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Palavras de Monsenhor Eduardo Resendes, Ex-Capelào do Ultramar, 
no II Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar, em Toronto. 

0 Major General 
Ferreira Pinto impoe 
a Cruz de Guerra ao 
ex-combatente do 
Ultramar Germano 

Ï Câmara, sob o 
I aplauso de Vitor Caio 
i Roque, Mario Silva e 
|ï Nancy Costa. 

Foi uma festa 
bonita. Onde todos 
ssiimos mais ricos, 
mais humildes, 
mais humanos, tal 

como mencionou 
Monsenhor 

Eduardo Resendes, 
na saudaçâo que 
dirigiu aos ex- 
combatentes de 
Toronto, Montreal e 
Estados Unidos, 
présentes na bela e 
esgotada sala do 
Europa Convention 

Centre, em 
Mississauga. 

(?► 

Mike Harris demite-se 
Com esta decisâo, Harris surprendeu amigos e inimigos 
O Premier do Ontario Mike Harris demitiu-se terça-feira 

do seu cargo, mantendo-se, no entanto, em fünçôes até à 

realizaçâo da convençâo do partido para arranjar um 

substituto, o que deverà acontecer nos proximos 6 meses. 

26>^ 
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A mania é pior que a doença... 
Os ataques terroristas de 11 de Setembro, entre 
outros dramas, trouxeram uma paranoia geral, 

' dificil de travar. 
- Tudo o que acontece, por simples que seja, é de 

imediato ligado aos ataques terroristas. Mesmo 
„ com entidades oficiais, cientistas e agentes do 
; FBI a desdramatizarem as situaçôes, a verdade é 

que os Orgâo de Informaçâo dos EUA (e nâo 
sô!), insistem tanto corn a mesma coisa as 24 
horas de cada dia, extenuantementè repetitiva 
que, sem darmos por isso, somos atacados da 
mania de que tudo nos vai acontecer a qualquer 

' momenta e em qualquer lugar. Estamos TODOS 
vulnerâveis a TUDO! E, pior que isso, indefesos. 
Claro, os "vendedores de tudo e mais alguma 
coisa" estâo a encher os bolsos... Mascaras anti- 
gâs, silos, bandeiras e sonhos, tudo serve para 
vender e fazer dinheiro... para os tempos de paz! 
Por exemplo, as poucas pessoas que surgiram 
corn o jâ aterrorizador Anthrax, o Carbùnculo 

' bem português, de tâo "batido" na TV, radios. 

vértebras 

jornais e revistas, jâ atemorizou de tal modo as 
populaçôes da América e do mundo que se 
transformou na maior paranônia do momenta, 
até quase fez esquecer o Bin Laden... 
Ora o Anthrax, em português CARBÙNCULO, 
"é uma doença infecciosa, comum ao homem e 
aos animais; o CARBÙNCULO é muitas vezes 
comunicado ao homem (ou mulher, claro!) pela 
picada das moscas. 
O Carbùnculo dos animais é devido a uma 
bactéria transmitida por esporos que se 
reconhecem nos sitios onde enterram animais 
mortos pelo Carbùnculo e que os vermes da 
terra trazem para a superficie. O seu tratamento, 
descoberto por Pasteur em 1881, permitiu 
limitar-lhe os estragos". 
E, em suma, uma doença jâ rara no mundo 
civilizado, sem motivar grandes preocupaçôes 
cientificas, fâcil de detectar e curar. 
Portante, os casos que surgiram na Florida e 
New York, nâo deverâo passar de esporâdicos 
mas, se assim nâo for, também nâo é caso para 

•• ' s v^,-wA. ^ 

uma psicôse bio-terrorista generalizada e, muito 
menos, aliada à temivel guerra biolôgica. 
Creio -desculpem-me' se nâo estâo de acordo-, 
que a PSICOSE é mais dévida à "quantidade < 
indùstrial" de noticiârios sobre esta e outras 
situaçôes do que propriamente pelos factos 
ocorridos. Devemos estar alertados e preparados 
para todas as possiveis ocorrências mas, cuidado, 
nem oito... nem oitocentos! 
Analisem corn frieza as situaçôes, assumam as 
criticas ■-por vezes mais vâlidas do que o que é 
noticiado insistentemente-, nâo creiam em tudo 
o que ouvem e vêm, recebam os acontecimentos 
e "mastiguem-nos" bem, de modo a nâo 
provocarem indisposiçôes pessoais. Assim, julgo, 
passaremos melhor o mau momento que 
atravessamos... 
Corn psicôses colectivas nâo vamos a lado 
algum! 

JMC 

il 

com os leitores 

Olà, bons amigos! 

Chuviscos, arrefecimento e dias cinzentos jâ 
começaram a entrai na nossa rotina o que 
nâo surpreende pois, de hâ muito a esta 
parte, tudo isto é para nôs uma... rotina! 
£ de rotina em rotina, vamos caminhando até 
onde Deus quiser. 

Nos ùltimos dias, por intermédio do Vereador 
Mârio Silva, soubemos da aceitaçâo da Assembleia 
Municipal de Toronto em reconhecer o antigo 
Primeiro .Ministro Pierre Elliott Trudeau, 
aprovando um memorial em sua honra. 
"E importante que, em consideraçâo ao papel 
intégrante que Trudeau desempenhou na histôria 
do nosso pais e da nossa cidade, que o memorial seja 
colocado num lugar apropriado em honra da sua 
memôria", salientou Mârio Silva. 
Mârio Silva agradeceu aos colegas da Assembleia 
Municipal de Toronto todo apoio dado à sua 
proposta, que foi efectuada logo apôs a morte de 
Pierre Elliott Trudeau. 
Nunca é tarde para honrar a memôria dos nossos 
mortos. Pierre Elliott Trudeau, merece de todos nôs, 
o maior respeito. 
Parabéns, Mârio Silva, pela correcta iniciativa. 

Uma vez que os tempos estâo a cair no cinzentismo 
e no arrefecimento, que tal aquecer um pouco corn 
uma "suecada"?!... 
O FC Porto de Toronto inicia no dia 26 de Outubro, 
pelas 20h00, na sede-social, um Torneio de Sueca, 
corn inscriçôes limitadas a 20 équipas. Inscrevam-se: 
416 536-2921. 

Sâbado, dia 27 de Outubro, a Banda Lira 
Portuguesa de Brampton, comemora o seu Vigésimo 
Quinto Aniversârio, corn uma grande festa. As 
nossas felicitaçôes pelas Bodas de Prata. 
As comemoraçôes terâo inicio às 19h30, no salâo da 
Igreja de Nossa Senhora de Fâtima, em Brampton. 
Serâ servido um jantar corn dois pratos, peixe e 
carne, baile corn o conjunto Eclipse e actuaçâo da 
Banda Lira de Brampton. 
Bilhetes, réservas e informaçôes: 905 846-3938/ 454- 
4022/ 890/2283/457-9377 e 615-8426. 
Parabéns pelas "boas notas" corn que nos têm 
brindado. 

Fâtima Ferreira e Armando Jorge gravaram um 
novo trabalho. 
O lançamento terâ lugar na Casa do Alentejo, em 
Toronto, dia 3 de Novembre, às 19h30, corn jantar e 
variedades. 
Para além de Fâtima 
Ferreira e Armando 
Jorge, actuarâo os 
artistas Liz Rodrigues, 
Ilidio Vilela, Sarah 
Pacheco e Milù Pacheco. 
No acompanhamento 
musical, os mùsicos 
Antonio Melo e Nuno 
Cristo. Apresentaçâo de 
Norberto de Sousa. 
Os nossos parabéns à 
Fâtima Ferreira e ao 
Armando Jorge, corn os 
desejos de muito 
sucesso. Info: 
416 537-7766 / 654-0817. 

A Associaçâo Migrante de Barcelos C. Centre 
realiza a comemoraçâo do seu Terceiro 
Aniversârio, dia 20 de Outubro, corn inicio às 
18h30, no Dundas Banquet Place, em Toronto. 
Para além do respective jantar de gala e 
variedades, estarâo présentes entidades oficiais 
locais e vindas de Barcelos. 
Também -desde jâ saudamos!- terâ lugar a 
estreia pùblica do Grupo Folclôrico da 
Associaçâo Migrante de Barcelos, que exibirâ 
danças e cantares do Baixo Minho, que serâ 
apadrinhado pelo Rancho Folclôrico e 
Etnogrâfico de Portugal. 

O Dr. José Carlos Teixeira, Professor da 
Universidade de Toronto, fez um passeio de 
estudo à comunidade portuguesa corn os seus 
80 alunos, ontem, dia 17. A maioria dos alunos 
nunca tinham tido contacte corn os 
portugueses. Do enorme grupo, apenas 2 dos 
estudantes eram de origem portuguesa. Uma 
atitude deveras digna de registo. E bom que 
outras etnias conheçam os portugueses e as suas 
conquistas nesta terra de acolhimento. 
Na prôxima semana daremos mais pormenores 
desta visita à comunidade portuguesa. A visita 
foi feita à tarde, quando jâ estâvamos a fechar 
esta ediçào. 

Assim, finalizamos este "tu câ tu lâ". 
Deixâmos matéria suficiente para escolha. 

JMC 

(  
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FA'I'IMA; Peregrines pagam promessas no Santuârio da Cova de Iria na 
Peregrinaçâo Internacional de Outubro em Fâtima. 

FOTO PAULO CUNHA/LUSA 

George W. Bush 
mudo sobre 
destruiçâo em Cabul 
armazém CICV 
O présidente George W. Bush 
relançou na sede da Cruz Vermelha 
norte-americana uma sua iniciativa 
humanitâria a favor das crianças 
afegâs, mas ignorou perguntas da 
imprensa sobre a destruiçâo em 
Cabul de um armazém do Comité 
internacional da Cruz Vermelha. 
O armazém foi destruido durante um 
ataque da aviaçâo norte- americana 
levado a cabo durante o dia. 
Até aqui, o Pentâgono recusou-se a 
confirmar a destruiçâo deste 
armazém que continha material 
humanitârio. Segundo um 
responsâvel do CICV em Islamabad, 
um funcionârio afegâo daquela 
organizaçâo ficou gravemente ferido 
durante o bombardeamento. 
"Nâo temos a confirmaçâo dos 
pormenores. Verificamos as 
informaçôes da imprensa", declarou 
por seu lado um administrador da 
USAID, organismo encarregado da 
ajuda pùblica norte-americana, 
Andrew Natsios. 

Faba de pagamento pode parar amhulâncias 
dos bonibeiros em Portugal 
Transporte de doentes posto em causa 
Soluçfto total do problema 
terà de passar pela 
celebraçâo de contratos- 
programa coin as associaçôes, 
diz a Liga de Bombeiros 
Portugueses 

Os bombeiros portugueses podem ter 
de suspender a curto prazo o 
transporte de doentes, por falta de 
verbas para manter este serviço. O 
alerta foi feito pelo présidente da Liga 
de Bombeiros Portugueses, Duarte 
Caldeira, constatando que nâo esta a 
ser cumprido o programa de 
pagqmento das dividas de mais de 
750 mil contos acordado em 

Setembro corn o Ministério da Saûde. 
"Até agora, tudo indica que o 
ministério nâo vai pagar as suas 
dividas aos bombeiros até ao final de 
Outubro, e entretanto jâ estào a 
acumular-se os pagamentos dos 
ültimos meses", afirma Duarte 
Caldeira. Aos atrasos soma-se ainda a 
falta de negociaçôes sobre a 
actualizaçâo do preço por quilômetro, 
que se mantém inalterado apôs duas 
subidas do preço dos combustiveis e 
continua subestimado em funçâo das 
realidades. Actualmente, os 
bombeiros recebem 63 escudos por 
quilômetro e essa quantia tem de 
cobrir todas as despesas inerentes, 
desde a manutençâo da viatura até ao 

pagamento da tripulaçâo - custos 
estimados hâ dois anos em 80 
escudos/ quilômetro. 
"A nossa paciência esgotou-se: hâ très 
anos que procuramos sensibilizar o 
Ministério da Saûde para a situaçâo 
de carêneia, mas este continua a nâo 
actualizar preçârios e a pagar tarde e 
mâs horas", diz Duarte Caldeira. Para 
sublinhar que a vontade de protesto 
dos bombeiros tem sido acalmada 
pelo seu "sentido de 
responsabilidade", mas que este 
estado de espirito esta a mudar e 
pode levar a posiçôes de força. "Hâ 
uma grande vontade de protesto, mas 
o serviço pode ser bloqueado 
simplesmente por falta de meios". 

avisa. 
Actualmente, os bombeiros jâ sâo 
obrigados a fazer transferêneias de 
recursos para manter o transporte de 
doentes, ou seja, a utilizar para este 
fim fundos que recebem do Ministério 
da Administraçâo Interna (MAI) para 
combate a incêndios e segurança 
rodoviâria. "A Saûde représenta 75 por 
cento da actividade dos Bombeiros, 
mas as verbas que nos sâo concedidas 
pelos ministérios da Saûde e da 
Administraçâo Interna nâo sâo 
proporcionais a esta distribuiçâo, 
sendo o MAI muito mais regular nas 
suas comparticipaçôes que o 
Ministério da Saûde", sublinha 
Duarte Caldeira. 

D£$fl$TR£$: 

Empresa de autocarro acidentado no IP2 déclina responsabilidades 
A JOALTO, empresa proprietâria do 
autocarro acidentado sexta-feira à noite 
no IP2 perto de Fratel/Castelo Branco, 
recusou qualquer responsabilidade no 
desastre de que resultou uma vitima 
mortal e mais de 30 feridos. 
Em comunicado enviado à Agência 
Lusa, a empresa, corn sede na Guarda, 
référé que "o autocarro circulava no 
sentido sul-norte" e que "no sentido 
oposto encontrava-se estacionado na 
margem um veiculo pesado de 
mercadorias que procedia à substituiçâo 
de um pneu furado". 
A JOALTO explica ainda que um 
segundo veiculo pesado de mercadorias 
"ao ultrapassar o anterior, ocupou 
parcialmente a faixa de rodagem 

contrâria, embatendo lateralmente 
contra o autocarro". 
Adianta que "a galera/reboque do 
camiâo foi bâter - quando retomava a 
sua via, mas ainda ocupando a faixa 
contrâria - na frente esquefda do 
autocarro", choque que, segundo a 
empresa, provocou o despiste do 
autocarro. 
Um informador da JOALTO 
contactado pela Lusa na Guarda disse 
que a transportadora "assume as suas 
responsabilidades para corn os sens 
passageiros", vai acompanhar a situaçâo 
dos sinistrados, designadamente o 
tratamento médico e acautelar as 
respectivas bagagens, algumas das quais 
jâ foram levantadas pelos proprietârios. 
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Violência, pomografia 
a abusas saxuais 
Infelizmente, segundo o grupo de 
cidadâos que criou o "White Ribbon 
Against Pornography", o Canada é 
hoje um paraiso para a pomografia e 
pedofilia. Culpa dos governantes e 
legisladores que liberalizaram em 
demasia e abriram as portas para os 
excessos. 

costa do Canada, de 21 a 28 de 
Outubro. Colaborem. 
Sobre estes assuntos tâo actuals e 
indesejâveis, tivémos na CIRV-fm, o 
Psico-Sociôlogo Alfredo Germano, 
assistente social da Sociedade 
Catôlica de Protecçâo à Infância que, 
com conhecimento de causa e 

No Canada, nos ùltimos anos, 
aumentou assustadoramente os vicios 
sexuais, a violência contra a mulher, o 
abuso sexual com as crianças, o 
assédio sexual, a destruiçâo das 
familias, o crime e outros abusos. 
Este grupo de cidadâos promove uma 
grande campanha contra a 
pomografia e a pedofilia, de costa a 

sabedor da matéria, alertou e 
aconselhou os ouvintes a se 
defenderem e a defenderem os sens 
filhos. As pessoas corn interesse em 
contactar o Alfredo Germano, podem 
fazê-lo pelo telefone: 416 395-1500. 
Deixem o recado e numéro de 
telefone para que o Alfredo Germano 
lhes possa devolver a chamada. 

Ataque quimicoP 
Tome nota... 
A psicôse por causa da 
possivel mas indesejàvel 
guerra-quimica 
prossegue por isso, 
talvez seja ûtil, 
oferecermos aos nossos 
leitores uma simplôria 
sugestâo, pràtica, barata 
e cientifîcamente 
correcta. 

O pouco eficiente (por falta de verbas 
e estruturas) INETI-Instituto 
Nacional de Engenharia e Tecnologia 
Industrial, através do Laboratôrio de 
Quimica Orgânica Analitica e de 
Sintese, é a ünica entidade 
portuguesa que participa em estudos 
interlaboratoriais internacionais de 
detecçâo de agentes de armas 
quimicas, interdites pela Convençâo 
de Proibiçâo de Armas Quimicas. Se 
houver algo de suspeito, estâo 
prontos a ajudar a populaçâo mas, se 
porventura acontecer um ataque 
biolôgico, dificilmente poderâo se 

üteis de imediato (as tais falta de 
verbas!) porque terâo de se deslocar 
aos locals atacados, colher amostras, 
analisar (1 a 3 dias de demora) e sô 
depois... agir! 
Assim, para facilitar tudo e todos, 
aconselham a que tomem um banho 
de LIXIVIA DILUIDA EM ÂGUA, 
o melhor e adequado 
descontaminante para os quimicos e 
microrganismos. Como podem 
apreciar, simples, prâtico e barato. 
Nada de alarmes... 
Até porque, segundo os 
investigadores, as mascaras de gâs 
têm sobretudo, um efeito de 
proteçào psicolôgica. 

HoJiàm VmwgDô IVMeôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portuguêsde 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 20 de Outubro, 
Aniversario do 
Rancho - Jantar 
com o conjunto 

PANTERAS 

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

INFO: 905-275-6844 

^z:J£jytâcw ‘^^ominços 

Tel: 14161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Internes, Economia e Finanças e 
Transportes, vai ser apreciada também 
na Cimeira da UE que se realiza sexta- 
feira, em Gent, Bélgica. 
Tornar mais efectiva a coligaçâo anti- 
terrorista que se constituiu depois dos 
atentados em Nova lorque e 
Washington, reforço da parceria corn 
os Estados Unidos e das relaçôes corn o 
Paquistâo, India, Irâo e outres paises 
da Asia Central, apoio ao processo 
politico e de reconstruçâo do 
Afeganistâo, constituem as primeiras 
medidas constantes do referido mapa 
de trabalho comunitârio. 
Identificaçâo de presumiveis 
terroristas e organizaçôes que os 
apoiam na Europa, reforço da 
cooperaçâo entre os chefes das 
unidades anti-terroristas europeias e 
dos magistrados que trabalham nessa 
area, melhoria da cooperaçâo e troca 
de informaçôes entre as diversas 
' sécrétas ', actualizaçâo das 
competêneias da Europol, sào algumas 
das medidas operacionais jâ definidas. 
Conclusào e assinatura de documentes 
internacionais relevantes para a luta 
contra o terrorisme, congelamento de 
bens de pessoas e organizaçôes a ele 
ligadas, criaçâo de um mécanisme 
comunitârio de coordenaçâo das 
acçôes em matéria de protecçâo civil, 
sâo outras constantes do mapa. 

flftCflmSTflO/fiTflQUCS: 

Ministros dos Quinze analisam 
63 medidas contra terrorisme 

Nâo pudémos corresponder ao 
convite da Associaçâo Dmocrâtica 
Luso-Canadiana para participarmos 
no jantar comemorativo dos 44 anos 
da associaçâo mas nâo a esquecemos. 
Parabéns! 

Gente amiga fez chegar até nés 
duas fotografias bem sugestivas 
do acontecimento: uma, corn a 
présidente da Direcçâo, 
Conceiçâo Baptista e a présidente 
da Assembleia Gérai, Marilia 

Santos, de copos 
erguidos a saudarem 
sôcios e amigos 
présentes e, na outra, o 
nosso querido amigo, 
Fernando Pereira, 
artista convidado, em 
plena actuaçâo, corn o 
"44" bem visivel. 
44 anos de actividade 
politica e social, sempre 
em prol dos seus 
prôprios ideais, de 
Portugal e da 
Comunidade que 
servem. 
As nossas sinceras 
felicitaçôes e... até ao 
"45"! 

Os ministros dos Negôcios 
Estrangeiros dos Quinze analisaram, 
no Luxemburgo, um documento corn 
63 medidas de luta contra o terrorismo 
jâ em curso ou a estabelecer ao longo 
das prôximas semanas. 
O texto, apresentado ao Conselho de 
Assuntos Gerais pela presidência belga 
da Uniâo Europeia (UE), assume-se 
como um "mapa" de trabalho corn as 
acçôes definidas pelos Quinze depois 
dos ataques de 11 de Setembro nos 

Estados Unidos. 
Esse mapa corn as medidas e 
instrumentos de combate ao 
terrorismo vai servir de guia de 
trabalho dos responsâveis da UE ao 
longo dos prôximos meses, 
nomeadamente para se verificar o grau 
da sua execuçâo. 
A coordenaçâo das medidas constantes 
deste piano de aeçâo comunitârio, 
estabelecidas nos conselhos de 
Assuntos Gerais, de Justiça e Assuntos 

Associaçâo Domocrâtica, 
44 anos de vida activa 

FINE ► 88 ORFUS^ 

LEATHER 
BX J A IVI B S Sc J A IVI E B 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

Espaçoso armazém de exposiçào e vendas. 
• Alteraçôes # Arranjos # Medidas grandes # 

elegâneia e conforto 

Malas, cint:as, chapéus, carteiras, sacos, et;c... 

K^psisen tamos 

S 
Ladies’ Fashions 

UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISlîI 

5'bicl 
- dignos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa o màximo em 
classe e 

elegâneia para 
toda a gente 

88 0RFUSRD 789-5400 
Aber'feo 

7 dlas pot- semarta 
Oom. - «4* Feira 

daa 40 am - 6 pm 
5-Faira • S-Faira a Bâd. 

daa 40 am • 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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"Hcâmos todos mais ricos nestes encontros" 
palavras de Monsenhor Eduardo Resendes, Ex-Capelâo do Ultramar, 
no II Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar, em Toronto. 
Foi uma festa bonita. Onde todos 
saimos mais ricos, mais humildes, 
mais humanos, tal como mencionou 
Monsenhor Eduardo Resendes, na 
saudaçâo que dirigiu aos ex- 
combatentes de Toronto, Montreal e 
Estados Unidos, présentes na bela e 
esgotada sala do Europa Convention 
Centre, em Mississauga. 
Curiosamente, devido a um precalço 
na marcaçâo de umas mesas e a 
chegada de muita gente com a qual a 

Comissâo nâo contava, gerou-se uma 
certa confusâo que, com maior ou 
menor dificuldade, foi sanada. A 
Comissâo do Encontro pede desculpa 
a todos os que possam ter sido 
prejudicados. Nos maus momentos é 
que sâo necessârios apoios e 
compreensào, por isso, "os ex- 
combatentes, familias e amigos", nâo 

■podem nem devem estar aborrecidos 
corn a organizaçâo. Sâo acidentes de 
percurso, nada mais! Depois, num 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MEblCINA HOMEOPATICA 

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

Marque unia cutirvista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jd corn wnitos atws de experiêda, 
que O podeni ajiuiar ua soluçao dos sens problemas. 

Nancy Costa, fardada 
a preceito, canta o 
hino de Portugal. 

âpice, tudo mudou. A festa entrou nos 
eixos e tudo decorreu da melhor 
maneira. Um excelente jantar, um 
convivio sâo e maravilhoso. De 
enaltecer os amigos que cederam os 
seus artigos para a magnifica 
exposiçâo que ficou patente ao 
pùblico durante très dias na sala de 
entrada do Europa C. Centre, sem 
esquecer as mâos habilidosas do casai 
Palmira e Vitor Galrâo e da Teresa 
Roque, que souberam expôr o 
material e dar um toque de classe à 
exposiçâo. Um obrigado sincero para 
O Nazaré Praia que oferecu o som e 
para Tony Couto que montou e deu o 
îilme-video, e filmou todo o programa 
para montar e vender aos 
interessados em recordar o II 
Encontro. TC Productions: 
416 534-6498. 

O müsico Manuel Rodrigues entoou 
O toque do Comandante para a 
entrada do convidado de honra, o 
Major General Paraquedista José 
Agostinho Melo Ferreira Pinto. 
Seguiu-se as interpretaçôes dos hinos 
do Canada e de Portugal, na bela voz 
da Nancy Costa. Foi emocionante 
escutar o hino de Portugal na voz da 
Nancy, em unissono corn o coral da 
sala. Seguiu-se o toque do silêncio, de 
novo pelo müsico Manuel Rodrigues, 
em memôria dos soldados mortos e 
das vitimas do terrorismo nos EUA. 

Passou-se, naturalmente, à 
apresentaçâo da mesa de honra, o 
Major General José Agostinho Melo 
Ferreira Pinto e sua mulher Maria 
Fernanda de Caires Jardim D'Abreu 
Ferreira Pinto, Monsenhor Eduardo 
Resendes, o Deputado da Imigraçâo 
pelo Circulo Fora da Europa Victor 
Caio Roque, o Vereador Mario Silva, 
O Chanceler do Consulado-Geral de 
Portugal Manuel Martins de Sousa 
(também Ex-Combatente do 

Ultramar) e Nancy Costa. Ainda a 
apresentaçâo dos elementos présentés 
da Comissâo do II Encontro, 
Monsenhor Eduardo Resendes, 
Artur de Sousa, Eduardo Resende,^ 

Aspecto da exposiçâo 
de artigos militares do 
Ultramar. 
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► Paulo, Florival da Silva, Vitor 
Costa, José Palmela, Vitor Galrâo, 
Luis Reis, Manuel de Paulos e 
Arménio Costa. 
Apôs a refeiçâo, fez-se justiça ao ex- 
combatente do Ultramar Germano 
Câmara que, tendo sido 
condecorado corn a Cruz de Guerra, 
4a. Classe, nunca a recebeu. Quis o 
destino que um acidente de trabalho 
no Canada o tenha atirado para uma 
cadeira de rodas. No seu drama do 
dia-a-dia, sonhava em receber a sua 
medalha. Por intermédio do 
Deputado Vitor Caio Roque, 
conseguiu-se a medalha. Vitor Caio 
Roque que esteve no Ultramar sob o 
comando do Major General Ferreira 
Pinto, nâo hesitou e apresentou-se no 
II Encontro, corn a sua Boina Verde 
de Paraquedista e, dando a Cruz de 
Guerra ao seu Comandante, pediu- 
Ihe que a impusesse ao Germano 
Câmara. Foi um momento 
inesquecivel para o infeliz ex- 
combatente, sua familia, e todos os 
présentés. Algumas lâgrimas 
correram... 
Seguiu-se para amenizar o ambiente, 
uma actuaçâo do ex-combatente 
Alberto Ramos (dos Searas de 
Portugal) corn algumas bonitas 
baladas, prôprias para o momento. 
Um resumo filmado no teatro de 
operaçôes de Angola, Moçambique e 
Guiné foi apresentado para o reviver 
do passado. Quantos medos foram 
recordados? 

"Matar ou morrer"- Lei da Guerra 
Morrem culpados e inocentes 
Nào hâ herois sobre a terra 
... Apenas ex-combatentes! 

Novos Corpos 
Gerentes da 
ACAPO 

No passado dia 14, teve lugar a 
eleiçâo dos Corpos Gerentes da 
ACAPO'2001-2002. 
Saudamos os respectives présidentes 
dos vârios departamentos da 
ACAPO. 
José M. Eustâquio (Conselho de 
Présidentes); Laurentino Esteves 
(Direcçào Executiva); José M. 
Eustâquio (Comité 10 de Junho); 
Danny Gonçalves (Comité da 
Juventude) e Alberto Rocha 
(Auditoria), Antonio Oliveira 
(Desporto) e Bernardino Nascimento 
(Parada), extensivos a todos os 
restantes companheiros. Parabéns! 
Os novos responsâveis da ACAPO 
informam que a prôxima reuniâo do 
Conselho de Présidentes sera no dia 
13 de Novembre na sede-social da 
Casa dos Poveiros, em Toronto. 
Mais informaçôes: 416 536-5961 

Esta uma homenagem singela aos 
sobreviventes de tantas guerras! 
Corn toda a gente feliz, em amena 
cavaqueira, arrancando recordaçôes 
a um passado que marca e nâo 
esquece,. teve lugar a apresentaçâo 
biogrâfica do convidado de honra e, 
de seguida, o seu discurso. O Major 
General Ferreira Pinto vincou bem a 
sua felicidade por estar em tào 
grandiosa festa, a alegria de 
encontrar antigos camaradas e a sua 
emoçâo em abraca-los. Falou da 
guerra em Africa, das metamorfoses 
sociais em Portugal pôs-25 de Abril, 
e da renovaçâo das Forças Armadas. 
Nào deixou de salientar os estudos 
que estâo a ser feitos a nivel 
governamental para resolver as 
reivindicaçôes dos ex-combatentes, 
particularmente, déficientes e 
traumatizados. Também, uma 
soluçâo para a contagem dos anos de 
guerra na reforma de cada um, de 
modo a amenizar as tensôes e as 
necessidades. 
A Comissâo do II Encontro dos Ex- 
Combatentes do Ultramar 
agradeceu aos convidados, ofercendo 

Sexta-feira, dia 19, abertura da 
SEMANA CULTURAL na sede- 
social da Casa do Alentejo em 
Toronto, as 19h30, corn um Porto de 
Honra e hinos nacionais para os 
sôcios e convidados. As 19h30, 
jantar e variedades. Grupos Corais e 
de Ginâstica Ritmica da Casa do 
Alentejo. Ainda a convidada- 
acordeonista Maria Adélia Botelho 
e o convidado-fadista Antonio Pinto 
Basto. 
Sâbado, dia 20, almoço e jantar. 
Noite de Fado, corn Guida Figueira, 
acompanhada por Antonio Amaro, 
Leonardo Medeiros e Hernani 
Raposo. 
Antonio Pinto Basto, acompanhado 
por Antonio Parreira, Francisco 
Gonçalves e Armando Figueiredo. 
Domingo, dia 21, almoço de Gala às 
13h00. Recepçâo aos sôcios e 
convidados e entoaçâo dos Hinos 
pelos grupos Corais da Casa. 
Intervençôes dos Présidentes da 
Casa do Alentejo e convidados. 
Entrega de Boisas de Estudo 

uma Plaça em forma de 
chama corn a incrustaçào do 
simbolo do Encontro ao 
Deputado Vitor Caio Roque, 
ao Major General Ferreira 
Pinto, e, ainda, a Monsenhor 
Resendes, pelo muito que 
tem feito na Comunidade 
portuguesa. 
Por seu lado, o Major 
General Ferreira Pinto, 
ofereceu à Comissâo uma 
significativa estatueta de um 
paraquedista em pleno 
movimento de se lançar para 

fora do aviâo. Também, de Montreal, 
o présidente da Câmara da Ville 
D'Anjou, Luis Miranda, por 
impossibilidade em deslocar-se a 
Toronto, enviou pelos ex- 
combatentes do Quebeque, um belo 
prato corn as armas e cores da sua 
Câmara. 
Para fecho do Encontro, foi entregue 
a cada ex-combatente présente, pelo 
Major General Ferreira Pinto, uma 
Medalha do Encontro e ainda, um 
emblema da Câmara Municipal de 
Toronto, pelo Vereador Mario Silva. 
Por fim... o fim! 
Felicitaçôes, diâlogo aberto, 
promessas de novos encontros, e 
"aquele abraço e.até à prôxima", corn 
sinceridade e camaradagem. 
A "borrasca" de abertura 
desaparecera para dar lugar ao mais 
importante: a riqueza do encontro, o 
renovar das amizades, a recordaçâo 
de um passado de guerra que 
ninguém desejou mas que souberam 
cumprir. 
Obrigado, Comissâo do II Encontro. 
Obrigado, Ex-Combatentes! 

oferecidas pelo programa Tae Kwon 
Do. 
A partir das 16h00, variedades corn 
os grupos corais, ranchos, artes 
marciais e ginâstica ritmica da Casa 
do Alentejo e a participaçâo de 
Claudia Ramos. 
De segunda-feira a Sâbado, dia 27, 
almoços e jantares regionais, 
folclore, mùsica popular, artistas 
locals, noites «Ecos do Alentejo» e 
«Baile no Alentejo», nos dois 
ültimos dias. 
No salào, exposiçôes de Américo 
Ribeiro, Antônio Gomes, Francisca 
Lücia Romeiro, Luis Palaio, 
Mauricio de Almeida e Sérgio 
Freire. 
Nào faltem de 19 a 27 de Outubro, 
na Casa do Alentejo, à XVII 
SEMANA CULTURAL 
ALENTEJANA'2001. 

Info: 416 537-7766. 
As nossas felicitaçôes aos 
alentejanos. 

JMC 

Bençâo 
aos 
animais 
Todos os tipos de animais, cores e 
tamanhos, vâo ser abençoados, 
Sâbado, dia 13, na St. 
James'Cathedral, na King e Church 
Streets, em Toronto. 
A cerimônia terâ lugar pelas llhOO e 
serâ presidida pelo Arcebispo 
Terence Finlay. 
Esta cerimônia realiza-se pelo 
terceiro ano consecutivo e conta corn 
a presença de um corpo de cavalaria 
da Policia de Toronto, animais do 
Bowmanville Zoo e représentantes da 
Toronto Humane Society. 
Este acontecimento realiza-se em 
honra de St. Francis of Assisi, 
patrono dos animais. 

Aniversàrio 
da Academia 
do Bacalhau 
A tertùlia ACADEMIA DO 
BACALHAU de Toronto, comemora 
o seu 3o. Aniversàrio corn GAVIÀO 
DE PENACHO, no dia 3 de 
Novembre, pelas 19h30, no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 

O fiel amigo Rui Gomes, convida 
todos os compadres e comadres a 
entrar na «bacalhuça» do aniversàrio 
corn a gala indispensâvel e o 
compadrio de sempre. Os convidados 
especiais do aniversàrio sâo o 
Embaixador de Portugal em Ottawa, 
membres dos governos canadianos, 
Luso Can Tuna e compadres e 
comadres de outras tertülias. Nas 
variedades, a Mikâ e o 
Tropicalissimo Show do DJ Ed 
Ferreira. 
Informaçôes e réservas: 416 254-7060, 
ou 905 427-9923, ou 416 695-3611, ou 
905 847-6965 e 905 281-2000. 
Da nossa parte e corn um «aperto de 
bacalhau», saudamos e 
congratulâmes os compadres 
«bacalhaus» de Toronto. Até dia 3 de 
Novembre! 

JMC 

XVII Semana 
Cultural Aleutejana 
De 19 a 27 de Outubre de 2001 
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Convivio dos Amigos das Furnas 
Hermenegildo Galante, Adjunto do 
Secretario Regional da Agricultura e 
Pescas do Açores, e Paulo Martinho, 
jornalista da RTP-Açores, foram dois 
dos convidados da grande festa 
realizada pelos "Amigos das Furnas", 
na intençâo de conviverem, 
comemorarem o seu primeiro 
aniversario e, paralelamente, 
engrandecerem as Furnas, Ilha de 
Sâo Miguel. 
Foi uma festa magnifica, com um 
almoço servido pelo Oasis Catering & 
Convention Centre. Desfilaram no 
palco os artistas Dinis Cruz, Carlos 
Borges, o Rancho Provincias e Ilhas 
de Portugal, Conjunto Musical "Os 
Vadios" e, vindo de Sâo Miguel, o 
Grupo de Serenatas das Furnas. 
Parabéns aos "Amigos das Furnas". 
Tivémos oportunidade de dialogar e 
registar as opiniôes de Hermenegildo 
Galante e Paulo Martinho. 

Ermenegildo Galante e Paulo 
Martinho, convidados para participar 
no convivio dos Amigos das Furnas. 
Valdemar Mejdoubi - Uma vez que é 
a primeira vez que se deslocam a 
Toronto a convite dos Amigos das 
Furnas, como surgiu o convite para 
estarem présentés neste convivio? 
E.G. - O convite foi-nos feito através 
dos Amigos das Furnas do Canada 
que por uma razao de amizade e uma 
relaçâo de proximidade muito forte, 
nos convidaram para visitar o Canada 

para dar um testemunho do que se vai 
realizar nas Furnas, sobretudo no que 
se référé à preservaçâo do ambiente, 
do potencial hidrologico e 
paisagistico. Como nos temos lutado 
pela defesa desta patrimonio, surgiu 
este convite dos Amigos das Furnas, o 
que nos dâ muito gosto. Esperamos 
que esta nossa presença se 
transforme, de um certo modo, em 
ajuda destes Amigos das Furnas aqui 
radicados, para que possamos veneer 
esta dificil tarefa. 
V.M. - Ermegildo Galante esta ligado 
à Secretaria da Agricultura e Pescas, 
embora nao esteja em representaçào 
desse cargo. No entanto, esta ligado a 
este projecto de consciencializaçao 
sobre o patrimonio das Furnas. Fale- 
nos um pouco da sua actividade? 
E.G. - Eu estou num projecto 
complicado e bastante complexo que 
é a tentativa de classificar o Vale das 
Furnas como paisagem protegida. 
Este processo é complicado que tern 
que partir da comunidade furnense - 
presente e ausente - e a ideia é que 
esta classificaçâo seja abrangente que 
envolva nâo sô patrimonio da Lagoa, 
Termas ou das variadissimas 
nascentes existentes nas Fumas, mas 
também se alargue à paisagem, ao 
ambiente, ao patrimonio construldo, 
nomeadamente aos jardins e ao 
patrimonio arquitectônico. 
V.M. - Paulo Martinho é jornalista da 
RTP/Açores. Quai é a sua funçâo 

neste projecto? 
P.M. - Esta funçâo que desempenho 
em conjunto corn o Ermegildo é de 
corporizar as mesmas ideias, dar-lhes 
força e lutar da mesma forma, no 
sentido de defender o patrimonio e 
aquela localidade que todos 
defendem como ünica, mas que afinal 
se estâ a transformar cada vez mais 
ünica na sua falta de defesa. A minha 
presença foi no sentido de reforçar 
tudo isto e, ao mesmo tempo, dar 
testemunho dos ideais e daquilo que 
nos propomos defender até â exautâo, 
passe a expressâo. 
V.M. - Nesta deslocaçâo e contacte 
corn os oriundos das Fumas, que 

anâlise fazem do primeiro contacte 
estabelecido corn eles? 
P.M. - Eu pense que, de uma forma 
gérai, jâ todos estavam minimamente 
ilucidado sobre os problemas que os 
Vale das Fumas atravessa. Aquilo 
que pudemos dizer e aquilo que se fez 
baseou-se no sentido de cada vez 
conciliarmos melhor esta realidade. 
A aceitaçâo dos furnenses residentes 
em Toronto foi optima. Pense que 
compreenderam bem a mensagem de 
que é necessâria a vontade e o 
compromisse de todos, que mais nâo 
seja, no piano moral, se assim se pode 
dizer. 
V.M. - O apoio dos Amigos das^ 

Situado na Dufferin Mail 
(a norte da College) \ 

Estes preços estarâo em vigor 
até 27 de Outubro, 2001, 

enquanto houver em armazém. 

chicken 

fleeted varietifig 

no name ragu^^^ 

:pasta^saticegr” 
r<»Tg(n8l.^mushroom or 
ground bee* : ■ 

Herbal 

macintosh, red 
delicious or , I 
empir%appless^ 
product of can.id;i ■ ^ ..r'. 

Wim 

fortune 
long grainrice 

mlchèllnà«i 
frozen Entrees, 
;^'ems^or pizza 
' seiected varlwies^se?*^ 

no name*'^>^ 
selected varieties. 
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► Fumas do Canada poderâ vir a ter 
algum peso na realizaçâo deste 
projecto? 
E.G. - Confesso, sinceramente, que 
este apoio pode vir a ser até 
fundamental, nâo sô porque estes 
furnenses têm familiares nas Fumas, 
conhecem tào bem como nos a zona 
das Fumas e podem exercer 
influência quer nesses familiares, 
quer nos amigos através de uma carta, 
de um telefonema ou de qualquer 
outro meio. Creio também que caso 
seja necessârio subscrever um 
documente de petiçâo ao Governo 
Gérai dos Açores, à Câmara 
Municipal ou à Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores, 
obviamente que contamos corn esta 
gente porque no caso de se 
classificar, quer regional quer 
nacionalmente, o Vale das Fumas, 
esta classificaçào imporâ regras. 
Essas regras, por sua vez, impôe 

limitaçôes aos residentes e é 
fundamental que tenhamos corn as 
Fumas nâo sô os présentes, como os 
ausentes. Creio que neste sentido é 
fundamental a opiniâo e apoio moral 
dos ausentes que muitas vezes se 

espera que regressem. 
P.M. - Ainda em relaçâo a essa 
questâo, nôs também viemos deixar 
a mensagem de que as Fumas nâo sô 
patrimônio do furnenses que la 
residem ou dos que vivem no Canada 

ou Estados Unidos, mas de todos e de 
toda a humanidade. 
V.M. - Tem algum pedido final? 
E.G. - Independentemente das 
opiniôes ou dos interesses, sejam 
partidârios, econômicos, pessoais ou 
de qualquer outra ordem, peço 
apenas que se mantenham unidos em 
defesa de um patrimônio que é deles, 
é açoriano, é nacional e que 
pretendemos que seja patrimônio da 
humanidade. Dal o pedirmos o apoio 
de todos - furnenses ou nâo - para 
que a iniciativa continue. 
P.M. - Faço minhas as palavras do 
Ermegildo. Deixo um agradecimento 
aos ôrgâos de comunicaçâo social 
porque sem eles as mensagens nâo 
passam e uma vez mais se prova que 
uma informaçâo actualizada terâ 
certamente os seus frutos. Bem haja a 
todos e muito obrigado. 

Valdemar Mejdoubi/Ana Fernandes 

tUfl / QT^flTADOS: 

Geologo afirma que video de bin Laden node revelar localizaçâo 
Um geôlogo que residiu durante 
vârios anos no Afeganistâo afirma 
que o ultimo video de Usama bin 
Laden pode revelar a sua localizaçâo 
aproximada mediante o estudo das 
formaçôes rochosas atrâs do dirigente 
extremista. 
O video que foi emitido 
posteriormente aos atentados de 11 
de Setembro mostrava o 
multimilionârio de origem saudita no 

que parecia ser uma pedreira de 
rocha sedimentar. 
Jack Schroder, que estudou durante 
vârios anos a morfologia do solo 
afegâo, assegurou que este tipo de 
rochas que aparecem nas imagens sô 
existem em duas provincias do Sul do 
Afeganistâo, Paktia e Paktika. 
Shroder, que trabalha como geôlogo 
na Universidade de Nebraska, 
indicou que a ma qualidade das 

imagens nâo permite maior detalhe. 
O geôlogo revelou também que os 
serviços de informaçâo norte- 
americanos entraram em contacte 
corn ele para conhecer as suas 
apreciaçôes sobre a possivel 
localizaçâo de bin Laden. 
Usama bin Laden, que para os 
Estados Unidos foi o instigador dos 
atentados de 11 de Setembro em 
Nova lorque e Washington, é o 

homem mais procurado pelos 
serviços de segurança e militares 
norte- americanos. 
Varias agências de investigaçâo e 
espionagem dos EUA, entre elas a 
conhecida NIMA (Agência Nacional 
de Mapas e Imagens), sâo 
especialistas em anâlise de 
cartografia, fotografias e imagens de 
video que contenham formaçôes 
orogrâficas. 

1785 St. 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 modêlos de 
2001 para dar lugar aos novos 
veiculos. 

Marcus 
Vinicius CHEVROLET 

ütOSMOBILE Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas 

Victor Maciel 

Cont;act;e: 
Victior Maciel, Marcus Vinicius 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

^785 St;. Clair Ave., West;. 
Web: ^ 
E-mail 



io  
INTERNACIONAL O MILENIO 

Quinta-feira, 18 Outubro, 2001 

"Nao devemos renegar a nossa historia, 
muito menas a nossa memoria" 
Palavras do Deputado Caio Roque em entrevista que nos concedeu relacionada com a sua 
presença no II Encontro dos £x-Combatentes do Ultramar, em Toronto. 

Vitor Caio Roque, Deputado do 
Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista e Membro das 
Comissôes especializadas dos 
Negocios Estrangeiros, 
Cooperaçâo, Comunidades 
Portuguesas e Defesa Nacional e, 
também, Vice-Presidente da 
Uniao Internacional Socialista de 
Educaçâo, visitou Toronto para 
participar no II Encontro dos 
Ex-Combatentes do Ultramar. 

Como ex-combatente, Caio Roque nao hesitou em 
participar no Encontro: primeiro para cumprir a 
missao de trazer a Cruz de Guerra ao ex- 
combatente Germano Camara; segundo para 
abraçar o seu Comandante de entâo Major General 
Ferreira Pinto, convidado de honra do Encontro e, 
por ultimo, pelo prazer de conviver com ex- 
camaradas e participar nos acontecimentos da 
Comunidade. Esteve na Universidade de Toronto 
assitindo ao "Centenario das Palavras", onde foram 
evocados Cecilia Meireles, José Rodrigues Miguéis, 
Vitorino Nemésio e José Régio, todos de 19001. 
Também no churrasco da JS-Toronto e, claro, no II 
Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar. Très 
dias apenas mas muito preenchidos. No fim-de- 
festa, dialogamos: 
JMC - Fale-nos da sua vivência entre nos, desde o 
convivio na Universidade de Toronto, depots no 
churrasco daJS de Toronto e finalmente com os ex- 
combatentes do Ultramar. 
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Victor Caio Roque - Em primeiro lugar, a ida à 
universidade foi uma agradâvel surpresa porque 
notei que, de facto, aquele conjunto de professores, 
nomeadamente a professera Aida Baptista, tem ali 
um trabalho excepcional, fantâstico. Organizaram 
um programa cultural superior a valor e mesmo 
cansado da viagem e de tantas horas de voo, foi 
muito agradâvel poder participar daquela festa que 
comemorava - para além de participar na abertura 
do ano lectivo do leitorado português do 
Departamento de Lingua Portuguesa e Espanhola 
- o centenârio do nascimento de José Régio. De 

comunistas. Pelo contrario, os socialistas sào os 
verdadeiros social democratas portugueses. 
Portante, hâ que apoiâ-los para que continuem a 
prestar este serviço civico, nâo sô a Portugal, mas 
também ao Partido Socialista, divulgando tudo 
aquilo que os socialistas têm como seus valores e 
principios para continuar no progresse da 
sociedade portuguesa. Nés précisâmes dos jovens 
para o future. 
Este encontro de ex-combatentes foi muito 
gratificante. Em primeiro lugar, estive entre 
amigos. Em segundo lugar, encontrei-me corn 

Parte da mesa de honra: Mario Sibia, Nancy Costa, 
Caio Roque, o casai Ferreira Pinto e Manuel de Sousa. 

facto, foi formidâvel e bem hajam pelo trabalho que 
fizeram. Ainda bem que ainda existera pessoas que 
têm uma estrutura cultural que prestigia Portugal e 
os portugueses, acima de tudo, deste pais. Depois, 
nesta minha passagem pela Juventude Socialista, 
notei que os jovens aqui estâo actives e têm também 
poder de iniciativa e inauguraram também uma 
pagina na Internet daJS de Toronto que é, de facto, 
inovador e também muito bom porque hâ muita 
gente que ainda pensa que os socialistas têm algo 
de comunista neles. Nâo temos nada a ver com os 

pessoas que jâ nâo via hâ muitos e longes anos. Em 
terceiro, porque esteve présente um comandante 
com muito prestigio e que é um homem muito 
respeitado por todos os paraquedistas porque 
sempre foi um homem bom, culte e, acima de tudo, 
humilde, embora sendo um general. Nota-se que 
ele prôprio também tem pelos seus homens uma 
grande estima e consideraçâo. Para além disse, 
também notei que muitos daqueles que 
combateram nas ex-colônias - bem ou mal é outra 
questâo que nâo estâ para ser discutida, nâo^ 
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^devemos renegar a nossa histôria, 
muito menos a nossa memôria - e 
que fazem parte desta comunidade 
portuguesa têm também a 
participaçâo activa de uma geraçâo 
que sofreu dias dificeis, mas que sabe 
também juntar-se e recordar os 
melhores dias que tiveram dessa 
passagem pela guerra. 
JMC - Entretanto, o deputado Caio 
Roque foi portador de uma Cruz de 
Guerra para um ex-combatente do 
Ultramar que infelizmente vive numa 
cadeira de rodas... 
V.C.R. - Eu acho que quem deve ter 
os louros é O José Mario que 
conseguiu alertar algumas pessoas - 
inclusivé a mim. Nos conseguimos 
em conjunto - e penso que foi até 
significativo ter sido o general a 
impor a Cruz de Guerra que hâ 
tantos anos lhe tinha sido atribuida, 
mas nunca ninguém lha tinha 
imposto. Uma atitude que se deveria 
ter para corn este nosso concidadâo 
que se encontra numa situaçâo dificil 
e, acima de tudo, a consideraçâo 
Humana que se tem que ter por 
pessoas que estâo nestas condiçôes. 
Eu fiquei muito gratificado porque 
consegui resolver um problema de hâ 
tantos anos, mas sem trabalho 
nenhum. Fi-lo, sinceramente, porque 
me deu prazer fazê-lo. 
JMC - Por câ ouve-se varias 
reinvindicaçôes dos ex-combatentes 
do Ultramar, particularmente 
invâlidos e os que esperam uma 
reforma baseada no tempo que 
serviram no Ultramar. O que hâ dizer 
sobre esta situaçâo? 
V.C.R. - Eu pertenço à Comissâo de 
Defesa Nacional da Assembleia da 
Repùblica. Nos jâ nos expressâmos 
variadissimas vezes sobre esta 
questâo e jâ foi feito um levantamento 
e um estudo sobre os pros e os contras 
de uma decisâo destas. Neste 
momento, estâ-se a trabalhar na 
decisâo, através do governo, de 
membres da Assembleia da 
Repüblica e de outres das Forças 
Armadas, para discutirmos este 
problema e chegarmos, no future, a 
uma conclusâo sobré o que é precise 
fazer. Portugal é um pais que nâo tem 
miritos recursos, nâo é um pais muito 
rico e como tal, temos que ter algum 
cuidado porque o aumento da 
despesa na segurança social de 
novecentos milhôes de contes tornar- 
se-ia insuportâvel. Portante, temos 
que ter consciência dessa situaçâo e 
corn verdade e, acima de tudo, corn 
responsabilidade, temos que saber 
ultrapassar e conseguir uma soluçâo 
que sirva uns e outres. 
JMC - Passemos ao Concelho das 
Comunidades: quai é a situaçâo 
actual? 
V.C.R. - As eleiçôes no Concelho das 
Comunidades foram adiadas. Espero 
que até Março, o mais tardar até 
Abril, se consiga realizar as eleiçôes 
corn as alteraçôes e a reformulaçâo da 
lei 48/96 por forma a que, sobretudo, 
as comunidades portuguesas se 
sintam representadas no prôxima 
Concelho das Comunidades. Esse é o 
nosso grande objective. 
JMC - A nivel de governo, hâ alguma 
novidade para a emigraçâo? 
V.C.R. - Segundo pie disseram, jâ foi 

anunciado pelo ministre da 
segurança social que vai passai' a 
existir para os portugueses que vivem 
corn mais dificuldades cerca de cem 
mil contes, segundo creio, que vai ser 
orçamentado para ajudar aqueles que 
mais necessitam e que, de repente, se 
encontrem numa situaçâo social 
dificil e que nâo tenham condiçôes 
financeiras para resolverem esses 
problemas que surgiram. Neste 
momento, estou a referir-me, 
particularmente, àqueles que vivem 
no Brasil numa situaçâo financeira 
muito dificil e também, acima de 
tudo, em Africa e na Venezuela. Eu 
penso que esta iniciatiya 
governamental é de louvar e significa 
que o governo do Eng. Antonio 
Guterres tem uma sensibilidade 
muito forte para as questôes sociais, 
nâo sô em territôrio nacional, mas 
também e acima de tudo, no seio das 
comunidades mais necessitadas e 
corn mais problemas sociais. 
JMC - Como vê o dificil momento 
que o mundo atravessa, sobretudo 
esta luta justificada contra o 
terrorismo? 
V.C.R. - A situaçâo é grave e dificil. 
Nâo é fâcil de forma alguma 
conseguir erradicar o terrorismo de 
um momento para o outro. Esta 
guerra vai durar, sem qualquer 
dùvida. Ninguém pense, de forma 
alguma, que vai ser fâcil. Agora, 
penso é que é necessârio, acima de 
tudo, ter algum cuidado porque nâo 
se pode de maneira alguma fazer 
sofrer crianças, homens e mulheres 
inocentes. No entanto, penso que esta 
coligaçâo nos vai dar a possibilidade 
de resolver alguns dos problemas que 
existem, nâo sô naquela regiâo, mas 
praticamente em todos os outros 
paises, nomeadamente na Espanha, 
na Irlanda e em todo o lugar onde hâ 
terrorismo. E preciso ter calma e 
esperar que o Présidente Bush nâo 
pense de forma alguma que estâ a 
falar para texanos apenas. Estâ a 
falar para o mundo. Ainda bem que 
temos o Collin Powel e ainda bem que 
temos Tony Blair que o travaram de 
imediato quando ele demonstrou que 
atacaria outros paises, caso fosse 
necessârio. Isso nâo pode ser assim. 
Nâo se pode atacar outros paises sem 
mais nem menos, sem haver provas 
de que de facto - esses paises 
participaram nestes monstruosos 
atentados. Quer Tony Blair, como 
Collin Powel - secretârio dos 
négocies estrangeiros dos Estados 
Unidos - vieram de imediato alertâ-lo 
para ter calma porque nâo estava no 
Texas. Ele pensa que ainda estâ a 
governar somente este estado e 
esquece-se que estâ a governar um 
pais imenso que tem que respeitar os 
outros todos daqui para a future se 
quer continuar a ser respeitado. 
jMC - Voltando agora para o cenârio 
nacional, estâmes à porta das 
autârquicas. A esta distâneia, que 
anâlise faz do que estâ a decorrer? 
V.C.R. - Sinto que tudo vai ficar na 
mesma. Acho que o Partido 
Socialista, mesmo numa profunda 
crise mundial, tem sabido gerir esta 
crise corn grande dignidade. Acima 
de tudo, tem sabido ter uma politica 
social, aliâs aquilo em que outros 

governos que por lâ passaram nâo 
tiveram. Este governo estâ a 
consegui-lo. Penso que este é o 
melhor governo do Partido Socialista 
desde 1995. Penso que até Dezembro 
vai poder demonstrar que os 
socialistas têm capacidade de gestâo, 
de administraçâo e, acima de tudo, de 
gestâo e administraçâo politica. Quer 
isto dizer que as autârquicas nâo vâo 
ser de forma alguma aquilo que os 
partidos da oposiçâo queriam e que jâ 
pensavam ser uma grande derrota 
para o Partido Socialista. 
JMC - Mensagem final? 
V.C.R. - Nâo sei se ainda é possivel 
voltar antes do final do ano ao 

Canadâ, mas se nâo for possivel, 
desde jâ fica aqui o meu desejo de um 
santo Natal para todos, que o futuro 
ano seja um ano prôspero e de paz 
também para todos, pois é o que mais 
desejamos. 

Vitor Caio Roque, tal como os que 
ficaram, partiu mais rico. 
Levou consigo o convivio e as 
reivindicaçôes dos ex-combatentes 
para insistir junto daqueles que têm 
obrigaçâo de legislar e solucionar os 
nossos problemas. Confiâmes na 
pessoa e no deputado. Até sempre. 

JMC/Ana Fernandes 
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"Enauanto homier uma pessoa disposta a moirer 
por uma causa o terroiismo nâo tom fim! II 

Confessou-nos o Msyor General José Agostinho Melo Ferreira Pinto, convidado de honra do 
II Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar. 
A Comissâo realizadora do II Encontro 
dos Ex-Combatentes do Ultramar foi feliz 
na escolha do convidado de honra. O 
Major General Ferreira Pinto e sua 
mulher, surpreenderam pela positiva, 
pela simpatia, humildade e humanidade. 
E ôptimo ser anfitriao de tâo bons 
convidados. 
Foi a segunda vez que o Major General 
Ferreira Pinto visitou o Canada. 
Iniciamos a nossa entrevista com as 
diferenças entre uma e outra visita, e o II 
Encontro dos Ex-Combatentes do 
Ultramar. 
Gen. Ferreira Pinto -Na primeira visita 
que fiz ao Canada nada teve a ver corn os 
combatentes, vim em serviço... Na altura 
fazia um curso e estava estipulado no 
curso uma visita ao Canada, para 
conhecermos um pais que, como nos, 
fazia parte da Aliança Atlântica e 
partilhava a defesa do Ocidente. Foi uma 
visita de uma semana mas muito intensa. 
Desta vez vim como ex-combatente e corn 
o grato privilégio de estar numa 
cerimônia corn muitos ex-militares que, 
como eu, tiveram as mesmas 
dificuldades, os mesmos problemas, que 
sentiram o mesmo que eu senti, em que 
partilhâmos a mesma refeiçâo sentados 
em cima de uma pedra e a corner a 
mesma raçâo de combate, que dormimos 

muitas vezes ao relento e que tivémos, 
infelizmente, de partilhar também partes 
negativas da guerra que foram os nossos 
feridos e aqueles que jâ nâo estào entre 
nos... 
JMC -... E as emoçôes do Encontro, corn 
a imposiçào da Cruz de Guerra ao ex- 
combatente Germano Câmara, a 
presença do ex-combatente e Deputado 
Caio Roque e, até, um beijo de um seu 
antigo subordinado?... 
GenJPinto -Bom, penso que sào essas 
tais amizades que ficaram... na altura em 
que eu era Capitâo, um jovem de trinta e 
poucos anos e eles rapazes novos de 20, 
muitos deles paraquedistas voluntaries. 
Eu, no fundo, fazia um pouco de pai, 
dizia-se até que "o Capitâo era o pai e, o 
lo. Sargento, a mâe". A "mâe" era quem 
pagava o Pré para estoirar no fim do mês 
e, eu, o "pai" porque era o homem que os 
repreendia nos momentos dificeis mas 
também sabia-os compensât. Essa 
amizade e maneira de estar desse tempo 
transmitiu-se para os dicis de hoje e, 
pessoas que jâ nâo me viam hâ muito 
tempo, ficam muito emocionados e 
tratam-me quase como a um pai. Eles 
pensam que têm uma divida de gratidâo 
para comigo mas eu acho que nâo mereço 
isso. 
JMC -Merece corn certeza. Pelo menos a 
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vertente humana é aquela que mais 
focam quando falam de si. E falam da sua 
bondade... Em tempos de guerra é bem 
dificil ser bom, nâo é? 
Gen.FJ*mto-Eu penso que é preciso duas 
coisas. E preciso ser duro nos momentos 
dificeis e ser bondoso quando achamos 
que as pessoas merecem. As pessoas 
admiram os seus herôis porque sâo bons 
combatentes e sabem reagir 
violentamente quando é preciso e sabem 
ser bons na altura em que é necessârio ser 
misericordioso. Na guerra, especialmente 
na de Africa, as pessoas quando 
encontravam o inimigo tratavam-no 
como tal mas depois, quando capturavam 
os prisioneiros, tratavam-nos como 
irmâos. Vi muita vez o aprisionamento 
dos inimigos e, pouco depois, estâvamos a 
partilhar corn eles as nossas raçôes e a 
usar a mesma manta para dormirmos à 
noite. 

JMC -Impressionante sem dùvida. Esteve 
em très missôes em Africa, esteve na 
Bosnia, etc. Depois de tantos anos no 
teatro da guerra como vê os ataques 
terroristas, vê algum fim para tudo isto? 
Gen.FPinto -Bem, o terrorisme nunca 
tem fim. Enquanto houver uma pessoa 
disposta a morrer por uma causa o 
terrorisme nâo terri fim. 
O problema é as pessoas nâo terem 
capacidade de distinguir quai é a nossa 
opiniâo e quai é a dos outras, porque 
neste mundo o que valoriza a nossa vida 
sâo as diferenças que existem entre nos. 
Temos de aceitar que todos nos somos 
diferentes e que nâo pode haver 
intolerância e temos de viver todos em 
conjunto e temos de aceitar a opiniâo das 
outras pessoas. E ptira vivermos bem 
temos de encontrar um meio termo que é 
partilhar uma parte daquilo que sâo as 
outras pessoas e aquilo que somos e todas 
as intolerâncias e, pessoas que nâo 
aceitam a maneira de ser das outras 
pessoas, levam a situaçôes extremas que 

vâo até ao terrorismo. O terrorismo 
infelizmente vai continuât a existir 
enquanto houver pessoas disponiveis a 
morrer por uma causa. Podemos 
naturalmente atenuar pela educaçâo 
quando sâo joveirs. Preocupa-me o futuro 
dos jovens de Africa porque os jovens 
desta terra vivem em armas desde 
pequeninos por ser a ùnica maneira de 
sobreviver, sào mentalizados e educados 
daquela maneira e, fundamentalmente, 
aquela juventude que vi nos campos de 
treino do Afeganistào nâo podem 
comparât ao viver em sociedade e corn 
ideias diferentes. Esses jovens que sâo 
educados dessa maneira poderào ser os 
futuros terroristas daqui a dez ou quinze 
anos, capazes de se sacrificar para 
conseguirem levar em frente actos de 
terrorismo semelhante ao que aconteceu 
em Setembro nos Estados Unidos. 
JMC - Voltemos à comunidade 

portuguesa de Toronto. 
Na festa de convivio que 
realizâmos, surgiram 
algumas vozes que 
queriam ter 
conhecimento sobre as 
possibilidades de 
poderem vir a ter 
determinados bénéficiés 
do governo português, 

^ particularmente no que 
diz respeito as reformas 
do seu tempo de guerra. 
O que poderâ dizer sobre 

o assunto? 
Gen. F. Pinto - Este problema foi 
levantado recentemente porque hâ 
problemas dos antigos combatentes que 
surgiram hâ mais tempo, como é o caso 
dos déficientes das Forças Armadas e que 
foram solucionados. Hâ outres 
problemas que, à medida que o tempo vai 
passando, necessitam de ser 
solucionados, segundo a opiniâo das 
pessoas e que vâo tende autenticidade. 
Um dos cases que ainda nâo é problema, 
mas que deve ser resolvido brevemente é 
o caso das reformas. A reforma é feita aos 
65 anos, em Portugal, toda a geraçâo que 
participou na guerra de Africa estâ agora 
a atingir essa idade. A contagem do 
tempo em que estiveram nas fileiras deve 
ser contado como tempo de serviço, o que 
dâ que o numéro de anos de serviço seja 
aumentado. Uma pessoa que seja 
reformada aos 65 anos, mas que tenha, 
por exemplo, trinta anos de serviço em 
qualquer actividade estatal ou nâo, poderâ 
ir buscar mais très anos de serviço, o^ 
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► que lhe dâ a reforma 
maior. Agora, a gente sabe 
que as reformas sâo pagas 
pela reforma social. A 
Social tem fundos que 
deviam ter sido pagos por 
nos na altura em que 
trabalhâmos e que fomos 
descontando para 
segurança social para no 
futuro termos direito à 
reforma. É preciso 
equacionar se o pessoal que 
prestou serviço em Africa durante dois 
anos, mais um ano de instruçâo - assim 
como alguns que vâo até quatro anos corn 
O tempo de passagem à disponibilidade - 
poderâ olhar para o facto se esse tempo 
entre os dois e quatro anos nâo se 
descontar para a social, se deve ou nâo 
contar como tempo de reforma. É um 
problema candente, que esta neste 
momento a aparecer e que penso que 
deverâ ter uma resposta do governo mais 
dia, menos dia. No entanto, sô para dar 
uma ideia da grandeza deste problema, o 
numéro de homens que combateu em 
Africa foi cerca de um milhào e podemos 
contar que desse milhào, alguns - por 
motivos de doença ou por outros motivos 
- jâ faJeceram, mas serâo cerca de dez por 
cento. Ora, temos cerca de novecentos 
mil que passarâo a gozar do estatuto da 
antecipaçâo da reforma ou da contagem 
do tempo dessa reforma de mais "x" anos 
que vai pesar muito na segurança social. 
Se iieste momento jâ se pôe o problema, 
dentro de uma meia dùzia de anos a 
segurança social entrar em rotura, corn 
este aumento nâo sei se haverâ dinheiro e 
se os jovens estào dispostos a descontar 
mais para nos pagarem estas reformas. 
JMC - É um caso complicado... 
Gen. F. Pinto - Sim. Eu gostaria, jâ agorei, 
de jiintar a este problema, o problema 
dos traumatizados de guerra. As doenças 
de foro psicolôgico sâo dificeis de dizer 
quem é que é doente 
psicolôgico devido à guerra 
ou se foi devido a outros 
problemas, inclusivamente 
alguns sâo pessoas que 
tiveram durante a sua vida 
outros problemas que 
depuis os afectaram e que 
agora os atribuem ao tempo 
da guerra. Acho que hâ 
pessoas que foram mais ou 
menos afectadas por aquilo 
que se passou nos tempos de 
Africa. Tudo dépende, em 
primeiro lugar, do seu 
temperamento e tudo dépende do local 
onde esteve. Hâ locals onde havia stress 
de guerra e hâ outros onde o stress de 
guerra nunca existiu. Alguns militares 
que passaram o seu tempo de guerra na 
secretaria em Luanda, ou em Lourenço 
Marques, certamente que esses nâo 
sofrerào de stress de guerra. Agora, 
aqueles que estiveram isolados, que 
estiveram em combate e que viram os 
seus camaradas ficarem estorpiados ou os 
melhores amigos a falecerem ao seu lado, 
poderâo ter problemas de stress e 
traumatismes. No entanto, as pessoas 
fortes acabam por ultrapassar tudo isto. 
Portante, é dificil saber se esses 
problemas ou esses traumatismes 
psicolôgicos sâo provocados pela guerra e 
provar que sâo "doenças adquiridas em 
serviço". 
JMC - Depois deste convivio em Toronto, 
dirige-se para a América onde terâ um 
semelhante. Crê que estes convivios 
entre militares ex-combatentes sâo 

salutares? 
Geo. F. Pinto - Acho que sâo muito 
salutares porque permitem encontrar 
amigos, trocar impressôes e percebermos 
todos estes problemas que existem entre 
os antigos ex-combatentes. Neste 
convivio, acho que foi muito positivo 
estar présente o Senhor Deputado pela 
Emigraçâo que é também um deputado 
que pertence à Comissào Parlamentar de 
Defesa e tem a seu cargo a legislaçâo de 
todos os diplomas para solucionar os 
problemas dos militares e dos antigos 
combatentes. Creio que o Deputado Caio 
Roque também estarâ sensibilizado para 
as prôximas reuniôes parlamentares da 
Defesa para alertar os outros membros 
para todos estes problemas. 
JMC - Que mensagem deixa a todos estes 
amigos que veio encontrar e outros que 
veio criar? 
Gen. F. Pinto - Em primeiro lugar, 
gostaria de dizer que estes convivios 
devem continuar, mas para tal é preciso 
haver alguém que se sacrifique. É 
necessârio que haja alguém que "meta 
mâos à obra" e se dedique corn bastante 
trabalho e sacrificio a estas actividades. 
As coisas geralmente nunca saiem como 
queremos, surgem sempre alguns 
problemas que sâo desculpâveis 
atendendo a que nâo sâo feitos a tempo 
inteiro e de boa vontade para que as 
pessoas se sintam bem. Queria derxar 

este apelo para que no proximo ano haja 
alguém que organize esta festa aqui em 
Toronto ou em qualquer outra cidade. 
Continuem porque é muito importante. 
É tâo importante que na véspera havia 
trezentos inscritos e à ultima da hora 
apareceram quatrocentas e sessenta 
pessoas, o que é um nümero muito 
impressionante. 

Corn o seu sorriso de homem bom, o 
Major General Ferreira Pinto despediu-se 
de nos, deixando a TODOS as maiores 
felicidades. 
Foi realmente um prazer conhecer este 
militar de corpo inteiro, ouvi-lo e 
aprender. 
Esperamos que as guerras do dia-a-dia 
nâo provoquem danos na vida do casai 
Ferreira Pinto. O guerreiro e 
companheira merecem reposo e paz. 

JMC/Aria Fernandes 

PMTMC 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

: AKKBÔ M) SŒHyap) 
f [Eii\ œDWQJMQŒiM»! 

Visite Joe da Costa, 
représentante portuguêsda 
Addison on Bay, esaibaporp 
é que mais de 7000 ciientes 
preferemosseusserviços 

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

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nom carrinha “coziahada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

TOT 
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Comunidade (ES) 6ARES da ESGRITA 
posteriormente acrescentado, é o 
resultado das batalhas interiores travadas 
entre o autor e a sua propria produçâo - 
matéria prima (palavras) e produto final 
(texto). E o retrato fiel das suas angûstias 
na busca permanente da perfeiçâo. Hoje, 
dependentes que estamos da tecnologia 
(ainda hâ resistentes), em que o clicar de 
um “delete” nos permite apagar e 
escrever de novo, estamos longe de 
imaginar, ao ouvirmos os minutos que 
dura um poema, “que antes de serem voz 
hao-de doer primeiro”. 

Foram estas as reflexôes que me 

Sext;a-feira, 
dia 13 CSO a S13. 
-Inicio das Festas de Sâo Miguel Arcanjo, no Clube 
Português de Strathroy, com a presença do Dr. 
Onésimo Almeida, vindo dos EUA. 
As festas prolongam-se pelos dias 20 e 21, com 
muita müsica, folclore e jogos. Info: I 519 245-4361 
/ 245-3458 

Sabado, dia SO 
-Bade da Vindima, no Amor da Patria C. Centre, 
na Igreja de Santa Helena, com o conjunto "5 
Stars". Info: 416 656-9481. 
-Convivio Agualtense no salâo da Igreja de Sâo 
José de Streetsville, com a presença do Padre José 
Borges. 905-567-7832. 
-Noite Regional Terceirense no Lusitânia de 
Toronto, corn sopas, alcatra e arroz. Baile corn os 
"Eclipse". 
-Aniversârio do Rancho do C. P. Mississauga. Baile 
corn "Os Panteras". Parabéns! Info: 905 275-6844. 
-Baile semanal no Graciosa C. Centre, corn "Os 
Vadios". 
-24o. aniversârio da Associaçâo Cultural do Minho 
e do Rancho Folclôrico, no 1 Robina Ave., Toronto. 
Info: 416 261-1396. 

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. 
-Tradicional Matança do Porco na Igreja de Santa 
Maria dos Anjos, numa realizaçio 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. 
-Baile no Asas do Atlântico Sports & Social Club, 
dedicado ao Halloween, com o conjunto Português 
Suave. 
-Festa de Halloween na Casa dos Açores, 
organizaçâo de Venus Creations, com o conjunto 
"Os Vadios". Concurso de mascaras, lo. prémio-1 
viagem a Portugal; 2o. prémio, 1 ramalhete de 
flores secas e, 3o. prémio, 2 candeeiros de sala. 
Réservas: 416 538-6788. 
-Comemoraçâo do 4o. aniversârio da Casa Cultural 
de Vila do Conde, no Dundas Banquet Place, corn 
jqntar e variedades corn Mano Belmonte, Suzanne 
Silva e Dj-Iris. Parabéns! Info: 416 533-8767. 
-Festa de entrega de Troféus do Concurso de 
Pesca'2001 na Casa do Benfica de Toronto. Jantar e 
baile. Estào abertas as inscriçôes na Casa do 
Benfica para a eleiçâo Miss Benfica'2001. 

Sâbado, 
dia 3 de IMovembro 
-Baile do Hallowen no F.C. Porto de Toronto. 
Petiscos regionais, castanhas assadas e prémios aos 
melhores mascarados. Müsica corn o EJ-Iris. 

A psiquica Kitty tem a soluçâo 
através da leitura de Tarot, da 

palma da mâo e da bola de cristal tSente-se confusa e com probUmas no amor, no 
casamenlo ou ne negôcio? Sente-se s6 e 

assustado corn o fiUuro? 

Poderei ajudâ-lo com todos es problemas da 
vida. Nâo désespéré. Venha ver-me e dar4he.ei 

a ajuda que nécessita corn resultados 

Telefone para marcar consultai 416-968-1313 
Das 9:00 às 22:00 horas 

O computador atira-me aos olhos 
uma folha de texto, brilhante e fria, à quai 
o “save” deu o titulo de Nemésio. Tenho 
que escrever alguma coisa sobre ele. Nâo 
me apetece registar o dia do seu 
nascimento. Catalogar as obras... tâo 
pouco; caminhos que percorreu... também 
nâo. Sâo dados que qualquer um de nos 
tem ao alcance do movimento de um rato e 
de um clicar de dedos navegando pela net. 
Além disso, nâo foi Octâvio Paz quem disse 
que “os poetas nâo têm biografia”? 

Recordo que Nemésio nunca usou 
computador. Martelou, martelou, numa 
velha mâquina de escrever palavras sopradas pelo 
vento do mau tempo no canal. A falta desta, 
rabiscava silhuetas de metâforas em qualquer papel. 
Qualquer um serve para registar a ideia que desperta 
dum sonho embrulhado em vêlas de ilusâo. Quantos 
cestos de papéis abarrotados de sonhos mal 
dormidos em lençôis amarrotados pela luta em busca 
da palavra certa. Sabem que quando um homem 
sonha, a obra avança. Por isso voltam aos cestos de 
papéis, remexendo o lixo de textos abortados por os 
sentirem mal paridos. Olham-nos de novo; 
acarinham-nos como quem pega num filho ao colo e, 
depois de os afagarem corn mais umas quantas 
palavras, completam-lhes a gestaçâo. Guardam-nos 
no bolso de um sobretudo que aquece um corpo 
prenhe de inspiraçâo. Amarfanham-no entre as mâos 
em viagens de hesitaçâo. Viagens! De comboio, 
olhando a paisagem que, desenfreadamente, anda no 
sentido inverso ao da vida, sempre para trâs, 
arrastando-nos em vertigens de memôrias de uma 
ilha onde nâo passa o comboio. Tem direito a um 
vagâo leito, assim o atesta o bilhete. Mas para que 
serve um vagâo leito se o poeta recosta a cabeça na 
almofada da escrita. Pouca terra, pouca... terra, 
pou...ca te... rra... tch... 

Morreu 
“Ficou-se!” 

Na frase do Tristâo 

Epitâfio estupendo 

Que sô ele mereceu 

Escrevendo, escrevendo. 

Noite Cultural, Universidade de Toronto, 
11/10/2001 

Os textos que nos chegam às mâos, sejam eles 
em prosa ou em poesia, aparecem-nos sob a forma de 
letra de imprensa, o que significa terem jâ passado 
pelo crivo apertado da editora, de onde sairam 
expurgados de qualquer retoque ou rasura. Quando 
nos embrenhamos na voracidade da leitura, nunca 
nos passa pela cabeça o sofrimento que foi, para o 
autor, criâ-los. O trabalho do autor nâo se esgota no 
primeiro momenta da criaçâo. Tudo quanta lhe é 

Um grupo de individuos armados, alegadamente 
pertencentes à UNITA, matou corn golpes de catanas 
cinco habitantes da comuna do Dumbi, munidpio de 
Cassongue, na provincia angolana do Cuanza Sul. O 
ataque, ocorrido no domingo, foi agora revelado aos 
jornalistas pelo sub-inspector Alberto Chicucuma, do 
Comando Municipal de Cassongue da Policia 
Nacional, acrescentando que os civis foram mortos 

mereceram um dos poemas de Vitorino Nemésio, 
escrito em Fevereiro de 1934, num bilhete de 
comboio da Companhia Internacional de Vagôes- 
Leitos. Por isso, instada a escrever um texto sobre 
Vitorino Nemésio, para ser apresentado na Noite 
Cultural da passada quinta-feira, ocorreu-me 
prestar-lhe homenagem através dos seus caminhos 
e lugares de escrita. E o comboio séria um dos seus 
lugares preferidos de escrita. 

Aqui fica a reproduçâo do texto autôgrafo, 
rabiscado no bilhete, como testemunho bem vivo 
dos despojos résultantes das batalhas a que me 
referi. 

por se terem recusado a fornecer comida. 
Segundo aquele responsâvel policial, neste ataque foi 
ainda morto outro habitante daquela povoaçâo, em 
circunstâneias nâo especificadas. 
O sub-inspector acrescentou que têm sido frequentes 
nos ültimos dias este tipo de acçôes de pequenos 
grupos de individuos armados, que aterrorizam as 
populaçôes isoladas, para tentarem obter comida. 

fltlCOlfl: 

Grupo armado mata cinco pessoas corn 
golpes de catanas no Cuanza Sul 
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INTERNACIONAL 

Anthrax (nâo antraz) é a bacteria da doença 
(do carbdnculo) que assusta o mundo 
A bactéria que se suspeita 
estar a ser utilizada em actes 
de bioterrorismo em todo o 
mundo nâo é o antraz, mas 
sim o "bacUlus anthracis", 
que em inglês é designado 
por anthrax e nâo tem 
traduçâo em portug^ês. 

Responsâveis e cientistas dos 
principais laboratôrios e institutos 
portugueses competentes, 
contactados pela Agência Lusa, 
foram unânimes: o que esta a 
inquietar as populaçôes e as 
autoridades de todo o mundo é a 
eventual disseminaçâo propositada de 
anthrax, a bactéria que provoca a 
doença do "Carbùnculo Hemâtico", 
que é mais ou menos mortal 
consoante os ôrgàos humanos 
afectados. 

O antraz, substantivo masculino 
português, esta associado a uma 
doença completamente diferente, 
afirmaram à Lusa responsâveis do 
Laboratôrio Nacional de Investigaçâo 
Veterinâria (LNIV), do Instituto 
Nacional de Saùde Ricardo Jorge e do 

Laboratôrio de Quimica Orgânica 
Analitica e de Sintese (LAQAS), do 
Instituto Nacional de Engenharia e 
Tecnologia Industrial (INETI). 

De acordo corn o director do 
LNIV, Alexandre Galo, no antraz, 
"estâ-se perante uma doença activada 
por um estafilococos, que se 
manifesta através de furünculos 
subcutâneos medianamente 
profundos". 

Os dicionârios de Lingua 
Portuguesa, nomeadamente o mais 
recente, da Academia das Ciências de 
Lisboa, induzem assim em erro, ao 
associarem carbùnculo a antraz e este 
a "anthrax". 

Na medicina e na veterinâria, de 
acordo corn os dicionârios, antraz 
désigna "uma infecçâo de vârios 
foliculos pilosos constituindo um 
agregado de furünculos", e 
carbùnculo uma "doença infecciosa, 
muito contagiosa, que ataca bastantes 
animais, e é transmitida, 
ocasionalmente, ao homem, atribuida 
ao "bacillus anthracis", apresentando, 
por vezes, a formaçâo de püstulas 
malignas; (o mesmo que) antraz". 

Ora, de acordo corn todos os 
responsâveis e especialistas 
contactados pela Lusa, a doença do 
carbùnculo hemâtico, que résulta de 

uma infecçâo por esporos (casulos ou 
sementes) de anthrax, nâo é 
contagiosa e é sempre transmissivel 
ao homem e nâo apenas 
"ocasionalmente". 

O carbùnculo hemâtico pode 
manifestar-se aos niveis da pele, das 
vias respiratôrias e do aparelho 
gastro-intestinal, consoante a via de 
transmissào do anthrax. 

Também os sintomas da doença 
variam consoante a via de infecçâo, 
mas o periodo de incubaçâo pode ir 
até aos sete dias. 

No caso de infecçâo cutânea, os 
sintomas começam por uma 
protuberância na pele, semelhante a 
uma picada de insecto que, depuis de 
um ou dois dias, evolui para uma 
ülcera, corn um diâmetro entre um e 
très centimetres. 

Cerca de 20 por cento dos casos 
nâo tratados de carbùnculo cutâneo 
resultam em morte, um cenârio raro 
quando a terapia apropriada 
(antibiôticos) é aplicada a tempo. 

No caso de a bactéria ser inalada, 
o cenârio mais plausivel em caso de 
ataque bioterrorista, os sintomas 
iniciais assemelham-se aos de uma 
simples gripe. 

Apôs alguns dias, evoluem para 
dificuldades respiratôrias e resultam. 

na maior parte dos casos, na morte 
dos doentes. 

A forma intestinal da doença, que 
pode ser consequência do consume 
de carne contaminada, caracteriza-se 
por uma inflamaçâo aguda do 
aparelho intestinal. 

Nâuseas, perda de apetite, 
vômitos ou febres sâo os primeiros 
sintomas, seguidos de dores 
abdominais fortes e diarreia, 
resultando na morte dos doentes 
entre 25 a 60 por cento dos casos. 

A bactéria do carbùnculo 
encontra-se mais frequentemente nos 
paises em vias de desenvolvimento ou 
naqueles que nâo têm programas de 
saùde püblica veterinâria. 

Os responsâveis e especialistas 
contactes pela Lusa advertiram ainda 
para a possivel confusâo entre 
"carbùnculo hemâtico", a doença que 
estâ a inquietar o mundo, e 
"carbùnculo sintomâtico", que ataca 
apenas os animais, principalmente 
bovines. Esta doença apresenta 
caracteristicas enfizematosas que 
provocam gases nos animais que 
vitima. 

Os animais vitimados pela doença 
incham de tal forma, apôs a morte, 
que "parecem balôes", explicou o 
director do LNIV. 

Juros de hipotecas (mortgages)^*) 

1 ano 3.95% 
2 anos 4.75% 
3 anos 5.15% 
4 anos 5.35% 
5 anos 5.55% 

• 15% pagamento extra opcional no aniversàrio 

Ganhe 35% de juros em 5 anos 
(7% ao ano, juros simples***) 

Banco Comnnitârio 
luso-Canadiano 

Abra 1 conta e receba logo, 

sera mais cantigas, 

$25.00 de bonus!^*^ 

Atençâo pensionistas; Uma boa noticia! 

Receba a sua pensâo aqui em Toronto, 
todos os meses, 

sem mais complicaçôes ou demoras! 

Para mais informaçôes: 416-533-9245 ou 1-866-266-BOM JURO (266-5876) 
ou faça-nos uma visita 

Sujeito a alteraçâo sem aviso prévio. ESTABLISHED 
1966 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comuniturio Luso-Canadiano 

1199 Dundas Street West Toronto, On 1X3 
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RODRIGO é ûnico. Nâo imita ning^ém nem é imitâvel. 
É ele prôprio, goste-se ou nâo. 

Rodrigo visitou-nos mais 
IJuma vez, tendo actuado no 
Iv restaurante Lisboa-à-Noite 
e no Clube Português de 
Mississauga. Em diâlogo vivo 
corn Maria Fernanda na 
CIRV-fm e corn Luis 
Fernandes na FPtv-SIC, 
esteve sempre à sua altura, 
falando do melhor que sente e 
sabe, O fado. 

Conversador nato, daqueles 
que nâo precisam que lhes 
«arranquem» as palavras, 
explicou as origens do fado e 
da guifarra portuguesa. O 
fado, nasceu em Alfama, da 
nostalgia dos arabes e, a 
guitarra portuguesa, dos 

O conhecido compositor e intérprete- 
imigrante TONY CARREIRA, jâ tem um 
"site" oficial na internet. O popular cantor 
romântico pode ser "consultado" através do: 
tonycarreira.com 
Assim, os admiradores de Tony Carreira, 
podem "vasculhar" a biografia do artista, 
conhecer os sens CD's e fotografias, a sua 
agenda :e contactar o Clube de Fâs, por 
intermédio de um simples "clik". Tony 
Carreira, compositor, autor e intérprete de 
muitos êxitos, vive corn a familia em Paris, 
França. Depois de Amâlia, Ouro Negro e 
Carlo.s do Carmo, Tony Carreira foi dos 
poucos corn coragem para realizar um 
concerto no célébré Olympia de Paris. Foi um 
grande sucesso, o maior da carreira de... 
Carreira! 

marinheiros ingleses, quando 
vogavam juntos nas ondas do 
mar desconhecido... Os 
«portugas» la conseguiram 
«roubar» a guitarra aos 
ingleses que tanto jeito nos 
deu. 

Arabes e ingleses, deixaram 
para os lisboetas o fado, 
contribuindo corn a melodia e 
a guitarra, nos bons velhos 
tempos da marinhagem e 
descobertas. 

Lembrou corn saudade o 
Ti'Alfredo Marceneiro, 
Amâlia, e outros. Contou 
pequenas e saborosas 
histôrias. Este comunicador 
do fado, nunca deixa sens 
créditos por mâos alheias. 
Falou, canton e encantou. 

Corn aquela calma e 
tranquilidade de espirito que 
O caracterizam, quando lhe 
perguntâmos a meta para 
«reformar-se» do fado. 
Rodrigo, disse-nos: 

-Eh, pâ, nâo faço ideia. 
Continuo a gostar de cantar, 
enquanto assim acontecer, 
vou prosseguir. Viver e cantar 

é tudo para mim! 

Rodrigo, trouxe um 'demo' 
gravado corn novos fados, 
intitulado RODRIGO, onde 
se escuta corn o agrado de 
sempre, a sua voz 
inconfundivel, e temas da 
autoria de Jaime Santos, Tô 
Moliças, Frederico de Brito, 
Avelino Beirâo, A. T. Teles, 
Manuel Alcobia, Jaime 
Santos Filho, Jorge Barradas, 
A. Machado, Joâo Centeio, 
Manuel Alcobia, J. Marques 
Amaral, Joâo Dias, Raùl 
Silva, Fernando Farinha, 
Moniz Pereira e do prôprio 
Rodrigo. 

Rodrigo jâ voltou ao seu 
cantinho, o D. Rodrigo, em 
Cascàis. Mas tem sempre 
viagem de ida-e-volta. Desta 
vez, Rodrigo, viajou corn o 
guitarrista Fernando Silva, a 
quem se juntou o «nosso» 
Tony Melo, no 
acompanhamento musical. 

Até sempre, bom e velho 
amigo! 

JMC 

P934 97 HONDA CMC LX 
•Silver •Auto/Air/ABS • 75k 

99 GRAND VOYAGER 
•Blue • Loaded • 70K 

P976 
99 Plym. VOYAGER 
•Cypress Green'Loaded •6jK 

$17,500’ 

97 BMW328I.S. 
•BIk on bik •Loaded 

m,9oo' 
98 Dodge CARAVAN 
•Green • Loaded • 41K 

98 EAGLE Talon TSI 
•Blue witbgref lather interiors 

• All wheel drive •80k t 

M6,900‘ 
Desde Mini Vams a Neons, Downtown Chrysler tem a 

qualidade è O preço para si. Nâo perça este saldo 

1030 He ^ Mm! ^ P982 
98 Grand CARAVAN ... 

•Green • Loaded • 70K — - 

$17,000 $14,900 
POWWTOWN MINIVAN OTtWE O YWIB oovmi^NmNfVANrfnapF&YmmWwmoSmMmivAMWrc^ 
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O vendedor 
da sua confiaça 

HomeLife 
Galleria 

T.: 416 535-8000 

TONI MARTINS 
Sales Representative 

HomeLife/Galleria Realty Inc. 
Reaitor-member 

1245 Dupont St., Ste. 35B 

f^ejconcenoilosMNxSMfifiliite^ amiao de 
1172 Dundats St. W. 

529 Rogers Rd 

770 College St. 

980 Bloor St. W. 

352 Oakwood Ave. 

David Costa 

& Associates 
Ltnvyer»lAtlvo^utiv!> 

1015 Bloor St.. W.. Toronto 

416-535-6329 

"A cerveja dos 
portugucses” 

iMao percam o cocerto 

LL 
no magnifîco salâo Mississauga Convention Centre, 

na Darry Road e Hurontario (#10), em Mississauga. 

RICHMOND ST E. 

FRONT ST 

Pague menas. Caste menos gaselina. 
Jante fera mais vezes 

Kl A 
416861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

starting MSRP of a MY2002 Rio RX-Vis Licença, impostos, frété, PDE e seguro sâo extra. Dealer 
poderà vender mais barato, Preços podem alterar sem aviso. Veiculo poderà nâo corresponder à 

totografia. "hipdtese de algumas restriçôes. Contacte o dealer para mais inlormaçôes. 

96 horsepower 
1.5 litre, 4 cylinder, DONC engine 

60/40 split folding rare seats 
5 speed manual transmission 

Dual Airbags 
Steel side-door impact beams 

AM/FM stereo 

5-year /100,000 km 
comprehensive 

5-year /100,000 km 
limited powertrain and 

5-year unlimited km and 
perforation warranties 

24 hour roadside assistance 
for 5-year /100,000 km** 

Desde ^15,090 Jà é altura de todos terem 
um carro bem feito 
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Visite a ioia 
ROGERS ViDEO 

mais perte de Si, 
ievante a 

Caixa Digitai 
e mande activer 

e novo Canai 
fesOvai Portnguês 

TV-SiC. 

Acompanhe fPTV-SiC, 24 horas poi dia, 
Para mais detalhes ligue para CiRV-fm 

EM TERMOS 
DE PROGRAMAÇÂO 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS' 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

ROGERS 
Digital Cable 

416-S8M088, OU 1-888-784-3171 
**0 TOP DOS TOPS 

ESTA NO FPTV-SIC” 

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

Cristina e Fernanda têm para v6s um 
serviço completo e série em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Outono é connosco! 

0 U 

Aproveitem os ESPECIAIS 0E OUTONO 
para d Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

EXPO 2000 
A garagem que Ihe oferece 
um serviço completo ao seu automovel 

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

EXPERIÊNCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas grâtiis 

Joe Manuel (416J 533-2439 940 lansdowne Ave., 
Raül 1416] 330-6295 Building #24, Toronto, Ont. 
Pager; 372-2428 

0014 
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CIêNCIA/INTERNET 

Desemprogo 
aumentia am 
Bilicon Valley 

A taxa de desemprego na 
regiâo de Silicon Valley subiu 
em Setembro para 5,9 por 
cento, contra 1,8 por cento 
registado em igual mês no 
ano 2000. Segundo varios 
analistas, este vaüior nâo 
regista ainda os efeitos dos 
atentados do dia U. 

Qoverno 
portuguôa aprova 
oriaçâo de 5 
eai^çoa de 
internet 

O ministre da Ciência e da 
Tecnologia, Mariano Gago 
revelou que o Governo jà 
aprovou a criaçâo de 115 
espaços Internet no Pais. 
Cada municipio deverâ ter 
instalado pelo menos um 
espaço destes. O investimento 
é de sais milhôes de contos. 

i 5% daa vendas 
daa grandea 
imobiiariaa aâo 
feitea atravéa da 
internat 

As vendas das grandes 
mediadoras imobiliàrias 
portuguesas através da 
Internet, representam 10 a 15 
por cento do seu total, 
estimou Alvaro Ferreira, 
présidente da Associaçâo 
Portuguesa das Empresas de 
Mediaçâo Imobüiâria. 

Yahoo é indicador 
de evoluçâo da 
net 

Os resultados do Yahoo eram 
particularmente aguardados 
por ser a primeira empresa 
do sector a anunciàdos, 
depois dos acontecimentos de 
il de Setembro, podendo 
servir de indicador para a 
evoluçâo de todo o sector 
".com". 
Anunciou os seus resultados 
do terceiro trimestre de 2001, 
que confirmam as previsôes 
dos especialistas, apontando 
para uma diminuiçâo 
acentuada dos lucros, embora 
raantendo-se nos resultados 
positives. 

Net nâo é meio de 
Gomunicaçào 
"A Internet nâo é um meio de 
comunicaçâo mas um conjunto de 
infra-estruturas técnicas. Um 
verdadeiro media supôe um 
fornecimento de serviços e 
conteüdos, corn uma 
regulamentaçào e um programa 
especificos, para um püblico que os 
pode, ou nâo, comprar e usufruir." 
A afirmaçâo é de Dominique 
Wolton, sociôlogo do Centro 
Nacional de Investigaçôes 
Cientificas, que falou sobre as 
ilusôes e fracassos da Internet, na 
sexta-feira, na Universidade Nova 
de Lisboa 
Para este especialista nas questôes 
de comunicaçâo, a Internet "é uma 
verdadeira revoluçào técnica, uma 
forma de comunicaçâo râpida e 
eficaz, mas à quai falta um 
pensamento politico organizador". 
Segundo Wolton, a Internet peca 
pela ausência de intermediaries, 
como os jornalistas ou os 
comunicadores que organizem e 
filtrem a informaçâo e estratifiquem 
as suas prioridades. Perante este 
fenômeno, os cibernautas nâo 
consituem uma audiência 
propriamente dita porque sào 
pessoas com acesso a grandes 
quantidades de informaçâo mas 

que nâo têm, necessariamente, 
capacidade para a organizar e 
perceber. Wolton considéra que no 
espaço virtual nâo existe uma 
metodologia cientifica. 
Autor de varias obras reflexivas 
sobre o papel da comunicaçâo na 
sociedade, este sociôlogo 
caracteriza o fenômeno da Internet 
como uma aeçâo individual e que 
afasta a participaçâo colectiva, corn 
todas as consequêneias sociais que 
dai advêm. A lôgica que aqui esta 
subjacente reflecte-se numa 
situaçâo de "do it yourself, em que, 
segundo Wolton, hâ a liberdade 
ilusôria de que cada cidadào 
consulta livremente o que quer. 
Ao falar da difusâo da informaçâo 
pelos meios electrônicos, Wolton 
nâo quis deixar de se referir aos 
j ornais que funcionam online e ao 
modo como estes "ameaçam, de 
certa forma, a profundidade e o 
rigor do tratamento das noticias". 

Hackers unem-se 
contra terrorisme 
A guerra ao terrorismo instalou-se 
na Rede. Um grupo de hackers, 
autodenominado de Yihat - sigla 
para Young Intelligence Hackers 
Against Terror - declarou uma 
ciberguerra contra o terrorismo. A 
organizaçâo é liderada pelo alemâo 
Kim Schmitz, o mesmo hacker que, 
em 1998, foi condenado pela 
invasâo dos portais da NASA e do 
Pentâgono. Alias, logo apôs os 
ataques terroristas aos EUA, 
Schmitz anunciou a recompensa de 
10 milhôes de dôlares a quem desse 
informaçôes que pudessem levar ao 
paradeiro de bin Laden. 
A Yihat foi criada no dia 15 de 
Setembro, logo apôs os ataques 
terroristas aos EUÂ. 
O site da organizaçâo foi lançado 
esta semana e tem como objectivo 
recrutar novos elementos, recolher 
doaçôes e combater o terrorismo 
através da Internet 
O grupo tinha jâ confirmado a 
invasâo ao Banco AlShamal 
Islamic da quai conseguiu 
informaçôes sobre transacçôes 
efectuadas entre Ben Laden e a 
organizaçâo Al-Qaeda. "Estamos a 
trabalhar para o FBI, quanto mais 
informaçôes reunirmos melhor 
para os EUA", afiançou o 
responsâvel pelo portai. 
A Yihat contava jâ corn 31 hackers, 
oriundos de nove paises, inscritos, 
mas no domingo ao inicio da 

manhà o portai foi colocado offline 
sem qualquer aviso prévio. Uma 
pagina em branco com a 
informaçâo de que o site tinha sido 
modificado às 8 e 34 do dia 11 de 
Outubro de 2001 era tudo o que 
restava do www.kill.net. Resta 
descobrir quem foram os 
responsâveis pela alteraçào? O 
certo é que esta semana, a pagina 
voltava a estar disponivel na Rede. 
Do outro lado da barricada estào os 
apoiantes de Osama bin Laden. 
Estes reuniram-se numa 
comunidade cibernética, sob o 
nome de Ben Laden fans, para 
expressarem o seu apoio e 
garantirem que a luta continuarâ. 
Palavras de admiraçâo e révolta 
uniram centenas de 
pseudoterroristas. "Espero ver o 
fîm da América muito em breve. 
Essa é a vontade de Deus. Estamos 
optimistas", garantiu um islâmico 
enquanto falava no chatroom. "Ele 
(bin Laden) fez-me tremer corn o 
discurso", comentou outro 
simpatizante. 
A révolta deu-se na Bounty, mas 
depressa tudo se resolveu. O 
fornecedor de acesso à Net 
responsâvel por aquele canal 
encerrou o chatroom. "Nâo 
permitimos a existência de salas de 
conversaçào cujo objectivo seja o 
terrorismo ou comentârios 
racistas", adiantou fonte do ISP. 

WWW. 
SITES rwïïTTn 

LISBOA 
vrww. lisboa-online. corn 

Passeie pela capital portuguesa sem sair de 
casa. Pretende visitar um museu ou uma 
exposiçâo? Ir às comptas ou a um bom 
restaurante? Précisa de cuidados médicos? 
Entâo visite este site e depare-se corn toda 
a informaçâo que nécessita sobre a cidade e 
os locais mais apraziveis. 

FUTEBOL 
wv(w. r9ronaldo. corn 

Este é o site oficial do Ronaldinho, um dos 
maiores craques do futebol mundial. 
Acompanhe o dia a dia do jogador do Inter 
de Milâo, veja as fotografias, os seus golos, 
conheça a carreira desta vedeta e muito 
mais. Ainda neste endereço, faça comptas, 
troque opiniôes e inscreva-se no clube de 
fâs. 

ATENTADOS 
http://web.archive.org 

Os trâgicos acontecimentos de 11 de 
Setembro, nos Estados Unidos, levaram à 
construçâo de sites em memôria das 
vi'timas, registos de sobreviventes, paginas 
Web para donatives, que agora estào 
dispom'veis num arquivo online autorizado 
pela biblioteca do Congresso. 

lOGA 
www.swasthyayoga.net 

O "stress" diârio causado pelos mais 
diverses factores leva-nos por vezes ao 
refügio num mundo mais calmo. Para quem 
procura o descanso e relaxamento, pode 
consultât este site onde encontrarâ tudo 
sobre ioga, nomeadamente cursos e 
eventos, e até uma universidade. 

VOTAÇÂO 
www.eaa-athletics.ch 

A Federaçâo Europeia de Atletismo (EAA) 
coloca ao dispor dos cibernautas o site 
www.eaa-athletics.ch, para que possam 
eleger o melhor atleta europeu de 2001. À 
semelhança de outres anos a EAA, 
disponibiliza até 15 de Dezembro uma lista 
de 20 atletas, onde poderé escolher o seu 
preferido. 

TURIBMO 
www.Portugalins1te.corn 

Apesar de o Verâo jé ter dite adeus, passear 
nâo é um exclusive dessa estaçâo. O portai 
portugalinsite.com é por excelêneia o site do 
turismo em Portugal. Nâo perça tempo a 
planear, navegue e conheça os melhores 
lugares, tudo a seu gosto. "Portugal nas 
suas mâos à distâneia de um clique." 
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CARNCIRO “ 21/03 Â 20/04 

A sua relaçâo afectiva serâ também extremamente 
importante. Neste momento, pois, ira sentir-se 
sublinhadamente sensivel, possessive e contagiavel a tudo 
o que vai ou vem dos outros. Isto vai estreitar as suas 
relaçôes com todos aqueles que Ihe estào prôximos. 

TOURO -21/04 A 20/05 

Aproveite este momento para analisar e explorar um 
sentimento que nem sempre deixa vir à superficie: o de 
protéger e ser protegido. Além de protéger, deixe que 
também cuidem de si. Deixe que seja agora o coraçào a 
governar o barco e verà que afinal ele o levarâ a bom porto. 

GÊMEOS -21/05 A 20/06 j±. 
A Lua visita a sua Casa Astrolôgica do EGO, o que poderâ 
levâ-lo à descoberta de novos limites para a afirmaçào da sua 
personalidade. Neste momento, o desafio serâ assumir mais 
as suas atitudes, fazer coisas que tenham a sua marca pessoal 
e manifestar melhor os seus desejos. 

CARANOIJCJO - 21/06 A 21/07 

Tente mostrar aos outros de que forma poderâo ser mais 
importantes na sua vida, transmita-lhes as suas 
necessidades, sugira-lhes que também voce précisa de ser 
protegido e que chegou talvez a altura de se alternarem os 
papéis. 

LEÂO - 22/07 A 22/08 

É altura de voltar a pensar no trabalho. 
Prepare um piano, ou um projecto, que possa reflectir as suas 
reais capacidades nesta area e imprima nele todo o seu 
brilho. 

ViROCM - 23/08 AI^/O^ ^ ^ ^ 

Corn a Lua na Casa II serâ um momento de maior apego à 
reaUdade. A sua relaçâo corn o mundo objectivo, fisico, corn a 
natureza em gérai, ou corn as suas plantas em particular, pode 
vir a ser reforçada. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Atravessando um momento de sensibilidade extra, serâ fâcil 
conseguir uma clarificaçâo de si mesmo, determinando os 
seus pontos fracos e fortes. Isso habilitâ-lo-â a uma maior 
defesa para situaçôes em que venha a estar envolvido. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Poderâ sentir vontade de se isolar um pouco, de se calar sobre 
os seus sentimentos e, de se sentir mesmo um tanto 
incompreendido. Isto poderâ provocar-lhe uma inquietaçâo 
insuspeitada e injustificada, uma hipersensibüidade, uma 
nostalgia. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua em bom aspecto corn Neptuno é um momento em que a 
sua intuiçâo, o seu lado poético, sensivel e idealista tomam conta 
de si. Isto pode provocar-lhe algumas variaçôes de humor, uma 
inquietaçâo injustificada, uma nostalgia. 

,^„„CAPRICÔRNiO -22/12 A 20/01 /I M J 

Para si, o ponto de idsta mais intéressante deste momento é, 
sem dùvida, a sua realizaçâo profissional. 
Estâ corn uma grande concentraçâo de forças no trabalho, 
uma certa forma de encaminhamento social e profissional. 

ÂQLIÂRIO - 21/01A19/02 

Tendência para ver resolvido, neste momento, um assunto, 
delicado da sua vida. Para isso, oiça opiniôes de amigos, e 
atente na oportunidade do que Lhe foi sugerido por nativos de 
Carneiro ou Leâô. 

Ptixes - 20/02^0/03 H' ^ Jl. 
Terâ tendência para um certo espirito de sacrificio, para resistir 
a situaçôes desconfortâveis, para atrair as pessoas mais 
compUcadas e carentes que existem à sua volta. Todas esperam 
a sua compreensâo e dedicaçâo. 

UtRtnOS PflZER O MESMO POR Si! 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

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. 
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JOSE RODRIGUES MIGUÉIS Apoios da Regiâo 
“Gostava de arranjar em Portugal um 
casinhoto para passar o resto da 
minha vida, onde pudesse 
calmamente fazer o meu trabalho de 
escritor” sâo palavras de José 
Rodrigues Miguéis numa entrevista 
dada em Nova lorque para o Diario 
de Lisboa na década de cinquenta. 
Emigrante nos Estados Unidos da 
América desde 1935, foi em Nova 
lorque que Miguéis escreveu a maior 

parte da sua obra. A sua carreira 
literâria tinha começado em Portugal 
corn a publicaçâo de um romance - 
Pâscoa Feliz (1932). 
Formou-se em Direito pela 
Universidade de Lisboa e esteve em 
Bruxelas, na Bélgica como bolseiro a 
fim de realizar estudos sobre 
Pedagogia (na area do Ensino 
Especial) onde se licenciou. Praticou 
advogacia e foi professor e jornalista 
antes de emigrar para os Estados 
Unidos onde exerceu funçôes de 
Assistant Editor para as Selecçôes do 
Reader’s Digest. 
Apesar dos sens conhecimentos de 
inglês, Miguéis escreveu toda a sua 
obra em português. Apôs a 
publicaçâo do primeiro romance, sô 
em 1946 voltaria a publicar um livro 
de contos - Quando a Noite acaba. 
Em 1957, publica Leah e Outras 
histôrias o que lhe conféré o Premio 
Camilo Castelo Branco e o 
reconhecimento mais alargado do 
seu valor. 
A sua obra de ficçào é variada: 
escreveu teatro O Passageiro do 
Expresso (1960), romances (Pâscoa 
Feliz, 1932, A Escola do Paraiso), 
“novela policial” (Uma aventura 
inquiétante, 1959), “moralidades”, 
reflexôes (E proibido apontar, 1964), 
narrativa autobiogrâfica (Um homem 
sorri à morte corn meia cara) e 
contos. E como contista que a 

maioria dos leitores identifica a obra 
de Miguéis. 
José Rodrigues Miguéis, nasceu na 
Rua da Saudade em Lisboa em 9 de 
Dezembro de 1901 e faleceu em 1980; 
o escritor tem sido objecto de teses de 
doutoramento, congresses e variada 
obra critica nos Estados Unidos da 
América do Norte; foi â 
Universidade de Brown, Providence 
que o seu espôlio foi oferecido pela 

viùva do autor. Um nùmero da 
revista Gâvea-Brown, da mesma 
universidade, foi-lhe totalmente 
dedicado no ano imediatamente 
apôs a sua morte. Em Portugal, 
Miguéis somente nos ùltimos anos 
tem merecido a atençâo que merece. 
Teresa martins Marques publicou O 
Imaginârio de lisboa na Ficçâo 
Narrativa de José Rodrigues Miguéis 
(1997) e por coincidência, esta a 
decorrer esta semana em Lisboa um 
Congresso sobre o escritor sob a 
iniciativa da Camara Municipal corn 
a participaçâo de muitos catedrâticos 
e escritores nacionais e estrangeiros; 
A personalidade e obra de J.R.M. - 
que neste limitado espaço de tempo, 
mal tive tempo de mencionar - é 
multifacetada e fascinante. Prende- 
nos a elegância do seu estilo, a sua 
experiência corn homens e coisas, 
filtrada por uma poderosa e original 
sensibilidade e apoiada por uma 
imaginaçâo criativa „capaz de variar 
desde o humor que desencadeia o 
riso franco até ao patético e ao 
dramâtico mais pungente%o 
(Massaud Moisés, 1971). 
Fica um convite aos présentes para 
que leiam ou releiam a obra daquele 
que, emigrante como nos, dedicou os 
cinquenta anos passados nos E.U.A. a 
burilar uma obra escrita na lingua 
que hoje aqui celebramos e que aqui 
nos une. 

A Culture Link, organizaçâo nâo lucrativa, 
procura voluntàrios para auxilîarem as pessoas 
que chegam a Toronto, a conhecerem melhor a 

cidade. 

Desenvolva as suas aptidôes, comunicaçôes 
multîculturais etc., enquanto presta assistência a 
quem chega a Toronto. Oferecem treino.Telefone 

para Culture Link pelo 416 588-6288 

Autônoma dos Açores 
A Direcçâo Regional das 
Comunidades-Açores, informa que 
estâ aberto o periodo de 
candidaturas a APOIOS a prestar a 
eventos comunitârios no primeiro 
semestre de 2002. 
As candidaturas deverâo ser 
efectuadas em formulârio prôprio, 
disponivel nos serviços da DRC em 
Ponta Delgada, Angra do Heroismo 
e Horta, bem como nos Consulados 
de Portugal das areas de residência, 
o quai deverâ ser devidamente 
preenchido e remetido à Direcçâo 
Regional, entre 1 de Outubro e 31 
de Dezembro do corrente, para 
eventos a realizar no primeiro 

semestre de 2002 ou entre 1 de 
Janeiro e 31 de Março, para eventos 
a realizar no segundo semestre de 
2002. 
Para outras informaçôes sobre os 
apoios a concéder a visitas de estudo 
dos estabelecimentos de ensino das 
Comunidades emigradas no 
estrangeiro aos Açores e dos 
estabelecimentos de ensino dos 
Açores às Comunidades, podem 
contactar a DRC, pelos telefones: 
351-292 208 100 ou, 295 216 137, ou 
ainda 296 302 070. 
Este comunicado foi-nos enviado 
pela Directora da DRC, Dra. Alzira 
Maria Serpa Silva. 

Partidas de Toronto todos os sâbados 

a partir de Novembre, 2001 

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

517 College St. Suite 215 
Toronto, Ontario 

4n6-51S-7i88 

Programa de Inverno 
para Ponta Delgada 
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“Reals danos” apesar de algues erres 
Nove novas explosôes abalaram 
Cabul no âmbito dos ataques norte- 
americanos sobre Afeganistâo, um 
dia depois do Ministro da Defesa 
britânico, Geoff Hoon, ter dito que os 
bombardeamentos causaram ‘reais 
danos’ nas forças dos talibâ. 
Falando terça-feira à tarde no 
Parlamento, Hoon precisou que nove 
aeroportos foram visados pelos 
‘raides’ e que a sua ‘capacidade 
operacional foi atingida ou 
suprimida’. 
‘O grosso da força aérea talibâ, os 
seus caças, helicôpteros e transporte 
de tropas ficaram reduzidos às 
armaçôes’, referiu. 
Enquanto isto, o Pentâgono 
reconheceu que aviôes dos Estados 
Unidos bombardearam, por erro, 
armazéns utilizados pela Cruz 
Vermelha a norte de Cabul. 
O Departamento da Defesa disse que 
os aviôes (F-18 Hornet), que atingiram 
os armazéns, desconheciam que eles 
eram utilizados pela organizaçâo 
humanitâria internacional para 
guardar cereais e outros alimentos. 
Os ataques ao Afeganistâo foram 
discutidos terça-feira pelo Conselho 
de Segurança da ONU na presença 
do secretârio-geral. Kofi Annan. 
O encontro permitiu ‘uma discussâo 
preliminar sobre o papel possivel e 
futuro da ONU, mas dele nâo foi 

retirada qualquer conclusâo’. 
Os membros do Conselho 
manifestaram a sua ‘grave 
preocupaçâo’ face à situaçâo 
humanitâria no Afeganistâo, onde 
milhares de pessoas fugiram das 
cidades apôs o inicio da guerra. 
Apesar do autnento da intensidade 
dos ataques aéreos, os talibâ no poder 
em Cabul garantiram que nâo 
entregarâo Usama bin Laden e 
desmentiram qualquer cisâo nas suas 
fileiras. 
‘Nâo hâ qualquer mudança de 
politica sobre a questâo de bin 
Laden’, declarou o embaixador talibâ 
em Islamabad, Abdul Salam Zaeef ao 
informar que o ‘mulâ’ Mohammad 
Omar esta ‘vivo’. 
‘Também nâo existem divisées nas 
nossas fileiras. Os talibâ obedecem 
totalmente ao mulla Omar’, disse. 
No entanto, o jornal britânico The 

Guardian noticia que um ministro do 
regime talibâ propôs entregar Usama 
bin Laden sem exigir provas da sua 
implicaçâo nos atentados de 11 de 
Setembro. 
Pela primeira vez, os talibâ disseram 
entregar bin Laden para ser julgado 
num pais terceiro, nâo especificando 
quai, sem exigirem provas do 
envolvimento do milionârio saudita 
nos atentados de 11 de Setembro. 
Como contrapartida, os talibâ exigem 

Mais de 10 anas no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar com RAFIDez para a famflia, 
em qualquer parte do mundo, TELefone por 

intermédio da RAPID TELI 

PORTUGAl .14< 
Canada e EUA ,07i a' 

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

24 lioras 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, razào pela quai 
o liga ao mundo em apenas 15 minutos 

lOfMlS: ^ 
Sâbado e Domingo - lüam - 2pm 

800 serviços ao seu dispôr, "Calling Cards", 
,^Higli Speed Internet" e lirdias locals para négocies. 

Telefone ja: 1 888 - SI9 
FALAMOS PORTUGUÊS 

o fim dos bombardeamentos norte- 
americanos e britânicos sobre o 
Afeganistâo, référé o diârio londrino 
que nâo forneceu a identidade do 
ministro. 
Por outro lado, o director do FBI, 
Robert Mueller, afirmou que ‘a 
ameaça terrorista contra os Estados 
Unidos nâo diminuiu depois do alerta 
lançado recentemente sobre a 
iminência de atentados’. 
‘Desde a advertência da semana 
passada, a ameaça nâo diminuiu’, 
reconheceu. 
Também o présidente cubano, Fidel 

Castro, tomou posiçâo sobre o 
conflito ao afirmar que nâo conhece 
bin Laden e desmentiu qualquer 
ligaçâo corn os talibâ. 
O lider cubano considerou que os 
métodos terroristas ‘nâo sô por serem 
cruéis, desumanos, disparatados e 
torpes, nâo ganham qualquer causa, 
simpatizantes nem apoio’. 
Entretanto, o chefe da diplomacia 
norte-americana. Colin Powell, 
continua ontem na India uma viagem 
para tentar reforçar o apoio aos 
ataques contra o Afeganistâo e 
reduzir as tensôes entre a India e o 
Paquistâo por causa do conflito de 
Caxemira. 
O Congresso dos Estados Unidos 
levantou as ultimas sançôes que 
tinham decretado contra o Paquistâo, 
a partir do momento em que este pais 
aderir à luta contra o terrorismo. 
Quanto ao bioterrorismo, o jornal 
‘LusoAmericano’ noticia que foram 
negativos os examç^s feitos ao pô 
encontrado numa carta escrita em 
português e que foi enviada sexta- 
feira ao jornal New York Times. 
Por fim, o bacilo do carbùnculo 
encontrado numa carta dirigida ao 
lider democrata do Congresso dos 
Estados Unidos ‘é uma forma muito 
potente’ da bactéria’. 
‘Fomos informados tratar-se de uma 
forma de bactéria muito forte e que 
foi claramente produzida por alguém 
que sabia o que estava a fazer’, disse o 
senador aos jornalistas. 

Ministro israeiita 
assassinado em dia de 
encontro entre Bush e Sharon 
o ministro demissionârio israeiita do 
Turismo foi assassinado pela Frente 
de Libertaçâo da Palestina, em 
Jerusalém, num dia que também 
ficarâ marcado por uma conversa 
entre Ariel Sharon e George W. Bush. 
E que o primeiro-ministro israeiita vai 
apresentar ao Présidente norte- 
americano um piano de paz para o 
Médio Oriente, que contempla uma 
retirada total e o desmantelamento de 
todos os colonatos da Faixa de Gaza. 
Segundo a publicaçâo Foreign 
Report, especializada em questôes de 
Defesa, Sharon é contra este piano, 
mas decidiu avançar antes que os 
EUA apoiem um Estado palestiniano 
independente. 
Contudo, no terreno a violêneia 
continua, sendo a vitima mais recente 
o ministro israeiita do Turismo, o 
ultra-nacionalista Rehavam Zeevi, 
que estava demissionârio. 
Sobre Zeevi foram disparadas très 
balas, que o atingiram na cabeça e 
garganta. 
A vitima acabou por morrer cerca de 
très horas depois de ter dado entrada 
num Hospital de Jerusalém, em 
estado critico. 
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SAüDE 

SAÜDE EM SUA CASA 
VAGINAR TAMBËM É SOIIDARIEDEDE E CONSCllNGIA 
As vacinas sâo produtos derivados 
de micrôbios, ou os prôprios 
micrôbios com a virulência 
suprimida ou atenuada por métodos 
fîsicos ou quimicos que, ao serem 
introduzidos no corpo, vâo causar a 
produçâo de anticorpos especîficos 
contra esses microrganismos 
causadores de doença. Quando os 
micrôbios causadores de uma 
doença invadem o corpo, se 
existirem no sangue anticorpos 
formados durante a mesma doença 
no passado, ou por vacina prévia, 
esses micrôbios invasores sâo 
destruidos antes de causar qualquer 
dano. As células capazes de produzir 
anticorpos fazem parte do sistema 
de defesa do corpo: o sistema 
imunolôgico. 

As infecçôes podem ser 
causadas, nâo sô por bactérias e 
virus, mas também por végétais 
microscôpicos do género dos fungos; 
ou animais corn uma ünica célula: os 
protozoârios, entre os quais 
abundam as amibas causadoras de 
diarreias, e o tricomonas das 
infecçôes vaginais. As infecçôes 
causadas por fungos e protozoârios 
raramente sâo perigosas, excepto em 
pessoas muito débeis ou em doentes 
corn insuficiência imunolôgica. 
Muitos animais parasitas, como as 
lombrigas e outros vermes, podem 
invadir o intestino humano, mas 
essas infestaçôes, embora causem 
sintomas desagradâveis, nâo pôem 
em risco a vida. As infecçôes 
perigosas para a vida, entre as quais 
muitas pneumonias e méningites, 
sâo causadas por bactérias; mas 
muitos virus: as particulas vivas 
mais pequenas capazes de se 
reproduzirem e propagarem, 
também podem causar doenças 
perigosas e fatais. 

As rino-faringites, 
vulgarmente chamadas constipaçôes 
ou resfriados, que atacam a grande 
maioria da populaçâo, sobretudo no 
inverno, causando espirros, fluxo 
nasal, nariz entupido, dores de 
garganta, e às vezes tosse seca, sâo 
causadas por rinovirus: um grupo de 
virus corn muitas variedades. Os 
virus dos resfriados sâo tâo 
numerosos, e modificam-se corn 
tanta rapidez, que tornam dificil, 
senâo impossivel, a produçâo duma 
vacina para constipaçôes. A vacina 
contra a gripe é bem mais fâcil de se 
produzir, pois existem apenas très 
tipos de virus da influenza. Esta 
vacina pode ser preparada e 
administrada anualmente por 
injecçâo, evitando a possibilidade de 
complicaçôes graves e muitos dias 
de abstinência ao trabalho. A gripe, 
também chamada infuenza, pode 
aparecer em casos esporâdicos, ou 
em epidemias no inverno. E uma 
doença que tem os mesmos sintomas 
das constipaçôes mas que, apesar de 
durar geralmente menos de cinco 
dias, é muito mais severa: corn febre. 

mordida possa ser vacinada 
imediatamente. 

Infelizmente, hâ ainda 
muitas pessoas que, por motivos 
religiosos, mâ informaçâo, ou por 
desleixo, nâo vacinam os filhos, 
contribuindo para a continuaçâo de 
doenças que poderiam 
eventualmente ser erradicadas. As 
doenças infecciosas foram, até à 
descoberta dos desinfectantes, 
antibiôticos e vacinas, a maior 
causa de morte e defeitos fisicos 
permanentes. Todos nôs devemos 
contribuir para que desapareçam! 

Nas grandes epidemias dos 
séculos passados as pessoas, ao 
fugir das zonas infectadas, 
espalhavam a doença. Os 
profissionais da saüde, e muitos 
voluntârios, ao tentarem travar a 
infecçâo e cuidar dos enfermos, 
eram muitas vezes vitim^dos pela 
doença que tentavam combater. 
Foram os cientistas, ao criarem as 
vacinas, , que nos deram os 
instrumentos para acabar o 
morticinio das epidemias. Mas sô 
nôs, os cidadâos, podemos 
continuar e realizar esse trabalho, 
se tivermos consciência, de que 
vacinar é um trabalho de 
responsabilidade social, e um acto 
de solidariedade e previdência. 

as vaneaaaes mais provaveis ae 
causarem infecçâo nesse ano. No 
ano seguinte, a mesma vacina jâ 
nâo é efectiva. 

Muitas outras doenças 
como o herpes da boca e lâbios, o 
herpes dos ôrgâos genitais, o 
sarampo, a papeira, a varicela, o 
herpes zôster ou zona, os cravos ou 
verrugas, as aftas da boca, o virus 
da SIDA, ou algumas outras 
doenças raras, entre as quais a raiva 
causada pela mordidela do câo ou 
animais selvagens como o lobo e 
raposa, sâo causadas por virus. A 
variola, que muitas mortes e 
deformidades causou até aos 
meados do século vinte, estâ hoje 
erradicada, graças ao uso duma 
vacina em que o virus atenuado era 
introduzido por raspagem na pele, 
e pro'duzia apenas uma infecçâo 
local, mas capaz de formar 
anticorpos contra essa doença. 
Muitos de nôs corn mais de trinta 
anos ainda temos no braço a 
cicatriz da vacina contra a variola. 
Foi essa vacina que contribuiu para 
o desaparecimento dessa terrivel 
doença. Apesar da variola ter 
desaparecido como doença, o seu 
virus continua a ser cultivado em 
laboratôrios. Neste mundo actual 
de confrontaçôes loucas, ôdios 
recalcados, temores e guerras, 
teme-se que o virus da variola possa 
ser utilizado como instrumento 
biolôgico de terror e morte, para 
satisfazer ôdios e vinganças neste 
ciclo, que parece nâo ter fim, da 
violência! 

O sarampo, a papeira, e a 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 

dores de müsculos e cabeça, cansaço 
e debilidade. A doença pode, em 
alguns casos, complicar-se corn 
pneumonia e, sobretudo em pessoas 
idosas ou debilitadas, 
pode ser fatal. E pôr isso 
que todas as pessoas corn 
mais de sessenta e cinco 
anos de idade, ou que 
sofram de doenças que as 
tornem mais vulnerâveis 
aos efeitos patogénicos 
dos virus da gripe, como a 
asma, diabetes, doenças 
crônicas dos pulmôes, do 
coraçâo, dos rins, do 
sangue, deficiências do 
sistema imunolôgico 
como a SIDA, doenças 
malignas e outras doenças 
débilitantes, devem ser vacinadas 
sempre que possivel. O ideal séria 
que todas as pessoas fossem 
vacinadas. 

Os virus da influenza, à 
semelhança dalguns outros virus e 
bactérias, para poderem escapar ao 
efeito létal dos anticorpos, vâo-se 
modificando, resultando no 
aparecimento, todos os anos, de 
variedades diferentes. Para poder 
haver uma protecçâo adequada à 
gripe, é necessârio repetir-se a 
vacina anualmente, preparada corn 

rubéola, que hâ menos de 
cinquenta anos eram bastante 
comuns, e afectavam quase todas as 
crianças, sâo hoje doenças raras 

graças às campanhas de 
vacinaçâo de todas as 
crianças contra estas 
doenças. A poliomielite, 
vulgarmente chamada 
paralisia infantil, causa de 
tantos aleijados que 
contrairam a infecçâo 
antes de 1960 é, pela 
mesma razâo, uma 
infecçâo em vias de 
extinçâo. Também as 
infecçôes bactéricas: 
tétano, tosse convulsa e 
difteria passaram, graças 

à vacina, a ser doenças raras. A 
raiva, hoje uma doença rara mas 
invariavelmente fatal, pode ser 
prevenida por uma vacina antes do 
aparecimento da doença. A ünica 
maneira de se prévenir esta doença 
mortal é a vacina de todos os câes. 
Como precauçâo, toda a pessoa que 
for mordida por um câo deve exigir 
do dono desse animal uma prova de 
que este foi vacinado; se o animal 
nâo foi vacinado, deve ficar debaixo 
de observaçâo veterinâria para que, 
se a doença da raiva se vier a 
manifestar no animal, a pessoa 
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Festival Português - Canal 2 

Consîgo 24 Dras por dia 
Sanyo DC-C10 Panasonic RX-D13 

«lll.w* 

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

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

mus GST & PST 

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

* Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 
EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel; (905) 279-3206 * Impact Liquidation -187 Lakeshore Rd. E. 
EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
EM HAMIITON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 
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* 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 

Sanyo MCD-Z190 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 
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Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

General Electric 
iRg 00" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CLASSIFICADOS 

isa- 
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. 

Precisa-se 
Senhora energética que fale 

português e inglês para loja de roupa 
de cabedal na àrea da Dufferin e 

Lawrence. Salàrio e treino. 

Call: 416-7B9-5400 

Condutores corn alguma experiência, corn 
carta DZ. Tel.:4l6-782-7947. 

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

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

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

Vendedora para loja de roupa. 
Tel.:4l6-789-5400. 

Pessoal para companhia de jardinagem 
para a limpeza da folha e remoçâo de 
neve. Àrea de Toronto corn inicio em 
Novembre. Tel.:905-762-l653. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodoméstïcos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

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

Sharp, General Electric, JVC. 

15SO St:eeles Ave. W. 
at Dufferin St. 

Tel: CSOS3 B6S-3734 
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Empregado para peixaria. 
Contactar Tony. Tel.:905-270-3l98. 

Barbeiro ou cabeleireira corn experiência. 
Tel.:4l6-534-0l76. 

Condutor corn carta A-Z. 
Tel.:905-738-6655. 

Padeiro corn experiência. 
Tel.:4l6-537-9352. 

Empregada de mesa com experiência. 
Tel.:4l6-534-0407. 

Pintor e instalador de armârios de cozinha 
corn experiência. 
Tel.:4l6-763-7l77. 

Pessoal para a construçào. Cont. Carlos 
Rodrigues. Tel.:4l6-722-8l03. 

Pessoal para trabalhar em canalizaçôes e 
esgotos. Tel.:905-888-9595. 

Pessoal para assentar blocos. 
Contactar Victor. Tel.:4l6-245-0000. 

Assine e divulgue Nome:  

O MILÉNIO   
Morada:  

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

para os EUA $75 e Europa $I30. 
Tel: { )   

Favas à Algarvia 
InCREDIEnTÊS: 

3,5 Kg de favas 
7 molho de hortelà 
1 morcela (chouriço mouro) 
150 gr toucinho 

(OnftCCflO: 
Descascam-se as favas e 
cozem-se num pouco de 
âgua temperada com sal 
e um molho de hortelâ. 
Depois de cozidas, 
escorrem-se bem. 
À parte, frita-se, em lume brando, a morcela 
cortada em rodelas e o toucinho cortado em 
fatias. Deita-se sobre as favas a gordura que se 
obtém. 
Tapa-se o tacho e agita-se de vez em quando 
sacudindo as favas. Esta operaçâo de cozer e 
agitar as favas deve ter no mâximo dez 
minutos. 
Deitam-se as favas numa travessa ou 
pelangana (tigela funda) e enfeita-se a 
superficie corn a morcela e as fatias de 
toucinho. 
Acompanha-se corn carapaus fritos e salada de 
alface. 

Mousse de Café 
InCREDIEnnS: 

* 6 ovos 
4 colheres de sopa de açucar 
(de preferência açucar amarelo) 
1 calice de licor de café 

* 50 grs de amêndoas peladas e moidas 
80 grs de chocolate de culinâria 
4 colheres de (café) de café instantâneo 
60 grs de manteiga 

(OnPECCflO: 
Derreta o chocolate partido aos bocados e a 
manteiga em banho-maria. 
Retire do lume deixe arrefecer um pouco e 
adicione as gemas batendo um pouco. 
Bata as claras em castelo, junte o açücar e bata 
até ficarem firmes, e reserve. 
Misture ao preparado de chocolate as 
amêndoas moidas, o licor e O café, mexa bem. 
Por fim envolva sem bâter as claras em castelo. 
Ponha a mousse numa taça ou em tacinhas 
individuals e leve ao frigorifico. 
Na hora de servir décoré a mousse corn uma 
roseta de chantilly e 2 grâos de café. 
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Mike Harris demite-se CRÔNICA À DISTANCIA 
Corn esta decisâo, Harris surprendeu amigos e inimigos 
O Premier do Ontario Mike Harris 
demitiu-se terça-feira do seu cargo, 
mantendo-se, no entanto, em funçôes 
até à realizaçâo da convençâo do 
partido para arranjar um substituto, o 
que deverâ acontecer nos prôximos 6 
meses. 
O anüncio foi feito na manhâ da 
passada terça-feira, apôs Mike Harris se 
ter reunido corn o seu partido e de lhe 
dar conta da sua decisâo que, 
acrescentou, é uma decisâo pessoal. 
Harris foi eleito premier do Ontario em 
1995, para o que muito contribuiu a 
politica de reduçâo de impostos ha sua 
"Common Sense Revolution", e foi 
reeleito em 1999. 
O seu governo foi entretanto abalado 
pelo modo como enfrentou a crise da 
âgua contaminada em Walkewrton. 
A decisâo de abandonar as suas 
funçôes prende-se principalmente corn 
a familia, segundo disse. Recordamos 
que Mike Harris se separou da sua 
mulher e que ambos estâo a tentar a 
reconciliaçâo. 
Por sua vez, a mulher do Premier 
declarou que ela nada tem a ver corn a 
decisâo do seu marido. Janet Harris 
disse que o seu marido se sente 
realizado corn tudo o que fez na sua 
carreira politica e que agora esta na 
altura de dar o lugar a outro. 
Acrescentou que é importante respeitar 
a sua decisâo. 
Depois de separados durante dois anos. 

Mike Harris admitiu recentemente que 
ele e a sua mulher estavam a tentar a 
reconciliaçâo. Durante aquele periodo, 
o Premier manteve sempre o contacte 
corn os sens dois filhos. 
Janet Harris diz ainda que acredita que 
o seu marido serâ relembrado como o 
melhor Premier do Ontârio 
Até às prôximas eleiçôes na provincia, 
Harris manterâ as funçôes de 
parlamentar por Nipissing. 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA. 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 
DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

I416)534ti520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - I416]5344i520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 

As Inauguraçôes, resposta à burguesia 
invejosa e âvida de poder 
Quem vive na Madeira, ou passou pelo 
arquipélago ao longo destes anos, 
depara-se-lhe um insôlito, em 
comparaçâo ao ritmo politico das outras 
Regiôes: 
Inauguraçôes todos os dias. 
E muitas destas, corn valores 
avantajados. 
Conseguir uma cadência destas, nâo é 
fâcil. 
Primeiro, é precise um enorme rigor de 
planeamento. 
Segundo, é necessâria a excelente équipa 
da Administraçâo Püblica 
madeirense, regional e 
autârquica, a todos os niveis 
de Funcionalismo Püblico. E 
uma équipa executiva 
mesmo boa em qualquer 
parte do mundo. 
Terceiro, é necessâria uma 
gestâo financeira, nâo sô 
rigorosa na consignaçâo e 
aplicaçâQ de verbas, mas 
também imaginativa, e ainda 
corn a solidez politica- 
formativa de nâo ceder à 
chantagem do "choradinho" 
localizado ou da demagogia do 
"bacalhau a pataco". 
Quarto, também é precise um 
acompanhamento decisor, dia-a-dia, por 
parte das lideranças do processo. 
Quinte, felizmente hâ também um 
sector privado que responde, muito 
bem, quer em termes de execuçâo de 
obras, quer em termes de novos 
investimentos. 
Sexto, e o fundamental. A qualidade, 
dedicaçâo e responsabilidade do 
Trabalhador Madeirense. 
Sétimo, a cooperaçâo cmca da maioria 
da populaçâo, às vezes até cedendo 
terrenes, outras vezes colaborando, 
apesar dos transtornos que as obras 
estejam a causar às respectivas casas ou 
négociés. 
Oitavo, também uma palavra à 
Comunicaçào Social da Regiâo 
Autônoma. Mostrando o que se faz, 
mais, ou menos conforme a respectiva 
orientaçào politico-editorial, esta 
Informaçào légitima acaba por motivar 
a populaçâo para um entusiasmo 

participative no Desenvolvimento 
Integral da Madeira e Porto Santo. 
Este ritmo de realizaçôes a que se assiste 
na Madeira, é a minha resposta a uma 
certa burguesia local, por snobisme 
sempre mal-dizente, no fundo corn a 
inveja de nâo serem eles o poder, para 
voltarmos ao tempo do feudalismo 
doméstico. 
Aliaram-se o conservadorismo 
explorador do passade e o pseudo- 
esquerdismo novo-rico de certo 
"socialisme" local, feito à custa do esforço 

püblico social-democrata, 
numa 'Trente comum" 
mafiosa, onde nâo contam 
ideais e principios, mas 
apenas dinheiro e poder. 
Numa arrogância habituai, 
lançaram-se uns pobres- 
diabos sem categoria 
intelectual e politica, para a 
frente dos partidos que 
controlam e pagam, e ficam a 
aguardar Jque estes "idiotas 
ùteis" façam o trabalho sujo 
de desgastar os politicos 
sociais-democratas. 

Entretanto, pavoneiam-se pelos salôes e 
pela Banca, corn um ar cretino de 
pretenderem ser "superiores" a nâo se 
sabe bem o que. 
Nos seus contactes corn Lisboa, 
nomeadamente entre criaturas do 
mesmo género e côr, "vendem" as piores 
"informaçôes" sobre a Madeira, 
procurando transmitir visôes 
catasfrofistas e de acinte pessoal. 
Dizem, no "jet-oito" das pastagens 
burguesas, que "vào isolar o Alberto 
Joào"!... 
Corja de patetas!... 
Esquecem que os tipos da mesma 
plumagem nas outras bandas, tâo 
maüzinhos como eles e porque para eles 
se estâo "nas tintas", acabam por vir 
"contar tudo", especialmente quando 
lhes intéressa. 
Quanto aos "idiotas ùteis" ao serviço 
desta mafia, contentam-se corn a 
fotografia nos jornais e o que eles 
chamam uma "acçâo", todos os dias. 
E eu vou inaugurando coisas novas. 
Pelo Povo Madeirense. 

Apresentada queixa em tribunal 
contra bin Laden 
Dois homens do Estado da Florida 
apresentaram queixa em tribunal 
contra o milionârio saudita Usama bin 
Laden, presumivel cérebro dos 
atentados de 11 de Setembro nos 
Estados Unidos, por ameaçar os norte- 
americanos. 
David Pitchford, que apresentou a acçâo 
judicial juntamente corn David Bruner, 
afirmou segunda-feira que bin Laden 
‘basicamente esta a ameaçar-me e 
também a cada norte-americano neste 
pais’. 
‘E contra a lei ameaçar alguém na 
Florida e corn base nisso estâ, de forma 

por ameaças 
deliberada, a provocar-me uma afliçào 
emocional’, denunciou David Pitchford. 
A queixa foi apresentada num tribunal 
do distrito de Fort Pierce, norte de 
Miami, onde os queixosos pediram 
100.000 milhôes de dôlares (21 milhôes 
de contos) de indemnizaçâo e um biliâo 
de dôlares por crime, mais os custos 
legais. 
Na acçâo judicial, que também inclui 
Ayman Al-Zawahiri, um dos assessores 
de bin Laden, os queixosos informaram 
que as ameaças lhes têm provocado 
desordens estomacais e alta tensào 
arterial. 
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Juventude Socialista 
em churrasco 
de convfvio 

Nesta festa churrasco- 
convîvio da JS-Toronto, 
deram a sua colaboraçâo as 
bandas locals "Filhos da Mae" 
e "Shedd", a Rita Melo e o DJ 
Eric T. 

Os componentes da JS- 
Toronto e seus amigos 
juntaram-se na sede-social 

do FC Porto de Toronto e no 
parque automôvel da Caldense 
Bakery para um salutar churrasco 
de convivio. 
Présente no acontecimento esteve o 
Deputado do Grupo Parlamentar 

do PS (Imigraçâo), Vitor Caio 
Roque, e o Vereador da Câmara ' 
Municipal de Tororito, Mario Silva. 
Os jovens socialistas locals 
lançaram uma pagina na internet, 
o que é "uma atitude inovadora e 
ütil", tal como salientou Caio 
Roque. A volta do fogareiro 
"saltitaram" corn apetite os jovens 

"coordenadores" Sonia 
Fernandes, Ana Bailâo, Ana 
Fernandes, Jamie Iria, entre 
outros, com a companhia de 
alguns "veteranos", tal como 
John Dias, Joel Filipe, 
Johnny Gonçalves, Vitor 
Caio Roque e Mario Silva, 
etc. 
A pagina na internet da JS- 
Toronto, para divulgaçâo e 
consulta, é: 
www.geocities.com/Js_toronto 

Parte do grupo coordenador e amigos da JS Torpnto. 

Uma festa que motivou interesse 
entre os jovens de Toronto pois, o 
campo politico entre nés, esta 
totalmente por 
desbravar. Se os 
jovens nâo se 
interessarem pela 
politica, quem se vai 
interessar, que 
politicos teremos 
amanhâ? 
As nossas felicitaçôes 
aos jovens da JS- 
Toronto pelo 
churrasco-convivio, 
pela sua pagina na 
internet e pelo 
acolhimento dado 
aos jovens em gérai, 
independentemente. 

da sua cor politica. 
É preciso que os ideais politicos nâo 
obscureçam as... ideias. 

Joel Filipe 
preparando o 
churrasco. 

*Espectaculares cozinhas, salas de estar estilo familiar, 
entradas elegantes e muito mais. 

*Paredes em tijolo, fachadas em pedra e algumas corn 
varandins e janelas espaçosas. Veja para acreditar! 

Sensacionais casas 
separadas em lotes 
de 36 e 45 pés 

Superbas casas 
semi-separadas em 
lotes de 30 pés 

RNWR 
905-456-1424 

!l98"n81’* 
WAN LESS, R P,. 

; FANCOR WAY w.:;: 

BOVAiRDDR- 

Prices subject to chsnge without notice. E.& O.E. Rluetrstions are artist e concept. 

Mon. - Thiirs. 1 pni - S pni, 
Sat. & Sun. Hol. il ain - 6 pni, 

Closed Fridays 

3 DECORATED MODEL HOMES Ninguém tern tanto para 
oferecer como FANDOR 
HOMES, no Meadows of 
Fletcher's Creek (norte da Bovaird Drive), em Brampton. Faça a sua escolha 
na mais fina selecçâo de casas separadas ou semi-separadas de Brampton. 
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Estamos aqui novamente 
para tentar esclarecer sobre 
um tema novo que esta 
surgindo: 
VINCULOTERAPIA 
Mas O que séria isso? 
E um trabalho corporal que 
visa ensinar ao nosso corpo 
como estar em Harmonia, 
Bem-estar, Contentamento, 
ter Atençâo e Consciência 
através do cuidado e carinho 
corn nossa Auto-Estima. O 
resultado é uma amizade 
maior conosco, corn o mundo e corn 
Deus. 
Quando foi que você sorriu pela ultima 
vez? 
Quando foi que recebeu um abraço 
fraterno e aconchegante? 
Quando foi que você olhou para 
alguém sem pedir nada em troca? 
Pois bem, se faz muito tempo, que você 
nem se lembra, entâo esta na hora de 
parar e refletir sobre sua Vida. Sobre o 
que estas fazendo delà. Os conceitos de 
“ser” e “ter” podem mudar o destino 
de Nossa caminhada. 
Conjugar apenas o verbo “ter” séria 
tentar preencher um buraco sem fundo 
que nunca nos traria Felicidade. 
Ô sentido da vida consiste no verbo 
“ser”, em buscar o que somos dentro 
de nos mesmos, em experimentar cada 
instante corn qualidade e substância de 
Paz e Bem-estar. 
E todas essas respostas você encontra 

na VINCULOTERAPIA. 
Este trabalho esta sendo 
oferecido em Toronto para 
Mulheres da Lingua 
Portuguesa, em aulas 
semanas de 2 boras de 
duraçâo (Segundas-feiras) às 
6.00 pm. Este Programa 
terâ duraçâo de 3 meses. 
Segundo o Facilitador e 
Professor do programa, 
Benedito José, todos nos 
necessitamos de energia 
extra para a semana, 

precisamos de Paz Interior para 
acalmar a nossa mente que sempre se 
ocupa em viver no futuro e se esquece 
do momento présente. 
Temos direito a Felicidade, mas no 
mundo de hoje, agitado, acabamos por 
eliminar nosso prazer de Viver em 
troca de um luta constante pela 
sobrevivência e dedicaçâo aos outros. 
Quando percebemos, jâ é trade e 
estamos doentes. Todos que buscam 
por Contentamento, Saüde, Equilibrio 
Emocional e Auto-Conhecimento, 
necessitam da terapia Corporal - 
Vinculo. 
VINCULOTERAPIA nâo é apenas 
um curso, é um agradâvel estilo de 
vida, onde se corne o sagrado alimenta, 
onde se respira o mais puro Amor. 
Para maiores informaçôes sobre 
Qualidade de Vida/Vinculoterapia, 
entre em contacta corn Benedito José. 
(416)825-4200 ou (416)2294952 

A Pi'lula Contraceptiva 
Naseau Hâ 50 Anos 
Comercializaçâo começou em 1960 
o contraceptivo oral foi descoberto 
por acaso, mas tornou-se um factor 
importante do desenvolvimento 
social no ultimo meio século 
No dia 15 de Outubro, hâ 50 anos, 
um grupo de cientistas conseguiu 
produzir uma forma sintética da 
hormona feminina 
progestorena num 
laboratôrio mexicano, a 
partir de uma espécie de 
inhame daquele pais. A 
ultima coisa que estavam a 
pensar fazer era produzir 
um contraceptivo seguro e 
eficaz, mas foi o que 
conseguiram: ali nascia a ^ - 
pilula contraceptiva, que 
muitos consideram ter 
estado na origem de muitas 
das grandes mudanças que 
se verificaram no mundo na segunda 
metade do século XX. 
O objectivo daqueles cientistas era 
produzir mais médicamentas de uma 
nova classe terapêutica, os chamados 
esterôides. Talvez um produto para 
tratar dores menstruais ou problemas 
de infertilidade. Nâo um comprimido 
que impedisse a ovulaçâo feminina e, 
desta forma, actuasse como um 

contraceptivo. Mas foi assim que a 
molécula isolada pela équipa de Cari 
Djerassi e Russel Marker foi 
comercializada, nove anos mais tarde. 
Ou seja, a pilula nasceu por mero 
acaso - e a sua paternidade é um 
bocado confusa; foi uma outra 

' équipa, liderada pelo 
^ endocrinologista Gregory 

A Pincus, que demonstrou as 
I possibilidades da molécula 

noretindronalO. Pincits era 
apoiado financeiramente 
por duas norte-americanas 
que se destacaram na defesa 
do planeamento familiar, 
Margaret Sanger e 
Katharine McCormick, e 
estava à procura do 
"preservativo perfeito". 
Independentemente, um 

outro cientista - FranL Colton -chegou 
aos mesmos resultados naquela 
altura. 
Meio século passado sobre a invençâo 
do comprimido que permite às 
mulheres controlar a sua fertilidade, 
o mercado de contraceptivos vale, a 
nivel mundial, quase 3000 milhôes de 
dôlares anuais (3300 milhôes de 
euros). 

cMhndiak CW’ims 

As uvas da California ià chegaram! 
A qualidade é excelente e a selecçâo de uvas ainda melhor. 
Escolha as uvas Sole Mio, Dutch Boy, Santa Clara, Columbine e tantas mais. 

QyiiûSÙ Q^fôHcilcdô prernium também jâ esta ao vosso dispor! 
Os melhores mostos do mercado corn os preços mais baixos que nunca. 

Red Juices 
Alicante 36.00 
Grenache 38,00 
Carrignane 38.00 
Ruby Cabernet 38.00 
Petit Syrah 46.00 
Pinot Noir 43.00 
Barbera 44.00 
Cabernet Sauvignon 4 7.00 
Meriot 47,00 
Montepulciano 48.00 
Cabernet Franc 48.00 

White Juices 
Thompson Mix 35.00 
Moscato 35.00 
Palomino 35.00 
Chenin Blanc 38,00 
Trebbiano 42,00 
Riesling 40.00 
Sauv Blanc 40.00 
Pinot Chardonnay 48.00 

Mondioie Wines 
98 Crockford Biv'd, 
Scarborough Ontario 
(one street east of Warden off Lcwrence) 

N< 

Hours of Operation 
in season 7 days a week 
8:00am - 8:00pm 
(416) 752-1Ô16 

o 
Ü c 
& 

q 

98 Crockford Blvd, 

Warden L't-r.'w 

As vasilhas de 30 litros, com sumo de uva, vindas de Italia, ja se encontram à venda. 
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Suecos cautelosos na 
Os jogadores da équipa sueca do Halmstad abordam 
com cautela o encontro de quinta-feira corn o 
Sporting, da primeira "mâo" da segunda eliminatôria 
da Taça UEFA, e traçam como objectivo nào sofrer 
golos em casa. 

O avançado Stefan Selakovic, melhor marcador 
da équipa, corn 13 golos no campeonato, considerou 

que sera dificil afastar os "leôes" e repetir a 
eliminaçâo de uma équipa portuguesa, depuis de no 
ano passado terem deixado o Benfica pelo caminho 
na primeira ronda. 
"Este jogo é diferente. O Sporting possui melhor 
équipa do que a do Benfica no ano passado", afirmou 
o goleador do Halmstad, que espera poder marcar 
contra o conjunto lisboeta: "Vou tentar, essa é a 

minha profissâo. Mas eles vâo tentar travar-me", 
frisou. 
Antevendo "um jogo complicado, porque o Sporting 
é uma équipa muito boa", Selakovic acrescentou que 
o ideal para o Halmstad era marcar golos e ganhar, 
mas sobretudo "é importante nâo sofrer golos". 
O guarda-redes Hakan Svensson espera um "bom 
jogo e equilibrado" corn o Sporting, que considéra ter 
"uma optima équipa", da quai o avançado Mario 

Jardel nâo é um desconhecido. 
"Jà ouvimos falar do brasileiro, que é um excelente 

recepçâo ao Sporting 
jogador dentro da grande area. Devem ter reparado 
que treinâmos tendo em atençâo esse aspecto", 
declarou Svensson. 
O guardiâo diz que, para o Halmstad, é muito bom 
defrontar um équipa forte como Sporting e deixou 
expresso o desejo de "poder repetir o feito da época 
passada corn o Benfica". Para isso, "era bom marcar 
um ou dois golos e nâo sofrer", sublinhou. 
Sobre a sua équipa, Svensson explica que sofreu 

poucas alteraçôes em relaçâo à temporada anterior, 
na quai foi campeâ da Suécia, e acrescenta que, 
apesar de ocupar actualmente o sexto lugar do 

campeonato, a duas jornadas do final e sem hipôtese 
de revalidar o titulo, esta ao esmo nivel de hâ um ano. 
Sob orientaçâo do técnico Torn Prahl, o plantel do 

Halmstad treinou num relvado secundârio do 
Estâdio Orjans Vall. A sessâo de trabalho de uma 
hora e um quarto, em que a defesa foi testada com 

insistência em lances de cruzamentos para a ârea, 
deixou perceber que o conjunto sueco poderâ alinhar 
num 4x4x2. 

Na ronda inaugural da Taça UEFA, o Halmstad 
eliminou os turcos do Genclerbirligi, garantindo 
primeiro um empâte na Turquia, corn um golo de 

Selakovic, vencendo depois em casa por 1-0, corn um 
tento precisamente de Arvidsson. 

Borussia Dortmund 2 
Boavista 1 ^ V 

o Boavista perdeu o comando do grupo B da Liga 
dos Campeôes ao ser derrotado pelo Borussia 
Dortmund, por 2-1, na Alemanha, e adiou para os 
ültimos jogos o "carimbo" da qualificaçâo, que 
chegou a ter em sua posse. 
A histôria voltou a repetir-se, dois anos volvidos, e 
depois de ter entrado a vencer (0-1), a formaçâo 
"axadrezada" permitiu a reacçâo dos alemâes que 
triunfaram corn golos de Ricken e Roller. 
O triunfo do Liverpool no recinto do Dinamo Kiev 
(2-1), permitiu aos "reds" assumir a liderança do 

grupo, corn mais um ponto do que o Boavista, que 
mantém intactas as hipôteses de qualificaçâo. 
O treinador Jaime Pacheco prometeu que ia 
"mexer" na équipa, dada a falta de aplicaçâo de 
alguns dos jogadores, e cumpriu fazendo alinhar 
no Westfalenstadium uma équipa diferente. 
Jaime Pacheco desfez a habituai équipa que por 
très vezes fez alinhar corn sucesso na Liga dos 

Campeôes, e recorreu a Rui Oscar, Mârcio Santos 
e Bosingwa para jogar de inicio, em detrimento de 
Petit, Glâuber e Silva. 

O brasileiro goleador rotulado de "pistoleiro", que 
soma très golos na prova, foi remetido à condiçâo 
de suplente, numa atitude arrojada de Pacheco 
tendo em vista aumentar o rendimento ofensivo 
daequipa. 
Mattias Sammer, por seu lado, sem poder contar 
corn o brasileiro Mârcio Amoroso, por castigo, 
recorreu a Lars Ricken para suprimir a falta de um 
dos municiadores do "gigante" Roller. 
Os minutos iniciais da partida foram animados, 
embora sem situaçôes de perigo ou oportunidades 
de golo évidente para qualquer das balizas, e 
pertenceu ao Boavista a primeira visita à ârea 
adversaria. 
A "asa" Alexandre Goulart, Mârcio Santos e Duda 

obrigou o guarda-redes Lehmann, que esteve em 
düvida até à ùltima da hora corn problemas na 
mâo, a antecipar-se e a resolver a situaçâo. 
O "central" Paulo Turra viu o cartâo amarelo aos 
04 minutos, por uma entrada por trâs a um 

contrario, e viu "agravada" a sua situaçâo de 
"policia" de Roller jâ que nâo poderia cometer 

% 
) 

mais 
nenhum deslize. , 
O Boavista passou 
por algum sufoco 
corn o impeto inicial 

dos alemâes, que 
jogavam o tudo ou nada'\^^ 
na procura da vitôria, e aos^ 
15 minutos foi Roller a nâo chegar a um 
cruzamento da direita. 
Aos 21 minutos, foi a vez de Rosicky procurar sem 
sucesso colocar a bola na cabeça de Roller e no 
minuto seguinte o perigo surge na forma de 
Ricken, que centra contra um contrârio. 
O Borussia instalou-se por minutos no meio campo 
dos portugueses e Jaime Pacheco - advertido 

verbalmente pelo ârbitro aos 14 minutos - mandou 
a équipa subir no terreno e sacudir a pressâo. 
Sanchez, aos 25, cobrou um livre à figura de 

Lehmann, e pouco tempo depois foi a vez de 
Mârcio Santos, pela direita, procurar surpreender 
o guarda-redes alemâo corn um "chapéu" curto. 
Aos 28 minutos, Ricardo tira a rouba da cabeça de 
Roller, numa fase em que o encontra estava algum 

incaracteristico, para aos 31 ser Stevic a procurar a 
sorte num cabeceamento por cima. 
O Boavista chegou à vantagem aos 33 minutos 
num grande golo de Alexandre Goulart (0-1), que 

explorou a posiçâo de Lehmann com um remate 
tenso e colocado ao ângulo superior da baliza 
alemâ. 
Aos 34 minutos, Ricardo foi obrigado a ceder 
canto, colocando cobro a uma situaçâo ofensiva 
do Borussia, e aos 36 foi a vez de Duda ganhar um 
ressalto mas dar mais um toque e perder o 
contacte corn a bola na ârea contrâria. 
Até ao intervalo, cantou-se o malhâo e o hino 

nacional, pelos mais de 400 ruidoso adeptos 
portugueses (nâo sô boavisteiros) présentes nas 
bancadas doo estado alemâo. 
Na segunda parte, o Borussia entrou determinado 
a mudar o rumo aos acontecimentos e çonstruiu 
nos minutos iniciais uma mâo cheia de 

oportunidades que sô nâo resultaram em golo pela 

FC Porto 3 
Coltic 0 
Um FC Porto ambicioso e autoritârio venceu 
hoje o Celtic por concludente 3-0 e ficou em 

posiçâo privilegiada no grupo E da Liga dos 
Campeôes, numa noite em que brilhou a 
"estrela" de Clayton. 

Apesar de actuar sob forte pressâo derivada da 
imprescindivel necessidade de conquistar os 
très pontos, os "dragôes" exibiram-se de forma 

categôrica e sô os seus habituais problemas de 
finalizaçâo impediram um resultado mais j 
volumoso. j 
A postura do FC Porto foi premiada corn um <■ 
resultado que lhe dâ vantagem no confrontô 
directo corn o Celtic em caso de desempate, o 
que dâ uma motivaçâo extra ao conjunto de 
Octâvio Machado na hora de encarar os dois 
jogos decisivos. 
A vitôria portista, que pecou por escassa dado 
o numéro golos desperdiçados, confirmou a 

sua superioridade em jogos nas Antas corn i 
formaçôes escocèsas e motivou o forte apoio j 
dos adeptos que ultimamente têm "brindado" a j 
équipa corn assobios. 
O temivel contra-ataque do Celtic - que este I 
ano resultou em dois golos no recinto da i 
Juventus e très no do Ajax - foi completamente i 
anulado pelos "azuis e brancos", que nâo I 
deram espaço de manobra ao temivel Larsson 

e ao seu companheiro Hartson. | 

prestaçâo de Ricardo e inoperância dos seus 

avançados. 
O golo da igualdade surgiu por Lars Ricken (1-1), 
aos 50 minutos, numa jogada de génio de Roller, 
que desmarcou o seu colega corn um toque de 
calcanhar. 
Galvanizados pelo golo que reabriu a hipôtese de 
se manterem em prova, os alemâes partiram de 
forma decisiva à procura da vitôria, surgindo corn 
mais frequência junto da ârea do Boavista. 
Stevic, aos 55 minutos, obrigou Ricardo a defesa 
atenta e aos 56 foi Roller que, "apertado" por um 
contrârio, entrou na ârea e rematou para o 

guarda-redes português ceder canto com uma 
palmada. 
A formaçâo "axadrezada", jâ corn Petit e 

Martelinho em campo, procurou sem êxito 
contrariar o ascendente da formaçâo germânica, 
que ameaçava dar a volta ao marcador a qualquer 

altura. 
Frechaut, aos 62 minutos, procurou surpreender 
Lehmann com um remate de longe, e aos 68 o 

Borussia Dortmund chegou à vantagem corn um 
golo de Kkoller (2-1), a passe de Rosicky na 
direita. 

Jaime Pacheco recorreu entâo a Silva, que 
substitui Alexandre Goulart, aos 70 minutos, e 
procurou em 20 minutos inverter a tendência do 
jogo e evitar que se repetisse a histôria de hâ dois 
anos. 

Aos 71 minutos, o Borussia desperdiçou de forma 
escandalosa uma oportunidade para "matar o 
jogo", corn Roller a servir Sorensen e este, de 
baliza aberta, a nâo acertar na bola. 
O Boavista chegou aos 73 minutos corn perigo à 
baliza do Borussia, uma jogada de entendimento 

entre Martelinho e Silva que terminou corn uma 
estirada do guarda-redes Lehmann. 
Aos 91 minutos, foi a vez de Ricardo negar o golo 
a Ricken, corn uma palmada a sacudir a bola por 
cima da sua baliza. 
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ClÂassi(^icxtçâû 
Equipas I V E D M S P 

tBiaWtSTA 
2 FC PORTO 
RBENFiCA 
4SP0RTIN8 
iBBIIliABXES 
6BEIRA-MAR 
IMABiTIMO 
OBRABA 0 
BBiimCERTE I 
10FARENSE 0 
tlBElIHlISES 0 
12ALWERCA 0 
IBSETiBAl 8 
14H.LEIRIA 8 
BiSANTACUlBA 9 
16P.FERREIRA 8 
ITSALBIEiRBS 8 
18WARZIM 8 

6 1 
5 1 
3 $ 
4 
4 
3 

2 
0 

1 3 
1 3 

15 
16 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 3 
1 5 
2 1 
1 2 

2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
5 
5 

8 18 
5 16 

15 11 14 
14 9 13 
9 12 13 

15 13 12 
13 11 12 
14 6 11 
8 10 n 
8 11 11 

12 13 10 
11 15 10 
13 12 10 

8 10 
15 9 
8 

15 
18 

8 
8 
8 
5 
8 

Resultadosi 
(8^ jornada) 

V. Guimaries - Btairisu, 2-0 

■noa-Sowtiiia,2-l 

re Pana-Salgatini 3-0 

Santa Clara - P. farraira Tl 
Uverca - VMrla Setaiial. Tl 

Cil Vicanta-Vantai. TO 

Faransa-Maitaina.2-1 

Batanansas - Btara-Mar, T5 

(9^ jornada) 
Marttina-V.Gnimarias 

FC Parta-BalaaaaMs 

Banfica-GHVlcaata 

Baaatata - Saarttai Braia 

Baira-Mar-Mvarca 

Varzini-Faransa 

Salaaairas-P. Farraira 

V.SatÉliai-N.lalria 

Snarttag-Santa Clara 

iP « « » ^ - ï # 

U 1-1 
PORTUCUtSfl DE fUTEDOL 

^ % PROEISSIOnflL % 
• I  • Z. 

O MILENIO 

E 
S) goEios 
FARY Faye (Beira-Mar) 

Mario JARDEL (Sporting) 

5 goIl<os 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

4 goloa: 

Joâo Fernandes "NECA" (Belenenses) 
ZÉ ROBERTO de Moura (Braga) 
Celso Neves "CAJU" (Alverca) 
Marins NICULAE (Sporting) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 

PORTUCUESfl DE fUTEDOL 
PROEISSIOnflL 

dâassii^lcaçàû T^jisuâtados 
Equipas 

IHACiONAl 
2ACA0ÉMICA 
SCRAVES 
4AVES 
SCAMPAMAieR. 
6 NAVAL 
7EST.AMAB0RA 
8P0RTIM0N. 
9ESPIHI0 
100VARENSE 
HLEÇA 
12 BNlIO LAMAS 
ISMBREiBENSE 
14 RIO AVE 
15PINAFIEL 
16MAIA 
ITILIVEiBENSI 
18MAR/FEL 

8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
0 

17 
17 
16 
16 
15 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
0 

Olivaimiisa - Panalial, 1-1 
RiaAva-Acadimica, 2-2 

Unida lamas - Basa. Avas, V9 
Partfmanansa - Naval r Mata. 2-2 

laça-Naclanal 1-2 
So. Espinha - Basp. Chavai 3-1 

Ovaransa - Estrala Amadara. 3-1 
Maia-Mareiransa. 2-2 

ÜMVwmaMrapii ■ Mro/riliyilni. >*«*. 
a Kuarlv MMIM 'ctn'MMM. 

fDzàxima ^^zna^a 

Panalial - Partimanansa 
Naval - Campamaiaransa 

Ovaransa-Mivairansa 
Marairansa-laça 
Naclanal-RlaAva 

Avas-SparttaBEspIniw 
Estrala Amadara - Cliavas 
Académica - Oriia lamas 

Marca/Fslpnsb'as - Mais, adiada. 

(a) Adiado até decisâo final do proctssa 
disciplinar instaurado ao Marco. 

Equipas 

1MICAELENSE 
2HiyiLL 
SSTJLNTdNIl 

llj 4PRJUENSE 
im SNUBJLUIU 

BâGIU 
7 SANTIAGO 
8ANGRENSE 

M 

i P 

5 13 
4 9 
5 
5 
4 
5 
5 
5 

9B0AVISTARIB. 5 
lOFlAMENGOS 5 

9 
8 
7 
5 
4 
3 
2 
2 

l^jzsuù^tados ^ 
BoHla-FlainaniasO-O 

Santa AntMa - Baavista 
Ribairlnlia 0-0 

Santiaga-Praianse.T1 
Fayal - Madalana. TO (iRtimnpMa 

los 40 miRitas Oivldo ao mau lampe) 

Angrense - Micaalansa. 0-1 

fDzôxuna 
Flamengos-Angrense 

Boavista Ribeirinha - Agnia 
Praiense - Santo Antonio 

Madalena-Samiaga 
Micaelonse-Fayal 

Jvrnal 
Miléni«« 

.O seu semanârio . 

Beitntnsts: 

José Anténio Manas absolvido 
do crime de peculate 
O antigo présidente do 
Belenenses José 
Antonio Matias foi 
absolvido do crime de 
peculate pelo colectivo 
de juizes da 2^ vara do 
Tribunal da Boa Hora. 

Segundo o acôrdâo do colectivo de 
Juizes, presidido por Joâo Reis 
Carrola, nâo foi provada a intençâo 
da utilizaçâo do dinheiro recebido 
para beneficio prôprio do arguido 
nem de terceiros, apesar de ter 
ficado provado que José Antonio 
Matias recebeu o referido dinheiro 
em cheques e letras. 
"Embora tenha ficado provado que o 
arguido recebeu cheques e letras o 
tribunal nâo deu como provada a 
intençâo de utilizaçâo do dinheiro 
para beneficio prôprio ou de 
terceiros", explicou à agência lusa o 
advogado do Belenenses, Francisco 
Teixeira da Mota apôs a leitura do 
acôrdâo, que demorou cerca de 1,5 

minutos. 
O causidico do Belenenses nâo sabe 
ainda se vai recorrer da sentença, 
necessitando primeiro de falar corn 
o seu cliente. 
A acçâo contra José Antônio Matias 
foi movida pela actual direcçâo do 
Belenenses, que acusou o antigo 
présidente de crime de burla e 
apropriaçâo de dinheiro do clube. 
A procuradora do Ministério 
Pùblico, Filoména Oliveira, tinha 
pedido dois anos de prisào pelo 
crime de peculate, mas, nas 
alegaçôes finals, reconheceu que nâo 
ser possivel provar que tenha havido 
apropriaçâo ilicita de dinheiro. 
A procuradora apenas encontrou 
provas de crime de peculate e 
apropriaçâo de um cheque passade 
pelo Sporting (cerca de 5.000 
contes), destinado ao pagamento da 
transferência do futebolista 
moçambicano Chiquinho Conde. 
Ainda nas alegaçôes finals, o 
advogado Teixeira da Mota, pediu a 
condenaçâo do arguido pelos crimes 
de peculate, por apropriaçâo de 
letras, cheques e dinheiro, e de 
abuse de confiança dos membres da 
Direcçâo do clube. 

No entante, o causidico considerou 
que ficou por provar se essa 
apropriaçâo foi "légitima ou 
ilegitima", pelo que a acusaçâo 
pediu uma condenaçâo penal e civil, 
corn o pagamento de uma 
indemnizaçâo ao clube, facto que 
nâo foi aceite pelo tribunal. 
No final da leitura do acôrdâo José 
Antônio Matias era um homem 
visivelmente emocionado, 
considerando que foi feita justiça. 
"Nâo estou nem satisfeito nem triste, 
apenas convicto que a justiça 
definiu a verdade que existia hâ seis 
anos. Depois de um processo tâo 
longo julgo que este é o desfecho 
Justo", afirmou o antigo dirigente 
"azul". 
Para José Antônio Matias a decisâo 
do colectivo de juizes foi "uma 
vitôria para o Belenenses". 
A advogada de defesa, Isabel 
Duarte, estava igualmente satisfeita 
corn o resultado. 
"F évidente que estamos satisfeitos, 
mas corn a consciência de que o caso 
pode ainda nâo ter terminado. As 
provas que temos em nosso poder 
faz corn que estejamos seguros", 
referiu. 
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Cinco jogadores do Chelsea 
recusam viagem a Israel 
A équipa de futebol do 

Chelsea seguiu para Israel, 

para jogar corn o Hapoel 

de Telavive na primeira 

"mâo" da segunda 

eliminatéria da Taça 

UEFA, sem cinco 

jogadores, que ficaram em 

Londres, invocando 

motivos de segurança. 

A équipa partiu para Telavive 
sem os Franceses Emmanuel 
Petit e Williams Gales, o 
espanhol Albert Ferrer, o inglês 
Graeme Le Saux e o islandês 
Eidur Gudjohnsen. 
O clube dera aos jogadores a 
opçào de viajar ou nâo, devido 
à constante violência no 
Médio Oriente e aos 
acontecimentos que se 
seguiram aos atentados 
terroristas contra Nova lorque 
e Washington, em 11 de 

Setembro. 
Um sexto jogador, o defesa 
francês Marcel Desailly, 
também nâo seguiu viagem, 
mas informou que a ausência 
se dévia a uma lesào no tendâo 
de Aquiles e nâo a razôes de 
segurança. 
"Demos aos jogadores a 
possibilidade de escolha e 
respeitamos a decisâo que 
tomaram", disse o director do 
Chelsea, Colin Hutchinson. 
"Nâo forçâmos nenhum 
jogador a efectuar a viagem e 
ansiamos por realizar o jogo. 
A UEFA insistiu em que o jogo 
tem de se realizar-se e, no 
sâbado, enviou-nos as suas 
instruçôes. Compreendemos 
as preocupaçôes dos 
jogadores, mas temos a 
obrigaçâo de realizar este 
jogo, se queremos continuar 
na prova", acrescentou. 
Hutchinson disse ainda que 
séria um mau precedente se o 
Chelsea nâo comparecesse ao 
jogo- 

"Se tivéssemos desistido, a 
desistência sô resultaria num 
castigo e teriamos dado um 
mau exemplo ao futebol 
europeu e dado o inicio â 
fragmentaçâo do futebol 
europeu. 
"Se nos tivéssemos recusado a 
ir a Israel - prosseguiu 
Hutchinson - entâo alguns 
clubes poderiam, no futuro, 
recusar-se a viajar a paises 
como a Russia ou a Turquia, e 
isso nâo séria bom." 
A UEFA, por seu lado, 
comunicou ao Chelsea que 
nâo séria penalizado por jogar 
por uma équipa desfalcada. 
"Temos a certeza de que nâo 
sera aplicado um castigo", 
disse terça-feira um porta-voz 
da UEFA. 
"Passa-se o mesmo do que em 
caso de lesôes. Hâ uma lista de 
25 jogadores elegiveis 
elaborada no inicio da época e 
os clubes têm de escolher 
jogadores desses 25", 
acrescentou o porta-voz. 

Portugal sobe 
ao quarto lugar do 
raukiug da FIFA 
Portugal subiu ao quarto lugar do "ranking" da 
Federaçâo Internacional de Futebol (FIFA),divulgado 
esta semana, ex-aequo corn a Itâlia e atrâs do 
intocâvel "trio" formado pela França, Brasil e 
Argentina. 
Os 47 jogos tidos em consideraçâo no ultimo mês 
permitiram também â Repùblica Checa chegar ao 
"topo" dos dez melhores. Uma situaçâo que contrasta 
corn a Alemanha, pais que voltou a perder alguns 
lugares, descendu ao 14/o posto. 
Realce também para o Equador, praticamente 
qualificado para o primeiro mundial da sua histôria, 
que subiu oito posiçôes no "ranking" da FIFA, 
embora a progressâo mais vincada pertença â 
Venezuela (89/a), corn a subida de 15 lugares. 

iTflllB: 

Aprovada neva lel centra vinlêncla nos estàdlos 
O Senado italiano aprovou em definitivo o decreto- 
lei de combate à violência nos estâdios de futebol 
proposto em Agosto pelo Governo e sujeito a varias 
alteraçôes pela câmara dos deputados. 
No texto inicial, as forças da ordem ficavam 
habilitadas a procéder a detençôes em "quase- 
flagrante-delito", ou seja, até 48 horas apôs o acto 
cometido, ficando o infractor sujeito a comparecer 

compulsivamente perante o juiz. 
Esta disposiçâo foi abandonada. Corn a nova 
formulaçâo do texto, caso os infractores nâo sejam 
apanhados em flagrante delito, a sua detençâo 
deverâ ser ordenada pelo juiz. 
O decreto-lei havia jâ entrado em aplicaçâo na 
primeira jornada da Liga italiana, a 26 de Agosto. 
A nova Lei prevê ainda sançôes mais pesadas para 

os desordeiros, nomeadamente penas de prisâo de 
seis meses a très anos para quem arremessar 
objectes para o interior dos relvados, enquanto os 
culpados por invasâo de campo podem sofrer penas 
de prisâo de seis meses. 
As imagens de video e fotogrâficas podem também 
passar a ser utilizados nos inquéritos de 
identificaçâo das pessoas. 

Maradona operado ao 
monisco direito 
o antigo futebolista argentine Diego Maradona 
foi operado, terça-feira â noite, ao menisco do 
joelho direito numa cllnica da cidade 
colombiana de Cali, revelaram fontes médicas. 
Maradona, que terça-feira chegou à cidade para 
se submeter a um tratamento de emagrecimento, 
foi internado na Clinica Belalcâzar para ser 
operado ao menisco. 
O médico colombiano Mauricio Vergara 
afirmou que Maradona sofria de fortes dores no 

joelho direito, castigado por varias lesiones 
anteriores e por exercicios intensives de 
musculaçâo que executou recentemente para 
estar em forma durante a homenagem que vai 
receber a 10 de Novembre. 
O période de recuperaçâo da estrela argentina 
esta calculado em très semanas. 

MASTER 
VALTER SîlVlSTiOE 

WORLD CHAMPION 

576 K.ogerSi Ilt>»4 
Toronto, Ontario, M6M 166 

Tc! (416) 656-5554 
^ www.microlab.cà/ --Mlvestrc; 

“Desenvolva a coragem que nécessita para se sentir melAor” 

Music Sk Video 

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

416-539-0536 

FINANCIAMENTOS 
Hipotecas e Empréstimos 

Financlamento 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 on “Jo" 

Tel.: 416-7914182 
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■•■fiea lit aMiiniiM 0 Vin niiliait- 
Guimarâes e Sp. Braga fizeram "bailar 
O vira minhoto" ao lider BOAVISTA e 
ao aspirante SPORTING. 
O FC Porto com toda a tranquilidade, 

jâ chegou ao topo, estando isolado na 
segunda posiçâo, muito perto de 
ultrapassar os axadrezados. Mais uma 
"escorregadela"... e pronto! 
O BENFICA, que poderia ser o mais 
beneficiado corn o "vira minhoto", nâo 
foi capaz, mais uma vez, de ganhar à 
Uniâo de Leiria. O Benfica "virou" no 
"empata" da época, alias, à 
semelhança do treinador que tem. O 
primeiro nâo ganha, o segundo nâo 
sai... 
Enfim, lâ continuam na terceira 
posiçâo. 
Por falar em "empatas", o Santa Clara 
empatou corn o Paços de Ferreira (1-1) 

e, o Alverca, teve a mesma "gentileza" 
para corn o V. Setübal. O Varzim e o 
Maritime nâo receberam tais 
"simpatias", foram derotados nos 

estâdios do Gil Vicente e 
do Farense, 
respectivamente, pela 
diferença minima. Mais 
"antipâtica" ainda foi a 
"tareia" dada pelo Beira 
Mar dada no Restelo ao 
Belenenses, por ,5-1, corn 
4 golos do ponta-de-lança 
senegalês Fary, agora 
lider dos marcadores. 
A 9a. Jornada, vem logo a 
seguir aos importantes 
jogos dos "Europeus de 
Clubes"-UEFA e Liga dos 
CAMPEÔES-, 
B o r U s s i a - 
Boavista, Porto- 

Celtic e Halmstads-Sporting, 
o que obriga a um esforço 
duplo aos atletas em 
compita. 
Vejamos os jogos: 
Sexta-feira, dia 19, às 16h00, 
Maritimo-V. Guimarâes, 
corn transmissâo na SporTV. 
Sâbado, FC Porto- 
Belenenses, âs 14hl5, corn 
transmissâo na RTPi e, 
àsl4h30, Benfica-Gil 
Vicente, com transmissâo na 
SIC. 
As 16h30, Boavista-Sp. 
Braga, com imagens 

jfii. je*..A-JS* 

A® 

tclevisivas na SporTV. 
Domingo, dia 21, às llhüO, 
Beira Mar-Alverca; Varzim- 
Farense e Salgueiros-Paços 
Ferreira. O V. Setübal-U. 
Leiria, às 15h30, sera 
transmitido na, SporTV. 
Na segunda-feira, o ultimo 
jogo da Jornada 9, às 15h30, o 
Sporting-Santa Clara, corn 
transmissâo na SporTV. 
Bonito, nâo é? 
Uma Liga'2001, bem 
quentinha. 

JMC 


