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No passado dia 19 

de Outubro, na sala 

de recepçôes da 

cada vez mais 

atractiva Casa do 

Alentejo, em 

Toronto, teve lugar 

a cerimonia de 

abertura oHcial da 

XVII SEMANA 

CULTURAL 

ALENT^ANA'2001, 

que terà o seu 

encerramento, 

Sabado, dia 27. 
12> 

Nâo é fàcil atingir em tào pouco tempo, 

tudo quanto jà conseguiu a Associaçâo 

Migrante de Barcelos. Em très anos de 

existência, comemorados no dia 20 de 

Outubro de 2001, no Dundas Banquet 

Place, em Toronto, os barcelenses de 

Toronto jâ têm sede propria, equipa de 

futebol (o Gil Vicente, por onde tudo 

começou...), um Rancho Folclorico - 

agora estreado- e muitos sonhosi 
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COMUNIDADE 
Quinta-feira, 25 Outubro, 2001 

O MILéNIO 

sem vertebras 

-Os jovens nâo andam nada bem! 

Esta frase surpeendeu-me logo pela manhâ. E 
dita pelo colega de trabalho mais jovem. 
Indaguei as razôes da frase e, sem surpresas, 
escutei o relato. 
O meu colega, depois da meia-noite, foi forçado 
a deslocar-se de emergência ao Western 
Hospital, em Toronto, com uma pessoa de 
familia. A falta de pessoal bem conhecida e jâ 
mais do que propagandeada -mas sem 
resultados prâticos-, fez com que o meu colega 
estivesse até cerca das 4 da manhâ na 
emergência (?) do Hospital. Enquanto 
aguardava a sua vez, foi apreciando as entradas 
e saidas na Emergência. A maioria dos que 
necessitaram de cuidados médicos naquele 
periodo, eram jovens. Muito jovens mesmo. 
Entre os 15 e os 18 anos, mais ou menos. 

Um deles, português (a mâe falou varias vezes 
em português com ele), tinha a cabeça toda 
golpeada de uma zaragata. Sofreu a bem sofrer 
com o tratamento que Ihe foi minestrado. As 
suas goelas fizeram-se ouvir pelo corredor. Saiu 
da enfermaria com um enorme "turbante 
branco", a cobrir-lhe a cabeça e os queixos. Um 
outro, sul-americano, com aspecto de quern jâ 
vinha "bem aviado" de droga, pingava sangue 
da cabeça, devido também a uma rixa. Nâo so 
estava em mau estado como ainda vinha com 
vontade de implicar, particularmente, com a 
enfermeira de serviço. Um outro ainda, entrou 
em maca, com policia à volta, muito mal tratado 
e, pareceu-lhe, em estado de coma, ou, talvez, 
apenas desmaiado. Nâo soube pormenores, mas 
aquele moço nâo estava com muita "saüde", nâo 
senhor. Dai a frase do nosso jovem colega: 
-Os jovens nâo andam nada bem! 

Pois, nâo! Quando, por razôes que sô eles e seus 
pais saberâo, andam pelas ruas, bares ou outros 
antros do género, depois da meia-noite, muita 
coisa anda mal, nâo apenas os jovens. 
A sociedade de consumo nâo dâ tréguas! Quem 
quiser usufruir dos gozos da noite, do muito que 
oferecem por ai, tem de pagar a factura. E, às 
vezes, até corn a vida. Meu caro jovem, 
companheiro do dia-a-dia, julgo que essa 
passagem râpida pela emergência do Hospital, 
foi uma liçâo de vida maior do que as muitas 
teorias que te possam apresentar. Se quiseres 
assimilar o que viste e sentiste, serâs corn 
certeza compensado no futuro. 
E os teus filhos também! 
Isto, sem paternalismes! 

JMC 

com os leitores 

Olé, nossa gentie de 
1:odos os dias! 

Vem af o dia de "pôr a 
mascara" para brincar um 
pouco às bruxas e coisas 
do généra. Nâo esqueçam: 
ha quem nâo saiba 
brincar! 

Tenham cuidado corn as 
vossas crianças, em 
todos os momentos. 
Informâmes que a St. 
Anthony Church esta a 
receber doces (candies) 
para serem enviados ao 
Dr. Simone's Canadian 
Food For Children. A 
campanha CANDIES 
FOR KIDS começa na 
Igreja dia 3 de 
Novembre e terminarâ a 
17. Info: 416 530-9967. 
Falem corn o Steve 
Quintal, responsâvel 
pela campanha. 
Por outro lado, estâmes 
também na época das 
constipaçôes e gripes. 

Pelo menos os de maior risco, crianças, doentes e 
idosos, devem receber a vacina contra a gripe. E 
o minimo que podem fazer por vôs prôprios. 
Quem vos avisa... amigo é! 

Na Casa do Alentejo, em Toronto, prossegue a 
XVII Semana Cultural Alentejana. Hoje, quinta- 
feira, jantar e Noite do Talento Local, corn 
Profirio Ribeiro, Carlos Borges, Minah Jardim e 
o Grupo de Ginâstica Ritmica da Casa do 
Alentejo. 
Sexta-feira, dia 26, alomoço e jantar, regionais. 
Noite "Ecos do Alentejo", corn intervençôes da 
Dra. Maria Eduarda Faria da Rosa e do Professor 
Francisco Pereira e espectâculo corn os Grupos 
Corais e Ranchos Folclôricos da Casa do 

Alentejo, Rancho Coral Etnogrâfico de Vila 
Nova de Sâo Bento (Alentejo) e Tony Gouveia & 
Eddy Câmara (Kitchener). 
Sâbado, dia 27, encerramento da Semana 
Cultural Alentejana. "Baile no Alentejo", 
animado pela excelente acordeonista Maria 
Adélia Botelho. 
Podem ainda apreciar as exposiçôes de pintura, 
escultura e artesanato dos artistas Américo 
Ribeiro, Antonio Gomes, Francisca Lücia 
Romeiro, Luis Palaio, Mauricio de Almeida e 
Sérgio Freire. Informaçôes: 416 537-7766. 
Nâo faltem na Casa do Alentejo, em Toronto. 

A jovem e bonita JESSICA 
AMARO, realiza a festa de 
apresentaçâo do seu novo 
trabalho gravado, dia 11 de 
Novembre, no salâo da 
Igreja de Santa Maria, 
em Hamilton, com 
inlcio às 13h30. 
Almoço, variedades e 
prémios. Dâo a sua 
contribuiçâo à 
jovem Jessica 
Amaro, os colegas 
Steve Medeiros, 
Mikâ e, Marc Dennis, 
vindo dos EUA. 
Para fechar a festa, 
Jessica Amaro, 
cantarâ todas as 
cantigas do seu novo 
trabalho. Parabéns à 
jovem intérprete. 
Informaçôes: 
1-905-549-8072. 
Agradecemos o 
simpâtico convite que 
nos enviou. 
Felicidades, 
Jessica Amaro! 

"RECORDAR É VIVER", 
um convlvio dos oriundos 
de Sâo Roque, Ilha de Sâo Miguel. Uma festa que 
jâ se raliza pelo quinto ano consecutive. Os 
fundos angariados no "V Jantar de Convlvio 
Familiar de Sâo Roque", serâo para apoio à 

terceira idade e crianças. Esta festa terâ lugar no 
Sâbado, dia 17 de Novembre, no Portuguese 
Community Centre Hall, no 27 Fisherman Drive, 
Unit 19, em Brampton, com inicio às 19h00. 
Variedades corn Michelle Tavares e baile corn o 
DJ-Black Magic. 
Para réservas ou informaçôes, contactem o casai 
Luis e Gabriela dos Reis, pelo telefone: 416 265- 
7484. 
Parabéns aos sâoroquenses pela louvâvel 
iniviativa. 

O Vitoria de Setùbal Club of Toronto, comemora 
o seu Vigésimo Oitavo Aniversârio, na sexta- 
feira, dia 23 de Novembre, corn um Porto de 
Honra, na sede-social, 1166 Dundas St., W., pelas 
20h00. 
Agradecemos reconhecidos o convite e 
desejamos as maiores felicidades. 
Para réservas ou mais informaçôes sobre o 
programa da festa comemorativa do aniversârio 
dos "vitorianos" de Toronto, contactem o 
présidente da colectividade José da Rocha, pelo 
telefone: 416 534-4417. 

A Casa dos Açores de Toronto vai realizar a sua 
"V SEMANA CULTURAL AÇORIANA", na sua 
sede-social, a partir do dia 4 de Novembro, corn 
recepçâo pelas 17h00. A Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontario e à Casa dos 
Açores agradecemos o convite para estarmos 
présentes na recepçâo de boas vindas ao 
Embaixador de Portugal, Dr. José Luiz Gomes. 
A "Açorianidade" - O Homem, a Obra, o Tempo 
e a Distâneia", é o tema da V Semana Cultural da 
Casa dos Açores'2001, em Toronto. 

Bom, para terminar, nâo percam a oprtunidade 
de participarem no Domingo, dia 4 de 
Novembro, no grande e ünico concerto dos 
SANTAMARIA, no Mississauga Convention 
Centre, na Darry e Hurontario, às 16h00. Os 
bilhetes estâo à venda na CIRV-fm. Informaçôes: 
416 537-1088. 

Desejo-vos dias felizes, corn muita saüde e cheios 
de diversôes. 
Ciao. 

JMC 
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CACÉM: Inauguraçâo, sexta-feira, do "monumento do caracol", uma iniciativa da Comissâo de Utentes 
do IC 19, numa forma simbôlica de protesto contra a falta de acessibilidades a Sintra. 

FOTO INÂCIO ROSA/LUSA 

Jovem de 15 anos fazia négocié para traficantes 
Os quatre traficantes foram 

apanhados no Bairro Jamaica, 

no Fogueteiro. Agentes da FSP 

da Torre da M2uinha detiveram 

quatre traficantes, no 

Fogueteiro, dois dos quais 

usavam um mener de 15 anos 

para venda de droga. 

Os quatre individuos ficaram em 
prisâo preventiva, determinada pelo 
Tribunal do Seixal, e um deles tinha 
saido recentemente da cadeia, depois 
de cumprir pena por assaltos à mâo 
armada, surgindo ainda associado ao 
envio de material furtado para 
Angola. O caso começou a desenhar- 
se hâ cerca de um mês, quando as 
brigadas à civil do Subsistema de 
Investigaçào Criminal da Comarca 
do Seixal (SICCS) começaram a 
aperceber-se de uma intensa 
actividade de trâfico de droga no 
Bairro Vale de Chlcharos, também 
conhecido por Bairro Jamaica. E 
uma zona de habitaçâo precâria em 
prédios semi-acabados - à 
semelhança da Quinta do Mocho -, 
mas sâo as prôprias autoridades a 
salientarem o carâcter ordeiro da 

populaçâo, se bem que atingida por 
desfavorâveis condiçôes de vida. As 
suspeitas foram levantadas na 
sequêneia da investigaçào de um trio 
da Arrentela também por trâfico de 
droga. 
Um dos suspeitos conseguiu escapar. 
No entanto, a rede ficou 
desmantelada, e os homens do 
SICCS aperceberam-se de que o 
grupo da Arrentela era fornecedor 
também de elementos do Bairro da 
Jamaica. Foi neste sentido que 
grupos de agentes foram 
“infiltrados” no Bairro, dando conta 
dos vârios movimentos de trâfico. 
Numa das vezes, os negôcios de 
droga chegavam a verificar-se a um 
metro do local onde se encontravam 
os agentes, mas foi decidido esperar 
o momento mais oportuno. Corn 
efeito, os elementos da PSP 
detectaram très tipos de movimentos. 
No primeiro caso, era constituido por 
uma "sociedade" de dois individuos a 
partir do primeiro andar de um 
edificio. No exterior, no entanto, 
quem actuava era um jovem de 15 
anos, que vendia directamente aos 
toxicodependentes, num 
funcionamento que começava cerca 
das 9h00 e terminava cerca das 
20h00. O jovem ganhava cerca de 10 

contos por dia, em dinheiro ou droga 
que depois vendia. Os outros 
movimentos envolviam dois outros 
individuos que agiam de forma 
independente. A PSP chegou a 
interceptar um dos suspeitos 
"independentes" quando conduzia 
um furgâo. Lâ dentro estava vârio 
material - desde televisôes e auto- 
râdios a roupa de marca - que o 
individuo se preparava para enviar 
para Angola. Foi-lhe levantado um 
processo, mas as autoridades 
guardaram-se para a droga, embora 
sabendo também que o suspeito 
tinha saido hâ pouco tempo da 
cadeia, depois do cumprimento de 
pena por assalto a ourivesarias. O 
avanço foi realizado praticamente em 
simultâneo, primeiro na residência 
do duo, que dispunha de duas portas 
metâlicas. Um dos independentes foi 
também detido e o ùltimo ainda 
tentou a fuga para a casa, no sentido 
de se desfazer da droga de que era 
portador. Um agente adiantou o 
passo na peugada do traficante, mas 
este respondeu corn um murro, 
deixando o perseguidor por terra. No 
entanto, o conjunto dos outros 
agentes acabou por cair sobre o 
traficante, que, mesmo assim, ainda 
reagiu. 

“Nego qualquer 
intensâo de 
mater” 

Declarou o porteiro 
do “Kremlin” José Albano Pereira, porteiro da 

discoteca 'Plateau', em Lisboa, à 
data do homicidio do estudante 

José Pires à porta da vizinha 
discoteca 'Kremlin', em Julho de 
1998, admitiu, em Tribunal, a autoria 
do pontapé que causou a morte do 
jovem de 29 anos. 
No entanto, alega que desferiu a 
agressâo na cara da vitima, e nâo na 
cabeça, como vem consagrado no 
processo, negando ao mesmo tempo 
qualquer intençâo de matar. 
À sessâo do Tribunal de Jüri, em 
Monsanto, ficou igualmente marcada 
pela ausência do arguido Fernando 
Pais dos Santos que, segundo revelou 
a sua advogada, Lücia Rodrigues, foi 
acometido de um problema de saùde, 
o que o levou a ser internado no 
Hospital de Sâo José. 
Desta forma, sentados nos bancos 
dos réus estiveram apenas Osvaldo 
Lopes, segurança da discoteca 
'Kremlin', sobre quem pendem 
acusaçôes de participaçâo na rixa 
iniciada, à porta do mesmo 
estabelecimento, na madrugada de 
25 de Julho de 1998, e José Albano 
Pereira, acusado de autoria de 
homicidio. 
O depoimento do ex-porteiro do 
'Plateau' na terceira sessâo deste 
julgamento ficou, deSde inicio, 
marcado pela comoçâo que lhe 
embargou as palavras. Assegurando 
que "lamenta profundamente" o que 
sucedeu naquela noite, Albano 
Pereira recordou que naquele dia a 
sua jornada de trabalho "começou 
logo mal". "Ao inicio da noite, tive de 
evitar que um individuo alcoolizado 
forçasse a entrada na discoteca", 
esclareceu. Resolvido o problema, a 
noite continuou "sem conflitos", até 
que cerca das 6h00, "uma rixa se 
iniciou à porta do 'Kremlin". "Apesar 
de, em nenhum momento, me ter 
envolvido directamente nesse 
conflito, reparei que todos os meus 
colegas da porta do 'Plateau' o 
fizeram, correndo em direcçâo à 
confusâo", precisou, acrescentando 
que "a rixa se iniciou depois de um 
individuo - que identificou como 
sendo o arguido Manuel Natârio - 
depois de entregar uns objectos 
pessoais a uns amigos, se dirigiu a 
outro individuo, mais corpulento, e 
que mais tarde percebi ser brasileiro, 
para o agredir". 

( ^  
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Crianças 
herôicas 
na SIC 
A estaçâo de 
televisâo SIC 
(Sociedade 
Indépendante de 
Comunicaçâo] 
esta neste 
momento a 
preparar um 
novo programa, 
dedicado a 
crianças que 
tenham participado em actos 
herôicos ou ainda que se destaquem 
por outras razôes. 
O programa, apresentado por Carlos 
Cruz, vai relatar casos em que 
crianças até aos 12 anos de idade, 
tenham colaborado em actos de 
salvamento, nomeadamente em 
incêndios e afogamentos, entre 
outros. 
Serâo, igualmente, relatados casos de 
crianças que se ocupam e ajudam 
irmâos mais novos, idosos, 
déficientes e voluntariado, assim 
como os que se distinguiram na 
prâtica de actividades, 
nomeadamente nas artes, mûsica, 
poesia, teatro, ilusionismo e 
desportos, entre outros. 

Interpol procura 340 terrorlstas 
Existem na Interpol cerca de 6.900 
ordens de captura internacionais, 340 
das quais referentes a individuos 
procurados por actos terroristas ou 
por pertencerem a organizaçôes 
terroristas. Além destas ordens de 
captura, a Interpol tem, nos sens, 
arquivos, mais de 130 mil processes 
pessoais e 70 mil fotografias. Estes 
numéros foram esta semana 
avançados por D. Jesüs Espigares 
Mira, présidente do Comité 
Executive da Interpol, no Institute 
Superior de Policia Judiciâria e 
Ciências Criminais, no Barro, Loures, 
durante a sessâo solene comemorativa 
do 56° aniversârio da Policia 
Judiciâria. 
Como convidado de honra, coube a 
D. Jesüs Espigares fazer a intervençâo 
de abertura da sessâo. Depois de 
lembrar o papel de Portugal como 
“membre fundador” da Interpol, o 
convidado enumerou aquelas que 
entende como as principais 
prioridades da força policial a que 
preside. Em primeiro lugar a 
aquisiçâo e instalaçâo de “tecnologia 
de vanguarda”, de modo a permitir às 
forças policiais de todos e cada um 
dos 172 parses membres a consulta de 
uma mesma base de dados. A 
cooperaçâo entre as policias de 
investigaçâo criminal dos vârios 
parses, a harmonizaçâo legislativa e a 
instalaçâo de um sistema mundial de 
contrôle de armas de fogo e 

explosives sào outras instrumentes 
que este responsâvel gostaria de ver 
implementados para melhor 
combater a criminalidade 
transnacional. 
D. Jesüs Espigares alertou ainda para 
os riscos de falsificaçâo de moeda e 
branqueamento de capital nos tempos 
mais imediatos, em virtude da 
entrada em circulaçâo da nova moeda 
europeia. Por ültimo, o dirigente da 

Além destas ordens 
de captura, a 

Interpol tem, nos 
seus arquivos, mais 

de 130 mil 
processos pessoais 

e 70 mil 
fotografias. 

Interpol lembrou os atentados de 11 
de Setembro, nos Estados Unidos, 
sublinhando a importâneia da 
globalizaçâo na luta contra o 
terrorisme. Nesse sentido, referiu a 
criaçâo de um gabinete em Lyon, 
França, a funcionar 24 boras por dia. 
Desde a criaçâo desse gabinete, D. 
Jesüs Espigares diz jâ ter sido feita 
troca de informaçôes sobre terrorisme 
em 85 palses, quando em todo o ano 
2000 sô houve partilha de 
informaçôes sobre este assunto em 42 

paises. Foi também o tema dos 
atentados que serviu para a abertura 
da intervençâo do ministre da Justiça, 
Antonio Costa. Relembrando o papel 
de Portugal como fundador da 
Interpol e da Europol, por um lado, e 
a globalizaçâo da criminalidade por 
outre, o ministre defendeu a ideia de 
que o pals pode desempenhar “um 
papel de ponte no combate ao crime 
internacional”. A titulo de exemple, 
referiu o combate ao trâfico de droga, 
considerando que “a Policia 
Judiciâria portuguesa tem 
contribuido para combater este tipo 
de criminalidae além fronteiras”, na 
medida em que “a quantidade de 
droga apreendida excede em muito a 
capacidade de absorçâo do mercado 
nacional”. O ministre referiu ainda os 
passes dados depois dos atentados, 
como a possibilidade de um mandado 
de busca europeu, considerando nâo 
fazer sentido que “haja liberdade de 
circulaçâo das pessoas, e também dos 
criminosos, e sô existirem fronteiras 
para a Lei e para as policias”. Jâ o 
director-nacional da IJ, Luis Bonina, 
referiu os reforços feitos nos ültimos 
anos em termes de meios humanos e 
materials, os quais permitiram, por 
exemple, a reduçâo para metade do 
nümeros de processos pendentes no 
Laboratôrio de Policia Cientifica. A 
sessâo solene contou ainda corn a 
presença do procurador-geral da 
Repüblica, Souto de Moura. 

Domingos Meat Packers Ltd 
restas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

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

Dia 27 de Outubro, 

Bade das Mascaras 

com o conjunto 

TABU 'omut^s 

INFO; 905-275-6844 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Alunos da U of T na Galeria dos Plonoiros Portugnosos 
O Professor Dr. José Carlos Teixeira, 
um entusiasta do ensino das coisas 
portuguesas, trouxe para uma visita à 
Comunidade Portuguesa, os seus 80 e 
tal alunos, da U of T, Scarborough 
Campus. Os alunos, sô dois de 
origem portuguesa, visitaram o 
Kensington Market, estabelecimentos 

comerciais e a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses. O frio que se fazia sentir 
nâo permitiu mais. 
Foi gratificante para os responsâveis 
da galeria dos Pioneiros Portugueses - 
e para os prôprios pioneiros!- esta 
visita de tantos alunos universitârios 
interessados na nossa gente e na 

nossa cultura. Jovens, rapazes e 
raparigas, de origem chinesa, sul- 
americana, polaca, vietamita, italiana, 
etc., ficaram surpreendidos com a 
Galeria dos Pioneiros e, alguns deles, 
mostraram interesse em criar 
semelhantes "museus" nas suas 
comunidades. Era intéressante que 

nos tivéssemos dado o pontapé-de- 
saida para uma realidade em varias 
comunidades. Preservar a histôria e a 
memôria de cada um dos nossos 
pioneiros. 
Obrigado, Professor Dr. José Carlos 
Teixeira. 

JMC 

UWU life long learning Centre 
uma nova reaiidade 
Tony Dionisio, Cherman da Local 183 
Life Long Learning Centre e o Ministro 
do Desenvolvimento Econômico e 
Négocies, Bob Runciman, em 
representaçâo das suas respectivas 
organizaçôes, assinaram um protocole de 
responsabilidade para erguerem, em 
Cobourg, Ontario, as instalaçôes do Life 
Long Learning Centre Inc. (Centro de 
Treino), uma obra no valor de $8. milhôes 
de dôlares, com 36,400 pés quadrados. 
A tesouraria da Provincia do Ontario 
contribuiu corn $2,24 milhôes. 
Esta obra vai permitir dar treinos 
especificos a mais de 27 mil membres da 
UWU assim como proporcionar instruçâo 

aos jovens do Ontario, particularmente, 
nas areas de assentamento de tijolo, 
carpintaria e construçâo de estradas. 
Tony Dionisio e Bob Runciman, nos seus 
discursos, salientaram o entendimento 
entre o Sindicato e o Governo na intençào 
de dar o melhor aos membros- 
trabalhadores e aos jovens que pretendem 
uma carreira. 
Os nossos parabéns a Tony Dionisio e ao 
Ministre Bob Runciman, extensivos ao 
Vice-Chair, Richard Lyall e ao 
Administrador da Life Long Learning 
Centre Inc., Lito Romano. 
Outras informaçôes, por intermédio de 
Lito Romano, pelo telefone: 416 993-5486. 

FINE ► BS ORFUS < 

LEATHER 
BY JAIVIES Sc 

DIARIAMENTE ATÉ 50% DE DESCONTO NOS PREÇ0S JÂ DE SI BAIXOS 

SENHORAE HOMEM 
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Alta qualidade, os melhores modèles aos mais baixos preços! 
Desenhado, fabricado e vendido no local. 

Espaçoso armazém de exposiçào e vendes. 
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Barcelenses de 
Toronto em testa 
0 croscimento 
Nào é fâcil atingir em tâo pouco os barcelenses de Toronto jâ têm sede 
tempo, tudo quanto jâ conseguiu a propria, equipa de futebol (o Gil 
Associaçâo Migrante de Barcelos. Em Vicente, por onde tudo começou...), 
très anos de existência, comemorados um Rancho Folclôrico -agora estreado- 
no dia 20 de Outubro de 2001, no e muitos sonhos! 
Dundas Banquet Place, em Toronto, Estivemos na festa comemorativa do 

mmm VITORIA ire. 
RRODÜTOS NATURAÏS E MEbICINA HOMEOPATICA 

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

Marque mna eiittrvista cam o I^aturbta Homeopata 
Antonio Medeiros, jti com uiidtos anos de experiêcia, 
que o poderd njudar mi soluçdo dos sens problemas. 

Meuiitjofé Amaml, présidente da Grupo Folclôrico de Barcelinhos 
Carlos M^ndd CIJLV/mjHrttameate com mis coiividados. 

3o. Aniversârio e apresentaçâo pùblica 
do Grupo Folclôrico da Associaçâo 
Migrante de Barcelos. Uma enchente, 
como é apanâgio entre os barcelenses. 
Depois de um saboroso jantar, as 
"hostilidades" foram abertas e o tempo 
foi pouco para tanto! 
Apôs breves palavras de boas vindas 
do Présidente da Assembleia Gérai da 
Associaçâo Migrante de Barcelos e 
apresentador de serviço, Norberto de 
Sousa, assistiu-se à entrega de prendas 

ao aniversariante. O Vereador Mârio 
Silva, fez a entrega de um Diploma da 
Câmara Municipal de Toronto ao 
Présidente da Associaçâo, Carlos 
Miranda. Seguiu-se a entrega de uma 
Plaça da ACAPO, feita pelo novo 
Présidente, Constantino Esteves; 
também um sugestiva prenda da 
Maria do Céu Pereira, Delegada da 
Federaçâo de Folclore, em Toronto, e a 
"voz" do Rancho Folclôrico 
Etnogrâfico de Portugal e.^ 
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► finalmente, belos quadros, oferta de 
Maria José Amaral, a Présidente do 
Grupo Folclôrico de Barcelinhos- 
Barcelos e représentante da Direcçâo 
da Federaçâo do Folclore de Portugal. 
Carlos Miranda, Présidente da 
Direcçâo Executiva da Associaçào 
Migrante de Barcelos Community 
Centre e Présidente da Comissâo 
Administrativa da mesma, sôcio 
fundador numéro 1 e ensaiador do 
Grupo Folclôrico da Associaçào 
Migrante de Barcelos, feliz e 
emocionado, a todos agradeceu, 
enaltecendo o apoio dos 
patrocinadores, dos sôcios e dos 
colegas dos Corpos Gerentes. 
Imediatamente a seguir, as variedades. 
Tivémos a apresentaçâo, pela primeira 
vez, da Banda VIRIATO. Embora sem 
as condiçôes de palco e som 
necessâros, souberam mostrar que têm 
"pernas" para caminhar. Têm um tipo 
de müsica, têm bons exécutantes, boas 
vozes, falta-lhes mais traquejo. Isso, sô 
O tempo lhes darâ. Veio a seguir a 
jovem e bonita Suzanne Silva que, 
mesmo corn ruido de fundo, mostrou 
que sabe cantar e tem condiçôes para 
uma carreira. 
E, assim, chegou o momento mais 
desejado. O momento do folclore. 
Entrou o Rancho Eolclôrico 
Etnogrâfico de Portugal, trajado a 
preceito, corn todas as pedras no seu 
lugar. Dâ gosto ver evoluir os pares da 
Rancho Etnogrâfico de Portugal. 
Perfeitos nos movimentos, simpâticos, 
felizes, conhecedores do terreno que 
pizam. Nâo nos lembrâmos de ter visto 
melhor entre nos. 
Ainda bem que foram os "padrinhos" 
do seu homôlogo da Associaçào de 

Barcelos. Se lhe seguirem o bom 
exemple, temos folclore minhoto, em 
grande! E assim parece. Depois de 
"apadrinhados", os elementos do 
Grupo Folclôrico da Associaçào 
Migrante de Barcelos entrou no salâo 
de festas sob um vendaval de 
aplausos... 
Tocaram, cantaram e dançaram, como 
se jâ andassem "naquilo" hâ muitos 
anos. Estâo bem ensaiados e afinados. 

As nossas felicitaçôes a todos: 
responsâveis, ensaiadores, müsicos, 
vozes e bailadores. 
A Comunidade Portuguesa pode e 
deve contar com o Grupo Folclôrico 
da Associaçào Migrante de Barcelos. 
O nosso agradecimento ao Carlos 
Miranda, Graça Sousa e Maria Vieira, 
pela simpatia corn que nos receberam. 

JMC 

flP£Cflni$TflO/flTflQU£$: 

Dois terços dos alemâes a favor do cessar-fogo 
Mais de dois terços dos alemàes sâo a 
favor de um cessar-fogo no Afeganistâo e 
55 por cento advogam uma maior 
autonomia frente aos Estados Unidos, 
na luta contra o terrorisme, révéla uma 
sondagem do Institute Forsa para o 
semanârio Die Woche. 
Sô 41 por cento dos 1013 inquiridos 
partilham a opiniâo do chanceler 
Gerhard Schroeder de que a Alemanha 
tem de ser ‘incondicionalmente 
solidâria’ corn os Estados Unidos, apôs 
os atentados terroristas de 11 de 
Setembro em Nova lorque e 
Washington. 
O inquérito inverte a tendência que se 

verificava ainda na semana passada em 
idêntica sondagem publicada pelo 
matutino ‘Financial Times 
Deutschland’, e também levada a cabo 
pelo Institute Forsa, segundo a quai 60 
por cento dos alemâes estavam de 
acordo corn o apoio inequivoco de 
Schroeder à administraçâo norte- 
americana depois do inicio dos 
bombardeamentos no Afeganistâo. 
Na mesma sondagem, a publicar na 
quinta-feira, 60 por cento dos alemàes 
afirmam-se também contra a 
participaçào de soldados da Bundeswehr 
em combates no Afeganistâo. 
Entre os inquiridos que se 

pronunciaram a favor de um cessar-fogo 
do Afeganistâo nâo sâo apenas os 
simpatizantes dos comunistas 
renovadores (PDS) e dos Verdes que 
estâo em maioria, mas também os 
adeptos do SPD, da CDU/CSU e dos 
Libérais. A maioria dos simpatizantes 
dos mesmos partidos récusa também a 
participaçào do exército alemâo em 
combates no Afeganistâo. 
Quanto a uma maior autonomia frente 
aos EUA na luta contra o terrorismo, sô 
os adeptos da CDU/CSU estâo 
maioritariamente (59 por cento) em 
desacordo, continuando a defender a 
‘solidariedade incondicional’ da 

Alemanha corn a administraçâo Bush, 
afirma o Die Woche. 
A sondagem révéla ainda que sô 48 por 
cento dos alemàes acreditam que os 
meios militares sâo a melhor forma de 
combater o terrorismo internacional. 
Para 43 por cento, séria melhor negociar 
também corn o regime dos Talibâs no 
Afeganistâo. 
O semanârio alemâo sustenta ainda, 
corn base na sondagem do Instituto 
Forsa, que sô 22 por cento dos alemàes 
sâo a favor da morte do presumivel 
terrorista Usama bin Laden, enquanto 
71 por cento acham que ele deveria ser 
capturado e julgado em tribunal. 
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“Paredes de Goura é uma terra 
que tern sabido deseuvolver 
as suas poteucialidades a 
todos os uiveis” 
afirmaçâo do Vice-Presidente da Camara. Antonio Esteves 

Onde estâo minhotos, esta a festa. A 
festa com "aquela" a cor e ritmo que 
SÔ eles sabem proporcionar. 
A Associaçâo Cultural do Minho, em 
Toronto, comemorou 24 anos de 
existência e, para dar aos sôcios e 
amigos um fervor maior, convidou o 
Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes de Coura- 
Antônio Esteves, e o Conjunto 
Musical Primavera, também do 
mesmo Conselho. 
Foi uma festa em grande! 
Nos estùdios da FPtv-SIC, por 
gentileza do présidente da Associaçâo 
Cultural do Minhojoâo Dias, esteve 
O Vice-Presidente da Câmara, 
Antonio Esteves, que nos falou do 
Conselho e da sua felicidade de se 
encontrar no Canada pela primeira 
vez. 

Antônio Esteves - Paredes de Coura 
é, sem dûvida, uma linda terra 
situada no coraçâo geogrâfico do Alto 
Minho. Se hâ uns anos era uma terra 
um pouco esquecida e porventura 

ainda pouco desenvolvida, 
orgulhamo-nos hoje - quer courenses, 
quer minhotos em gérai - pelo seu 
desenvolvimento, o que se tem devido 
muito ao poder local que tem sabido 
desenvolver os seus projectos junto da 
populaçâo local e tem sabido resolver 
os seus problemas. Claro que somos 
suspeitos ao dizer estas coisas, mas 
sâo as mensagens que vem do exterior 
juntamente corn os comentârios 
positives de que temos uma terra 
muito agradâvel da parte de quem 
nos visita. Paredes de Coura é uma 
terra que tem sabido desenvolver as 
suas potencialidades a todos os niveis, 
nomeadamente ao nivel turistico 
onde Paredes de Coura tem grandes 
potencialidades. Particularmente, o 
ambiente que préservâmes, a pureza 
das nossas âguas e ar, assim como o 
ambiente familiar e hospitalidade das 
nossas gentes que tem sido 
responsâvel por tudo isto porque sâo 
pessoas que sabem receber. Desde jâ 
deixo O convite para aqueles que nâo 
conhecem Paredes de Coura para que 

l’ue-Freiidentr da Câmara, Atttâitio 
I-Alcvis e 0 prfsidente da Assoeiaçâo 
Cultural dn Minho, Jnàn Droit. 

numa prôxima visita a Portugal 
passem por là e certamente que 
ficarâo nossos amigos e corn vontade 
de voltar. 

JMC - Hâ pouco falou no poder 
local, o que me deu a sensaçâo de ser 
um regionalista... 

AE. - Sem dûvida que sim. Defendo 
a regionalizaçâo, pessoalmente sinto 
muito que este processo nâo se tenha 
constitucionalizado entre os 
portugueses, mas tenho esperanças 
que corn o tempo o governo central 
saiba desenvolver melhor essas 
medidas para que saiba fazer chegar 
mais rapidamente os meios às 
populaçôes - seja ou nâo através da 
regionalizaçâo - e ao poder local que 

junto delas estâ e que conhece os seus 
problemas melhor do que ninguém. 

JMC - Entretanto, as autârquicas 
estâo prestes a realizar-se. Quai a 
anâlise que faz dos acontecimentos 
nesta altura? 

AE. - No dia 16 de Dezembro temos 
as eleiçôes autârquicas, o prazo para a 
apresentaçâo de candidaturas 
terminou no inicio desta semana. A 
équipa a que pertenço vai 
recandidatar-se, o Sr. Présidente da 
Câmara entendeu que para bem da 
populaçâo courense se deveria 
recandidatar para completar a sua 
obra que tem prevista e que é 
exactamente o desenvolvimento do 
concelho. Depois de dois mandates 

Situado na Dufferin Mail 
(a norte da College) \ < 

Estes preços estarâo em vigor * 
até 27 de Outubro, 2001, \ 
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Pelo menos nove 
mortos no acldente no 
tùnol de Sâo Gotardo 

► como vereador e outros dois como 
présidente, poderia ser a altura de se 
afastar. No entanto, crê que o povo 
courense, assim como o partido que o 
apoia, entende que deverâ fazer mais 
um mandate. * 

JMC - Uma vez que esta é a primeira 
vez que se desloca a Toronto, o que 
tem a dizer desta comunidade, 
sobretudo minhota e particularmente 
courense, que aqui reside? 

A.E. - Embora nâo tenha tido a 
oportunidade de falar corn muitos 
minhotos, a sensaçâo que tive de 
imediato é que esta é uma 
comunidade que merece o nosso 
respeito. Sabemos que sâo pessoas de 
sucesso nesta comunidade de 
Toronto, que tem sabido dignificar o 
seu pais e a sua terra de origem e 
gostaria de expressar o meu voto de 
congratulaçâo por esse mesmo 
sucesso, por essa gente que tem 
sabido dignificar a sua terra e Paredes 
de Coura, o Minho e Portugal espera- 
os de braços abertos porque sâo uma 
grande referência e grandes 
embaixadores de Portugal em terras 
èstrangeiras. 

JMC - Vou desejar-lhe boa sorte para 
as autârquicas e até uma prôxima 
oportunidade. 

A.E. - Muito obrigado. Quero 
aproveitar a oportunidade para 
felicitar a Associaçâo Cultural do 
Minho nesta comunidade de Toronto 
pela passagem do seu 24° aniversârio. 

mas também por todo o trabalho que 
tem sabido desenvolver ao longo 
destes vinte e quatro anos, sobretudo 
saber manter as pessoas ligadas à sua 
terra e à sua cultura. Quando se 
chega a uma terra estranha, como foi 
o meu caso que nunca tinha vindo ao 
Canada, e se vê uma bandeira 
portuguesa porque uma associaçâo a 
préserva, se encontra uma sardinha 
assada, um fado, um rancho 
folclôrico... sâo raizes que nos fazem 
correr o sangue mais rapidamente 
nas veias. Na pessoa do Sr. Joâo Dias, 
aproveito para felicitar todas as 
pessoas que estâo ligadas à 
Associaçâo Cultural do Minho - nâo 
sô dirigentes - que de alguma 
maneira dâo o seu contribute para 
este desenvolvimento. Continuem 
porque sâo os verdadeiros 
embaixadores de todo o Portugal 
nestas terras estrangeiras. Muitas 
felicidades e da parte da autarquia 
courense disponham dos nossos 
serviços dentro das nossas 
possibilidades. 

Partiram para a festa os ilustres 
entrevistados de FPtv-SIC. Foram, 
naturalmente, tâo folgazôes ou mais 
que aqueles que enchiam o salâo onde 
se comemoravam os 24 anos de 
existência da Associaçâo Cultural do 
Minho. 
Animados pelo excelente 
agrupamento de Paredes de Coura, 
Primavera. Obrigado, Antonio 
Esteves e Joâo Dias. Felicidades. 
Parabéns, minhotos. 

JMC 

Pelo menos nove pessoas morreram 
numa colisâo frontal entre dois camiôes 
ontem de manhâ no tünel de Sâo 
Gotardo, sudeste da Suiça. 
Dois camiôes colidiram no tùnel suiço, 
situado no principal, eixo rodoviârio 
norte-sul do pais, desencadeando um 
incêndio que se estendeu ao longo de 
300 metros. 
O calor intenso na entrada da passagem 
subterrânea, de 16,5 quilômetros, esta a 
dificultar o trabalho dos bombeiros, que 
ainda nâo conseguiram chegar ao local 
onde se deu o choque. 

Frisando nâo serem ainda conhecidas as 
circunstâncias do acidente, o 
comandante da Policia de Ticino referiu 
que os camiôes colidiram cerca das 
09:45 locais a um quilômetro da entrada 
sul do tùnel. 
Contrariamente ao que foi indicado 
num primeiro momento, nâo houve 
mais veiculos envolvidos no acidente. 
Um dos camiôes transportava pneus e 
lonas, o que poderâ explicar a extensâo 
do fogo e a espessa coluna de fumo que 
sai da entrada do tùnel em direcçâo a 
Airolo. 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

CHEV-OLDS 
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RESTAM POR APENAS $19,113.00 E. 

AINDA RECEBE 
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E TERA AINDA 400 L DE 
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VISITE WEST YORK CHEV-OLDS! 
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ENCONTRA EM 
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Marcus ^ ^ 
Vinicius CHEVROLET 
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Victor Maciel 

Cont;act;e: 

Victor Maciel, Marcua Viniciua 
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Web: ^ 
E-mail 

ESTA OFERTA E POR TEMPO LIMITADO!! 
NÂO PERÇA TEMPO... 
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Maria Adélia Botelho. 

ao Acordeâo 
A animadora musical que a Casa do Alentejo convidou 
para actuar na XVII Semana Cultural'2001, a solista 
Maria Adélia Botelho, uma simpatica morena de 
Santiago do Cacém, sabe tocar acordeao como poucos. 
Sabe dar-lhe um sabor especial que activa de imediato 
a nossa sensibilidade para tao antigo instrumento. 
Maria Adélia Botelho deve ter recebido o "dom" de sua 
madrinha Eugénia Lima. 
Maria Adélia Botelho, divide o seu dia-a-dia com a 
familia, na sua escola de müsica e nos concertos, um 
pouco por todo o lado. 
-Eu estive ca em MaicÆomeçou por nos dizer Adélia 
Botelho-, finals de Maio principio de Junho de 2000, e 
este ano e meio de tempo foi muito frutifero quer a 
nivel de espectâculos, quer a nivel de aprendizagem, 
conhecimento pessoaJ e de projectos no âmbito da 
müsica, saber aquilo que quero, encontrar um pouco 
mais do que até entâo... 
-E na Escola de Müsica. Continua a q>arecer gente 
inteiessada no acordeâo? 

Problemas da pele 
Eczema 

n Sistema genito-urinârio 
reprodutivo 

° Impotência 
n Infertilidade 
H Bronquite 
n Gripe 
n Asma 

Colite 
>3 Obstipaçâo 

Diabetes 

n Tensâo alta 
n Indigestâo 
H Depressào 
n Artrite   
n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
n Ciâtica 
n Entorses 
n Pescoço tenso 
n Tendinite 
>3 Neuralgia Trigeminal 

Dr. Cristôvào Branco 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Paraum CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 

-Sim, continue corn médias 
de 40 alunos... 
-A procura é para o 
Acordeâo ou outros 
instrumentos? 
-Eu dou aulas hâ 15 anos. 
Eu comecei a dar aulas de 
Acordeâo e de Orgâo. Na 
altura apareciam mais alunos para o Ôrgâo... A coisa 
foi-se equilibrando e, agora, tenho 2 alunos de Orgâo e 
os restantes de Acordeâo. 
-Curioso, porque hoje vê-se muito poucos solistas de 
Acordeâo...? 
-Porque é um instrumento um pouco ingrate, nâo hâ 
apoio, quer a nivel das televisôes, quer a nivel da radio 
e até de espectâculos para o Acordeâo e as pessoas 
vêem-se, talvez, sem grandes hipôteses de vir a singrar. 
Por outre lado, é um instrumento dificil de tocar. 
Qualquer pessoa pode aprender a tocar Acordeâo mas 
depois nâo tem segurança para o fazer corn perfeiçâo e 

acabam por desistir. 
-Antigamente havia discos gravados 
por diversos acordeonistas, a televisâo 
dava imagens desses mesmos artistas, 
havia dhôilgaçâo... Hoje quase que 
nâo se ouve faîar em acordeonistas? 
-Nâo se ouve mas vâo começar a 
ouvir.-Garantiu Adélia Botelho.- Sabe, 
hoje em dia, isto nâo é uma critica, é 
apenas uma observaçâo, as radios e as 
televisôes vendem aquilo que o povo 
quer. A guerra das audiências a isso 
leva. Entâo, o apostar-se num Zé 
Cabra, ou em alguém de qualidade 
discutivel, como é ôbvio. Aqueles que 
levam anos a estudar, a ensaiar, a 
cultivar a voz, por nâo ser tâo 
comercial ou tâo vendâvel no 
imediato, os melhores intérpretes aos 
niveis intrumental e vocal, ficam na 

prateleira... 
-Eu aceito que hâ lugar para todos, e todos os tipos de 
modas, mas o Zé Cabra é man de mais para ser 
verdade!?... 
-O Zé Cabra é um fenômeno negative e talvez por isso 
tenha entrado pela porta grande. Eu prôpria, apôs ter 
ouvido falar tanto no Zé Cabra, fiquei corn tal 
curiosidade que acabei por comprar material para 
ouvir. Como eu, milhares de outros. Dai o facto de ele 
ter atingido o lugar que tem... 
-Chegou a ouvir mais do que uma cantiga? 
-Ouvi todas por uma razâo muito simples. Os meus 
alunos "obrigaram-me" a ouvir o trabalho complete. 
Sem desprezo pela pessoa. Eu considéré que o mal é de 
quem lhe pôe o material fora e dos que lhe dâo 
expressâo püblica. 
-Tudo isto por causa da guerra das audiências? 
-Sim, porque corn o Zé Cabra, o caricato da situaçâo, a 
presença, a maneira como se veste, a maneira como 
nâo Cemta, tudo isso espicaça a curiosidade, dâ para 
gozar, para divertir, e tudo isso dâ audiência, talvez 
mais do que uma pessoa corn mérites. Lembro, por 
exemple, que hâ poucos dias o Herman José levou ao 
programa dele a Diana Crowell que é lider de "tops de 
müsica" e a seguir apresentou o Zé Cabra. Veja até 
onde chegâmos, num mesmo programa... 
-Em suma, pensa que as pessoas vâo "£artar-se" de tanta 
coisa mà e vâo interessar-se de novo pela qualidade, 
pela calmaria ?... 
-Eu acho que sim! Portugal, é um pais de muitos 
talentos. Se formes ver, Portugal a nivel da müsica, esta 
muitissimo bem servido e hâ pessoas tâo validas no 

fado, müsica ligeira, na parte instrumental, que estâo 
na prateleira para dar lugar a pessoas que "quando 
mais, de despem melhor cantam"... Hoje, é assim: 
aparecem as Girls e as Boys Bands, alguns nem sabem 
cantar, aprendem a dançar, a fazer desporto, aerôbica, 
etc., apresentam-se corn roupa desportiva e o corpo 
cultivado em ginâsio, vende-se uma imagem e vende-se 
müsica, é isto... 
-E o sexo bem exposto. Hoje o homem e a mulher 
"deixamse" abusar corn uma fadUdade assustadora sô 
para ganharem uns patacos mais... 
-Exactamente! É tudo isso, gira tudo à volta disse. 
Tenho esperanças, sem pôr o meu caso e o Acordeâo, 
que num future proximo as coisas tomem um rumo 
completamente diferente. 
-Egravaçôes? 
-Vou entrar em estüdio para a prôxima semana. Vou 
fazer 25 anos de carreira e quero, para assinalar essa 
data, um trabalho que andei a preparar durante muito 
tempo. Trabalho que é capaz de fazer correr alguma 
tinta... E um trabalho todo virado para o Acordeâo, 
porque eu defendo o Acordeâo, independentemente de 
eu tocar o electrônico, porque é um complemento. Se 
eu nâo tocasse o electrônico talvez eu nâo conseguisse 
singrar corn o clâssico. Este trabalho que vou gravar, 
corn originals meus e outros, nâo tem nada a ver corn o 
acordeâo electrônico, sô corn o acüstico e as nossas 
raizes. E mais nâo digol-Rematou corn uma sonora 
gargalhada. 
-Nôs merecemos a gentileza de receber esse novo 
trabalho, logo que esteja pronto! 
-Sim, eu sei disso. Aqui ouve-se mais cantigas e müsica 
portuguesa numa semana do que num mês em 
Portugal! 
Ainda hoje eu disse, quando vinha para a Casa do 
Alentejo, como é fantâstico e comovente encontrar-me 
a tantas milhas de distâneia de Portugal e ouvir as 
nossas cantigas, a nossa lingua, mais e melhor do que 
em Portugal. Os imigrantes merecem tudo dos artistas. 
Pela minha parte vou cumprir! 
-Abastardaram a cultura popular portuguesa... 
-Olhe, eu sei que até certas radios, por imposiçâo dos 
"patrôes", sô podem dar uma pequena percentagem ou 
nada de müsica portuguesa. Por isto jâ vê ao que 
chegâmos! 

Jâ sabiamos de todas estas "vielas escuras" da müsica 
portuguesa. Nâo foi para nôs novidade. E pena. Por este 
caminho, os jovens portugueses vâo preocupar-se mais 
corn a cultura musical estrangeira do que corn a da sua 
raiz. Porquê? 
Que mal fez a müsica portuguesa... aos portugueses? 
Aos portugueses do Continente, Madeira e Açores, 
claro!. Por câ, sentimo-nos muito felizes corn a nossa 
müsica, corn as nossas cantigas e sem o Zé Cabra! O Zé 
Cabra que nos desculpe porque, bem no fundo, ele nâo 
tem nada a ver corn isto! 
Conversâmos muito mais corn a nossa simpâtica e 
conhecedora Maria Adélia Botelho. Deixou um 
agradecimento profundo à Casa do Alentejo e aos 
portugueses em gérai, pelo carinho que sempre lhe 
dispensaram. Ficâmos certos que vamos ver e ouvir a 
Adélia Botelho mais vezes no Canada. Ela, mereceo. 
Nôs, também. 

JMC 

Maria Adélia Botelho 
dà sabor especial 
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Antonio Pinto Basto 
uma uoz diforonto 
do fado 
Jâ faz parte da Casa do Alentejo, em 
Toronto. Ainda bem. 
Desta vez Antonio Pinto Basto - 
acompanhado por Antonio Parreira à 
guitarra portuguesa, Francisco 
Gonçalves à viola e por Armando 
Figueiredo à viola baixo-, actuou nos 
dois primeiros dias da abertura da 
WII Semana Cultural 
Alentejana'2001, corn o sucesso de 
sempre. E realmente um senhor no 
palco, simpâtico, bem falante e melhor 
cantante. 

que ao fim-de-semana hei-de cantar 
aqui ou acolâ... Corn certeza que sera 
um pouco mais filtrado, vamos a ver 
como se processarâ a actividade 
fadista. 
-Mas sera um pouco confuso; "e agora, 
minhas senhoras e meus senhores, o 
présidente da Câmara de Estremoz, 
para vos cantar o fado", atirâmos por 
brincadeira. 
-Corn certeza que nâo vou cantar nesse 
contexte de présidente da Câmara.- 
Respondeu, também a rir.- Até porque 

Enquanto esteve entre nos. Antonio 
Pinto Basto foi entrevistado na CIRV- 
fm e no FPtv-SIC, onde falou de si, do 
fado e do future. 
De tudo quanto ouvimos, o que mais 
nos surpreendeu foi o sabermos da sua 
candidatura, pelo PSD, às 
autârquicas'2001, como candidate à 
Câmara Municipal de Estremoz. Logo 
apôs a ultima actuaçào na Casa do 
Alentejo, perguntâmos-lhe como prevê 
o future... politico conjugado corn o 
fado? 
-Se isso acontecer, e tudo indica que 
sim, nâo posso deixar as cantigas. Por 
razâo nenhuma! Nâo sei bem como vai 
ser, nâo hâ antecedentes em que me 
possa basear mas, enfim, de certeza 

vou cantar corn certeza mais fora do 
Concelho... Embora o Concelho seja 
defensor do fado. Tenho la muita 
rapaziada que canta. Sâo muito 
aficionados ao fa,do. Corn certeza que 
me vâo apoiar o mais possivel mas nâo 
para eu cantar. 
-Corn certeza. Esta é uma altura ideal 
para campanha e, afinal, anda por câ, 
cantando o fado? 
-E um facto. Mas, no regresso, em 
campanha, vou procurar usar o truque, 
digamos assim, de organizar umas 
noitadas fadistas pelas aldeias e 
freguesias, em vez daqueles comicios 
"chatos", "chatos"... Transmite-se a 
mensagem politica entre dois fados e 
pronto! E assim que eu penso fazer a 

DlOT£RRORISriO/flRC£nTinfl: 

Bacilo de Anthrax detectado 
no pais nâo é patogénico 
o bacilo da doença do carbünculo 
(Anthrax) descoberto na semana 
passada num envelope que chegou à 
Argentina proveniente da cidade 
norte-americana de Miami (Florida) 
nâo é patogénico, informaram terça- 
feira as autoridades argentinas. 
"A bactéria (descoberta) corresponde 
a uma variedade pouco frequente que 
nâo causa a doença", assegurou num 
comunicado a secretaria de saüde da 
cidade de Buenos Aires. 
No entanto, no comunicado, as 
autoridades reconhecem que. "apesar 

de a bactéria nâo provocar Anthrax, 
sera conveniente que se estude o 
parentesco desta corn as variedades 
detectadas nos Estados FInidos". 
Na passada sexta-feira, o ministro 
argentino da saüde, Héctor 
Lombardo, anunciou que fora 
detectado o bacilo do Anthrax numa 
carta que entrou na Argentina por 
correio proveniente de Miami. 
O envelope foi recebido por uma 
mulher que nâo chegou a abri-lo e 
que nâo desenvolveu os sintomas da 
doença. 

Fecho do espectàculo. Antonio Pit 
Alentejo, na intetpretaçào dt mn 

campanha em termos de aldeias e 
freguesias. 
-Foi por acaso que chegou à politica? , 
-Foi, por simples acaso. Tinha feito 
uma pequena observaçâo em Timor, 
imagine sô... Depois, fizeram-me o 
convite. Andei uma semana a pensar se 
deveria ou nâo aceitar. Os conselhos 
que tive dos familiares mais directos 
foram negativos... -Riu, de novo, 
acrescentando.- Mas, nâo sei bem, 
qualquer coisa me disse que havia um 
certo espirito de missâo que eu deveria 
encarar, porque "vestir esse espirito de 
missâo" é coisa que a vida nos pôe 
diante de nos, e hâ coisas às vezes um 
pouco transcendentes, nâo sabemos 
bem porque é que isto ou aquilo nos 
acontece. Aceitam-se se acontece... Se 

entendi que tinha uma certa vocaçâo, 
que eu poderia fazê-lo, vamos la entâo 
encarar isso corn optimismo e corn 
vontade, embora tenha a perfeita 
noçâo de que posso prejudicar a minha 
vida em vârios aspectos e bastante. 
-E os colegas fadistas como vêem esta 
situaçâo? 
-Vâo brincando, por enquanto ainda 
vâo rindo... 
Pois, vâo rindo. Mas, o Antonio Pinto 
Basto, mesmo sorrindo, leva o caso 
muito a sério. Se passar a mensagem 
politica como canta o fado, temos novo 
Présidente da Câmara de Estremoz. 
Desde que nâo se perça o fadista, tudo 
bem! 

JMC 
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Um PORTO 
DE HONRA à 
alenteiana 
No passado dia 19 de Outubro, na 
sala de recepçôes da cada vez mais 
atractiva Casa do Alentejo, em 
Toronto, teve lugar a cerimônia de 
abertura oficial da XVII SEMANA 
CULTURAL ALENTEJANA'2001, 
que terâ o seu encerramento, Sâbado, 
dia 27. 
Antes do Porto de Honra, ouviu-se os 
hinos do Canada e de Portugal pelos 
Grupos Corais da Casa do Alentejo, e 
os présidentes de Direcçào e da 

Exposiçào 
de obras 
dr Mauricio 
âeÂimeida. , 
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Assembleia Gérai da Casa do 
Alentejo, Carlos Sousa e José Luis 
Lopes, respectivamente, que deram as 
boas vindas aos sôcios, amigos e 
convidados e historiaram um pouco a 
Casa do Alentejo e as suas Semanas 
Culturais. De seguida, o Vereador 
Mario Silva, deu os parabéns a todos 
e ofereceu um Diploma da Câmara 
Municipal de Toronto ao présidente 
Carlos Sousa. Para finalizar, o Vice- 
Consul de Portugal, Crescêncio 
Ferreira, apresentou uma mensagem 
do Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, e salientou o esforço dos 
alentejanos no Canada. Por fim, o 
Porto de Honra, que culminou esta 
cerimônia inicial. 
Depuis, na sala contigua, 
completamente cheia, seguiu-se o 
jantar e as variedades. 
De novo os Grupos Corais, masculino 
e feminino, da Casa do Alentejo, 
interpretaram vârios numéros do seu 
reportôrio. A seguir, um concerto 
pela magnifica instrumentista Maria 

Adélia Botelho, eximia exécutante de 
Acordeâo. Momento brilhante, muito 
aplaudido pelo püblico. 
Depuis de um curto intervalo, 
dançaram o tema "Margarida vai à 
fonte", o Grupo de Ginâstica Ritmica 
da Casa do Alentejo, constituido 
pelas irmâs Dalila e Carina Cruz, 
Gabriela Lopes, Sandra Sousa e 
Viviana Fialho. O bailado serviu de 
mote à entrada do convidado Antonio 
Pinto Basto e sens acompanhantes, 
Antonio Parreira, Francisco 
Gonçalves e Armando Figueiredo. 
E o FADO aconteceu! E toda a gente 
cantou o fado. 
Dos sens originais até aos 
tradicionais, de tudo Antonio Pinto 
Basto, cantou. E encantou. 
Foi um inicio de Semana Cultural em 
grande. Agora, todos os dias, comida 
tipica, exposiçôes de pintura e 
artesanato, palestras, folclore, muita 
müsica, cantigas e um convivio ünico. 
Nâo faltem na Casa do Alentejo. 
Parabéns, alentejanos! 

JMC 

Secretario da NATO aborda em 
lisboa combate ao terrorismo 
O secretario-geral da NATO esta em 
Lisboa para analisar com as 
autoridades portuguesas o combate ao 
terrorismo, nomeadamente a evoluçâo 
dos acontecimentos no Afeganistao. 
George Robertson foi recebido pelo 
Présidente dà Repüblica, Jorge 
Sampaio, primeiro-ministro. Antonio 
Guterres, e ministres dos Négociés 
Estrangeiros e da Defesa, 

respectivamente Jaime Gama e Rui 
Pena. 
A margem dos contactes oficiais, 
Lorde Robertson interviu numa 
conferêneia na Fundaçâo Luso- 
Americana para o Desenvolvimento 
(FLAD), subordinada ao tema "O 
Future das Relaçôes Transatlânticas", 
que decorreu no Centro Cultural de 
Belém. 
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Sàbado, dia S7 
-Festa do Halloween no Madeira Club, corn prémios aos mascarados e baile. 
-3o. Jantar Anual, na Local 183, para angariaçâo de fundos para o "Antonio 
Dionisio/Scholarship Fund Dinner", com abertura as 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 
realizaçâo da Irmandade do Divino Espirito Santo. Jantar, sorteios, 
arremataçôes e müsica para dançar. Info: 416 654-4368. 
-Festa do Halloween da Irmandade do Espirito Santo da Igreja de Sâo 
Sebastiâo, corn inicio as 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 jantar 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. Estâo abertas as inscriçôes na Casa do Benfica para a 
eleiçào Miss Benfica'2001. 
-Baile do Halloween no Angrense de Toronto. Baile corn o Samba'2001. 
Prémios, melhores mascaras, adultos e crianças. 
-Baile de Mascaras no Clube P. de Mississauga, com os Tabu. 
-Holloween no Graciosa C. Centre, corn o conjunto Mexe-Mexe. 
-O "Portuguese Festival Commiittee of St. Agnes Church" realiza um encontre 
de homenagem aos elementos que tornaram possivel o êxito das Festas do 
Senhor da Pedra'2001. Jantar às 19h30. 
-Baile do Halloween no Lusitânia de Toronto, corn prémios aos melhores 
mascarades, adultos e crianças. Conjunto Pai e Filhas. 

Domingo, dia S8 
-Preparaçâo para a festa "Halloween das Crianças" na Igreja de Santo Antonio, 
na Bloor, em Toronto. Info: 416 536-3333. 
A festa sera na quarta-feira, dia 31, entre as 7 e as 9 da noite, no salâo da Igreja, 
corn exposiçâo de "Arts & Crafts", concursos, jogos, "caça às bruxas", prémios 
e comes-e-bebes. 

Sàbado, dia 3 de IMovembro 
-Baile do Hallowen no F.C. Porto de Toronto. Petiscos rçgionais, castanhas 
assadas e prémios aos melhores mascarados. Müsica corn o DJ-Iris. 
-Jantar do III Aniversârio da Academia do Bacalhau, no Dundas Banquet 
Place, às 19h3Q. Parabéns! Info: 416-254-7060. 
-Apresentaçâo da nova gravaçâo dos fadistas Fâtima Ferreira e Armando 
Jorge, na Casa do Alentejo. 
Info: 416 537-7766 / 654-0817. 

Domingo, 4 de IMovembro 
-Dia dos Seniores no Amor da Pâtria C. Centre, no salâo da Igreja de Santa 
Helena, em Toronto. Animaçào do Asas-DJ, do Grupo Corai ADP e 
Chamarrita. Info: 416 535-2696. 
-Presença do Fr. Norm Roberts, da Office of Catholic Youth, na Igreja de 
Santo Antonio, no 1041 Bloor St. W., em Toronto, às lOhOO. Encontro corn a 
juventude catôlica portuguesa. 

Blair anuncia continuaçâo da 
ofensiva até entrega de Bin Laden 
A ofensiva dos aliados ao Afeganistâo vai 
continuar até que o regime talibâ entregue 
Usama bin Laden, afirmou o primeiro- 
ministro britânico. Tony Blair. 
O governante adiantou ainda que o suspeito 
nùmero um dos atentado de 11 de Setembro 
encontra-se sob protecçâo dos talibâ em solo 
afegâo, garantindo que é essa a razâo para o 
prosseguimento dos ataques. 
Segundo Blair, os bombardeamentos em 
curso estâo a impedir que se realizem 
ataques terroristas, por estarem a visar 
bases da organizaçâo Al-Qaida de Bin 
Laden. 
No que respeita às baixas civis, résultantes 
dos ataques, Blair considerou-as 
"inevitâveis", acrescentando que os chefes 
militares estâo a "fazer todo o possivel" para 
as minimizar. 

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

ilu Àdüs Aü ûiüyjcü 
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YisiteJoeda Costa, 
représentante português da 
Addison on Bay, esaibaporque 
é que mais de 7000 ciientes 
preferemosseusserviços 

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

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
châtie da nova carrinha “eozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Seguradoras tern de voltar ao rigor técnico 
em todos os ramos 
As seguradoras têm de voltar ao rigor técnico em 
todos os ramos, adequando os prémios aos riscos, 
porque jâ nâo podem contar com os resultados 
financeiros para compensar resultados técnicos 
negativos, defendeu uma dirigente da APS. 
Alice Bethencourt, présidente da Comissao 
Técnica Automôvel da Associaçào Portuguesa de 
Seguradores (APS), disse à Agência Lusa que a 
maior parte das seguradoras têm resultados 
financeiros negativos devido à evoluçâo dos 
mercados de acçôes. 
Precisou que sô algumas, geralmente corn menor 
exposiçào ao mercado accionista e mais aplicaçôes 
em titulos de rendimento fixo, mantêm resultados 
financeiros positivos. 
Falando na abertura do seminârio sobre "O seguro 
automôvel e os sistemas de bonus-malus", Alice 
Betencourt considerou que as companhias têm 
uma "necessidade imperiosa" de regressar à 
exploraçâo técnica dos ramos, adequando as 
tarifas aos riscos e travando a situaçâo de 
degradaçâo dos prémios dos seguros. 
Sublinhou que houve alturas em que isso era 
possivel devido aos elevados resultados 
financeiros mas actualmente jâ nâo é sustentâvel, 
adiantou. 
A dirigente da APS sublinhou que a fixaçâo de 
tarifas requer uma técnica rigorosa, sendo funçâo 
do risco e pressupondo câlculos actuariais 

complexos. 
Michael Neeb, consultor de seguro automôvel e 
director da revista K Fôrum, da resseguradora 
alemâ Munich R£, apresentou o sistema alemâo, 
observando que a associaçào germânica de 
seguradores (GDV) apresenta recomendaçôes de 
tarifa base para a responsabilidade civil 
automôvel, segmentada em funçâo da regiâo do 
condutor, classe e antiguidade do veiculo, 
quilômetros percorridos anualmente e se tem ou 
nâo garagem. 
Simultaneamente faz propostas quando ao 
sistema de bonus/malus, isto é, reduçào de tarifas 
em funçâo do numéro de anos sem sinistros ou 
agravamento quando hâ acidentes declarados. 
A associaçào propôe um sistema em que pode ir 
até uma reduçào de 71 por cento do preço para 
quem esteja na classe SF25 (correspondente a 25 
anos ou mais sem acidentes), e um agravamento 
de 146 por cento para quem tenha elevada 
sinistralidade, adiantou Michael Neeb, 
observando que o agravamento é funçâo do 
numéro de sinistros e nâo do seu custo. 
O valor base da tarifa é o que geralmente paga a 
classe SFl, um condutor jâ corn experiência que 
completou um ano sem sinistros (os recém 
encartados têm um agravamento significativo). 
A GDV propôe um sistema de agravamento para 
quem tenha um ou mais acidentes apôs vârios 

anos sem sinistros. 
Michael Neeb revelou que depuis da liberalizaçào 
do mercado segurador em 1994 houve muito 
maior diferenciaçâo de preços tanto ao nivel da 
tarifa à priori (tarifa base segmentada) como no 
sistema de bonus/malus. 
Sublinhou que as companhias precisam de 
encontrar o prémio correcto e justo, porque se o 
prémio for muito alto nâo atraem clientes e se for 
muito baixo as receitas nâo compensam a 
sinistralidade. 
Também no sistema de bonificaçào hâ que ter em 
conta que o numéro de classes nâo seja muito 
baixa (que leva a uma grande concentraçâo de 
seguros na classe mais bonificada), nem 
excessivamente extensa, revelando que na 
Alemanha, onde a associaçào recomenda 25 anos, 
10 por cento dos segurados estào na classe de 
bonificaçào mais elevada. 
Adiantou que a elevada concorrência na 
Alemanha faz corn que o ramo automôvel registe 
prejuizos elevados. 
Alice Bethencourt afirmou que a APS estâ 
disponivel para efectuar estudos semelhantes em 
Portugal mas isso pressupôe que a generalidade 
das companhias portuguesas se disponha a 
fornecer à sua associaçào informaçào estatistica 
rigorosa sobre os segurados e os sinistros, o que 
até agora nâo acontece. 

Para Clube 
Boinas Verdes 
em lesta 
Os membros do PARA CLUBE BOINAS 
VERDES, de Newark, New Jersey-USA, corn o 
lema "Que nunca por vencidos se conheçam", 
vivem um grande momenta de confraternizaçâo, 
ââbado, dia 10 de Novembro, no Centro 
Orensano Social Club, 148 Lafayette Street, em 
Newark. 
Présente como convidado de honra, o Major 
General Paraquedista, José Agostinho Melo 
Ferreira Pinto que, dia 13 de Outubro, participou 
no II Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar, 
em Toronto. Para outras informaçôes contactem o 
Présidente de Direcçâo dos Boinas Verdes, 
Armindo Campos, pelo telefone: 1 201 679-5352, 
ou Baptista: 212 974-0400, ou Jorge; 917 529-4856. 
Aquele abraço para todos! 

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

palma da mào e da bola de cristal 
Sente-se confusa e corn problemas no amor, no 

casamento ou no négocia? Sente-se sô e 
assustado corn o futuro? 

Poderei ajudâ-lo com todos os problemas da 
vida. Nào desespert. Venha ver-me e dar-lhe-ei 

a ajuda que nécessita cam resultados 
garantidos. 

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

Bodas de Prata da Banda 
lira de Brampten 
A Banda Lira Portuguesa de Brampton, comemora 
os sens 25 anos de existência em prol da mùsica e 
das festas populares e religiosas portuguesas, 
Sâbado, dia 27, no salâo de festas da Igreja de 
Nossa Senhora de Fâtima, 101 Malta Drive, em 
Brampton. 
A cerimônia começa pelas 19h30. 
Agradecemos o convite enviado. 
Para informaçôes e réservas: 905 615-8426. 
Parabéns e o desejo de muitos mais anos de 
actuaçôes e êxitos. 

Gabriel Antonio Figuoira de Freitas 
01/10/1935 - 15/10/2001 

A mulher, filhas e restante famflia de Gabriel 

Antonio Figueira de Freitas, natural do Funchal, 

Madeira, empresârio de Restauraçâo, agradecem 

probmdamente a todos que o acompanharam à 

sua ültima morada. 
A Missa do Mês em sua memôria terâ lugar terça- 

feira, 13 de Novembro, às 19h00, na Igreja de 

Nossa Senhora do Rosàrio, em Scarborough. 

Paz à sua aima. 
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VilO, VÂO POR Af 
Boa safra, esta de 1901. Assim como os outros 
escritores aqui Homenageados (Cecilia Meireles, 
José Rodrigues Miguéis, Vitorino Nemésio) Régio 
nasceu nesse ano em Vila do Conde. Cursou a 
Faculdade de Letras de Coimbra e, ainda 
estudante, estreia na literatura publicando 
Poemas de Deus e do Diabo em 1925. Corn Joâo 
Caspar Simôes e Branquinho da Fonseca funda, 
em 1927, a revista Presença. E logo reconhecido 
como chefe do chamado movimento presencista. 
Alguns anos mais tarde, isola-se do meio literârio 
quando passa a leccionar no Liceu Mousinho da 
Silveira em Portalegre, cidade onde reside até sua 
morte em 1969. Isola-se mas escreve. Escreve 
muito: poesia, ficçâo (romance e contos) teatro e 
critica literâria. 
Numa época em que Pessoa e Sâ-Carneiro eram 
tidos como loucos futuristas, foi a Presença, ou 
melhor, foi o prôprio Régio, quem primeiro 
apontou o génio desta dupla proclamando a 
grandeza dos escritores de Orfeu nas paginas da 
revista e nela abrindo espaço para esta poesia até 
entâo desconhecida. Esta acçào pedagôgica frente 
a um pùblico que à Orfeu interessava apenas 
escandalizar, foi de suma importância para a 
cultura literâria portuguesa como aponta Jorge de 
Sena indicando "a funçâo que a Presença 
desempenhou e que foi decisiva: ela promoveu e 
revelou os homens de 1915; ela atacou a literatice 
ou literatura livresca como Régio lhe chamou, ela 
exigiu penetraçâo e inteligência critica, aonde 
havia sô superficialidade ou boa vontade 
jornalistica; ela chamou a atençâo para toda uma 
renovaçâo das artes e defendeu-a; ela tentou 
recolocar a cultura literâria portuguesa ao nivel da 
informaçâo internacional..." 

O grande critico português, Eduardo Lourenço, 
num famoso artigo "Presença ou a Contra- 
Revoluçâo do Modernismo Português" compara 
os dois movimentos: Orfeu e Presença. O titulo 
do artigo jâ traz patente a depreciaçâo da 
Presença. Foi injusto. Régio, reconhecendo 
(sendo o primeiro a reconhecer) a grandeza da 
obra de Pessoa e Sâ-Carneiro tinha seu prôprio 
rumo a trilhar e trilhando-o concedeu, 
especialmente ao romance português, uma nova 
dimensàc. Trocou ojogo heteronômico de Pessoa 
e Sâ Carneiro pela alteridade dramatizando, 
talvez pela primeira vez, o subsolo psicolôgico do 
português. 
O critico norte-americano Lionel Trilling afirmou 
que a literatura moderna incomoda; e mais: que 
incomodar é o seu dom e o seu dever. Os textes de 
Régio nâo fogem à regra. Nos vinte e tantos anos 
que lecciono nesta universidade, tive a 
oportunidade de ensinar e portante de reler talvez 
uma meia düzia de vezes "Ojogo da Cabra Cega", 
primeiro romance de Régio e um dos primeiros do 
movimento da Presença. Posso afirmar que o 
romance nâo perde esta capacidade de, a cada 
nova leitura, nos surpreender e nos incomodar. O 
"breakdown" de Pedro Serra, minuciosamente 
retratado, faz da leitura e releitura do livre, um 
incômodo prazer, prôprio da melhor arte do 
século XX. 
Plaças, plaças, estâtuas, ruas, discursos: sâo 
algumas das maneiras que Régio foi e continua 
sendo homenageado. No entante, a verdadeira e a 
mais fiel homenagem que podemos prestar ao 
autor d'As Encruzilhadas de Deus, é bem mais 
simples: para tanto basta lê-lo. 
Na tentativa de exprimir uma "espessa solidâo 

transcendental" (Massaud Moises) Régio, no seu 
poema mais conhecido, responde ao sedutor 
convite a uma sociabilidade que trairia seu 
espirito mais intime, corn um firme, incômodo: 
"nâo vou por ai." Hoje eu aponto para a vasta obra 
de Régio e convido: "vâo, vâo por ai." 

Ricardo da Silveira Lobo Sternberg 
Universidade de Toronto 

Juros de faipotecas (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 

Banco ComunitArio 
Luso-Canadiano 

Abra 1 conta e receba logo, 

sem mais cantigas, 

$25.00 de bônusî^*^ 

Atençâo pensionistas; Uma boa noticia! 

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

sem mais complicaçôes ou demorasi 

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

Sujeîto a aJteraçâo sent aviso prévio. 

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

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comiinitàno Luso-Canadiano 

1199 Dundas Street West Toronto, On 1X3 
1966 

ESTABLISHED 
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JOANA AHENDOÉIFîA 
HL (aqueia ruà) 

Uma das poucas vozes novas (boa!) que surgiram nos ùltimos anos no fado, a de Joana Amendoeira é 
sem düvida das mais ouvidas e aceites. É jovem, bonita e canta corn o sentimento que o fado exige. Sua 
voz tem frescura, sonoridade e extensâo. 
Se ainda nâo ouviu esta jovem fadista, nâo perça a oportunidade de a escutar ao vivo ou em gravaçâo. 
Vai gostar. 
O compositor, au tor e intérprete, Jorge Fernando, que sabe da poda, nâo hesitou em dar-lhe a mâo e 
produzir-lhe o album "Aquela Rua", com temas antigos e actuais, da autoria de Linhares Barbosa, Jaime 
Santos, Alberto Janes, Jorge Fernando, José Blanc, Aldina Duarte, Frederico de Brito, Pedro Homem 
de Melo, Alain Oulman, Fernando Girâo, Helder Moutinho, Carlos Proença, J. Marques Amaral, David 
Mourâo-Ferreira, Eduardo César e Florbela Espanca. Os nomes mencionados dâo bem a ideia da 
categoria dos trabalhos gravados por Joana Amendoeira. 
Joana Amendoeira, foi acompanhada musicalmente por Custôdio Castelo à guitarra portuguesa; Carlos 
Manuel Proença na viola; Marino de Freitas na viola baixo e Ricardo Cruz no contrabaixo. 
Levem para casa esta AMENDOEIRA que deu flor... 

Conquistou admiradores em 1999/2000, corn o album "Preciso d'um Herôi", onde conseguiu 
notoriedade corn os temas "Super Apaixonada" e "Como se Eu Fosse uma Flor", sem esquecer, o téma 

que deu titulo ao album. Agora, por intermédio, da Editora Musicoeste, lançou o ultimo trabalho 
gravado "Meu Sonho Azul", onde se destaca o tema "Nâo Vou Voltar a Chorar". É um album mais 

virado para a müsica latina e pop rock, onde a jovem algarvia transmite energia, vivacidade e a alegria 
de quem se encontra no seu apogeu. 

Sente-se que a jovem Claudisabel tem uma personalidade bastante segura, uma voz inconfundivel e um 
olhar arrebatador. 

Sabe o que quer e para onde vai, segundo confessa, apôs sofrimento de amor. Resta-lhe o "Meu Sonho 
Azul", que sô ela conhece e sabe a dimensâo, é o sonho dos sens sonhos! 

Este trabalho foi gravado no estùdio Aiksom, corn produçâo e composiçôes de Ricardo, e coros de 
Ricardo, Paula e Caria. 

Claudisabel, transmite o calor do seu Algarve. 

Os conhecidos mùsicos brasileiros Algodaâo da Bahia (teclados). Chocolate da 
Bahia (percussâo), Cigi (cavaquinho, banjo e guitarra), Daniel Brasil (bateria) 
corn a voz de Luciano Nunes, gravaram um album intitulado "Morango do 
Nordeste", corn a müsica trépidante do Brasil, com faixas gravadas no Brasil e 
em Portugal, corn pfoduçâo de Mario Jorge e corn arranjos e mistura de Zelito, 
Ceraldo e Jorge do Carmo. Cantigas cheias de ritmo, alegria e, em alguns 
temas, cheias de romantisme. 
Os "Canta Bahia" encantam corn a sua fantasia, juventude e riqueza de sons. 
Cançôes como "Xâ la la", "Amada", "Você Virou Saudade", "A Dor Desse 
Amor", "Nâo.Aprendi a Dizer Adeus", "Sinal Verde" e outras, sâo do agrado. 
gérai. Quem gosta de festa mexidinha e romântica, pode contar corn os "Canta 
Bahia". Tem pano para mangas... 

r> 

P996 
98 Grand CARAVAN 

•ûnen • Loaded • 7ÛK 

^17,000 I ^14,900 

98 EAGLE Talon TSI 
•Blue with gref leather interiors 

•ill wheel drive •Sûk 

M6.900 ki 

P977 98 Dodge CARAVAN 
•Green • Loaded • 41K 

97BMW328I.S. 
•BIk on bik •Loaded 

*»,900‘ 

P976 99 Pip. VOYAGER 
• Cjrpress Green • Loaded • 68K 

^17,500‘ 
Desde Mini Vaiis a Neons, Downtown Chrysler 

tem a qualidade e o preço para si. 

1030 St West Of Bothiirst 97 HONDA CIVIC LX 
•Silver •Auto/Hr/ABS • 75k 

99 GRAND VOYAGER 
•Blue • Loaded • 70K 

M8.500' 
KWGSTMSt 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE ■& YOUR DOWNTOWN MINIVAM STORE & YOUR DOWNTOWN MINIVAW STORE & YOUR DOWNTOWN MtNiVAH STOBE O YOUR STORE Ol 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN itt«3Rte tS YOUR OQIWHTOWN MtNWAM STORE Q YOUR OOWi^dWlH liliNtVAiff YOUR DOWNtOWN MIMiVAR irt'ORE O YOUR ~»tOWË 
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Nào percam o cocerto ünico, 

no magnifico salâo Mississauga Convention Centre, 
na Derry Road e Hurontario (#10), em Mississauga. 

Btfe]6maBen» fliKifltia tem B pairoci'nio amigo de; 
O vendedor 

da sua confiaça 

HomeLife 
Galleria 

T.: 416 535-8000 
HomeLife/Galleria Realty Inc. 

Realtor-member 

1245 Dupont St., Ste. 35B 

1172 Dundas St. W. 

529 Rogers Rd 

770CoUegeSt. 

980 Bloor St. W. 

352 Oakwood Ave. 

David Costa 
& Associates 
LttUfÿers/Advpg/iiio» 

1015 Bloor St.. W.. Toronto t\ cerueja di 
portugucses 

TONI MARTINS 
Sales Representative 

Pague menas. Caste menas gasalina 
Jante fora mais vezes 

Kl A 
416 861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

«1S.090 
starting MSRP ol a MY2002 Rio RX-Vis Licença, impostos, frété. PDE e seguro sâo extra. Dealer 
portera venrter mais barato. Preços portem alterar sem aviso. Veiculo portera nâo corresponrter à 

lotogralia. "hipotese rte alqumas restripôes. Conlacle o dealer para mais informacôes. 

Desde 

96 horsepower 
1.5 litre, 4 cylinder, DOHC 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** 

Jà é altura de todos terem 
um carro bem feito 
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Visite a lola 
ROeERSViDEO 

mais perte de si, 

Caixa Digitai 
e mande activar 

e neve Canai 
Festivai PartuguRs 

TV-SiC. 

Acompanhe fPTV-SIC, 24 horas par dia 

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 

Para Rials detalhes ligpe para CIRV-f pi: DB 

418-S37-10B8, OU 1-8881I4-8771 TOP DOS TOPS 
ESTA NO FPTV-SIC* 

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

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

respeito a serviços e viagens* 

O Outono é connoscol 

iŸaoaLUŸS 

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

Lembreni-!^ que esgotam rapidamente! 

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

Trabalho garantido em toda.s as reparaçôes 
mecânicas e bate-chapas. 

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

loe Manuel 14161533-2439 940lansdoiMieAve. 

Raul 1416) 330-6295 Building #24. Toronta Ont. 

Pagan 372-2428 
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Museus corn 
dominio propria fa 
em Novembro 

Outro domînio de topo que 
sera lançado em Novembro é o 
".museum", atribui'do apenas a 
museus e organizaçôes desta 
area, Ura ano apôs a sua 
criaçâo, este novo sufbto é o 
primeiro de très dommios 
reservado a entidades 
especializadas. 

Dcwrunio ”.biz" 
acessfvei em 
Novembro 

O dominio ".blz" serâ lançado 
no inicio de Novembro. Depois 
de ter sido adiado por diversas 
vezes, a NeuLevel, empresa 
americano-australiana, 
responsâvel pela gestâo do 
domînio de topo ".biz" 
anunciou o seu lançamento 
para o proximo dia 7. 

Net a falar 
caateihano 

A lingua castelhana cobre Jâ 
cerca de 120 milhôes de 
paginas v^eb - 5 por cento do 
total existente -, chegando a 
400 milhôes de utüizadores. 
Sâo nûmeros divulgados 
ontem no segundo Gongresso 
da Lingua Espanhola, em 
Valadolid. 

Funcionario 
suspenso par 
consultar sites de 
pedofiiia 

O ministro das Finanças 
alemâo instaurou um processo 
disciplinar contra um alto 
funcionârio do seu ministério, 
suspeito de ter procurado e 
consultado conteüdos 
pedôfilos na Net, segundo 
anunciou sexta-feira um porta- 
voz daquele ôrgâo. 

Os Estados Unidos 

Os Estados Unidos deverâo 
estar preparados para que os 
prôximos ataques cheguem 
sob a forma de 
ciberterrorismo. Isso mesmo 
defendeu Michael Vatis, ex- 
director da brigada do FBI 
para luta ao cibercrime, em 
audiçâo no Gongresso. 

Portugueses aderem 
ao “e-mail” 
O e-mail tornou-se numa das 
ferramentas mais üteis e 
utilizadas da Internet. Alias, 
milhares de cibernautas 
comunicam ùnica e 
exclusivamente através do correio 
electrônico. 
Segundo um estudo realizado 
pela Multidados - empresa de 
consultadoria e tratamento 
estatistico de dados - o uso do 
correio electrônico em Portugal 
continua a aumentar. O mesmo 
estudo revelou que sâo os 
internautas entre os 16 e 35 anos 
quem mais utilizam o e-mail, 
detendo 85 por cento do correio 
electrônico enviado a partir de 
Portugal. Isto significa que sâo os 
estudantes e parte da populaçâo 
activa quem domina a utilizaçâo 
do e-mail. Vinte e cinco por cento 
dos inquiridos admitiu ter apenas 
uma caixa de correio e sete por 
cento usa mais de sete caixas. 
O serviço electrônico mais 
procurado é o Hotmail, o quai 
fornece caixas de correio a 
aproximadamente 53 por cento 
da populaçâo portuguesa. 

O Glix.pt conseguiu conquistar o 
segundo lugar, corn 32 por cento. 
O estudo conclui ainda que os 
fornecedores de acesso gratuite à 
Internet sâo quem alberga mais 
contas de e-mail. E como o acesso 
â Rede é livre, 35 por cento 
confirmaram que consultam o 
seu correio pelo menos duas 
vezes por dia e 15 por cento 
verificam a chegada de correio 
mais de oito vezes por dia. 
O local de trabalho é o preferido 
entre os inquiridos para receber e 
mandar a sua correspondência, 
embora 25 por cento prefiram 
fazê-lo na privacidade do lar. 
Portugal aderiu por complete a 
esta ferramenta. Quarenta e oito 
por cento jâ nâo conseguem 
pensar o dia-a-dia sem o correio 
electrônico, 43 por cento 
consideram-no bastante ütil e 
apenas 10 por cento dizem que é 
ütil. 

Clientes na Net crescem 
mais de 100 % em Pertngal 
o numéro de clientes de serviços 
de acesso â Internet atingiu os 2,79 
milhôes no final do segundo 
trimestre, um crescimento de mais 
de cem por cento em relaçâo a 
igual periodo de 2000. Segundo 
dados divulgados esta semana pelo 
Instituto das Gomunicaçôes de 
Portugal (IGP), a Internet estende- 
se agora a 28 por cento da 
populaçâo portuguesa. 
Em igual periodo de 2000, o 
numéro total de clientes era de 1,3 
milhôes, valor que subiu, no 
primeiro trimestre deste ano, para 
os 2,5 milhôes. De acordo corn o 

IGP, os acessos gratuites sâo os 
principais responsâveis por este 
crescimento de 108,8 por cento 
num ano, jâ que 89 por cento do 
total (équivalente -a 2,5 milhôes de 
clientes), corresponde a esta 
modalidade comercial. 
O IGP salvaguarda, contudo, que 
estes valores podem incluir 
situaçôes em que um mesmo 
cliente possui mais do que um 
registo. 
Os clientes individuals de acessos 
pagos eram no final do segundo 
trimestre deste ano 229 mil, contra 
196 mil no final do ano transacto. 

Ambientalistas querem pedir 
copias ao poder politico 
o XII Encontre Nacional das 
Associaçôes de Defesa do 
Ambiente (ENADA) realiza-se em 
9 e 10 de Novembro em Lisboa, no 
Museu da Agua, subordinado ao 
tema "Movimento Ambientalista - 
passade, présenté e futuro ". Serâo 
ainda temas: "Saüde e Ambiente" 
e "Movimento Ambientalista e o 
poder politico". Algumas das 
questôes que a organizaçâo lança 
para debate sâo: "Deverâo as 
ONGA promover um partido 
politico?"; "Relaçôes com o 
Estado, partidos politicos e poder 
econômico". 
O encontre deste ano, é de 
primordial importâneia pois 
realiza-se numa altura em que o 
Ministério do Ambiente decidiu 

suprimir o Instituto de Promoçâo 
Ambiental - interface entre a 
sociadade civil e a Admnistraçâo 
Püblica e nâo se sabe o que serâ o 
seu sucessor (do quai apeas se sabe 
o nome) o Instituto do Ambiente. 
Este vai aglutinar o Ipamb. e a 
Direcçâo Gérai do Ambiente. Por 
outro lado, as associaçôes 
ambientais atravessam um 
periodo de mal- -estar, pois o 
finacimanto das candidaturas que 
fizeram ao Ipamb, apesar de 
aprovadas ainda nâo nâo foram 
pagas. Muitos dirigentes 
associativos questionam-se como é 
possivel fazerem o seu trabalho, se 
as candidaturas foram 
apresentadas hâ quase um ano, e 
nâo viram sequer um tostâo. 

WWW. 
SITES I 

CULTURA 
V7V7W. storm-magazine. coin 

Se ainda nào conhece, aconselha-se 
vivamente. Literatura -cn'tica, noti'cias e 
espaço para montra de inédites (alguns 
espera-se que nâo por muito tempo) -, 
cinema e muito mais espaço para as artes. 
Passe pelas Ficçôes (mas nâo a correr, por 
favor) ou participe no Forum. Aqui deve-se 
navegar devagar e corn tempo. 

MARSALIS 
www.wyntomnarsalis.net 

Biografia, discografia compléta e ültimo , 
lançamento - devidamente acompanhado 
por um texte explicative e corn possibilidade 
de escuta parcial dos temas -, agenda de 
espectâculos e message board sâo 
propostas do site oficial de um dos maiores 
talentos vivos do jazz contemporâneo. 

MÜSICA 
www.muchmuslc. coin 

Aqui ponha-se a par do que se passa no 
mundo da mûsica. As actualidades do sector 
no link das noti'cias, o top semanal das 
cançôes, os videos mais recentes prontos a 
ser visualizados e também uma vasta 
informaçâo sobre os artistes mais 
conhecidos. Ainda um espaço para compras, 
concursos e um chat. 

Biot:errorismo 
www.vivasaudavel.pt 

Neste site, para além de muitas outras 
coisas, pode agora esclarecer todas as 
düvidas que tenha sobre o verdadeiro perigo 
do bioterrorismo. Neste complete dossier 
encontre informaçôes sobre as doenças e os 
sintomas relacionados corn o bioterrorismo, 
bem como conselhos pràticos na prevençâo 
e identificaçâo de perigos. 

Xadrez 
www.chessclub.com 

Seja jogador experiente ou simples curioso, 
este é o local indicado para encontrar 
jogadores à sua altura e realizar partidas 
online. O guia do utilizador dir-lhe-à como se 
tornar membre e participar. O Internet Chess 
Club oferece ainda uma lista de links para 
outras paginas de xadrez, uma loja online e 
noticias sobre competiçôes e eventos. 

Bridge 
www.okbridge.corn 

Para além da possibilidade de realizar 
partidas na Net corn jogadores de todo o 
mundo, o OK Bridge oferece ainda software 
para treino individual trente ao PC, dicas 
sobre hipôteses de jogadas, noticias sobre 
os campeonatos mundiais e uma agenda 
compléta de eventos relacionados corn a 
modalidade. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Esta é uma semana muito mais voltada para o exterior e 
para a lado social da existência. Estâo pois beneficiadas 
as relaçôes com os outros em geral, com os amigos, a vida 
profissional, a carreira e a vida financeira. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

A nivel financeiro, podera passar por uma semana de uma 
certa instabilidade, pois podera gastar um pouco mais do 
que o que queria ou ter alguma atitude mais inconsciente 
em relaçâo à sua vida financeira. 

GÊMCOS - 21/05 A 20/06 ±L. 
Uma relaçâo de conflito da Lua corn Mercùrio criarà um 
clima de maior tensâo, maior desgaste, acrescentando-lhe, 
momentaneamente, um certo esgotamento ou dando-lhe 
uma tendência para a dispersâo, mener capacidade de gerir 
racionalmente uma situaçâo ou, ainda, de fazer um piano. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Procure manter controladas as suas emoçôes e nào perder a 
objectividade, pois este pode ser uma semana para 
conversas cheias de significado. Os sens sentimentos estâo 
mais expressives. 

LCÀO - 22/07 A 22/OS 

Voeê vai poder sentir uma certa necessidade de trazer para a 
sua vida algumas regras. Mas nào exagere! Aproveite, apenas, 
para se organizar interiormente e para se preparar para 
aquilo que lhe poderào trazer os dias que irâo seguir-se... 

^2/0^ 
~JT 
A" ViRGEM - 23/08 A22/OOY' 

È natural que sinta, por momentos, uma maior dispersâo, uma 
certa tensâo interior ou mesmo um certo nervosismo. A Lua, 
ao fazeruma relaçâo de conflito a Mercùrio, estarâ a provocar 
esse desequiUbrio. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

O conflito entre a Lua e Vénus vai trazer-lhe um dia menos 
harmonioso, uma palavra mal dita, ou mal entendida, uma 
compra ou um gasto menos justificado. Sobretudo, nào 
deixe para esta altura qualquer conversa ou qualquer atitude 
que tenha a ver mais corn a sua vida afectiva. 

CSCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Neste trânsito o discernimento, clareza de ideias e comunicaçâo 
em geral estâo favorecidas. Qualquer situaçâo que Uie parecia 
menos clara podera agora ser visionada sobre um ângulo mais 
reaLsta e palpâvel.Terâ uma maior capacidade para expôr os 
assuntos que serâo meUior aceites. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Uma Oposiçào Lua/Jüpiter ira afectar a sua atençâo, produzindo 
maior distraeçâo, menor capacidade de concentraçào nas ideias 
ou, quem sabe, trazer-lhe uma noticia mais dificil de resolver ou 
uma pequena preocupaçâo corn a familia ou corn situaçôes 
relativas ao estrangeiro. 

^^g^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 M V J w 
A Lua e Marte vào fazer um bom aspecto. Nesta semana e nos 
sens relacionamentos emocionais, voeê atrairâ pessoas que 
sejam fortes e corajosas nas suas convicçôes. Atrairâ aquelas 
que, na verdade, respeita e admira. Também sentirâ a 
necessidade de se relacionar corn mulheres mentalmente fortes. 

ÀQLIÀRIO - 21/01 A19/02 

Ira ter alguma dificuldade em se dedicar a assuntos que exijam 
atençâo e minücia. Deixe para os prôximos tempos tudo o que 
tenha a ver corn grandes pormenores, eficiência e espirito 
critico. 

PEiXES -20/02^0/03 ^ ht 
Corn uma relaçâo de conflito entre a Lua e Jupiter haverâ uma 
certa desai rumaçào nas suas ideias, e nào estranhe que essa 
confusào se acentue mais no seu ambiente familiar. 

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

OUERtnOS PflZER o MESnO POR SI! 

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

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padroes de vida! 
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Sérgio Freire, 
expSe em Toronto 
Foi com certa surpresa que soubemos 
da presença do nosso "velho" amigo 
Sérgio Freire, corn uma exposiçâo de 
quadros seus na XVII Semana 
Cultural Alentejana, em Toronto. 
Nâo que hâo soubéssemos das suas 
qualidades artisticas mas, porque os 
anos passam, e... quem esta longe, 
mesmo que nâo esqueçamos, fica nas 
brumas do pensamento! 
Sérgio Freire, viveu uns anos em 
Toronto, como mediador de uma 
companhia de compra e venda de 
propriedades. Depois, nos finais de 
80, regressou a Lisboa, onde nasceu 
em 1947 e frequentou o curso de artes 
decorativas da Escola Antonio 

Arroio. Dedicou-se à sua profissâo de 
mediador sem nunca se esquecer da 
sua paixâo, a pintura. Antes da sua 
estadia em Toronto, Sérgio Freire 
viveu em Luanda, Angola, entre 1968 
e 1974, onde expôs as suas pinturas 
pela primeira vez. Em Lisboa, sem 
abdicar de servir' os seus muitos 
clientes, particularmente de Toronto, 
Sérgio Freire decide dedicar-se mais à 
pintura e cria na capital portuguesa a 
primeira Galeria Magia Imagem, corn 
duas amigas e sôcias. Depois, - em 
1999, corn uma das sôcias, desenvolve 
O projecto da galeria Companhia das 
Artes. Corn paixâo e conhecimentos 
no campo da decoraçâo, Sérgio 

Até à prâxima, 
meu General! 
A Comissâo Realizadora do II Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar, 
organizou um almoço de despedida ao Major General José Agostinho Melo 
Ferreira Pinto e sua mulher, no Europa Catering, em Toronto. Foi uma 
gentileza do membro da Comissâo e proprietârio do Europa Catering, Manuel 
de Paulos. 

O General Ferreira Pinto, gentil como sempre, agradeceu o convite para 
participar no II Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar e, também, o 
convivio de despedida. Segundo acrescentou, foi um dos encontros mais 
importantes da sua vida e dos mais enriquecedores. 
Manuel de Paulos, por sua vez, em nome da Comissâo, nâo poupou elogios ao 
Major general Ferreira Pinto, desejando-lhe as maiores venturas. Um almoço- 
despedida, cheio de emoçâo e recompensador para ambas as partes. 
Até à prôxima, meu General! 

Sérgio Freire e 
Pemravies na CIB,Vfm 

dedica-se também a projectos de 
remodelaçâo de interiores e, em 
simultânéo, élabora estudos de 
homenagem a alguns dos melhores 
pintores portugueses. Ainda em 1999, 
cria a obra "Timor um grito à 
Liberdade", cedido ao CNRT. 
Segundo nos confessou, embora 
mantenha em si a magia de Angola, 
nunca foi atraido pelas cores vivas, 
preferindo pintar corn cores neutras, 
leves. 
A mulher é o seu tema favorito. 
Sérgio Freire, pinta a mulher das 
formas mais originais e simples para 
salientar-lhes a beleza, a dimensâo e 
o quanto valorizam a vida do 
homem. 
Na parede lateral esquerda da sala 
de festas da Casa do Alentejo, em 
Toronto, podem apreciar até dia 27, 
as pinturas de Sérgio Freire, assim 
como, em outros pontos da sala, dos 
pintores e artesâos. Luis Palaio, 
Francisca Liicia Romero, Antonio 
Gomes, Mauricio de Almeida e 

Américo Ribeiro. 
Foi um grande prazer abraçar o 
Sérgio Freire e relembrar a sua arte, 
cada vez mais expressiva e bêla. 

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

a partir de Novembre, 2001 

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

Toronto, Ontario i 
416-5nS-7^88 i 
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NÉ-MÉ-SI-0, ENJOY YOUR FOOTDAlli 
Creio jâ ter dito, em crônica 

anterior, que a minha primeira 
missâo como leitora de português do 
Instituto Camôes (na altura chamava- 
se ICALP) foi na Universidade de 
Helsinquia, Finlândia. Os meus 
alunos eram todos finlandeses, sem 
qualquer costela de um antepassado 
português e nenhuma outra 
motivaçâo que nâo fosse a paixâo 
pelo estudo de uma lingua 
estrangeira. Entalados 
entre o grande império 
russo e a vizinha Suécia à 
quai estiveram submetidos 
quinhentos anos; falantes 
de uma lingua que nem 
sequer pertence ao ramo 
indo-europeu, outra 
soluçâo nâo tiveram senâo 
aprender outras linguas 
sob pena de ficarem 
isolados do resto do 
mundo. 

O Português 
inseria-se no departamento 
de linguas românicas e, juntamente 
corn as demais linguas românicas, era 
leccionado na Universidade de 
Helsinquia, como disciplina 
curricular ou de opçâo. Portugueses, 
portugueses, havia muito poucos na 
Finlândia toda e, em Helsinquia, 
segundo dados da época, nâo 
atingiriam uma vintena. Acrescente- 
se ainda o facto de esse nùmero nâo 
se encaixar no tradicional conceito 
de emigraçâo, tal como vem sido 

entendida ao longo dos séculos. De 
facto, a maioria dos portugueses (as) 
ai residentes foram para este pais, 
nâo por razôes de natureza 
econômica, mas por força de 
casamentos mistos, quando a 
diâspora se faz navegando pelas setas 
do cupido. Tudo isto para 
perceberem que o ensino de 
Português em universidades 

estrangeiras nem sempre 
teni a ver - contrariamente 
ao que possam pensar - 
corn a existência de uma 
comunidade luso- 
descendente forte. Tal 
facto, contudo, nâo 
impedia que existisse um 
grande interesse por parte 
dos estudantes finlandeses 
pela lingua de Camôes, 
antes ainda de ser aberto o 
leitorado nos idos anos de 
oitenta. 

Perante este cenârio, 
escusado serâ dizer que a 

ünica oportunidade que estes 
estudantes tinham de praticar o 
português que iam aprendendo, era 
quase ünica e exclusivamente nas 
aulas ou em encontros que mais tarde 
passâmos a organizar mensalmente e 
a que eles prôprios deram a 
designaçâo de Lusomaniacos. Tenho 
que reconhecer que eu nâo inventaria 
melhor nome e que é preciso de facto 
ter uma mania qualquer para teimar 
em falar português em terras 

Mais de anos no 
mercado da comunicaçâo 

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

intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAl .14' 
Canada e EUA .07i 2° 

S. Paulo e Rio de Janeiro .17c, Alemanha, França e Inglaterra .08c, Itâlia .09c 

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

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

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

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

800 serviços ao seu dispôr, "Calling Cards", 
^H%li Speed Internet" e liiüias locals para négocies. 

Telefone ja: 1 888 - 819 
FALAMOS PORTUGUÊS 

escandinavas. 
Para suprir a falta 

de materials no terreno, 
tomei a iniciativa de gravar 
algüns programas da 
televisâo, em Portugal, que 
aproveitava para ilustrar 
certos temas tratados nas 
aulas de Conversaçâo, 
Histôria e Cultura ou de 
Literatura. Anos depoi^, 
chegou a noticia de que 
tinha sido instalada uma 
antena parabôlica no 
Centro de Linguas 
(Kielikeskus) da 
Universidade. Passava-sr 
assim a ter possibilidade de 
aceder à RTP 
Internacional. Fui ver as 
condiçôes do centro e... 
pasmei; um verdadeiro 
laboratôrio de linguas. Os 
alunos dispostos em cabinas 
individuais corn acesso a 
programas de radio e 
televisâo estrangeiras, 
podiam escolhê-los e, 
munidos 'de auscultadores e 
de mesa de gravaçâo, fazer todo o- 
tipo de exercicios (gravar diâlogos, 
repeti-los, ouvir a sua prôpria voz, 
corrigir a pronüncia) sem incomodar 
o parceiro do lado. Hoje, tudo isto 
parecerâ normal, mas convenhamos 
que hâ uns anos era absolutamente 
pioneiro. Considerando que, durante 
o dia, nem todos os alunos tinham a 
possibilidade de frequentar este 
centro por estarem em aulas, decidi 
eu prôpria requisitar à funcionâria a 
gravaçâo de certos programas para 
posteriormente os utilizar. Recordo 
que na altura passava, entre outros 
programas, Mau Tempo no Canal de 
Vitorino Nemésio. Pensei que a 
melhor forma de motivar os alunos 
para a realidade açoriana e a leitura 
da obra, séria dâ-la em forma de 
novela, em que paisagem e 
personagens se movimentam num 
todo entrelaçado. Levar as Ilhas a 
uma outra Ilha, vulcanizada de 
interesses comuns pela mesma 
lingua. 

Recebiamos a revista TV 
Guia Internacional corn 
antecedência suficiente para 
podermos estar ao corrente da 
programaçâo mensal e respectivo 
horârio. Preenchi o formulârio corn o 
nome do programa, os dias e horas 
da emissâo, duraçâo e, â boa maneira 
portuguesa, pedi que programassem 
o video para um pouco mais de 
tempo, nâo fosse haver qualquer 
atraso e o programa atirar para mais 
tarde. Acontece que, como é hâbito, 
nas nossas emissôes o futebol fala 
sempre mais alto e nâo hâ nada como 
ter um jogo em directe , que o 
diferido sabe sempre a prato 
requentado. Mas como as 
negociaçôes corn os clubes se 
arrastavam, na maioria das vezes, até 
ao minute ultimo - antes de o ârbitro 
dar inicio â partida -, muitos dos 
jogos nâo tinham tido a 
oportunidade de serem incluidos na 
programaçâo até â data da impressâo 

no cariai 

da revista. Poste isto e para se 
perceber melhor, no dia em que fui 
levantar a cassete corn o primeiro 
programa gravado - aquilo que eu 
supunha ser o primeiro episôdio - 
tive direito a uma hora e meia de 
futebol jâ que o mau tempo no canal 
sô se fez sentir là para a madrugada 
do dia seguinte. Nâo me perguntem 
quai era o jogo, pois nâo me passava 
pela cabeça que este caricato 
episôdio ainda viesse a ser assunto 
de uma crônica. Sei que isto 
aconteceu mais que uma vez; talvez 
estivéssemos em época de um 
mundial qualquer. 

A funcionâria, responsâvel 
pelas gravaçôes, nâo percebia uma 
palavra de português, mas punha 
sempre a cassete a rodar uns metros 
para verificar a qualidade da 
gravaçâo. Contudo, uma coisa ela 
percebia: vinte e dois homens a 
correr atrâs de uma bola é linguagem 
universal - futebol! Tentei explicar- 
Ihe que tal facto se ficava a dever ao 
facto de nâo estar prevista a 
transmissâo, que tinha sido decidido 
mesmo em cima da hora, que o 
programa que eu pedira teria 
passado mais tarde, blâ, blâ... 
Tentem lâ explicar isto a uma 
finlandesa, que nâo estâ armada nem 
no seu vocabulârio nem na sua 
cultura do proverbial amanhanso 
português. Experimentem e verâo: 
nâo dâ! 

Creio que a dita funcionâria 
nunca teve a certeza da minha real 
intençâo de obter a gravaçâo de Mau 
Tempo no Canal. Talvez pensasse 
que eu, como portuguesa, estivesse 
mais interessada em levar para casa 
uns jogos de futebol para deleite do 
meu marido. E que quando me 
entregava a cassete, olhava para a 
étiqueta e, num misto de ironia e 
sarcasme mascarade de simpatia, 
soletrava Né-mé-si-ô (fazia uma 
pausa, olhava para mim) e disparava: 
“Enjoy your football! 
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SAüDE 

SAÙDE EM SUA CASA  
SALVAÇAO E PERIGO DOS ANTIBldTIOOS 
Na Histôria da Humanidade nâo 
foram as guerras, mas sim as 
epidemias, a maior causa de 
morticinio ao longo dos séculos. 
Ainda no principio do século vinte, 
mais precisamente em 1918, nâo 
foram os quatro anos da primeira 
grande guerra mundial, que 
terminou nesse ano, o que causou o 
maior numéro de mortos, mas sim 
uns poucos meses de uma epidemia 
de gripe conhecida pelos nossos avôs 
como febre pneumônica. Até entâo, o 
homem achava-se impotente na luta 
contra os micrôbios causadores de 
infecçôes mortais e epidemias 
dizimadoras. A primeira grande 
arma contra os micrôbios foi a 
higiene corn desinfectantes; depois 
apareceram as primeiras vacinas; por 
fim os antibiôticos. Paul Ehrlich, em 
1905, descobriu a bactéria causadora 
da sifilis: um flagelo social contraido 
por contâgio nas relaçôes sexuais, e, 
em 1910, utilizou pela primeira vez 
um composto de arsénio como 
medicamento, numa tentativa de 
evitar a morte aos sifiliticos matando 
ôs micrôbios corn um veneno do 
corpo. Aplicando o principio da 
toxicidade selectiva ao usar produtos 
tôxicos no combate à doença; um 
método que ainda hoje se utiliza na 
quimioterapia do cancro, Ehrlich 
conseguiu, corn os sens sais 
arsenicais, aumentar o tempo de vida 
a muitos doentes; ao mesmo tempo 
procurou descobrir venenos para os 
micrôbios que nâo fossem veneno 
para o corpo, mas esse grande 
triunfo sô surgiu très décadas mais 
tarde corn a descoberta e uso das 
sulfamidas e penicilina. 

Quando Flemming descobriu 
a penicilina em 1929, e esta passou a 
ser usada como medicamento 
antibiôticô em 1941, o homem 
começou finalmente a pensar que 
poderia controlar as infecçôes. Nessa 
época, quando milhôes de seres 
humanos morriam ainda jovens 
vitimas das doenças infecciosas, 
chegar aos cinquenta anos era uma 
questâo de sorte. A tuberculose: 
doença incurâvel até à descoberta da 
estreptomicina, era a principal causa 
de morte; corn a descoberta deste 
antibiôticô e da isoniazida, na década 
de cinquenta, milhôes de pessoas, 
condenadas a morrer de tuberculose, 
ficaram curadas em menos de um 
ano. Na segunda metade do século 
vinte, o nùmero e potência dos 
antibiôticos que apareceram no 
mercado farmacêutico foi, e ainda é, 
impressionante. Apesar disso, as 
doenças infecciosas continuam a 
matar! 

No combate à infecçâo sô 
devemos usar antibiôticos se eles 
forem necessaries e efectivos para 
eliminar os micrôbios causadores da 
doença. Quando um antibiôticô 
começa a actuar os micrôbios mais 
fracos sâo os primeiros a morrer, e os 

sintomas da doença podem 
desaparecer antes de todos os 
micrôbios serem eliminados. Muitos 
doentes sentem-se melhor e deixam 
de tomar o medicamento. A infecçâo 
nâo sô ficou incompletamente 
curada, mas, sem o saber, o doente 
fez uma selecçâo onde sô ficaram 
vivos os micrôbios resistentes; e estes 
vâo gerar outres micrôbios 
resistentes a esse antibiôticô 
tornando-o inùtil em futuras 
infecçôes. Para evitar este problema, 
qualquer antibiôticô, depois de 
iniciado, nunca deve ser terminado 
até haver uma grande probabilidade 
clinica de que todos os micrôbios 
dessa infecçâo estejam 
completamente eliminados. 

Os antibiôticos sâo armas 
poderosas contra micrôbios 
virulentes. Como qualquer outra 
arma de defesa, quando usados corn 
inteligência e discriçâo podem 
aumentar a segurança e bem estar de 
quem os usa. Quando usados 
indiscriminadamente, insuficien- 
temente, ou sem serem necessârios, 
como qualquer outra arma usada nas 
mesmas circunstâncias, podem 
causar estragos irreparâveis. O 
homem, ao abusar, ou a usar 
impropriamente essas armas, é pouco 
esperto. Muitas vezes toma 
antibiôticos poderosos contra 
micrôbios inofensivos, ou para 
infecçôes que nâo sâo causadas por 
bactérias sensiveis a esses 
medicamentos; outras vezes toma o 
antibiôticô sô até lhe passarem as 
febres e as dores, o que nâo quer 
dizer que a infecçâo jâ esteja curada 
e, numa ilusâo de prevençâo, até 
pode guardar o resto do 
medicamento para outra infecçâo, ou 
empresta-lo a amigos e familiares. O 
caso mais flagrante do uso 
desnecessârio e abusivo de 
antibiôticos tem sido o seu uso nas 
constipaçôes das vias respiratôrias, 
causadas por virus que nâo sâo 
afectados por qualquer antibiôtiÇo. O 
uso imprôprio dos antibiôticos é a 
maior causa do aparecimento de 
micrôbios resistentes. 

Os micrôbios: esses seres 
invisiveis a olho nu, têm aptidâo para 
criarem mecanismos de defesa contra 
os antibiôticos. Muitos dos 
medicamentos usados no passado, e 
que foram altamente efectivos contra 
muitas bactérias, têm hoje uma 
efectividade muito limitada; outros 
tornaram-se inüteis para muitas 
infecçôes. Quanto maior for o 
numéro de antibiôticos usados, 
maior sera o nùmero de micrôbios 
resistentes. Nos hospitais: locais onde 
os antibiôticos mais potentes sâo 
usados para combater micrôbios 
virulentos, é onde aparecem as 
bactérias mais resistentes, algumas 
capazes de resistir a quase todos os 
antibiôticos conhecidos. 

Hoje existem varias classes 

de antibiôticos potentes capazes de 
destruir a maioria das bactérias, e, 
recentemente, apareceram 
medicamentos contra 
alguns virus, incluindo o da 
SIDA, do herpes, da 
varicela e da influenza. 
Com o grande 
desenvolvimento das 
qualidades e quantidades 
destes produtos 
farmacêuticos, surgem cada 
vez mais as pressôes para os 
utilizar, sem se fazer uso da 
razâo e da prudência. 

Os micrôbios 
foram, até hâ bem pouco 
tempo, o maior inimigo 
histôrico do homem na sua luta pela 
sobrevivência, e, ainda hoje, no terror 
da luta do homem contra o homem, o 
medo dos micrôbios faz tremer; até 
mesmo os mais poderosos em 
técnicas atômicas, electrônicas e 
armamentos!... Mas, para quem 
melhor conhece o inimigo, ainda 
mais preocupante que o terrorismo 
dos micrôbios, é a possibilidade do 
aparecimento de super-micrôbios 
capazes de resistir a quase todos, 
senâo a todos os antibiôticos 
existentes. Enquanto que a figura do 
super-homem é mera fantasia, o 

homem pode, na realidade, 
contribuir para a criaçâo dum super- 
micrôbio, capaz de resistir a todos os 

antibiôticos e de matar o 
prôprio homem, indefeso, 
sem ter qualquer arma que 
lhe possa valer. Se isso vier 
a acontecer, voltaremos às 
situaçôes de impotência 
do passado, neste caso 
corn a agravante da 
inteligência do homem 
sucumbir à capacidade de 
adaptaçâo dos micrôbios: 
esses minùsculos, mas tâo 
poderosos seres! r 

Num Mundo cheio 
de armamentos potentes 

contra homens e micrôbios, a ünica 
salvaçâo é a amplificaçâo da higiene, 
a consciencializaçâo individual, e a 
responsabilidade politico-social, 
baseadas na seriedade dos sistemas 
de informaçâo e de saüde pùblica e 
assistência. Enquanto forem as 
pressôes de interesses, em vez da 
razâo e solidariedade humanas, a 
contribuirem para as decisôes 
politicas, estarâ em perigo a saüde, 
continuarâ em muitas partes do 
globo a miséria e fome, e haverâ 
muito menos chances de 
sobrevivência. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

mus GST & PST 

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

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

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

EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 
EM LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 

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

537-7606 

Rd. E. 

turns por dia 
Panasonic RX-D13 

«160.“"* 

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

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

i-foi; 
IÆ» i 

00' 

Sanyo MCD-1190 
«H: 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

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

Festival Portugues - Canal 2 

Consigo 24 
Sanyo DC-C10 

il* 
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CLASSIFICADOS 

Précisa-se 
Vendedora para loja de roupa. 
Tel.: 416-789-5400. 

Empregado para peixaria. 
Contactar Tony. Tel.: 905-270-3198. 

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

Barbeiro ou cabeleireira corn experiência. 
Tel.: 416-534-0176. 

Condutor para carros pesados, corn carta 
DZ. Contactar Carlos. 
Tel.: 416-992-9280. 

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

Empregada de limpeza corn experiência 
para a area de Orangeville, que fale um 
pouco de Inglês. Contactar Jaime Pereira. 
Tel.: 416-745-9250, Ext. #230. 

Empregada de escritôrio para a area de 
Mississauga. 
Tel.: 905-602-0760. 

Mecânicos corn ou sem experiência. 
Contactar Manuel Almeida. 
Tel: 416-896-3012. 

Pessoal para limpeza na area de Brampton 
e Georgetown. 
Tel.: 905-820-8827. 

Casai para limpeza corn experiência. 
Contactar Frank. 
Tel.: 416-524-4699. 

Condutores corn carta DZ, corn alguma 
experiência e que falem e escrevam um 
pouco de English. 
Tel.: 416-782-7947. 

Casai corn experiência para limpeza em 
Brampton. 
Tel.: 905-457-8874. 

Empregada de mesa com experiência. 
Tel.: 416-534-0407. 

Pintor e instalador de armârios de cozinha 
corn experiência. 
Tel.: 416-763-7177. 

Pessoal para a construçâo. 
Contacte Carlos Rodrigues. 
Tel.: 416-722-8103. 

Pessoal para assentar blocos. 
Contactar Victor. Tel.: 416-245-0000. 

Guitarrista corn experiência (rapaz ou 
rapariga) para grupo musical. 
Tel.: 416-725-5318. 

Carpinterios para framing de casas novas, 
com alguma experiência. 
Contactar Fernandes, Tel.: 416-740-0354. 

Senhora £va 
A mâe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mâo e cartas, 
Ajuda garantida no amor, casamento, 

^ separaçôes, saüde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidante, 
onde outras falharam. RESULTADOS RAPIDOS. 

13SS Wilson Ave, perto da Jane 

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: 4^6-780-5400 

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

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

your own cleaning business. 

Call: 416-350-1600 

I Assine e divulgue 

; O MÏLÉNIO 
I 
I Assinatura anual no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $i30. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( )   

Pescada à Basca 
In CREDItniES: 

4 postas de pescada 
sal 

‘^pimenta 
7 limào 
1 dl de leite 
50 grs de farinha 

* 3 colheres de sopa de azeite 
* 3 dentes de alho 

2 dl de vinho branco 
500 grs de ervilhas 

* 250 grs de amêijoas 
1 ramo de salsa 
1 folha de louro 
100 grs de camarôes 

CfllDO D£ P£IX£: 
* 1 posta de pescada 

1 cebola 
1 haste de aipo 
1 cenoura 

* 1 ramo de cheiros (salsa e louro) 
sal 

‘^pimenta em grào 

(On»CCflO: 
Tempere a pescada com sal, pimenta e sumo 
de limâo, e deixe ficar assim durante pelo o 
menos meia hora. 
Escorra o peixe sobre um pano, passe-o pelo o 
leite e depois pela farinha. 
Numa frigideira aloure as postas de pescada 
em duas colheres de azeite. 
Retire e coloque a pescada num prato que 
possa ir ao forno e à mesa, previamente 
untado com margarina. 
Aloure os dentes de alho picados no restante 
azeite, regue com 1 dl de vinho branco e deixe 
ferver durante alguns minutos. 
Junte um pouco de caldo de peixe, tempere 
com sal e pimenta e regue as postas de 
pescada com este preparado. 
Coza as ervilhas em agua e sal. 
Escorra-as. 
Abra as amêijoas com o restante vinho branco, 
salsa e louro. 
Coza os camarôes e descasque-os. 
Disponha as ervilhas à volta da pescada. 
Sobre as postas ponha os camarôes e as 
amêijoas. 
Leve o prato a forno quente (200“C) durante 5 
minutos aproximadamente. 
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MSSIfl: 

Sampaio e Putin ensaiam 
aproximaçâo luso-russa 
O Présidente da Repüblica inicia hoje 
uma visita de Estado à Rùssia, a convite 
do seu homôlogo Vladimir Putin, 
destinada a aproximar os dois paises e 
reforçar em particular as relaçôes 
econômicas. 
A provar esta intençào de estreitar o 
entendimento econômico luso-russo, 
Jorge Sampaio faz-se acompanhar por 
uma vasta delegaçâo de cerca de 40 
empresârios interessados no 
relançamento de negôcios corn a Russia. 
A visita estava marcada antes dos 
atentados de 11 de Setembro nos 
Estados Unidos e a presidência 
portuguesa entendeu que a dévia levar 
por diante, acreditando que os 
acontecimentos que se seguiram sô lhe 
deram maior importância. 
Desde a primeira hora que a Russia se 
prestou a cooperar corn os Estados 
Unidos e corn a Europa na luta contra o 
terrorismo, embora sem participaçâo 
militar na ofensiva contra o Afeganistâo. 
A situaçào internacional, as relaçôes 
entre Moscovo e a Uniâo Europeia, os 
esforços para a paz em Angola (na troika 
que tanto Portugal como a Rùssia 
integram) e a presidência portuguesa da 
Organizaçâo de Segurança e 
Cooperaçâo Europeia (OSCE), em 2002, 
sâo assuntos em destaque durante os 
contactas corn as autoridades russas, até 

segunda-feira. 
Em Moscovo, Sampaio e Putin reùnem- 
se a sôs na sexta-feira durante 45 
minutas e depuis bavera uma reuniâo 
alargada das duas delegaçôes. Segue-se a 
assinatura de uma convençâo de 
consulados e um memorando de 
entendimento-entre os dois ministérios 
dos negôcios estrangeiros. 
Uma comissâo mista impulsionada pelos 
embaixadores nas duas capitais esta a 
preparar outros acordos bilaterais sobre 
turismo, imigraçâo e sobre protecçâo e 
promoçâo de investimentos, que ainda 
nâo estào em fase de conclusâo. 
Aproveitando a visita à Rùssia, a 
primeira de um présidente português 
desde o desmoronamento da URSS, 
Sampaio vai fazer uma devoluçâo 
simbôlica às autoridades russas do 
Arquivo Histôrico que se encontra em 
Portugal desde 1917, quando a revoluçâo 
soviética levou a um corte das relaçôes 
diplomâticas entre os dois paises. 
Agora ficarâ concluido o processo de 
devoluçâo dos documentos entretanto 
iniciado apôs 1974 e interrompido por 
duas vezes. 
Sampaio tem ainda encontros corn o 
primeiro-ministro russo, Mikhail 
Kasianov, e corn os présidentes das duas 
câmaras do parlamento (duma e 
conselho da federaçâo). 

© ©©©©[ni©©Q© 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA. 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUTTO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

I41615344i520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS -14161534^5520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo uà, telefono: 416-534-5520 

CRÔNICA À DISTANCIA 

FAVAS! 
A Uniâo Colonial Fascista, uma 
exotica e incoerente aliança da 
"esquerda" e extrema-direita 
madeirense, que enterra 
principios, ideais e ideologia para 
estabelecer uma "uniâo de facto" 
entre os interesses da Madeira 
Velha e a sua sêde de "vungança" 
em relaçâo ao PSD, corn a politica 
colonial dos socialistas, a dita 
Uniâo vem se caracterizando pelo 
disparate. 
O caso dos terrenos Hinton é 
exemplar. 
Outra coisa nâo séria de 
esperar, quando os 
verdadeiros titulares dos 
interesses que a 
procriaram, nâo dâo a 
cara e antes atiram os 
pobres-diabos para a 
frente, sem cultura 
politica, sem preparaçâo 
ou capacidade para gerir, 
apenas movidos por 
traumas pessoais e ôdios 
boçais. 
E o maior disparate de 
tudo isto, assenta no facto de a tal 
"direita" nada ganhar, a nâo ser a 
sua necessidade de catarse para 
ajuste de contas corn os sociais- 
democratas. Apenas serve para 
reforçar a "esquerda" - na Madeira, 
com socialistas que sâo 
"comunistas envergonhados" 
pedindo para estes os votos da 
"direita', pois sâo os socialistas que 
lideram as listas e se candidatam 
aos lugares-chaves. 
A Uniâo Colonial Fascista foi 
muito clara numa coisa. Declarou 
que se candidata às Câmaras 
Municipais, nâo por estas e pelo 
interesse dos Municipes. 
Nâo. Afirmou que o seu objectivo é 
o da conquista do governo da 
Regiào Autônoma aos sociais- 
democratas em 2004, pelo que 
pretende utilizar as Câmaras que 
pudesse conquistar, como armas 
de arremesso ou meros 
instrumentos de guerra politico- 
partidâria. 
Isto é um escândalo! É a confissâo 
de, por puro projecto de poder e sô 
poder, se propôr a quebrar a paz 
civica e social, bem como 
interromper a imprescindivel 
dinâmica de progresse que se vive 
na Madeira e Porto Santo, e ainda, 
sobretudo, nâo deixar conquistar 
os nossos Direitos Autonômicos. 
O que obriga a uma resposta do 
eleitorado. A nâo se abster e a 
castigar quem, ao serviço de 
interesses econômicos obscures, 
faz uma vergonhosa uniâo do 
inconciliâvel, sem pensar nas 
necessidades e no future do Povo 
Madeirense, bem como na 
dignidade que sô a evoluçâo da 
Autonomia Politica pode respeitar. 

Depois, é o vale-tudo. 
A Oposiçâo dispôe de uma total 
liberdade democrâtica, 
constitucional e legal na Regiâo, 
faz e diz tudo o que quer e lhe 
apetece, conta corn mais favores na 
comunicaçào social em gérai, do 
que o PSD, goza de um estatuto 
que, em Lisboa, sim, o poder 
socialista nâo permite à Oposiçâo. 
Pensando que a populaçâo deixa 
que lhe deitem poeira nos olhos, 
criaturas da Uniâo Colonial 

Fascista assumem a 
descarada mentira de 
ainda se auto-vitimçzar. 
Truque velho. Jâ nâo 
pega. 
Outra deles, é a de nâo 
podendo contestar a Obra 
e o Desenvolvimento 
Integral da Regiâo 
Autônoma, agarram-se a 
porcarias menores ou 
pontualizadas, incluso 
argumentando corn o 
"feitio" de alguns 
candidates sociais- 

democratas, jâ que nâo podem 
acultar a realidade do trabalho 
concretizado, como se tivéssemos 
de ser todos iguais -à maneira 
policial do comumo-socialismo- e o 
future de todos nôs dependesse de 
"feitios"!... 
Assiste-se ao ridicule de um 
individuo-candidato que vende 
carres à Câmara Municipal do 
Funchal, acusar a lista dos sociais- 
democratas de ter um fornecedor 
de nâo sei quê, nas suas listas!... 
Falam das "zonas altas" de vârios 
concelhos, sem nunca lâ ter poste 
os pés, ignorando o que de esforço 
ai vai concentrado hâ duas décadas 
e a acompanhar a infrastruturaçào 
global do arquipélagol... 
Fazem o choradinho do "social", 
ignorando que foi precisamente no 
social, na aplicaçâo das receitas 
cobradas aos que podem pagar 
impostos nas zonas mais 
desfavorecidas, que mais se 
caracterizou a politica social- 
democrata. 
A politica que, no passade ou no 
Continente, eles foram incapazes 
de realizar corn sucesso, e da quai 
nem sequer gostam, ciosos das suas 
"hierarquias" sociais feudais. 
A culminar isto tudo e muito mais 
outras coisas, nem protestam 
contra o Governo da Repùblica nâo 
honrar os compromisses que 
assumiu corn a Madeira e o nosso 
Povo, caso do proximo Orçamento 
de Estado, do cumprimento da 
Constituiçào e das leis, da 
necessâria transferência de 
competências e serviços, etc., etc. 
Sempre veneradores e 
subservientes... 
Favas!... 

0011 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 25 Outubro, 2001  27_ 

DESPORTO 

ÜUfl/COMUniDflD£S: 

Encontro de Casas do Benfica 
corn luis Filipe Vieira 
A presença em Newark do 
dirigente benfiquista Luis Filipe 
Vieira vai ser pretexto para 
organizar este fim de semana em 
Nova Jersey um encontro de 
nücleos benfiquistas dos Estadgs 
Unidos. 
O encontro terâ lugar durante a 
manhà e tarde de sâbado no 
restaurante El Pastor da cidade de 
Newark. 
À noite, Luis Filipe Vieira, 
responsâvel pelo futebol 
profissional dos "encarnados", e 
Manuel Barbosa, responsâvel 
pelos nücleos do Benfica, vâo 
assistir ao desafio entre o Sport 
Newark e Benfica e o Macedonia, 
a contar para o campeonato da 
Liga dos Campeôes de Nova 
Jersey, onde milita o représentante 
da filial 21 do Benfica. 
O campeonato foi iniciado hâ 
duas jornadas, estando ambas as 
équipas empatadas corn uma 
vitôria e uma derrota. 
O ano passado o Newark Benfica 
ficou em 5° lugar na tabela. 
José Nunes, director do Sport 
Newark e Benfica para as relaçôes 
püblicas, disse terem sido 
convidados para o encontro todos 
os nücleos benfiquistas dos 

Estados Unidos, que estimou em 
cerca de uma dezena. 
"Aproveitando a presença do 
director da SAD e de Manuel 
Barbosa, todos queremos abordar 
pontos relativos à nova estrutura 
do Benfica e ao relacionamento do 
Benfica corn as casas, nücleos ou 
filiais" - disse José Nunes, 
salientando que o encontro deste 
fim de semana sera o primeiro 
efectuado nos Estados Unidos. 
Luis Filipe Vieira e Manuel 
Barbosa chegam a Newark na 
prôxima sexta-feira, regressando a 
Lisboa no dia 29, um dia depuis 
de terem presidido ao almoço do 
32° aniversârio da sua filial 21, o 
Sport Newark e Benfica. 
José Nunes disse que o almoço de 
aniversârio tinha no principio 
desta semana 500 presenças 
confirmadas e deverâ aproximar- 
se dos mil convivas. 
No domingo de manhâ, é ainda 
possivel que os dois dirigentes 
benfiquistas assistam a uma prova 
de atletismo em que intervêm 
atletas dos encarnados de Newark. 
O Sport Newark e Benfica é neste 
momento um dos nücleos 
desportivos mais activos na 
comunidade portuguesa de 

Newark, mantendo um programa 
que ocupa no atletismo e futebol 
200 jovens, e ainda équipas de 
seniores e veteranos. 
As équipas de atletismo 
movimentam 60 praticantes dos5 
anos até aos 64 anos. 
No futebol, o Newark Benfica tem 
8 équipas nos escalôes de 8, 9, 12, 
14, 16, 17 e 18 anos a disputar 
campeonatos locals. 
A équipa de seniores disputa o 
campeonato da Liga dos 
Campeôes, que reüne as melhores 
équipas de Nova Jersey e da ârea 
da Grande Nova lorque. 
Tem ainda uma équipa de 
veteranos constituida por alguns 
antigos profissionais do futebol 
português. 
Os fundos que apoiam esta 
actividade desportiva provêem das 
quotas dos 800 sôcios e de festas 
sociais, como a de aniversârio. 
Nos ültimos très anos o Newark 
Benfica tem vindo também a 
promover corn o mesmo objective 
uma viagem de cruzeiro, devendo 
a terceira ter lugar em Fevereiro 
proximo no Mar das Caraibas 
corn visitas a Porto Rico, St. 
Tomas, Antigua, Guadalupe e 
Aruba. 

Empâte no 
Boavista- 
Uverpool 

V 

Boavista (Portugal), 1 - Liverpool 
(Inglaterra), 1. Jogo da quinta Jornada 
do grupo B da Liga dos Campeôes de 
futebol, disputado ontem no Estâdio 
do Bessa, no Porto. 

Ao intervalo: 0-1. 
Marcador: 

0-1, Danny Murphy, 17 
minutes. 

1-1, Elpidio Silva, 60. 

3 DECORATED MODEE HOMES Ninguém tem 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. 

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

*Paredes em tijolo, fachadas em pedra e algumas com 
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 

BRAMPTON 

mwm 
905-456-1424 

WANLBSS RD, 

• 0:;:i 

: FANpCR WAY jp -;: 

o BOVAiRDCR. 

© 

Prices subject to chsnge without notice. E.& O.E. Rlustrstions ere srtlst’e concept. 

Mon. - Thurs. 1 pm - 8 pin, 
Sat. & Sun. Hoi. H am - 6 pm. 

Closed Fridays 
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O holandês Peter Kox sagrou-se no 
domingo, campeâo europeu de Super 
Produçâo, apôs uma manobra anti- 
desportiva na 10“ e ultima prova da 
competiçâo, realizada no Autôdromo 
do Estoril. 
Com très pontos de vantagem sobre o 
seu compatriota Duncan Huisman à 
partida para esta prova, Peter Kox 

seguia atrâs do seu principal 
adversârio qu'ando lhe tocou na 
traseira em plena recta da meta, 
colocando-o fora de prova. 
O acidente aconteceu na terceira 
volta, corn Kox a continuar em prova 
e Huisman a ser imediatamente 
obrigado a desistir. No entanto, a 
direcçâo da corrida entendeu 
desclassificar o piloto, que ainda 
assim garantiu o titulo europeu. 
"Infelizmente acabou assim. Mas 
penso que ficou claro porque é que 
haviam mais carros em pista. O 
Coronel, por exemple, bloqueou-me 
de forma obvia. E inacreditâvel o que 
aconteceu", comentou Kox, 
salientando que o seu toque corn 
Huisman foi um "acidente normal de 
corrida". 
Corn o campeonato decidido de 
forma polémica, apenas restava saber 
quem conseguiria ganhar e 
curiosamente o vencedor apenas foi 
encontrado depois de um toque entre 
os dois primeiros classificados da 
corrida na altura, o italiano Gianni 

Morbidelli e o holandês Torn 
Coronel. 
Tudo aconteceu jâ na Ultima volta 
quando Morbidelli forçou a 
ultrapassagem na curva da orelha 
sem que Coronel tivesse aberto a 
trajectôria. O toque foi inevitâvel, mas 
o italiano continuou em pista, 
enquanto o holandês passou pela 
gravilha. 
"Fizemos um bom trabalho. Era 
importante terminar corn um bom 
resultado e felizmente isso aconteceu. 
Lamento o toque no Coronel, mas 
infelizmente aconteceu", explicou 
Morbidelli, que terminou a prova à 
frente do holandês Sandor Van Es. 

Por seu lado, Coronel, 

terceiro na corrida, aceitou bem o 
sucedido; "Sào corridas. E como é. 
Estas coisas acontecem. Nunca 
esperei que ele me tocasse ali". 

Classificaçâo: 

1. Gianni Morbidelli, Ita, BMW 320i 
E46, 33.56,710 minutes 

2. Sandor Van Es, Hol, BMW 320i 
E46, a 0,131 segundos 

3. Torn Coronel, Hol, BMW 320i 
E46, a 2,809 

4. Donald Molenaar, Hol, Renault 
Clio RS, a 4,361 

5. Luis Villamil, Esp, Alfa Romeo 
156, a 5,168 

flUTOtlOBILISMO: 

SUPER PRODUÇ&O 
Kox sagra-se campeâo 
em corrida polémica 

As uvas da Califôraia 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. 

Qy^iûSÙ promium também jâ estâ ao vosso dispor! 

Os melhores mostos do mercado corn os preços mais baixos que nunca. 

Red Juices 
Alicante 35.00 
Grenache 38.00 
Carrignane 38.00 
Ruby Cabernet 38,00 
Petit Syrah 46.00 
Pinot Noir 43,00 
Barbera 44.00 
Cobernet Sauvignon 47.00 
Merlot 47.00 
Montepuiciano 48.00 
Cabernet Franc 48.00 

White Juices 
Thompson Mix 35.00 
Moscato 36.00 
Palomino 35.00 
Chenin Blanc 38,00 
Trebbiano 42,00 
Riesling 40.00 
Sauv Blanc 40,00 
Pinot Chardonnay 48,00 

Mondiole Wines 
98 Crockford Bivd, 
Scarborough Ontario 
(one Street east of Warden off Lawrence) 

N< 

Hours of Operation 
in season 7 days a week 
8;00am - 8:00pm 
(416) 752-1616 

o o c 
CD 

? o 

98 Crockford Blvd, 

V'/arden 

As vasilhas de 30 litres, com sumo de uva, vindas de Italia, ja se encontram à venda.. 
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Mario Calado: 

«Mantorras e Mawete vâo jogar 
O seleccionador angolano, Mario 
Calado, nâo abdica da utilizaçâo de 
Mantorras e Mawete Junior para os 
prôximos encontros de carâcter 
particular da selecçâo daquele pais. 
Atento à carreira dos dois 
benfiquistas, este responsâvel admite 
mesmo a possibilidade de convocar 
O jovem recém-promovido da équipa 
B para o encontro particular com 
Portugal, a disputar no dia 14 de 
Novembro, no Estâdio José 
Alvalade. 
Embora ressalvando que nâo 
pretende prejudicar o Benfica, oilde 
os avançados nâo abundam, Mario 
Calado référé que os regulamentos 
da FIFA conferem aos angolanos 
inequivocos direitos sobre os dois 

jogadores. 
“Mantorras e Mawete sâo 
atletas nacionais e nos 
vamos utilizâ-los. Alias, 
este ultimo poderâ 
mesmo ser incluido no 
lote de convocados para o 
jogo corn Portugal. Tudo 
dépende de uma conversa 
que teremos corn ele. Os 
regulamentos da FIFA sâo 
bem claros. Contamos 
corn os dois atletas para dar 
consistência â nossa selecçâo, pelo 
que vâo representar Angola nos 
jogos particulares jâ agendados.” 
Mario Calado esclarece, alias, que o 
protocolo a assinar entre o Benfica e 
a federaçâo angolana nâo pressupôe 

a dispensa de jogadores da selecçâo. 
“A federaçâo nâo iria prejudicar-se 
em beneficio de um clube. Temos de 
nos preocupar corn a solidificaçâo da 
nossa estrutura e preparar a prôxima 
fase de qualificaçâo da Taça de 
Africa das Naçôes.” 

por Angola» 

Vitôrias f orasteiras colocam 
Barça e Bayer na 2^ fase 
o FC Barcelona e o Bayer 
Feverkusen asseguraram, corn as 
vitôrias em França e Turquia, 
respectivamente, o apuramento 
para a segunda fase da Figa dos 
Campeôes de futebol. 
O triunfo por 3-2 dos catalâes no 
terreno do Fille, équipa que ainda 
ameaçava as pretensôes de 
espanhôis e germânicos, e a vitôria 
dos "farmacêuticos" em Istambul, 
frente ao Fenerbahce (2-1), valeram 
o passaporte para a segunda fase da 
prova. 
Em Istambul, très golos no 
primeiro tempo definiram o 
resultado final, corn o Bayer 
Feverkusen a alcançar uma 
vantagem por 2-0 em 12 minutos, 
corn os tentos de Schneider (22) e o 
inevitâvel Kirsten (34). 

Os alemâes estiveram muito perto 
do terceiro golo, tal foi a 
superioridade no terreno, mas 
acabaram por ser os turcos a 
reduzir a cinco minutos do 
descanso, por intermédio de Oktay. 
No segundo tempo, e corn os turcos 
à procura do empâte (que lhes 
Valeria o primeiro ponto nesta 
ediçâo), o Bayer acabou por ter 
alguma sorte, pois jâ sobre o final 
do encontro um disparo fortissimo 
de Revivo foi embater 
estrondosamente no ferro da baliza 
de Butt. 
Em Fyon, e frente a uma équipa 
que ainda tinha aspiraçôes de 
apuramento, o FC Barcelona foi 
arrancar uma preciosa vitôria, corn 
o golo que valeu os très pontos a ser 
apontado nos segundos finals do 

encontro por Gerard. 
No primeiro tempo, o FC 
Barcelona alcançou uma vantagem 
que muitos pensavam chegar para 
evitar dissabores, graças aos golos 
de Kluivert (09) e Rivaldo, mas um 
melhor segundo tempo dos 
gauleses quase originava a 
reviravolta. 
Depois de Fuyindula ter reduzido a 
desvantagem aos 66 minutos. 
Carrière, a dois minutos do fim, 
repôs a igualdade no marcador, 
lançando o encontro para uma 
recta final plena de emoçâo. 
Corn os franceses embalados no 
ataque, um râpido lance de "contra- 
golpe", concluido por Gerard, valeu 
o "suado" triunfo aos catalâes, que 
farâo companhia aos germânicos 
na segunda fase da competiçâo. 

tlôouti tu PRTH15: 

Benfica empala em Barceles e 
conquista Supertaça 
o Benfica empatou 2-2 no recinto do 
Barcelos, em jogo da segunda "mâo" da 
Supertaça de hôquei em patins, troféu 
que conquistou, graças â vitôria por 1-0 
no encontro da primeira "mâo". 
Ao intervalo, o Oquei de Barcelos 
ganhavapor 1-0. 
Depois de uma primeira parte corn 
ligeiro ascendente dos locals, que sô 
conseguiram ultrapassar José Carlos 
aos nove minutos, através de uma 
grande penalidade convertida por 
Alessandro Bertolucci, o Benfica, algo 
nervoso, foi-se guarnecendo na 

defensiva, procurando surpreender o 
adversârio em contra-ataque. 
A segunda parte começou da melhor 
maneira para o Ôquei de Barcelos, jâ 
que Paulo Almeida, logo no primeiro 
minuto, elevou a vantagem para 2-0, 
com um remate de meia-distância. 
O Benfica, jâ com Fuis Ferreira e 
Panchito Velasquez, sô entâo reagiu e 
logrou reduzir por Filipe Gaidâo, aos 
32 minutos. 
Este golo teve clara influência no 
desenrolar da partida, que ganhou 
mais velocidade e emoçâo, com o 

perigo a rondar as duas balizas. 
Aos 43 minutos, Panchito conseguiu 
controlar a bola e os adversârios junto à 
baliza de Paulo Matos e colocou-a no 
sitio certo para a "stickada" com êxito 
de Gaidâo. 
Alguns momentos depots. Fuis Ferreira 
foi atingido pela bola e obrigado a sair 
e a dirigir-se ao hospital, onde foi 
suturado num dos lâbios. 
Com a igualdade conquistada, o 
Benfica controlou bem a pressâo dos 
locals, valendo na circunstânda a 
grande exibiçâo de José Carlos. 
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JUVENTUS 
VENGE 
DRAGOES 
13-11 
o FC Porto esteve a vencer (golo de 
Clayton aos 13') mas nâo conseguiu 
segurar a vantagem, acabando por 
perder (3-1) corn a Juventus, que 
carimbou o passaporte para a segunda 
fase da Figa dos Campeôes. Corn 
apenas uma jornada por disputar no 
grupo E, os dragôes mantêm o 
segundo lugar, pois o Celtic também 
perdeu (2-0) na deslocaçâo a 
Trondheim, com o Rosenborg 

LUIS fico: 

«Margem de 
erre do Real é 
cada vez mener» 
Fuis Figo estâ consciente que nâo serâ 
fâcil ao Real Madrid voltar a ganhar a 
Figa espanhola. O português alerta 
que a "margem de erro é cada vez 
menor". 

"Matematicamente ainda é possivel, 
nécessitâmes de ganhar muitos jogos 
fora. Nada estâ perdido mas também 
temos consciência da realidade", disse 
à "Marca". 
Figo mostrou-se também desgastado 
corn a atitude do ârbitro no jogo corn o 
Celta de Vigo (empâte caseiro 1-1), 
dizendo que o juiz "cortou o ritmo 
constantemente", o que tornou as 
dificuldades maiqres. 
Questionado sobre o que faltou para a 
vitôria declarou: "Na segunda parte 
estivemos muito longe da ârea". 
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dâassLftieaçâo 
Equipas I V E 

1BIAV1STA 10 7 
2BENFICA 9 4 
arOPOBTB 9 5 
4BEIBA-MAB 9 4 
SMABiTIMO 9 5 
6SP0BTING 9 4 
7BEUNEHSES 9 4 
8 GUIMARAES 9 4 
9BRAGA 9 3 
10 GIL VICENTE 9 3 
IIUlEIBiA 9 2 
12SETÜBAL 9 3 
13FABENSE 9 3 
14SALGUEIR0S 9 3 
15 SANTA CLARA 10 2 
16ALVERCA 9 3 
IIFIERREIBA 9 1 
18VARZIM 9 2 

1 2 18 
5 0 17 

3 17 
2 21 
4 15 
3 14 

1 4 14 
1 4 9 

4 14 
4 8 
2 9 
4 14 
4 8 
5 8 
4 8 

1 5 13 
5 3 10 
2 5 10 

1 
3 
0 
2 

2 
2 
5 
2 
2 
1 
4 

S P 

8 22 
11 17 
7 18 

15 15 
11 15 
9 14 

14 13 
14 13 
9 11 

12 11 
8 11 

13 11 
13 11 
17 10 
15 10 
21 10 
11 8 
18 8 

(9“jornada) 
Marftimo - V. Suimarâes, 2-0 

FC Porto-Belenenses, 1-2 
Benfica-Oil Vicente, 2-0 
Boavtsta-Sp. Braga 3-0 
Beira-Mar-Alverca.6-2 
Varzim-Farense,2-0 

Salgueiros - P,s Ferreira 3-2 
VaSetübal-u.leiriaTl 

Sporting - Santa Clara 0-0 

(10^ jornada) 
Farense-Bentica 

Snorting Braga - Maritimo 
VitOria Guimaries - Vanim 
Paças Ferreira-Sporting 
Uniâo loiria - Belra-Mar 

Gil Vicente - Vitôria Setùbal 
Santa Clara-Beavista 

Alverca-FC Porto 
Belenenses - Salgueiros 

PORTUGUESfl DC fUTCbOL 
PROCISSIOnflL 

CD elhores IVIarcadores 

Resultados ProximaiotBaila 

FARY Faye (Beira-Mar) 

Mario JARDEL (Sporting) 

8 giolos 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
HUGO HENRIQUE (Setùbal) 

5 giolos 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

4 golos: 
ANDERSON Luiz (Alverca) 
Celso Neves "CAJU" (Alverca) 
Luiz FILGUEIRA (Belenenses) 
Joao Fernandes "NECA" (Belenenses) 
ZÉ ROBERTO de Moura (Braga) 
Marius NICULAE (Sporting) 
Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniâo Leiria) 
VINICIUS (Varzim) 

O M1LÊNIO 

PORTUCUCSfl D£ fUTEBOL 
♦ PROEISSIOnttL 

(Zâassifïicaçâuy T^jzsiiUtados 
Equipas 

INACIONAl 9 28 
2ACADÉMICA 9 20 
SAVES 9 19 
4 CHAVES 9 17 
5CAMPBMA10. 8 18 
6P0RTIM0NENSE 8 14 
7NAVAL 8 13 
8E.AMAD0RA 8 13 
90VARENSE 8 12 
10ESPINH0 9 10 
IIMOBEiRENSE 8 9 
12LEÇA 9 9 
13 UNlAO LAMAS 9 8 
14RI0AVE 9 5 
15PENAFiEL 8 4 
16MAIA 8 3 
170UVÜBENSE 8 2 
18FELGUEIRAS 0 0 

Penatiel - Portimonense, 1-2 
Naval - Campomaiorense, 2-2 

Ovarense - Oliveirense. 3-1 
Moreirense-leça.2-1 
Nacional-BioAve.2-0 

Aves - Snorting Espinho, 4-1 
Estrela Amadora - Chaves, 2-2 
Académies - Uniâo lamas, 3-1 

Felgueiras - Mais, adiado. 

fDzô'X.ima ^^^Zna2a 

Campomaiorense - Penaiiel 
Sporting Espinho - Académies 

Desportivo Chaves - Besp. Aves 
Oliveirense - Estrela Amadora 

Portimonense - Ovarense 
Maia-Naval 1°Maio 

BioAve-Moreirense 
Uniâo lamas-Nacional 

Aagendar, 
leça-Felgueiras 

Equipas J P 

1MICAELENSE 6 16 
2 PRAIENSE 6 11 
3 MADALENA 5 10 

Kyi 4STJLNT0NI0 6 9 
^JSFAYAL 5 
U 6ANGBENSE 6 

7B0AVISTARIB 6 
8AGUIA 6 

MM 9 SANTIAGO 6 
10 HAMENGOS 6 

9 
6 
5 
5 
4 
2 

T^^suàtados ^ 
Hamengos - Angrense, 1-2 

Beavista Bibeirinha - Aguia, 2-1 
Praiense - Santo Anténio, 1-0 

Madalena-Santiago, 3-1 
Micaelense-Fayal,2-0 

0 
V 

V 

'll' ) 
Ptéxitna ^eznada 
Flamengos - Boavista Bibeirinha 

Aguia - Praiense 
Santo Antonio - Madalena 

Santiago - Micselense 
Angrense-Fayal 

J^rnal 

o seu semanario 

&tnncR: 

Zaliovic e Dnilovic ainda am diivida 
Os médios Zahovic e Drulovic estao 
em düvida para o encontre da 
décima jornada da Primeira Liga 
Portuguesa de futebol entre Benfica 
e Farense, agendado para sexta-feira 
à noite no Estadio de Sâo Luis, em 
Faro (21:00). 
A informaçâo foi avançada pelo 
médico benfiquista Bernardo 
Vasconcelos, adiantando ainda que 
confirmadas estâo as ausências de 
Diogo Luis e Carlitos, bem como 
Sokota e Porfirio, embora estes 
ültimos estejam em fase mais 
adiantada de recuperaçâo. 
Nos treinos registaram-se as 
ausências destes lesionados, a 
fazerem trabalho de ginâsio, bem 
como do esloveno Zahovic e do 
jugoslavo Drulovic, cuja situaçâo 
sera apenas reavaliada na quinta- 
feira. 
Entretanto, o técnico Toni 
mmimizou as possiveis ausências do 
esloveno e do jugoslavo em Faro, por 
ser uma situaçâo que cada équipa 

tem de passar ao longo de uma 
temporada, corn a questâo das lesôes 
ou castigos. 
O efeito mais complicado sera por se 
tratarem de dois jogadores "chave" 
na estrutura da équipa, bem como o 
croata Sokota, e numa fase em que 
esta se encontra em construçâo, 
ainda a menos de um terço do 
campeonato. 
Em Faro é ainda possivel que Toni 
nâo venha a contar corn Jùlio César, 
e isto depois da Comissâo 
Disciplinar da Liga ter notificado o 
Benfica e o jogador quanto ao 
recurso a visionamento de imagens 
respeitantes ao jogo corn o Gil 
Vicente (2-0), no quai o defesa terâ 
agredido um adversârio. 
E possivel que até sexta-feira o 
Benfica seja penalizado corn a 
suspensâo do defesa brasileiro, 
embora Toni tenha lembrado um 
caso de algum modo semelhante, na 
ultima época, e na quai Van 
Hooijdonk foi entào castigado e 

mais tarde o Conselho Justiça deu 
razâo ao Benfica. 
"Penso que a justiça sera feita se a 
memôria nâo for curta em relaçâo ao 
que aconteceu corn o Van 
Hooijdonk", sublinhou o treinador 
dos "encarnados", nâo 
especificando, no entanto, se poderâ 
ser Argel a voltar à titularidade caso 
Jùlio César seja penalizado. 
Lembrando que o Benfica nâo vence 
fora hâ alguns meses (11 jogos) e que 
nos ültimos dez embates em Faro a 
équipa "encarnada" apenas ganhou 
très, Toni afirmou que a ùnica 
vontade é vencer e que a existirem 
pressées psicolôgicas a équipa tem 
de se debater isso. 
O treinador fez alusâo ainda a uma 
maior competitividade no actual 
campeonato, uma aproximaçâo 
muito maior entre as équipas, e que 
faz corn que se percam muitos mais 
pontos. O prôprio Benfica é 
segundo, corn quatro vitôrias e cinco 
empâtes. 

É provavelmente o melhor avançado da Europa... 
o treinador do Manchester United, 
Alex Ferguson, considéra que o "seu" 
jogador holandês Van Nistelrooy, 
autor do terceiro golo na vitôria de 
quarta-feira sobre o Olympiakos (3- 
0), "jâ é provavelmente o melhor 
avançado da Europa". 

Apôs a partida ante a équipa de 
Atenas, relativa â Liga dos Campeôes, 
Ferguson comentou que Van 
Nistelrooy "fez uma verdadeira 
demonstraçâo durante todo o jogo 
daquilo que pode fazer", e que o golo 
assinado jâ sobre a hora, aos 90 

minutes, foi mais que merecido. 
"Pessoalmente, fiquei muito contente 
(corn o golo)", disse o técnico. 
"Van Nistelrooy é um verdadeiro 
avançado-centro, disputa cada bola corn 
muita garra e sabe protegê-la bem", 
analisou ainda "Sir" Alex Ferguson. 
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André Agassi 
e Steffi Graf 
casaram-se 
em las Vegas - 
O tenista norte-americano André Agassi e 
a alemâ Steffi Graf, antiga numéro um do 
mundo do ténis feminino, contrairam 
matrimônio numa cerimônia privada 
realizada em Las Vegas, perante o juiz Michael 
Cherry. 
Apôs a cerimônia, o casai afirmou sentir-se 
muito feliz, por "a partir de agora podermos 
começar um novo capitulo das nossas vidas". 

Trata-se de o segundo casamento para Agassi, 
actual numéro dois do mundo, depois de em 
1997 ter casado corn a actriz norte-americana 
Brooke Shields, de quem se divorciou dois 
anos mais tarde. 
Agassi e Graf esperam o seu primeiro filho em 
Dezembro. 

SU&-2I: 

logos do iiplavoffi) corn 
Espanha ont Faro o Jaén 
Jâ sâo conhecidas as cidades que vâo receber 
os jogos do "playoff" entre Portugal e 
Espanha, que vâo decidir quem segue para a 
fase final do Campeonato da Europa de 
esperanças, a ter lugar entre 17 e 26 de Maio 
de 2002, em local ainda por designar . Assim, 
a primeira mâo, sera disputada em Jaén, no 

novo estâdio de La Victoria, no dia 10 de 
Novembre, enquanto a segunda esta 
agendada para o Sâo Luis, em Faro, a 13 de 
Novembre. 
Os arbitres designados para esta eliminatôria 
sâo o turco Orhan Erdemir (em Espanha) e o 
italiano Casimo Bolognino (em Portugal). 

Benfica atento 
ao mercado 
Antonio Simoes, director desportivo do Benfica, 
revelou que os responsâveis “encarnados” estâo atentos 
ao mercado e que o clube lisboeta equaciona a 
possibilidade de reforçar o plantel jâ em Dezembro. 
“O Benfica tem de estar atento ao mercado. Luis Filipe 
Vieira sabe disse e em Dezembro podem surgir 
novidades”, disse Simôes, que de seguida abordou a 
questâo do defesa Toni, que ainda nâo foi inscrite na 
Liga de clubes. “Nâo sei quanto tempo vai durar esta 
situaçâo, mas esperamos resolvê-la o mais rapide 
possivel”, afirmou o responsâvel do clube. 

CHICOTADA’ 
no Penafiel 
Manuel Correia foi na segunda-feira despedido do 
comando técnico do Penafiel, na sequência dos maus 
resultados averbados pela équipa, sendo rendido pelo 
prof. Neca, que na época passada treinou a formaçâo 
algarvia do Imortal de Albufeira. A derrota do passade 
domingo, em casa frente ao Portimonense, terâ sido a 
“gota de âgua” que conduziu à saida de Manuel 
Correia, naquela que é a segunda “chicotada 
psicolôgica” da 2“ Liga, numa altura em que o Penafiel 
ocupa o 15° lugar da classificaçâo. 

JUNINHO ainda 
lâo està a 100% 

QTLtTISMO: 

Moniz Pereira recebeu 
Emblema de Dure europeu 
Mario Moniz Pereira recebeu sâbado, em 
Moscovo, o Emblema de Ouro da Associaçâo 
Europeia de Atletismo (AEA), o mais alto 
galardâo atribuido a titulo individual por aquela 
instituiçâo. 
O "senhor atletismo" - um dos nomes por que é 
conhecido em Portugal - foi uma das quatro 
individualidades assim homenageadas pela 
AEA, durante o seu congresso a decorrer na 
capital russa. 
Na entrega, foi feito o elogio do curriculo do 
actualmente vice- présidente do Sporting, 
destacando-se o seu perfil de formador (como 
docente do INEF), treinador - foram referidos os 
nomes de Carlos Lopes, Fernando Mamede e os 
gémeos Castro - e ainda intégrante de varias 
comissôes nomeadas pelo governo. 
Entretanto, a reuniâo magna da AEA assentou 
em algumas alteraçôes de relevo, como o 

aumento de dois para très do nùmero dejuniores 
por prova, no Europeu de corta-mato, e a 
oficializaçâo de uma lista de recordes europeus 
de sub-23. 
Foi ainda decidido alterar a altura de realizaçâo 
do Congresso, do Outono para a Primavera, e a 
institucionalizaçâo do Challenge Europeu de 
lançamentos. A ediçâo "experimental" teve este 
ano lugar em Nice, mas a partir de 2002 fica 
inscrite no calendârio oficial. 
Em termes de calendârio, e corn especial relevo 
para Portugal, refira-se a passagem do Challenge 
europeu de montanha para Campeonato 
Europeu de montanha. A primeira ediçâo serâ 
em Câmara de Lobos (Madeira), a 07 de Julho 
de 2002. 

MASTER 
VALTER SILVESTRE 

WORLD CHAMPION 

576 Rogers Ro«<i 
Toronto, Ontario, M6M IB6 

Tc! (416) 656-5554 
www.nikrobb.ca/-'5ilve$tre 

“Desenvolva a coragem que nécessita para se sentir melhor” 

Music Si Video 

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

416-539-0536 

o jogador do Beira Mar, Juninho Petrolina, que se 
estreou da melhor forma corn a camisola do seu novo 
clube referiu que “sinto-me bem, mas sei que posso 
fazer muito mais. Penso que para atingir a forma ideal 
necessito de mais algumas semanas, o que passarâ, 
obviamente, por jogar mais vezes”. Apôs um largo 
periodo de tempo em que esteve a recuperar de uma 
lesâo, o médio brasileiro, emprestado pelos brasileiros 
do Atlético Mineiro, cumpriu os seus primeiros minutos 
em campo, fez a équipa jogar e marcou um golo. 

FINANCIAMENTOS 
Hipotecas e Empréstimos 

Financiamento até 100% 
do valor da sua casa 

Financiamentos na T 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 SERVICOS 
Accounting, Bankruptcy, Legal Services, 
National Crédit, Repair in Credit Reports 

INVESTIMENTOS 100% GARANTIDOS 

PARA INVESTIDORES COM RETORNOS NO 

SEU CAPITAL INVESTIDO DE 14% AO ANO. 

Contacte ainda hoie José Eduardo ou “lo” 

Tel.: 416-791-4182 
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O MILéNIO 

A chuva que caiu 
torrencialmente e alagou os 
estâdios foi prejudicial para 
todos! Portanto, Octâvio 
Machado sô tem de queixar- 
se de si prôprio e dos seus 
jogadores na derrota caseira 
corn O Belenenses. 

Custa, naturalmente, mas contra 
"fatos nâo hâ alfaiates"! Uma équipa à 
imagem do seu treinador e do seu 
présidente pode ser motivo de 
orgulho e até fazer a diferença, mas 
"esta octaviana" nâo convence nem 

marca golos que cheguem... 
Os Belenenses, depuis do descalabro 
caseiro corn o Beira Mar, fizeram um 
brilharete nas Antas de todo 
inesperado. Mas, sâo estas incertezas, 
estas surpresas, que dào magia ao 
futebol competiçâo. O futebol que 
todos nos gostamos, nâo é? 
Em Alvalade, a outra "bronca" da 
jornada. O Sporting, candidato 
legitimo ao titulo, deixou-se 
"embriagar" no vinho de cheiro 
santaclarense e, desperdiçou dois 
pontos, no seu prôprio relvado. 
Se foi mau para o Sporting, foi 
ôptimo para o Santa Clara! Todas as 
moedas têm duas faces... 

O Benfica (corn 17 
pontos), mesmo corn as 
mazelas conhecidas, la 
vai disfarçando os 
"buracos" e ganhando o 
que pode, como o fez 
frente ao valoroso Gil 
Vicente. Isolou-se na 2a. 
posiçâo. "Desapareceu" o 
Mantorras mas "nasceu" 
o Mawette, para o que der 

vier. Armas sécrétas 
fazem sempre um jeitâo! 
O BOAVISTA, alheio aos 
"altos-e-baixos" do 
vizinho FC Porto, 
continua a somar pontos 
e a manter-se incôlme no 
topo da tabela, agora corn 
22 pontos e um jogo mais 

que os adversârios. 
No terceiro lugar, 
isolado, o FC Porto , 
com 16 pontos. 
O Sporting, com o 
pontito conquistado 
subiu ao 6o. lugar, corn 
14 pontos. 
Beira Mar (surpresa da 
época) e o Maritimo, 
estâo no 4o. lugar, corn 
15 pontos cada um. 
Belenenses e 
Guimarâes, ocupam a 
par o 7o. lugar, corn 13 
pontos cada. Em 9o. 
lugar, estâo corn 11 
pontos cada, Sp. Braga, 
Gil Vicente, U. Eeiria, 
V. Setübal e Farense. 
A partir da décima 
quarta posiçâo, no 
campo das afliçôes, estâo o Alverca, o 
Salgueiros, o Santa Clara, Paços de 
Ferreira e Varzim, separados por 
apenas dois pontos! Impressionante! 
A "guerra" no fundo da tabela esta 
mais acesa que... no topo! 

A prôxima jomadai, a 10a., 
esté, assim escalonada: 
Sexta-feira, dia 26, Farense-Benfica, 
as 16h00, com transmissâo na 
SporTV. 
Sâbado, dia 27, Sp. Braga-Maritimo, 
às 12h00, corn transmissâo na 
SporTV; às 14h00, V. Guimaràes- 

Varzim e, às 16h00, Paços de Ferreira- 
Sporting, com transmissâo na RTPi. 
Domingo, dia 28, às lOhOO, U. Leiria- 
Beira Mar; às llhOO, Gil Vicente-V. 
Setübal e, às 14h45, o jogo Alverca-FC 
Porto, corn transmissâo na SporTV. 
Segunda-feira, dia 29, Belenenses- 
Salgueiros, às 15h30, corn 
transmissâo na SporTV. 
"Jogos do caneco" como diria o meu 
primo mais pequeno. O "puto" tem 
razâo! Corn jogos como estes nâo 
precisamos de inimigos, as suas 
emoçôes chegam e crescem... para 
matar! 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português 

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

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especias, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 


