coméreio dos Estados Unidos 
(CFC) nâo prétende 
impulsionar uma nova 
legislaçâo sobre privacidade 
dos consumidores, 
nomeadamente no que diz 
respeito à Internet, mas sim 
reforçar a sua aplicaçâo. 

Ü-nfllL/fRflnÇfl: 

Empresàrios nâo se 
podem vigiar em e-mails 
Em França, o Supremo Tribunal 
determinou que os empresàrios 
nâo podem aceder ou consultar 
os e-mails pessoais dos seus 
funcionârios, considerando essa 
prâtica uma "violaçâo da 
privacidade de 
correspondência". 

A mais alta instâneia da Justiça 
francesa decretou que "um 
empresârio nâo pode ter 
conhecimento das mensagens 
pessoais enviadas ou recebidas 
por um trabalhador através dos 
meios informâticos colocados à 
sua disposiçâo para fins 
laborais". 
Esta interdiçâo aplica-se mesmo 
nos casos em que a entidade 
patronal tenha proibido a 
utilizaçâo do correio electrônico 
para assuntos nâo profissionais. 
A sentença, lida na quarta-feira, 

atribui ao e-mail o mesmo 
enquadramento legal previsto 
para a correspondência 
convencional, tendo os juizes 
referido que, no seu local de 
trabalho, o funcionârio tem 
"direito ao respeito da sua 
intimidade e da sua vida 
privada". 
O caso remonta a 1995 e foi 
desencadeado pela Nikon 
France, que justificou o 
despedimento de um funcionârio 
corn o "uso indevido do e-mail". 
A empresa acusava o funcionârio 
de "passar grande parte do seu 
tempo de trabalho a tratar de 
assuntos pessoais, utilizando 
para isso os meios informâticos 
colocados ao seu dispôr para fins 
laborais". 
Como prova, a Nikon France 
apresentou diverses ficheiros de 
e-mail que o engenheiro 
demitido tinha guardado na sua 
pasta de correio pessoal. E foi 
essa prova que levou o Supremo 
Tribunal francês a condenar a 
vigilâneia dos e-mail pessoais. 
Em termes legais, esta decisâo 
constitui jurisprudência, uma 
figura juridica que poderâ levar a 
que outres tribunais sigam o seu 
exemple. 

Cmim 

Cientistas "atacam” 
guerra bielôgica 
Cientistas identificaram em rates 
uma peculiaridade genética que 
os protege contra o carbùnculo, 
ou antrax, a doença mais 
susceptivel de ser utilizada 
durante um ataque de terrorisme 
biolôgico. Esta descoberta surge 
no momento em que os atentados 
de 11 de Setembro transformaram 
a ameaça corn armas quimicas e 
bacteriolôgicas num cenârio 
temivel. 
A investigaçâo vai ajudar a 
encontrar antidotes para esta 
devastadora doença, ou, pelo 
menos, a entender como actua o 
bacilo que a provoca, considerado 
uma das bactérias mais perigosas. 
Investigadores da Escola de 
Medicina de Harvard, do 
Institute Whitehead, em 
Massachusetts, e do Institute 
Howard Hughes, do Maryland, 
realizaram entretanto uma 
descoberta que pode ajudar a 
enfrentar esta ameaça. 
Apesar de nâo saberem porquê, 
uma estirpe de ratos de 
laboratôrio possui uma 
modificaçâo no gene KiflC, 
localizado no cromossoma 11, que 
os protege contra a infecçâo do 
Bacillus anthracis, que provoca o 

carbùnculo. 
"Uma vez que a biologia se répété 
ao longo das espécies, 
acreditamos que através do 
estudo deste mécanisme nos ratos 
seja possivel descobrir muitas 
coisas sobre o processo de 
infecçâo nos seres humanos", 
disse William Dietrich, um dos 
cientistas do Institute Howard 
Hughes. 
Estudos do Projecto do Genoma 
Humane comprovaram que as 
pessoas possuem no seu material 
genético cerca de 1,4 milhôes de 
polimorfismos singulares, os snips. 
Se essas variaçôes humanas 
conferirem também imunidade, o 
seu conhecimento ajudarâ a 
encontrar pessoas que resistam à 
infecçâo. 
O carbùnculo é uma doença 
bacteriolôgica aguda originâria do 
gado que, nos seres humanos, 
pode incubar durante uma 
semana. Ataca o corpo humane 
libertando uma toxina mortal, que 
possui um avançado mécanisme 
para penetrar nas células do 
sistema imunitârio, conhecidas 
por macrôfagos. Uma vez no seu 
interior, a toxina destrôi proteinas- 
chave para a vida. 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

□ESENVOLVIMENTO 
www.inde.pt 

Neste portai, em português, os cibernautas 
vâo encontrar um projecto inovador. A INDE 
- Intercooperaçâo e Desenvolvimento é a 
concretizaçâo de um objective: melhorar a 
intercooperaçâo quer a m'vel local quer a 
internacional. Entre os temas abordados no 
site, estâo as novas tecnologias. 

□ESCOBERTA 
www.pbs.org 

Mais uma sugestâo de um site aventureiro. <• 
O American Field Guide propôe-lhe diverses 
viagens ao reino animal, aos ecossistemas, 
ao espaço e ao reino vegetal. Nâo julgue 
que toda a aventura é baseada em textes, a 
secçâo dos videos vai dar que falar. Para 
chegar ao portai acrescente ao endereço 
"/americanfieidguide/". 

RELIGIÂO 
www.crosscurrents.org 

Nos dias que correm talvez seja muito 
importante saber como andam as guerres 
santas no mundo. As diferenças entre 
religiôes têm vindo a provocar instabilidade 
quer a m'vel social quer econômico. Como 
exemple, os ataques terroristes aos EUA. 
Neste portai saiba quais as principais causas 
defendidas pelas varias religiôes. 

TODO-O-TERRENO I 
www.Portugal4x4.corn 

A segunda sugestâo vai para o Portugal4x4. 
Para além do calendârio dos eventos e das 
provas da modalidade (campeonato nacional 
e nâo s6), aqui encontre uma galerie de 
fotografias, roadbooks, programs das provas 
e respectives inscriçôes, entre outras coisas. 
Neste site ainda um motor de pesquisa. 

TOBO-a-TERREIMO II 
www.terraventur.pt 

Mais uma sugestâo relacionada corn esta 
matéria. Aqui veja as expediçôes que jâ 
decorreram e as prôximas, corn especial 
destaque para a Marrocos 2001, o 
calendârio das provas, eventos e passeios. 
Ainda neste endereço electrônico consulte 
as novidades deste sector, um link para os 
usados e o video da semana. 

ORWELL 
www.george-orwell-essays.com 

O tempo passa e a actualidade da obra de 
George Orwell nâo cessa de nos 
surpreender. Eis uma pâgina inteiramente 
dedicada à publicaçâo de ensaios 
académicos de reflexâo sobre uma obra 
onde se integram titulos tâo marcantes como 
Animal Farm ou 1984. O download dos 
documentos é pago. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Nâo deve realizar trabalhos de rotina, minuciosos, pois 
este é um tempo para se dedicar a tudo o que exija 
energia, impulse e paixâo. 
Ouse vestir umas cores mais fortes. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Poderao surgir novas ideias, ou novas intuiçôes para mudar 
a sua afectividade. Estude as diversas possibilidades e faça 
um piano que Ihe traga uma forma diferente de ganhar, quer 
no piano da sensibilidade, quer no da vida material. 

OCMCOS - 21/05 A 20/06 

i 
J±_ 

Na esfera do seu trabalho podera viver um clima de 
instabilidade com alguma agitaçâo ou varias mudanças. No 
entanto, a presença de uma mulher das suas relaçôes poderà 
trazer-lhe um contribute importante nesta area de vida, 
sugerindo uma ideia nova, um novo projecto. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Nesta altura, os seus pensamentos fluirào de uma forma 
tumultuosa, que o poderào fazer sentir-se um pouco 
disperse ou até confuse. Isto, porém, nào chegarâ ao ponto 
de desequilibrar o seu quotidiano. 

LcÀo - 22/07 A 22/08 

Poderâ sentir-se mais tenso, mais incompreendido ou corn 
mener capacidade de contrôle. Procure, por isso, ter cuidado 
corn o amigo com o quai se vai encontrar, pois nem sempre 
os outres aguentam, nesta altura, o seu temperamento do 
tipo explosive. 

ViROm -23/08 ^2/0^ 
Estâ latente em si a necessidade de um desabafo. Nào sofra 
mais por introversâo. E o momento para expor, falando, ou 
pelo menos escrevendo. Verâ que, desobstruindo o escape, 
obterâ um meUior rendimento, talvez até novas situaçôes 
positivas. 

BAIANÇA - 23/09 A 22/10 

Sera uma altura corn momentos mais ligeiros e mais fàceis. 
Os contactes à sua volta estào mais façilitados e poderâ 
sentir necessidade de falar, escrever, de comunicar corn os 
outres, de sair do seu territôrio, que nesta altura parecerâ 
certamente mais pequeno. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Convém manter o controlo nesta altura, jâ que pode sentir-se 
mais tenso, mais incompreendido, agredido e até, ser levado a 
reagir corn um certo primarismo. 

SàOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Esta semana, tudo estâ mais facilitado em todas as relaçôes corn a 
casa e a familia. Uma salutar troca de opiniôes presidirâ a 
cedências mùtuas, contribuindo para um todo'mais harmonioso e 
feUz. E de esquecer, pois, a evocaçào de momentos mais 
desagradâveis. 

^.^^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ J ^ 
Nesta altura, a sua natureza afectiva pode estar mais sujeita a 
flutuaçôes, a mudanças de humor, ou mesmo, mais sensivel, 
susceptivel. A Lua, ao transitar pela sua Casa VII, embora o 
tome mais receptive, pode provocar-lhe um certo clima de 
instabilidade nas suas relaçôes. 

ÂQUÀRIO - 21/01 A19/02 

Corn a passagem da Lua pela Casa VI (relativa à organizaçào 
interna e à eficiência), o seu corpo estâ mais sensivel a todas as 
formas de desintoxicaçâo; uma dieta, um regime alimentar 
diferente, uma limpeza fisica.ou espiritual terâo um efeito 
redobrado. 

Peixes -20/02^0/03 ^ ri 
A Lua encontra-se corn Jupiter: o seu lado espiritual, o mundo 
dos amigos, a sua relaçâo corn a familia estarâo em foco. Tem 
familia no estrangeiro? Dê noticias. 

CNN nâo emitirà mais mensagens 
em directo de bin Laden 
Um comunicado da cadeia de televisâo 
CNN, emitido esta quarta-feira, dâ 
conta que a estaçào nâo difundirâ mais 

imagens ou mensagens pré-gravadas do 
islamita Osama bin Laden ou dos seus 
associados sem visionamento prévio e 
sem ser referido às autoridades.«A 
CNN nâo vai difundir em directo 
declaraçôes da organizaçào de bin 

Laden, Al-Qaeda, e vai visionar e 
analisar previamente antes de decidir se 
divulga ou nâo as imagens», diz o texto. 
«A politica da CNN consiste em evitar a 
difusâo de todas as mensagens que 
possam directamente facilitar qualquer 

acto terrorista», prosegue o documente. 

Hâ cerca de 48 horas que as cadeias de 
informaçâo continua (CNN, MNSBC, 
Fox News) travam uma outra guerra: a 

da audiência,'dependente dos directes 
e, por outre lado, das curiosas imagens 
da cadeia de informaçâo arabe, Al- 

Jazeera, que divulgou, domingo, apôs o 
inicio dos ataques ao Afeganistâo, um 
comunicado de Osama bin Laden. 

A decisâo de revisionar e analisar 
imagens e mensagens de bin Laden, a 
pedido da administraçâo Bush, tem que 

ver corn a possibilidade de estas 
transmitirem côdigos para outres 
eventuais atentados através das 

declaraçôes. 

Psychic Studio 
"Tenho conhecimento de tudo e tudo consigo ver. 
Digodhe 0 passade, o prescrite e o futurp. Orientâ- 
lo-ei para uma vida mélhor e mais/féliz.KSente-se 
infûliz. sem sorte na vida e insatistefto çotn falta 

de oportunidades? Sente forças tfo rhal â vplla da 
sua pessoa? Poderei ajudâ-lo a éonlrotar à siia 

vida, A sua felicidade e o çeu sucesso sao 6 iteu 
objeeltvo na vida. Tem problèmes corn relaçôel de 

atnizadéi déiSmor ou com q càsamento? Ter|i 
algurri éâsp ettt tribunal? Eu tepliô â soluçâo. Uma 

tradiçâo familiar e de varias geraçôes, as rninlias 
poçôes, ôleps, ervas e vêlas pedem e vào ajudâ-lo 

a cuidar.das peSsôâs,, razào péla qual.Deus liie 
presentepu cpm esté.Ç poderes. Ejeixé que tome 

em minhas rriàos ô seu sofrimentd 'e a.s.ua dôr e o 
possa libertar de todas, as suas atliçôés. Protneto e 

garante' quçps. aliviarei de todos os problemas. 
Garantia absoluta nas leituras. 

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

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

4^ geraçâo de psiquicos 
Bola de cristal e leitura 

das cartas de tarot 
Meditaçâo e purificaçâo 
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UNICEF leva 40 toneladas 
de ajuda humanitâria 
Um carregamento de 40 toneladas de 
ajuda humanitâria, enviado pela 
UNICEF, chegou esta quarta-feira a 
Andkhoï, no norte do Afeganistâo, 
depois de ter passado pelo 
Turquemenistâo, disse um 
représentante da organizaçâo em 
Achkhabad. 
«Très camiôes transportaram um 
carregamento vindo de Turkménabat 
(no este do Turquemenistâo, a 240 
quilômetros da fronteira corn o 
Afeganistâo) para Andkhoï, 
destinado às mulheres e crianças 
afegâs», disse Sabah Khani. 
Num valor total de 150 mil dôlares, a 
ajuda humanitâria contém 
medicamentos, cobertores. 

vestimentas e comprimidos para a 
esterilizaçâo da âgua», disse o porta- 
voz acrescentando que a ajuda sera 
distribulda pelos membros da 
UNICEF que se, encontram no 
terreno. 
Um segundo carregamento da 
UNICEF chegou no sâbado passado a 
Turkménabat, vindo de Copenhaga 
«destinada ao Afeganistâo», indicou a 
mesma fonte. 
O Turquemenistâo, que abriu o seu 
espaço aéreo para ajuda humanitâria, 
jâ acumulou, desde o final de 
Setembro mais de 212 toneladas, 
fornecidas na sua maioria pelos 
«Médicos sem fronteiras» (195 
toneladas). 

QTQQUÜS: 

Equipas das Naçôes Unidas 
atacadas par talibâ 
Algumas équipas das Naçôes Unidas 
e de outras organizaçôes nâo 
governamentais foram atacadas por 
elementos dos talibâ, de acordo corn 
dados das Naçôes Unidas. 
Os talibâ estâo a atingir e a agredir a 
équipa do Programa Anti-minas das 
Naçôes Unidas e elementos de outras 
agências nâo governamentais, 
anunciaram as Naçôes Unidas. 
«Recebemos relatos dos elementos do 
Programa Anti-minas das Naçôes 
Unidas e de ONG's que trabalham 
corn eles estâo cada vez mais a ser um 
alvo no Afeganistâo», disse a porta- 
voz das Naçôes Unidas, Stephanie 
Bunker. 
«O pessoal de desminagem em 
Cabul, Jalalabad e Kandahar foi 
agredido pelos talibâ», acrescentou. 
A porta-voz afirmou que tinham 

acabado de receber estas informaçôes 
e ainda nâo dispunham de mais 
detalhes. 
Quatro trabalhadores dos gabinete de 
desminagem das Naçôes Unidas 
morreram depois de terem sido 
atingidos por uma bomba, 
aparentemente lançada durante um 
ataque dos Estados Unidos. O 
Pentâgono admitiu pela primeira vez 
que é possivel que o edificio onde se 
encontravam tenha sido atingido por 
um missil perdido durante os 
bombardeamentos. 
Bunker disse ainda que elementos dos 
talibâ invadiram as instalaçôes do 
gabinete de Coordenaçâo da 
Assistência Humanitâria (UNOCHA), 
no Norte da cidade de Mazar-i-Sharif 
e levaram equipamentos de 
comunicaçâo. 

«IIBERDADE DURADOURIbi 
China contra alargamento 

A China nâo aceita o alargamento 
dos ataques dos Estados Unidos a 
outros paises para além do 
Afeganistâo. Pequin acredita que 
para se assegurar a paz na regiâo é 
necessârio encontrar uma soluçâo 
razoâvel e justa para a questâo 
afegâ. 
A China opôe-se aos ataques 
militares dos Estados Unidos a 
outros paises para além do 
Afeganistâo, anunciou o ministro 
dos Negôcios Estrangeiros chinés, 
Tang Jiaxuan. 
«As acçôes militares contra o 
terrorismo devem ser apontadas 
para alvos terroristas especificos e 
nâo devem ser alargadas, ou afectar 

outros paises ou ferir civis 
inocentes», disse Tang Jiaxuan, à 
agência Xinhua. 
Segundo a Xinhua estas 
declaraçôes foram feitas durante 
uma conversa ao telefone corn o 
ministro dos Negôcios Estrangeiros 
britânico, Jack Straw, onde 
discutiram a situaçâo do 
Afeganistâo e os alvos dos ataques 
dos Estados Unidos. 
A China jâ tinha previamente 
anunciado que «todas as acçôes 
deviam assegurar uma soluçâo 
razoâvel e justa do assunto afegâo, 
para restaurar a paz e estabilidade 
na regiâo e para salvaguardar a paz 
mundial e desenvolvimento». 

Casa Branca preocupada 
corn mensagens de bin laden 
A Casa Branca acredita que as 
mensagens pré-gravadas de Osama 
bin Laden podem conter informaçôes 
dissimuladas para o lançamento de 
novos ataques terroristas. A 
conselheira para a segurança nacional 
alertou as cadeias televisivas para esta 
suspeita, a CNN promete cumprir as 
recomendaçôes do governo. A Casa 
branca alertou as estaçôes televisivas 
americanas que as mensagens pré- 
gravadas de Osama bin Laden, 
principal suspeito dos atentados de 11 
de Setembro em Nova lorque e 
Washington, podem conter 
informaçôes dissimuladas para o 
lançamento de novos actos 

terroristas, através dos sens 
partidârios. 
Condoleezza Rice, conselheira para a 
segurança nacional da Casa Branca, 
contactou os responsâveis dos 
principals canais americanos para 
pedir que tenham em conta o que é 
difundido das mensagem do 
milionârio saudita, anunciou o porta- 
voz da Casa Branca, Ari Fleischer. 
«Na melhor das hipôteses, estas 
mensagens pré-gravadas sâo 
propaganda, ou pior, um modo de 
instruir os seus partidârios a 
lançarem novos atentados», afirmou. 
Segundo Ari Fleischer, este alerta^ 
pode ainda ser alargado aos jornais. 

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

a partir de Novembre, 2001 

Desde $399."” Plus Tax 
Contacte o seu agente de viagens 

517 College St. Suite 215 
Toronto, Ontario 

416-S1S-7188 
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Bruxelas defende fim de 
companhias de bandeira 
nacional, come a TAP 
Muitas das transportadoras aéreas de 
bandeira nacional, como a TAP, vâo 
desaparecer ou fundir-se para dar 
lugar a empresas maiores de bandeira 
europeia, considerou a comissâria 
europeia dos Transportes. 

preservar as empresas de bandeira 
nacional e ir para uma de bandeira 
europeia", disse a comissâria Loyola 
de Palacio, em conferência de 
imprensa, em Bruxelas. 
A responsâvel europeia explicou essa 
tendência corn a "necessidade de 
dispor de empresas de tamanho 
adequado para mercado 
internacional". 
Assim, Palacio nâo tem düvidas que 
"vai baver, e tem de baver, fusôes no 

sector", visto que "o mercado europeu 
é muito fraccionado, sendo 
necessârio uma alteraçâo da 
realidade das empresas europeias". 
"Nâo sei quai vai ser o futuro da 
TAP", declarou, a propôsito, a 
comissâria europeia. 
A responsâvel pelos Transportes no 
executivo comunitârio apresentou 
uma série de medidas de apoio ao 
sector dos transportes aéreos, que 
atravessa uma grave crise na 
sequência dos atentados terroristas 
corn aviôes comerciais ocorridos ail 
de Setembro nos EUA. 
Em entrevista publicada no diârio 
francês Liberation, Loyola de Palacio 
afirma que bâ na UE lugar para 
apenas "quatro a cinco companbias 
internacionais e para um conjunto de 
companbias regionais". 
O executivo comunitârio também 
decidiu propor medidas para 
aumentar a protecçâo dos passageiros 
na Europa. 
Esta questâo serâ debatida na 
prôxima segunda-feira no 
Luxemburgo no conselbo de 
ministres dos Transportes dos 
Quinze. 

Mais de anos no 
mercado da comunicaçâo 

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

intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAl .14' 
Canada e EUA .07i 2° 

S. Paulo e Rio de Janeiro .19c, Alemanha, França e Inglaterra .08c, Itâlia .09c 

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

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

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

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

800 sex^ços ao seu dispôr, "Calling Cards'',^ 
^PD^li Speed internet" e linhas locals para négocies. 

Telefone ja: 1 888 - S19 - 35S8 
FALAM05 PORTUGUÊS 

Portugal é o pals da HATO corn 
menor representaçâo nos AWAC 
Portugal é o pais aliado corn a menor 
representaçâo na Força Aérea de 
Alerta Râpido da NATO (AWACS), 
correspondendo a 01 por cento dos 
cerca de 3.000 efectivos que integram 
a frota. 
Os dois militares portugueses que 
estâo em transite para os Estados 
Unidos, ao abrigo da clâusula de 
defesa colectiva em vigor no seio da 
NATO, equivalem a esta 
percentagem num conjunto de 200 
militares que constituem as 
tripulaçôes dos aviôes AWACS - 
sediados na Base Aérea alemâ de 
Geilenkircben. 
O major piloto-aviador Antonio 
Branco é um dos cerca de 30 
portugueses destacados na base da 
NATO e estâ actualmente a tirar o 
curso de comandante dos Boeing E- 
3A da frota de AWACS. 
Colocado na Alemanha desde Junho, 
o pilote - oriundo dos caças Corsair 
A7-P - vive dias de "muito estudo", 
pois além dos "muitos livres para 1er" 
tem sessôes de quatro horas em 
simuladores de voo e ainda missôes 
de treino a bordo dos aviôes. 
Antonio Branco destaca o elevado 
grau de exigêneia e profissionalismo 
de quem opéra nos AWACS, tanto 
pela complexidade tecnolôgica dos 
equipamentos existentes a bordo 
como pela composiçâo multinacional 
das tripulaçôes. 
Aqui reside uma das grandes 
diferenças para quein jâ operou 
aviôes de combate: "As decisôes [nos 
AWACS] têm de ser partilhadas entre 

os vârios elementos da tripulaçâo, 
embora a ültima palavra pertença ao 
comandante. Nos caças, a decisâo é 
solitâria", contou o piloto à Agência 
Lusa. 
Apesar de ainda nâo estar colocado 
na ârea operacional. Antonio Branco 
- casado corn uma norte-americana, 
dois filhos - também deverâ ser 
transferido temporariamente para os 
Estados Unidos no caso de ser 
prolongada a missâo dos AWACS 
naquele pais. 
A decisâo de enviar cinco aviôes da 
NATO para vigilâneia nos EUA foi 
tomada quinta-feira pelo Conselbo do 
Atlântico Norte, em Bruxelas, e 
constitui uma das oito medidas de 
apoio e solidariedade corn 
Washington na luta contra o 
terrorismo iniciada depois dos 
ataques de 11 de Setembro. 
As maiores representaçôes nacionais 
na frota dos AWACS sâo as da 
Alemanha (31 por cento) e dos 
Estados Unidos (29 por cento). 
A Força de Alerta Râpido da NATO 
é composta por 17 aviôes, tendo 
vârias missôes atribuidas: vigilâneia 
do espaço aéreo aliado, defesa aérea e 
guerra anti-aérea, operaçôes de apoio 
a forças navais, acçôes de comando e 
controlo, gestâo do espaço aéreo, 
busca e salvamento. 
A tripulaçâo de cada aparelho é 
composta por 17 elementos, entre os 
quais dois pilotos, um engenheiro de 
voo, um navegador, um operador de 
comunicaçôes e très dos sistemas de 
vigilâneia. 

Homem mata 
a mullier e 
sucida-se de seguida 
Um casamento que jâ durava hâ 25 
anos terminou, na manhâ do ultimo 
domingo, de forma trâgica: o marido 
disparou très tiros fatais sobre o peito 
da mulher, feriu a sogra corn outras 
duas balas e, posteriormente, acabou 
por também se suicidar. O sanguinârio 
desfecho - ocorrido na localidade de 
Moledo, na Lourinhâ - jâ era previslvel 
para os très filhos do casai, que, ao 
relatarem o sucedido , asseguram que 
desde crianças assistiam a desavenças 
e maus tratos entre os pais. “Jâ 
estavamos â espera que acontecesse 
uma coisa deste género: O meu pai 
violentou muitas vezes a minha mâe e 
jâ tinha ameaçado matâ-la”, desabafa a 
filha mais velha do casai - Gretter, de 
22 anos -, que, estando emigrada em 
França, foi chamada de urgêneia a 
Moledo, terra da residência da sua avô 
materna, onde o episôdio correu. 
Corn efeito, e em consequêneia dos 

referidos problemas existentes entre o 
casai, Eisa Emilia de Jesus Vieira Lima 
(de 41 anos e empregada numa 
empresa de telecomunicaçôes), 
decidiu, hâ cerca de quatro meses, 
abandonar a casa onde residia corn o 
marido (em Algueirâo, Sintra), para se 
ir refugiar na casa materna - 
justamente o local onde, pelas OBhOO 
de domingo, foi surpreendida pela 
“visita” do marido - Elisio Marques 
Lima, 46 anos e motorista de camiâo. 
“Nâo se pense que ele a matou por 
despeito de ela ter saido de casa. Ele 
tratava-a muito mal e iria matâ-la de 
qualquer maneira”, comenta ao CM 
Gretter, colhendo a confirmaçâo da 
irmâ Vera, estudante de 19 anos e 
ünica a residir corn os pais enquanto 
estes se mantiveram juntos, dado que o 
filho mais novo - Délcio, 17 anos - 
também se encontra emigrado, na 
Suécia. 
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SAÜDE EM SUA CASA 

0 MUNDO DOS MICRÙBIOS 
Até ao século dezanove o 

mundo dos micrôbios era 
desconhecido, e os fenômenos 
causados pela sua invisîvel presença, 
eram atribuidas a divindades ou a 
outras forças sobrenaturais. Foram 
as investigaçôes de Luis Pasteur e 
Robert Koch que mostraram ao 
mundo as bactérias: os seres vivos 
responsâveis por tantas maravilhas e 
misérias, tornadas visiveis pelo 
microscôpio, um instrumento ôptico 
de amplificaçâo que começou a • 
revelar a realidade microscôpica, até 
entâo invisîvel, na matéria. Sô na 
ultima década desse século se 
começou a notar a presença de 
outros seres, ainda mais pequenos 
que as bactérias. Eram os virus que, 
até recentemente, corn o 
aparecimento da doença das vacas 
loucas, foram considerados os 
microrganismos mais pequenos, 
capazes de se multiplicar e 
transmitir doenças. O mundo 
ilusivo, dos micrôbios, começou 
provavelmente, muito antes de 
qualquer planta ou animal se 
desenvolverem no nosso planeta; 
corn eles começou o mundo vivo: a 
vida, a morte, e a luta na Terra pela 
sobrevivência.. 

Os micrôbios podem ser 
exterminadores implacâveis da vida 
humana ao acabarem 
impiedosamente algumas vidas 
jovens como na méningite ou em 
algumas pneumonias; outras vezes, 
em doentes mortais, ou velhos 
moribundos, ao tirâ-los 
misericordiosamente do martirio 
duma vida em decadência. Contudo, 
os micrôbios que podem causar 
doenças sâo apenas uma pequena 
minoria. Na grande maioria das 
vezes, eles criam as condiçôes para 
que haja vida humana na Terra por 
fixarem o azoto da atmosfera e 
colocâ-lo no solo para alimento das 
plantas; ou por limparem e 
prepararem o solo arâvel ajudando 
na putrefacçâo de animais e plantas 
mortas. Até mesmo os produtos 
mais requintados da civilizaçâo, 
como ôs cabedais, os bons queijos, 
ou vinhos e cervejas, necessitam de 
microrganismos para a sua 
produçâo e refinamento. Sem 
micrôbios a Terra séria um planeta 
mais estéril e corn pouca vida! 

As bactérias sâo organismos 
extremamente simples, corn uma 
ünica célula e um ùnico 
cromossoma. Têm apenas o 
tamanho de milionésimos do 
milimetro mas, devido à sua 
simplicidàde, sâo capazes de se 
multiplicarem rapidamente, por 
divisées sucessivas, e moverem-se 
pela ajuda de filamentos. Os virus sô 
se podem multiplicar dentro de 
células vivas mas, ao invadirem 
essas células, podem causar em 
animais, végétais, ou bactérias. 

muitos males, e no 
homem: perigosas 
doenças. 

As bactérias, ou 
virus, que podem pe'netrar 
nos tecidos humanos e 
causar doença infecciosa 
chamam-se micrôbios 
patogénicos e ao seu grau 
de agressividade chama-se 
virulência. As bactérias 
patogénlcas sâo 
responsâveis por 
numerosas doenças 
incluindo as méningites, sinusites, 
amigdalites, pneumonias, infecçôes 
urinârias, doenças venéreas, 
gastroenterites, celulites, furùnculos 
e abscessos. Essas bactérias 
produzem, na parte do corpo 
afectada, reacçôes inflamatôrias, âs 
quais, por terem sido causadas por 
microrganismos transmissiveis, 
chamamos infecçôes. 

Os micrôbios podem entrar 
no corpo por aberturas naturais 
como a boca, nariz, ouvidos, uretra e 
vagina; ou por cortes, perfuraçôes, 
ou feridas na pele e membranas 
interiores. Muitas bactérias vêm do 
meio ambiente exterior podendo 
dar origem âs infecçôes exôgenas; 
mas hâ outras bactérias que habitam 
normalmente certos locais do corpo 
sem causarem doença. A boca, vias 
respiratôrias, vagina, e intestine, 
estâo normalmente habitados por 
bactérias que, se invadirem outros 
locais mais sensiveis, podem causar 
infecçâo. Um exemplo frequente, 
sobretudo na mulher que tem uma 
uretra bastante curta em 
comparaçâo corn a do homem, sâo 
as infecçôes da bexiga, causadas 
pelo colibacilo, uma bactéria 
habitante normâl do intestine. 
Quando o corpo humane se 
encontra debilitado, algumas 
bactérias, ou virus e fungos, 
inofensivas em circunstâneias 
normais, podem-se tornar perigosos, 
ou até mortais. Assim, em alguns 
cancres terminais, ou nas doenças 
de insuficiência imunolôgica como a 
SIDA, as infecçôes desses micrôbios 
sâo geralmente a causa da morte na 
doença. 

Quando um micrôbio invade 
o corpo, o sistema imunolôgico, 
responsâvel pela sua defesa, procura 
aniquilar o micrôbio invasor. Nessa 
reaeçâo de defesa, os glôbulos 
brancos do sangue, ao engolfarem os 
invasores, muitas vezes também 
morrem, originando- um material 
formado por células mortas corn 
micrôbios a que chamamos pus. 
Outras células de defesa do sistema 
imunolôgico podem , fabricar 
anticorpos: proteinas moldadas 
especificamente para que possam 
reconhecer e destruir substâneias 
estranhas, incluindo micrôbios 
perigosos. Sâo esses anticorpos que 

formam as b'ases das 
vacinas; a sua preparaçâo 
foi a maior descoberta de 
sempre em medicina 
preventiva, que permitiu, 
no ultimo século, uma 
grande vitôria da 
hum^anidade, a reflectir-se 
no tempo de sobrevivência 
da vida humana. 

Assim como o corpo 
humano tem sistemas de 
defesa, também os 
micrôbios, esses seres 

quase sem tamanho e invisiveis, têm 
sistemas, nâo sô para se defenderem, 
mas também para ludibriarem a 
inteligêneia humana. Enquanto o 
homem vai descobrindo e criando 
antibiôticos e vacinas para os matar, 
eles vâo criando modificaçôes em si 
prôprios, para que esses antibiôticos 
e vacinas nâo sô os nâo consigam 
atingir, mas também para que os 
antibiôticos os tornem cada vez mais 
virulentos. Sâo assim os virus da 
gripe que, ao modificarem-se todos 
os anos, obrigam o homem a 
preparar anualmente uma nova 
vacina. Também nos hospitais, 
locais onde geralmente se empregam 
os antibiôticos mais potentes, é onde 

aparecem as bactérias mais 
virulentas, algumas das quais 
podem ficar resistentes e imunes a' 
quase todos os antibiôticos 
conhecidos, ou causarem infecçôes 
incontrolâveis e mortais. Quando o 
homem começa a pensar, pelas suas 
descobertas, ser possivel livrar-se 
das doenças dos micrôbios, surgem 
novos virus patogénicos, ou 
bactérias corn renovada e 
amplificada virulência! 

Mas a maior virulência é ar 
do homem! ... ; quando as armas se 
juntam â sua violêneia. Hoje, neste 
mundo dividido, nas riquezas, nas 
pobrezas, e nas tristes ilusôes, e 
onde, entre as naçôes, em vez da 
solidariedade e da justiça, imperam 
sobretudo, os ressentimentos e 
hurriilhaçôes, nascem dos ôdios: 
terrorismos, vinganças, ataques, e 
retaliaçôes. Nesta espiral da 
violêneia, que géra, cada vez mais, 
novas e inesperadas violêneias, 
podem surgir novamente as 
bactérias mortais e virus terrlveis do 
passado, coiiro o antrax, ou a 
variola, lançados pelo homem como 
armas biolôgicas contra outros 
homens.... A que loucura e miséria 
moral jâ chegou o homem! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Festival Português - Canal 2 

Co; por dia 
ï 

Sanvo DC-C10 

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

Panasonic RX-D13 

*160.""* 
i 

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

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$|2g 00* 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM ^ O H 
Cassette/Recorder Player ^ 

Sanyo MCD-Z190 

151.' 
CD Portable, Digital 

Radio AM/FM, 
Cassette Recorder 

Générai Eiectric 
00* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

‘^Plus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
estao à venda nos seguiirbes locals; 

EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 

* Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel: 
EM MISSISSAÜGA: 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: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 

* Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 
EM CAMRRIDGE:,Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

537-7606 
Rd. E. 
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CLASSIFICADOS 

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

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

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

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

Pessoa corn carta de conduçâo e 
experiência em jardinagem e limpeza de 
neve. Tel.:416-614-8785. 

Cleaners Wanted 
Experienced, serious, young, 
English-speaking with own 

transportation. Scarborough & 
Toronto areas. We will help you build 

your own business. 

Call: 41B-3S9-1BOO 
Pessoal para companhia de jardinagem, 
Tel.: 416-614-9955. 

Pessoal para companhia de cogumelos, 
com varias posiçôes de trabalho em 
aberto. Contactar via Fax 905-878-7897. 

Condutores com carta DZ, com alguma 
experiência. Tel.:416-782-7947. 

Pessoal para limpeza para a area de 
Mississauga. Contactar Diane 
Tel.:416-664-0149. 

reijoadadeNarisco 
InCREDItriKS: 

7 kg de Feijâo branco 
1 Polvo média 
300 g de Miolo de berbigào, Amêijoas, 
Lagueirào e de Camarào 
300 g de camarào corn casca para enfeitar 
1 Chouriço 
300 g de Cenouras, 2 cebolas, alho 
1 Pimenta , 

(On»CCBO: 
Prepara-se o refugado com 2 cebolas médias, 
alho ao gosto, l/2kg de tomate e 1 pimento 
verde e azeite. De seguida junta-se as cenouras, 
Quando o refugado estiver pronto, junta-se o 
feijâo e o polvo previamente cozido com âgua 
e sal, tempera-se ao gosto corn sal e piri-piri. 
Finalmente junta-se coentros e salsa^ao gosto. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

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

Sharp, General Electric, JVC. 

15SO Sheeles Ave. W. 
at: Dufferin St;. 

Tel: CS053 66S-3734 

TJE[LE[P(DWŒ (mMlQi 

Carpinteiros de acabamentos corn 
experiência para a area de Brampton. 
Tel.:905-459-5lü3. 

Condutor corn carta DZ, 2 anos de 
experiência na conduçâo de camiâo 
Mack. Contactar Joe da Silva. 
Tel.:4l6-896-6852. 

Casais para limpeza na area de 
Mississauga com viatura propria. 
Tel.:4l6-534-8526. 

Cabeleireira. Tel.:4l6-588-9705. 

Casai para limpeza em regime de part- 
time. Tel.:905-949-40l4. 

Pessoa corn alguma experiência em 
renovaçôes de carpintaria. Contactar 
Henrique. Tel.:4l6-65l-7235. 

Vendedores para 

o jornal “O Milénio” 

Tel.: 416-538-0940 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Assine e divulgue Nome:   

o MILÉNIO   
Morada:    

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

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

Palitos à «La Reine» 
In CPCDIChTCS: 

150 grs de açücar 
150 grs de farinha 
6 ovos baunilha 
açücar inglês 

COnPKÇflO: 
Separam-se as gemas das claras e numa tigela 
bate-se o açücar corn as gemas até a mistura se 
tornar esbranquiçada. Perfuma-se corn 
baunilha. Batem-se as claras em castelo bem 
firme e adicionam-se cuidadosamente à mistura 
anterior alternadamente corn a farinha 
peneirada. Deita-se a massa obtida num saco de 
pasteleiro munido de um bico liso e largo e 
sobre um papel vegetal untado desenham-se 
riscos corn 10 centimetros. Levam-se a cozer em 
forno médio durante 15 a 20 minutes. Assim 
que sairem do forno descolam-se do papel corn 
a ajuda duma faca corn a lâmina bem lisa. 
Polvilham-se corn açücar inglês. Conservam-se 
bem fechadas em latas de folha. 

TSotn 
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OunoutR: 

Jovem assassino de idoso 
condenado a 17,5 anos de prisâe 
O Tribunal de Alenquer condenou 
a 17 anos e meio de prisâo um 
jovem de 24 anos, pelos crimes de 
homicidio qualificado e ocultaçâo 
de cadaver no caso da morte de 
um idoso no Carregado. 
O outro arguido deste processo, 
Jorge Santos, de 34 anos, também 
acusado dos mesmos crimes, foi 
absolvido devido "à ausência de 
indicios que permitam associâ-lo 
ao crime", afirmou o Juiz 
présidente, Raul Esteves, durante 
a leitura do acôrdâo. 
O Tribunal concluiu ter sido 
Humberto Ferreira quern agrediu 
violentamente até à morte 
Maximo Rodrigues, de 81 anos, no 
dia 20 de Janeiro, mas nâo o 
condenou à pena maxima (25 
anos) devido à sua juventude. 
O homicida agrediu o idoso com 
um garrafao de vidro, uma tabua e 
uma pedra de mârmore causando- 
Ihe fracturas e varias lesôes de que 
resultou a sua morte. 
De seguida, cobriu o corpo corn 
uma sanita, um lavatôrio de loiça, 
cobertores e utensilios agricolas 
para o ocultar. 
As impressôes digitais de 
Humberto Ferreira na sanita e no 
lavatôrio e as manchas de sangue 

da vitima que foram encontradas 
nas calças do arguido levaram o 
colectivo de juizes a concluir a 
autoria do crime. 
Os dois homens eram ainda 
acusados de um crime de roubo de 
que foram ambos absolvidos por 
nâo ter havido apropriaçâo de 
bens do idoso que apenas tinha em 
sua posse 100 escudos. 
O juiz présidente disse ainda que 
se desconhecem os motivos que 
levaram Humberto Ferreira a 
cometer o crime, lembrando os 
antecedentes criminais do 
condenado e o facto de ser 
toxicodependente desde os 15 
anos. 
Depois de 1er o texto do acôrdâo, 
Raul Esteves dirigiu-se a 
Humberto Ferreira dizendo-lhe 
que cometeu "o pior dos crimes", 
mas que por ser jovem o tribunal 
nâo optou pela pena mâxima. 
Q^uanto a Jorge Santos, o juiz 
lamentou que, sendo inocente, 
tenha estado preso. 
O filho da vitima, Rogério 
Rodrigues, mostrou-se 
descontente corn a pena 
afirmando que deveria ter sido 
aplicada a pena mâxima ao 
culpado. 

[islia© a DGPCBOJaGPŒlï 
CD (BaiSaOŒlOüûQ© 

APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUTTO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

M16)534^520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - [4161534^520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo và, telefono: 416-534-5520 

fflTIMfl: 

Antoridades reforçam 
vigilância do Santuârio 
00 flm-do-semana 
As antoridades vâo reforçar a 
vigilância em torno do Santuârio de 
Fâtima nos prôximos dias 12 e 13 de 
Outubro, devido a uma maior 
afluência de peregrinos e à crise 
internacional, motivada pelos 
atentados nos FUA. 
"Nâo acreditamos que haja qualquer 
ameaça ou atentado mas preferimos 
estar corn mais atençâo", disse à 
Agência Fusa o governador civil de 
Santarém, Nelson Baltazar, 
salientando que o dispositive policial 
vai ser reforçado em meios e 
equipamentos. 
Segundo o superintendente da PSP 
de Santarém, Levy Correia, "o reforço 
dos meios vai ser substancial", mas o 
oficial escusa-se a revelar quantos 
agentes vâo estar em Fâtima durante 
os dias da peregrinaçâo. 
"Nâo podemos estar a falar em 
numéros nem em pormenores da 
operaçâo para nâo dar argumentes a 
quem queira fazer alguma coisa", 
justificou Levy Correia, salientando 
que os meios médicos "foram também 
reforçados para acorrer a qualquer 
situaçâo de urgência". 
Habitualmente, sâo destacados para 
estas peregrinaçôes cerca de 130 
agentes que reforçam o contingente 
da esquadra da PSP de Fâtima, 
recordou o responsâvel, revelando 
que este ano foram mobilizados 
meios de fora do distrito. 
Sobre a possibilidade de ter sido 
destacada uma équipa especializada 
do desmantelamento de engenhos 
explosives para o Santuârio durante 
os dias da ultima peregrinaçâo 
internacional do ano. Levy Correia 
recusou-se a comentar, remetendo 
quaisquer informaçôes para depois do 

dia 13 de Outubro. 
Fste ano, o afluxo de peregrinos 
deverâ ser maior que o habituai 
devido à situaçâo de tensâo armada 
que se vive no contexte internacional. 
"F natural que os caque têm Fâtima 
como referência tôlicos venham ao 
Santuârio rezar pela paz no mundo", 
afirmou Nélson Baltazar. 
O facto do dia 13 ocorrer num fim-de- 
semana deverâ permitir a vinda de 
ainda mais peregrinos pelo que o 
dispositive de segurança "séria 
sempre maior do que nos outres 
anos", explicou o représentante do 
Governo no distrito de Santarém. 
Sobre a eventualidade de atentados 
ou de ataques de grupos islâmicos ao 
Santuârio, Nelson Baltazar nâo 
acredita nessa possibilidade até 
porque "a mensagem de Fâtima é 
uma mensagem de tolerância". 

"PmtPCflTE": 

Oito acusaçôes no distrRo 
de Usboa e outra no Porto 
O caso Bayer, desencadeado por 
denùncias de corrupçâo feita pelo ex- 
delegado de informaçâo médica 
Alfredo Pequito, jâ produziu, no 
distrito de Lisboa, oito acusaçôes, 
das quais duas em processo 
sumarissimo. 
Informaçôes recolhidas pela 
Procuradoria-Geral da Repüblica 
(PGR), a que a Agência Lusa teve 
acesso, dâ ainda conta de um 
acusado no distrito do Porto, 
estando o processo nos Juizos 
Criminais desta cidade. 
Fm Lisboa, os quatro processos em 
que foi deduzida acusaçâo estâo no 
Tribunal de Instruçâo Criminal 
(TIC), havendo ainda 17 outros casos 
em investigaçâo, 15 deles na Policia 

Judiciâria (PJ). 
Fm Alenquer, dois dos acusados têm 
o processo em fase de instruçâo no 
TIC de Vila Franca de Xira, 
enquanto um outro arguido, acusado 
em sumarissimo, jâ foi julgado e 
condenado a cem dias de multa. 
Fm Sintra, hâ também um caso de 
um arguido acusado em processo 
sumarissimo (jâ condenado). 
O processo sumarissimo tem lugar 
quando o crime é punivel corn pena 
de prisâo, nâo superior a très anos, 
ou sô corn pena de multa, podendo o 
Ministério Püblico requerer este tipo 
de processo, quando entender que 
para este caso concreto deve ser 
aplicada medida de segurança nâo 
privativa da liberdade. 

0011 
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EUA Prometem Bombas Dia e Moite Sobre o Afeganistâo 
De noite e de dia, a qualquer hora. É 
assim que os Estados Unidos estâo a 
partir de agora dispostos a continuar os 
sens bombardeamentos contra o 
regime dos taliban e a organizaçâo de 
Osama bin Laden no Afeganistâo. No 
inicio da semana falharam um alvo (o 
"mullah" Omar) e acertaram num 
outro que nâo deviam (uma ONG que 
trabalhava para as Naçôes Unidas), 
matando quatro civis. Os taliban 
prometem dois milhôes de mârtires. 
Os Estados Unidos efectuaram os sens 
primeiros ataques diurnos no sul do 
Afeganistâo para depois, ao fim do dia, 
iniciarem aquela que foi a terceira noite 
de bombardeamentos contra o regime 
taliban e o seu famoso hôspede, Osama 
bin Laden - acusado de ser o autor do 
ataque terrorista de 11 de Setembro 
nos EUA. O secretârio da Defesa norte- 
americano, Donald Rumsfeld, 
anunciou que a partir de ontem os 
EUA estâo prontos para efectuar 
bombardeamentos "24 boras por dia" 
contra o Afeganistâo. 
Naquele que foi o primeiro balanço em 
très dias de guerra, Rumsfeld declarou 
que os bombardeamentos foram "um 
sucesso": "Atingimos vârios campos de 
treino terroristas. Danificâmos a maior 
parte dos aeroportos - penso que todos 
menos um - bem como os seus radares 
e canhôes de defesa anti-aérea." 
Segundo o general Richard Myers, 
chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, os bombardeamentos 
efectuados desde domingo pelos norte- 

americanos e britânicos permitiram 
dar aos EUA "a supremacia" nos céus 
afegâos. O Présidente norte-americano. 
George. W. Bush, voltaria a sublinhar 
esta "supremacia", mas nâo explicou se 
o facto de ela estar garantida significa 
que o caminho esta agora aberto para o 
envio de tropas terrestres para o 
Afeganistâo. 
"Corn o sucesso dos raides precedentes, 
pensamos estar em condiçôes de 
efectuar bombardeamentos 24 horas 
por dia se assim o desejarmos", 
acrescentou Rumsfeld. O responsâvel 
da Defesa aproveitou também a 
ocasiâo para "encorajar" os opositores 

dos taliban - a Aliança do Norte, mas 
também outros grupos no interior do 
pais - a combater o regime de Cabul. 
Rumsfeld deu ainda conta de 
"informaçôes parcelares" que indicam 
que membres da rede Al-Qaeda, de 
Osama Bin Laden, estâo "a fugir do 
pais". 
Em Cabul, a segunda noite de bombas 

provocou os primeiros danos colaterais 
desta guerra: morferam quatro civis 
que trabalhavam para uma agência da 
Naçôes Unidas de desminagem. 
O Pentagone abriu um inquérito para 
esclarecer as circunstância em que foi 
atingido o edificio da Afghan 
Technical Consultants (ATC) e as 
primeiras indicaçôes pareciam apontar 
para a tese de um mlssil ter desviado a 
sua trajectôria de forma nâo 
intencional. Mas, de manhâ, a televisâo 
britânica Sky deu indicaçôes de que 
edificio da ATC podia estar equipado 
corn uma antena de transmissâo, o que 
o transformaria num alvo légitimé na 
lista dos militares norte-americanos. 
Nos ataques na segunda noite, as 
bombas americanas voltaram a atingir, 
segundo a Afghan Islamic Press, a 
capital Cabul, Kandahar, Herat, 
Jalalabad, Mazar-i-Sahrif, Shiberghan e 
Kunduz. Fontes da Aliança do Norte 
disserem que Shindand também foi 
atacada. Os relates citados pelas 
agências deram conta da particular 
violência dos bombardeamentos a 
Cabul. 
Durante o dia, os ataques visaram em 
particular a residência do "mullah" 
Omar, o lider supremo dos taliban. O 
Pentâgono confirmou a intençâo de 
atingir este alvo, afirmando que se trata 
de um alvo légitimé, na medida em que 
no seu interior se encontrava material 
de "comando e de contrôle". 
O "mullah" escapou ileso, informaçâo 
que foi fornecida a partir do Paquistâo 

pelo embaixador taliban, Abdul Salem 
Zaeef: "Ele esta vivo graças a Deus, jâ 
nâo estava em casa quando se deram os 
ataques." Segundo os numéros dos 
taliban, o balanço dos primeiros dois 
dias de ataques é de 35 mortes e feridos 

Também à luz do dia, qs 
bombardeamentos americanos (o 
Reino Unido vol tou a nâo participar 
nestas acçôes) visaram, segundo o 
Pentâgono, um campo de treino de 
terroristas e uma concentraçâo de 
veiculos blindados perte de Mazar-i- 
Sharif. 
Desafiantes continuam os taliban que 
prometeram sacrificar dois milhôes de 
vidas para protegef a sua 
independência. Abdul Salam Zaeef 
disse que Washington estava a utilizar 
o terrorisme para instaurar um 
governo colaborante em Cabul, que 
permitiria aos EUA controlar o 
négocié do petrôleo e do gâs na Asia 
Central. 

FANDÔR WAY 

3 DECORATED MODEL HOMES Nobody has more to 
offer than Fandor 
Flomes, a t 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 

family room, elegant foyers and much more 

SENSATIONAL SINGLES 
ON 36', 40' 45' LOTS 

SUPERB SEMI'S 
ON 30' LOTS 

• Classic all-clay brick and stone facades some with 

porches and large feature windows 

905-456-1424 
Prices sub|ect to change without notice. E.& O.E. fliustrations are artist's concept. 

Mon. -Tlrurs. 1 pm - M pm, 
Sat. & Sun. Hoi, ll am - 6 pm, 

Closed Fridays 
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luis Filipe Vieira desmente présidente de FC Perte 
<J^uro que nào negociei coin Pinto da Costa a transferência do Ovchinnikov» 

O gestor do futebol do 
Benfîca promoveu esta 
tarde uma conferência 
de imprensa para 
esclarecer as dûvidas em 
tomo do processo da 
transferência de 
Ovchinnikov para o FC 
Porto, bem como da 
actual posiçâo da équipa 
técnica "encamada", 
cuja competência tem 
sido muito contestada 
pelos adeptos do clube 
da Luz. 

Começando pelo ingresso do guarda- 
redes internacional russe para o FC 
Porto, Luis Filipe Vieira garante que 
durante o periodo em que esteve no 
Alverca nem o clube nem a respectiva 
SAD estabeleceram um acordo corn 
os portistas para a transferência de 
Ovchinnikov para as Antas, 
desmentindo, assim, Pinto da Costa, 
que afirmou à Imprensa que o 
ingresso do jogador no FC Porto foi 
acertada precisamente corn Luis 

Filipe Vieira, na altura présidente da 
SAD dos ribatejanos. 
«Comigo hâ sempre uma postura de 
transparêneia e frontalidade nas 
questôes sobre futebol. Em relaçào à 
transferência de Ovchinnikov para o 
FC Porto, juro, pela minha palavra de 
honra, que nem o Alverca nem eu 
alguma vez estivemos envolvidos na 
transferência do Ovchinnikov e do 
Sousa para o FC Porto, o que quer 
dizer que estes jogadores, quando 
sairam do Benfica, estavam em 
trânsito no Alverca jâ comprometidos 
corn o FC Porto. Isto que fique bem 
claro para todos. Gostaria de dizer ao 
senhor Pinto da Costa que nâo lhe 
admito que diga que negociou o que 
quer que seja comigo, exceptuando a 
transferência do Cajû», declarou Luis 
Filipe Vieira. 
Face a esta posiçâo, o gestor do 
futebol do Benfica devolve a acusaçâo 

do Administrador da SAD portista, 
Reinaldo Teles, que recentemente 
afirmou que o Benfica, ao adquirir os 
passes dos ex-portistas -Drulovic e 
Joâo M.Pinto, quebrou o pacto 
estabelecido entre os "grandes" que 
impediria os clubes de contratar 
jogadores em final de contrato. 

Luis Filipe Vieira garante 

«Nào tive nenhuma 
conversa corn o senhor 
José Mourinho» 

Relativamente ao "posicionamento" 
do treinador da équipa principal no 
clube, o gestor do futebol dos 
"encarnados" fez questâo de 
transmitir um voto de confiança a 
Toni e relevar a sua importâneia no 
projecto que idealizou para o futebol 
do Benfica de modo a nâo deixar 
quaisquer dûvidas em torno da 
continuidade do técnico na Luz. 
Dentro do contexto do voto de 
confiança a Toni, Luis Filipe Vieira 
negou contactes corn José Mourinho 
tendo em vista o seu regresso ao 
Benfica. 
«Gostaria de clarificar definitiva- 
mente que nâo hâ nenhuma dùvida 
em relaçào à nossa équipa técnica. 

que é liderada por um senhor 
chamado Antonio Oliveira, mais 
conhecido por Toni, homem que 
tem sobre os ombros todo o projecto 
do futebol do Benfica e que sera na 
minha ôptica o homem que ira 
liderar as grandes vitôrias do Benfica 
no future. E isto que todos os 
benfiquistas e a SAD esperam que 
esta équipa técnica consiga fazer. 
Todas as dûvidas que existem em 
torno da continuidade do Toni é 
pura especulaçâo. Nunca tive uma 
conversa corn ninguém, nem corn o 
senhor José Mourinho, como 
também nunca manifeste! nenhum 
descontentamento ao nosso^ 

oMândiak Opines 

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

0>UûS/i OA^fondiede premium has also arrived! 
They are the best juices on the market and the prices this year have never been so low 

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 
Moscato 
Palomino 
Chenin Bianc 
Trebbiano 
Riesling 
Sauv Blanc 
Pinot Chardonnay 

35,00 
35,00 
35.00 
38.00 
42.00 
40.00 
40.00 
48.00 

Mondioie Wines 
98 Crockford 8Vd, 
Yarborough Ontario 
(one street east of Warden off Lav^rence} 

Hours Of Operation 
In season 7 days o v^eek 
8:00am - 8:00pm 
{4161 752-1616 

o o 
o 
a 

98 Crockford Blvd. 

.'Warden t> . » 

30L drums of fresh juice with skins will be arriving from Italy in October 
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► treinador. Pelo contrario, tenho apoiado sempre 
esta équipa técnica que espero que esteja durante 
muitos anos no Benfica», finalizou o "homem- 
forte" do futebol benfiquista que, deste modo, 
mostra-se imperturbâvel à crescente contestaçâo 
dos adeptos "encarnados" ao trabalho de Toni. 

Apenas uma lista para as 
eleiçôes do Conselho Fiscal 

Entretanto o présidente da Assembleia Gérai do 
Benfica, Olavo Pitta e Cunha, anunciou que 
apenas uma candidatura se apresentou para as 
eleiçôes do Conselho Fiscal, que estâo agendadas 
para o proximo dia 19 de Outubro. 

Artes Marciais 
Uma équipa de Silvestre's Martial Arts, constituida 
por 32 atletas, esteve présente no Campeonato 
Nacional de Combate'2001, onde 10 dos sens 
atletas conseguiram boas classificaçôes: 
Dez na primeira posiçâo e sete na segunda, por esta 
ordem; 
Marlene Vieira, Ashley Faria, Kevin Andrade, 

0 comité organizador da Coreia do Sul 
confirmou que o sorteio do campeonato Mondial 
de futebol de 2002 se realizara, como previsto, em 
01 de Dezembro, em Busan, mas acrescentou que 
serâo reforçadas as medidas de segurança. 
Os organizadores desmentiram assim rumores 
publicados na imprensa japonesa, segundo os 
quais o sorteio séria adiado devido às operaçôes 
militares contra os talibâs, no Afeganistâo. 
As autoridades sul-coreanas anunciaram, por seu 
lado, a formaçâo de um serviço especial composto 
por uma unidade militar antiterrorista e por 
comandos da policia e da Marinha, o quai ficarâ 
encarregado da segurança nos 10 estâdios que 
acolherâo a fase final do Mundial, a disputar de 
31 de Maio a 30 de Junho numa organizaçâo 
conjunta corn o Japâo. 

A ünica lista concorrente, que foi subscrita por 
mais de 300 associados, entre os quais o présidente 
Manuel Vilarinho, esta estruturada do seguinte 
modo: 
Présidente - Fernando Santos; 
Vice-presidente - Rui Barreira; 
Vogal - Ana Paula Silva, Nuno Santos e Rui 
Cunha; 
Suplente - Pedro Pitta e Cunha. 
Olavo Pita e Cunha referiu que a lista é constituida 
por «pessoas corn experiência na area financeira» e 
negou que as demissôes dos anteriores présidente 
e vice-presidente do Conselho Fiscal tenham sido 
«sinônimo de crise directiva». 

Mathew Mateus, Ricardo Ruela, Miguel Pais, Joâo 
Pais, Rui Alves-considerado o atleta Fair Play-, Joâo 
Basteiro e César Silva. 
A équipa foi premiada por ser a que obteve mais 
vitôrias e por ter sido a que mais contribuiu para o 
êxito do Campeonato'2001. 
Info: 416 656-5554. 

Na terça-feira, o chefe da Agência Nacional de 
Policia, Fee Moo- Young, tinha declarado que os 
800 jogadores e os 15 dirigentes da Federaçâo 
Internacional de Futebol seriam acompanhados 
por guarda- costas pessoais desde a saida do 
aviâo. 
Depois dos atentados de 11 de Setembro em Nova 
lorque e em Washington, a Coreia do Sul jâ tinha 
anunciado novas medidas de segurança para o 
Mundial, nomeadamente a interdiçào de 
sobrevoar os 10 estâdios do pais que serâo 
utilizados para a competiçâo. 
Por outro lado, o exército sul-coreano indicou a 
colocaçâo de 2.300 homens por ocasiâo dos Jogos 
Asiâticos que se realizarâo a partir de 29 de 
Setembro, em Busan, a segunda maior cidade do 
pais. 

iTflllR: 

Carlo Mazzone, do 
Brescia, chocou o 
pals e apanha cinco 
jogos de suspensâo 
Tudo aconteceu quando o Brescia empatou, nos 
minutos finais, um jogo contra o Atlanta (3-3). 
Mazzone correu 60 metros para provocar os 
adeptos de Bérgamo corn gestos e gritos e depois, 
em declaraçôes à comunicaçâo social, continuou o 
«ataque», incluindo as senhoras da cidade do 
Atlanta na confusâo. 
A atitude do mais velho treinador do campeonato 
italiano (64 anos) chocou o pais, corn criticas a 
surgirem até de personalidades da vida politica. 
A Figa italiana agiu em conformidade e aplicou 
uma pena de cinco jogos de suspensâo a Carlo 
Mazzone. 

LiCfl DOS CflriP£Ô£S: 

Boavista paya 
1350 contas 
de multa 
A UEFA decidiu aplicar ao Boavista uma multa de 
6750 Euros (cerca de 1350 contos) na sequência do 
jogo corn o Liverpool, que marcou o inicio da 
participaçâo axadrezada na ediçâo deste ano da 
Liga dos Campeôes. Na base da decisâo da UEFA 
esta um evental comportamento incorrecte da 
équipa portuguesa em Anfield Road. 
O castigo mais severe da lista divulgada, contudo, 
foi para Marcio Amoroso, avançado do Dortmund 
expulse no jogo corn o Boavista, apôs uma entrada 
muito rude sobre um jogador axadrezado. A UEFA 
decidiu suspender o brasileiro por très jogos da 
Liga dos Campeôes, o que significa que apenas 
voltarâ a competir da segunda fase da prova, caso o 
Borüssia se classifique num dos dois primeiros 
lugares do Grupo B. 

Utffl: 

Taça 
Intercontinental 
a 27 de Novembre 
em Tôauio 
O comité executive da Uniâo Europeia de Futebol 
(UEFA) confirmou que o jogo da Taça 
Intercontinental entre o Bayern de Munique e o 
Bocajuniores se disputarâ a 27 de Novembre no 
Estâdio nacional de Tôquio. 
A Taça Intercontinental é uma competiçâo 
disputada entre o clube vencedor da Liga dos 
Campeôes, os alemâes do Bayern, e o vitorioso da 
Taça dos Libertadores, os argentines do Boca 
Juniors. 
Esta serâ a 22® ediçâo do torneio desde que foi 
criada a formula de jornada ünica. 

FC Porto ompata 
corn a Juvontus 
o FC Porto empatou ontem a 
zero com a Juventus, em partida 
realizada nas Antas relativa â 1® 
jornada. 
Depois uma primeira parte em 
que foram claramente melhores, 

portistas nâo conseguiram 

em golos o seu 

os 

materializar 
ascendente e na segunda 
metade a Juventus equilibrou a 
contenda. No outro jogo do 
Grupo E, o Celtic derrotou em 
Glasgow por 1-0 o Rosenborg e é 
o novo lider. 

nunDIPl 2002: 

Organizaçâo mantém sorteio, 
mas reforça segurança 
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dâassL^icaçâo 
Equipas 

IBPAtfiSTA 
2SP0RTIMG 
3BENPIGA 
4 FC PORTO 
SHARfTIMO 
6 BELENEHSES 
TBBiMABÜES 
0 SETÜBAL 
|y.UiRiA 

10ALVERCA 
IIBEiRA-MAR 
12 BRAGA 
13 GiL VICENTE 
14FARENSE 
15 SANTA CLARA 
1GP.FERREIRA 
ITSALGBEiROS 
10VAR2IM 

I V E 0 M S P 

G 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

Resultados 
(7“* jornada) 

V. Setübal - Belenenses, 0-1 
Paços Ferreira - Sp. Braga, 0-0 

Beira-Mar-FC Porto. 2-0 
Varâni-UniâoLeii1a.2-0 

Salgueiros - Santa Clara. 2-1 
BenfiGa-Alverca.3-2 
Boavista-Farense.1-1 

Maritime - Cil Vicente. 2-1 
Sporting - V. Guimarâes, 5-0 
Santa Clara - Boavista 0-2 
antecipado da 10* iornada 

1 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 

1 15 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
4 

13 
14 
13 
12 
11 

T 
12 

1 
10 
10 
12 
1 
5 
1 
G 
5 
0 

G 10 
7 13 

10 13 
5 13 
0 12 
0 10 

12 10 
11 9 
7 9 

14 
12 
5 

10 
9 

14 
G 

12 
17 

9 
9 
0 
0 
0 
I 
7 
7 
5 

(8“jornada) 
FC Porto-Salgueiros 

Belenenses-Beira-Mar 
Ahierca - Vitdria Seiûlial 

Oniâo leiria - Benfica 
Cil Vicente-Varzim 
Farense-Maritime 

Vitdria Guimarâes - Boavista 
Sporting Braga - Sporting 

Santa Clara - Paços Ferreira 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

CO elhores lllarcadores 

Mario JARDEL (Sporting) 

S golos 
FARY Paye (Beira-Mar) 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

4 golos: 
Joào Fernandes "NECA" (Belenenses) 
ZÉ ROBERTO de Moura (Braga) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
Marius NICULAE (Sporting) 

ANDERSON Luiz (Alverca) 
Celso Neves "CAJU" (Alverca) 
Luiz FILGUEIRA (Belenenses) 
Marcos Nangi "MARCÀO" (Belenenses) 
MÀRCIO SANTOS (Boavista) 
Josieslei FERREIRA (Farense) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
Mitchell VAN DER GAAG (Maritimo) 
MARCO FERREIRA (Setübal)... 

O MILÉNIO 

PORTUCUESfl DE fUTEBOL 
PROEISSIOnflL 

C^Aassi^icaçào T^^suâtados 
Equipas 

1 GRAVES 
2ACADËMiCA 
SAVES 
4CAMP0MAI0. 
5NAGI0NAI 
6 E. AMADOUA 
INAVAL 
0 PORTIMON. 
9UÇA 
10ESPINH0 
110VARENSE 
120. LAMAS 
13M0REiRENSE 
14 RIO AVE 
15PEHAFIEL 
16MAIA 
17OUV0BENSE 
10 MAR/FEL 

I 
7 
7 

16 
16 
16 

7 15 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
6 
7 
$ 
7 

14 
12 
n 
10 
9 
7 
6 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Penafiel - Ovarense, 0-0 
Naval 1° Maio - Oliveirense. 2-0 
Moreirense - Campomalor, 1-2 

Nacional-Maia.2-1 
De& Chaves - U. lamas. 2-0 

L Amadora - Sp. Espinho, 1-0 
Oes.Aves-RioAve, 2-1 
Acaddmica-leça, 3-1 

Mirca/Fsigueirat - Pertimonense [il 

jûtôximd ^ozna2>a 

Ovarense-L Amadora 
Oliveirense - Penafiel 

Portimonense - Naval 1* Maio 
Maia-Moreirense 

leça-Nacional 
Rio Ave-Académies 
U.lamas-Des.Aves 

Sp. Espinho - Des. Chaves 
Campomaior. - Marco/Felgueiras la) 

(a) Adiado até decisâo final do processo 

disàplinar instaurado ao Marco. 

1MICAELENSE 
2 FAYAL 
SSTJLNTONiO 
4PRAIENSE 
5 MADALENA 
6AGUIA 
7 SANTIAGO 
8ANGRENSE 
9R0AVISTARIR 
10 FLAMENGOS 

4 10 
4 9 
4 8 
4 7 
4 7 
4 4 
4 3 
4 3 
4 1 
4 1 

l^^sutta^os ^ 

Aguia-Angrense,1-1 
Flamengos - Santo Antdnio. 34 

Roavista Riheirinha - Santiago. 1-1 
Praiense-Fayal,1-0 

Madalena - Micaelense, 0-0 

toxuna 

O 
X 

oznada 

Àguia - Flamengos 
S. Antdnio-Roavista Rib. 

Santiago - Praiense 
Fayal - Madalena 

Angrense - Micaelense 

Jvrnal 
là ifl ^ • ^ 

CSC l%/l 11 1 

.O seu semanârio 

PORVISTfl: 

Pacheco quer que se cumpra a 
tradiçâo corn "rival" Guimarâes 
O treinador do Boavista, Jaime 
Pacheco, forrnulou votos para que na 
sexta-feira se cumpra a tradiçâo de 
"fazer bons resultados" nos encontros 
corn O "rival" VJtôria de Guimarâes, 
em encontre antecipado da oitava 
jornada da I Liga de futebol. 
"Se as coisas correrem normalmente 
podemos ganhar", considerou Jaime 
Pacheco, que se assume favorite, 
"porque o Boavista é campeâo", mas 
"sô do ponto de vista teôrico, pois a 
rivalidade faz corn que estes Jogos 
sejam diferentes". 
O técnico Jaime Pacheco jâ orientou 
O Vitôria de Guimarâes de 1995/96 a 
1997/98, deixando o clube de forma 
conturbada, quando seguia na 
segunda posiçâo da I Liga, pelo que 
os jogos corn a sua anterior équipa 
revestem-se de um significado 
especial. 
"E normal que seja sujeito a assobios 
e apupos", référé o técnico 
"axadrezado", considerando que se 
tal acontece é porque fez um bom 
trabalho, pois se tivesse feito maus 
resultados jâ nâo se lembravam dele. 
Pacheco revelou-se ainda indiferente 
neste seu regresso a Guimarâes, 
considerando que a sua ùnica 
preocupaçâo é a de "ganhar o joge. 

"Dei sempre o melhor de mim 
quando là estive e hei-de respeitar 
sempre as pessoas que me 
ajudaram", frisou. 
0 técnico nâo terne o ambiente 
adverso que se possa fazer sentir no 
Estâdio D, Afonso Henriques, 
considerando que a équipa esta 
preparada para isso, quanto mais nâo 
seja pela grande responsabilidade de 
ostentar o titulo de campeâo. 
Jaime Pacheco considerou que "hâ 
ainda muita gente que tem 
dificuldade em engolir que o 
Boavista deu o salto e que se 
encontra presentemente ao lados dos 
grandes", como atesta a liderança da 
1 Liga e do grupo B da Liga dos 
Campeôes. 
Para o encontro corn o Vitôria de 
Guimarâes, o técnico boavisteiro 
ira procurar tirar partido do facto 
de "ter uma équipa construida hâ 
muitos anos, enquanto o adversârio 
procura ainda entrosamento". 
As ausências de Jorge Silva e Jorge 
Couto, devido a problemas 
clinicos, sâo os ünicos 
contratempos de Jaime Pacheco 
para a deslocaçâo a Guimarâes, jâ 
que Pedro Emanuel e Alexandre 
Goulart estâo praticamente 

recuperados. 
O treinador jâ vai poder contar 
corn Ricardo, Prêchant, Petit e 
Bosingwa para o encontro corn os 
vimaranenses, depois de estes nâo 
terem participado na vitôria 
alcançada domingo frente ao Santa 
Clara (2-0), em jogo antecipado da 
10* jornada. 
No encontro corn os jornalistas 
realizado no final do treino, no 
Bessa, Jaime Pacheco enalteceu 
ainda o clima de boas relaçôes 
existente corn o seleccionador 
Antônio Oliveira, quer a nivel 
pessoal quer profissional. 
"Se hâ coisas corn que me 
congratulo é corn a boa relaçâo que 
sempre tive corn todos os 
seleccionadores, especialmente 
corn Antônio Oliveira", referiu, 
aflorando uma questào que jâ fez 
"faisca" corn Octâvio Machado, 
treinador do FC Porto. 
Jaime Pacheco referiu que jâ teve 
corn Antônio Oliveira muitas 
conversas de teor profissional e 
também do foro privado e 
considéra que existiu sempre muito 
respeito entre ambos, quer pela 
amizade que os une, quer pelo 
desempenho de cada um. 
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SPORTinC De PCOPDO COM O «TunOSPOPT» 

Très consèreios 
apresentam propostas para 
coPertura estâdio 
As propostas para a execuçâo da cobertura do novo 
Estâdio do Sporting, em Lisboa, apresentadas pelos 
consôrcios Novopca, Opea e Martifer/Alves Ribeiro, 
foram ofïcialmente abertas no antigo José Alvalade. 
O sitio electrônico do Sporting référé hoje que os 
prazos apresentados pelos très consôrcios foram 
respectivamente de 455, 450 e 457 dias. 
As propostas "sâo complexas", na opiniâo de Luis 
Adâo e Silva, administrador da EJA (sociedade 
Estâdio José Alvalade), pelo que serào agora objecta 
de uma anâlise cuidada e detalhada em termos 
técnicos, no sentido de que seja encontrada uma 

soluçâo custo/qualidade que satisfaça os interesses 
do Sporting. 
A Comissâo de Abertura das propostas foi composta 
por Adâo e Silva, Helena Morals, do departamento 
Juridico do Sporting, e Jorge Taborda, représentante 
da Earth Tech (Kaiser), empresa fiscalizadora do 
novo estâdio. 
O novo Estâdio Alvalade, corn capacidade para 
52.000 lugares, todos cobertos, integra o lote de 10 
"palcos" que vâo acolher a fase final do Campeonato 
da Europa de futebol de 2004, a realizar em 
Portugal. 

nutlDIfll 2002 

Futebolistas corn 
guarda-costas individuals 
Os futebolistas convocados para o Mondial de 
2002 do Japâo e Coreia do Sul, competiçâo para 
quai estâ qualificada a selecçâo de Portugal, 
serâo acompanhados por guarda- costas desde o 
momento em que descerem dos aviôes. 
A medida foi agora decidida pela organizaçào, 
embora o reforço das medidas de segurança 
tenha sido anunciado logo apôs os atentados de 
11 de Setembro nos Estados Unidos, 
nomeadamente a interdiçâo do sobrevoo de 
estâdios durante a competiçâo. 
A organizaçào do torneio optou por assumir este 
compromisso apôs terem sido conhecidas as 
qualificaçôes das selecçôes dos Estados Unidos e 
da China e do inicio, domingo, dos ataques 
militares norte- americanos ao Afeganistâo. 
A nova situaçâo tornou "évidente a necessidade 
de acrescentar novas necessidade em matéria de 
segurança", afirmou o chefe da Agenda 

Nacional de Policia sul-coreana, Lee Moo- 
Young. 
"Nenhum pais estâ imune ao terrorismo e para a 
Coreia do Sul, que organiza o Mundial de 
futebol e os Jogos Asiâticos do prôximo ano, a 
situaçâo é tanto mais séria", comentou o 
présidente sul- coreano, Kim Dae-Jung. 
O Japâo, por seu turno, também admite reforçar 
as medidas de segurança no seu territôrio foi 
anunciado um reforço em um quarto da verba 
destinada às medidas de segurança, ou seja, 
cerca de 4,6 milhôes de dôlares (cerca de um 
milhâo de contas, cinco milhôes de euros). 
Foi o prôprio secretârio-geral do Comité 
Organizador Japonês, Yasuhiko Endoh, que 
anunciou o aumento do orçamento de 
segurança, que passa de 2,22 mil milhôes para 
2,8 mil milhôes de yenes (cerca de cinco milhôes 
de contas, 25 milhôes de euros). 

KuniôcS: 
Benfica quer renovar corn Enke e Baiâo 
o Benfica jâ estâ a preparar a fase de reabertura 
de mercado de Dezembro e a prôxima 
temporada. Os dirigentes encarnados, nessa 
perspectiva, reuniram-se ontem corn Robert 
Enke e Rui Baiâo para lhes proporem uma 
renovaçâo de contrato. 
Os dois casos sâo muito diferentes mas no 
essencial a mensagem transmitida pelos 
responsâveis encarnados foi semelhante: o clube 
conta corn os dois atletas e pretende ver os 
vinculos renovados. 
Enke termina contrato corn o Benfica no final da 
época. Ou seja, a partir de Janeiro, de acordo 
corn os regulamentos de transferêneias, o alemào 
é livre de negociar corn qualquer outra équipa 
sem que os encarnados sejam compensados. Dai 
que o ultimo mês do ano représente a derradeira 
oportunidade de os benfiquistas realizarem 
dinheiro corn o influente atleta. 
Quanto a Rui Baiâo, jogador da équipa B, o caso 
é menos complicado e urgente. Corn contrato 
assinado até ao final da prôxima temporada 
(2003), o médio esquerdino ouviu dos 
responsâveis do clube a intençâo de garantirem a 

sua presença no projecto do futebol por mais 
anos, dadas as boas indicaçôes evidenciadas. 
Rui Baiâo foi lançado na época passada corn o 
Marltimo, na Luz, participou em muitas ocasiôes 
nos jogos da équipa principal e tem sido 
presença habituai nas sessôes de treino deste 
ano, apesar de, oficialmente, integrar a équipa B 
benfiquista. 

Juventus pretende adquirir 
0 passe de Paredes 
o jornal desportivo italiano «Tuttosport» référé na sua 
ediçâo de quarta-feira que a Juventus pretende 
contratar o médio paraguaio do FC Porto, Carlos 
Paredes. Para concretizar o negôcio, o clube de Turim 
estâ disposto a ceder o «passe» de Esnaider, a titulo 
définitive, e a oferecer aos portistas mais um milhâo e 
meio de contas. 
De referir que esta noticia surge no dia em que a 
Juventus se encontra em Portugal para disputar o jogo 
em atraso corn o FC Porto, relative â D jornada da Liga 
dos Campeôes, pelo que poderâo ocorrer novidades nos 
prôximos dias. 

Comemoraçôes do 
82" aniversàrio 
o Belenenses comemorou terça-feira o 82° aniversàrio 
no Forüm Lisboa, uma sessâo solene que contou corn a 
presença de vârias celebridades e que ainda prestou 
uma homenagem sentida a Amâlia Rodrigues. 
A entrega de emblemas aos sôcios corn 25 e 50 anos de 
filia,çâo e de medalhas aos atletas internacionais e 
campeôes de diversas modalidades foram os pontes 
altos da noite. 

(KLISMO: 

Usboa200l - Medalhados do T dia 
Ciclistas medalhados na segunda jornada dos 
Campeonatos do Mundo de Ciclismo em Estrada 
Lisboa2001, disputada hoje, na zona de Monsanto: 

- Contra-relôgio, juniores masculines: 
Ouro - Jurgen van den Broeck (Bélgica) 
Prata - Oleksandr Kvachuk (Ucrânia) 
Bronze - Niels Scheuneman (Holanda) 

Elite, féminines: 
Ouro - Jeannie Longo-Ciprelli (França) 
Prata - Nicole Brandli (Suiça) 
Bronze - Teodora Ruano Sanchon (Espanha) TF 

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 hole José Eduardo ou “lo” 

Tel.: 416-791-4182 
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Pusémos os "olhos em bico" aos adversaries para 
chegàrmos ao Mundial'2002, na Coreia/Japào. 
1966, 1986 e 2002! Anos marcantes para o futebol 
português. Jâ la estivémos duas vezes e, agora, a 
garantia de uma terceira vez, sem esquecer que 
uma "quarta" esta no "papo", ou seja, em 2004, no 
nosso Europeu de Futebol. 
Nada mau para um pais tâo pequeno e pouco 
crente nas suas possibilidades. Os outros sâo sem- 
pre melhores... 
Em 2002, os nipônicos vâo ver de 
"olhos em bico" outros Eusébios, 
outro tipo de futebol. 
Nào me parece que os portugueses 

tivessem düvidas quanto à vitôria de 
Portugal ante a Estonia. Se nâo estivessem 
confiantes o Estâdio da Luz nâo esgotava... 
àqueles preços! 
A Selecçâo de Portugal entrou mal no jogo, 
corn os "pés a arder" dentro das botas. No 
banco, os habituais "mârtires" do treinador 

Oliveira à espera da 
sua vez... 
E, quando as coisas 
começaram a perigar 
para as nossas ban- 
das, la entrou o Nuno 
Gomes para o 
"viranço" e para os golos. 
Como conhece bem os ter- 
renos da Luz, foi vê-lo a abrir 
brechas por onde 
começaram a entrar mais fol- 
gadamente todos os 
dianteiros e médios lusos, 
particularmente, Figo, o 
Figolo, corn lhe chamo. 
E pronto, dali para a frente, 
foi golo atrâs de golo. 
Joâo Pinto, abriu corn uma 
antecipaçâo ao seu jeito, 
Nuno Gomes (2), prosseguiu 
corn a sua energia e veloci- 
dade, Pauleta, corn subtileza 
e, Figolo, corn um talentoso 
chapéu, desba-rataram a 
pobre defesa da Estônia que. 

se chegou a acalentar algum sonho, depressa o 
perdeu para entrar num grande pesadelo... 
Foi arrepiante, voltar a ver e ouvir 80 mil aimas a 
gritar, Portugal, Portugal, Portugal, cheios de 
emoçâo e de orgulho naquela "geraçâo de ouro" que 
tardava a encontrar o caminho certo para um 
Mundial de Futebol. Agora, quer queiram, quer 
nâo, temos todos o direito de sonhar de que sâo 
capazes de ir o mais longe possivel. Porque nâo a 
final e, até, o ceptro de campeâo mundial? 
Jâ vi a maioria das selecçôes ^que estâo no 
Mundial'2002 e, sem facciosismos, nâo vejo nenhu- 
ma melhor que a nossa. Iguais, sim, melhor nào. A 
partir daqui, sô Deus poderâ antecipar o prognôsti- 
co certo. E como, segundo parece, Deus jâ nâo é 
brasileiro... 
Viva Portugal! 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português 

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

comunidade Portuguesa. 

k cervejo do comunidüde 

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 


