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Body & Soul of 

Portugal - Wine Club, 
em conjunto corn a 

FPCBP-Federation of 

Portuguese Canadian 

Business & 

Professionals, 
promoveram uma 

viagem de estudo e de 

negôcios a Portugal e, 
para juntar o ùtil ao 

agradàvel, 
programaram diversas 

provas de vinhos e 

jogos de Golf. 

O présidente dos 

vilacondenses de 
Toronto em 

confraternizttçâo 
corn coHvidados. 

Vilacondenses em 
testa de aniversârio 

Gratidâo em Santa Inès 
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sem vertebras 

Halloween 
Pelos clubes e associaçôes, parôquias 
ou em casa propria, as crianças 
deram aso à sua ingenuidade e 
alegria na quadra festiva do 
Halloween. Crianças e adultos, claro, 
pois a festa é para quern gosta de se 
divertir. 
Nâo nos foi possivel visitar todas as 
"capelinhas" corn festa 
"halloweenense", por isso, em 
representaçâo de todos, os 
"mascarados" mais jovens e 

premiados que se apresentaram no 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, em 
Toronto. Cremos que ficam bem 
representados! 
Beijinhos para as crianças felizes e 
para os adultos que, uma vez por 
outra, têm a felicidade de voltarem à 
meninice. 
A vida é tâo dura que, aliviar a Bilis, 
de vez em quando, faz bem e faz... 
crescer! 

Ü 

com os leitores 

Olà, olà, carissimos amigos! 

Pois é, O frio jâ chegou. 
Esta ôptimo para as festas nos 
salôes portugueses. Do 
Halloween ao S.Martinho, é 
uma farturinha... 

O FC PORTO DE TORONTO, comemora os 
seus 14 anos ao serviço dos "azuis-e-brancos" 
de Toronto e da Comunidade Portuguesa, no 
fim-de-semana de 9 e 10 de Novembre. 
Dia 9, sexta-feira, Porto de Honra corn os 
sôcios e convidados na sede-social, seguindo-se 
O jantar de confraternizaçâo.. 
Dia 10, Sâbado, um encontre corn a 
comunidade e convidados na Padaria Brasil, às 
10H30. A convite do FC Porto de Toronto, 
deslocam-se a Toronto para participar na 
efeméride, o antigo atleta e actual treinador de 
futebol, Lima Pereira e, o Présidente das 
Filiais e Delegaçôes do FC Porto, Julio 

J Marques. 
A noite, pelas 17h30, Jantar Comemorativo do 
XIV Aniversârio, corn a presença dos 
convidados e varias personalidades 
comunitârias e polfticas, na New Casa Abril 
Banquet Hall. 
Obrigado pelo honrosa convite. Parabéns FC 
Porto de Toronto! 

Sâbado, dia 10 de Novembre, o PENICHE 
C.C. de Toronto comemora o 3o. Aniversârio 
do Rancho Folclôrico do Peniche C.C. de 
Toronto. 

Haverâ jantar comemorativo e müsica para 
dançar corn o DJ-Nazaré Praia, tal como 
exibiçôes do Rancho aniversariante. 
A festa terâ lugar na igreja Our lady Queen of 
Croatia, no 7 Croatia Street, junto à Dufferin 
Plaza. 
Réservas pelo telefone: 416 536-7063. 
Parabéns aos responsâveis e componentes do 
Rancho do Peniche. 

A Associaçâo dos Amigos de Rabo de Peixe do 
Ontârio vai comemorar no dia 17 de 
Novembre, na Hungarian House, 840 St. Clair 
Avenue, West, o sen 3o. Aniversârio. 
A festa RABOPEIXENSE conta com a 
participaçâo do conjunto Mexe-Mexe, o artista 
natural de Rabo de Peixe, Joâo Teixeira, e o 
famoso bailinho dos Amigos de Rabo de Peixe. 
Para informaçôes e réservas, contactem a 
Fâtima Pinheiro: 416 536-3364, ou Artur 
Macedo: 905 840-5986. 
As nossa felicitaçôes aos Amigos de Rabo de 
Peixe. 

A FPCBP-Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Luso-Canadianos, comemoram o 
seu 20o. Aniversârio com o seu "20o. Jantar 
Anual de Gala e Entrega de Boisas de Estudo", 
Sâbado, dia 17 de Novembre, no histôrico 
restaurante The Old Mill, em Toronto. Neste 
jantar, corn é tradicional, irâo ser entregues 
Boisas de Estudo aos estudantes portugueses 
ou descendentes que se tenham distinguido no 
ano lectivo e, também, os "Outstanding 
Business & Professional Achievement Awards" 
aos comerciantes, indûstriais e profissionais 
que tenham contribuido para a grandeza do 
seu comércio, indûstria ou profissào. 

Os interessados em participar no Jantar Anual 
da FPCBP, devem contactar pelo telefone: 416 
537-8874, ou por intermédio dos Directores da 
Federaçâo. 

O jovem compositor e intérprete RUI 
FURTADO, de Hamilton, faz o lançamento da 

sua nova gravaçào 
discogrâfica, Domingo, 

dia 18, no Oasis 
Convention 
Centre, em 
Mississauga. 
O CD, intitulado 
"Aonde Estâs", é 

um compacte corn 
cantigas originais, 

bonitas e muito bem 
interpretadas. Rui 
Furtado, terâ a 
companhia amiga dos 

artistas Carlos 
Borges, Clâudio 

Ferreira, Amy, 
Daisy, Joshua e 
Adam. Bilhetes 
à venda no 

Oasis C. Centre, Portugal Mix e Zita Furtado, 
pelos telefones: 905 891-7777, ou 281-2002, ou 
516-4126, respectivamente. 

A partir do dia 4 de Novembre, participem na 
V SEMANA CULTURAL da Casa dos Açores, 
em Toronto. Info: 603-0642. 

Até sempre, caros amigos. 
Aqueçam junto dos nossos, nas nossas festas! 

JMC 
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MOSCOVO: O Présidente da Repüblica, Jorge Sampaio, acompanhado pela esposa, Maria José Rita, 
durante a visita, sâbado, à Praça das Catedrais, no Kremlin, em Moscovo. 

FOTO INÂCIO ROSA/LUSA 

DlOTLRROlilSnO/füR: 

Morreu nova-iorquina infectada corn forma pulmonar de anthrax 
A. nova-iorquina de 61 anos infectada 
corn a doença do carbünculo 
morreu, tornando-se na primeira 
vitima da doença na cidade de Nova 
lorque, informou a estaçâo de 
televisâo ABC, citando fontes 
municipais. 
Kathy Nguyen, natural do Vietname 
e residente no bairro nova- iorquino 

de Bronx, trabalhava nos pisos 
subterrâneos de um pequeno 
hospital de oftalmologia e 
otorrinolaringologia situado em 
Manhattan e foi internada domingo 
apôs ter-lhe sido diagnosticada a 
forma pulmonar de anthrax. 
Encontrava-se em estado critico, 
ligada a um ventilador. Perdeu 

rapidamente a consciência e nunca 
chegou a explicar aos investigadores 
como terâ sido contaminada. 
E a quarta morte ocorrida nos 
Estados Unidos desde o inicio da 
disseminaçâo da bactéria do anthrax 
e a primeira que nâo se encontra 
directamente relacionada corn a 
recepçâo de correio. 

tlUTRBOUICflS/tlCOMS: 

Candidato do PS promote museu de historié naturai 
O candidato do PS à presidência da 
Câmara de Ponta Delgada prometeu a 
criaçào de um museu de histôria 
natural na cidade caso vença as 
autârquicas de 16 de Dezembro. 
Em declaraçôes à agência Lusa apôs 
uma visita à Academia das Actes dos 
Açores, Rui Bettencourt referiu que esse 
museu sera instalado num edificio a 
construir pelo municipio no interior do 
Jardim Antonio Borges. 
A nova instituiçâo réunira o espôlio de 
histôria natural existente no Museu 
Carlos Machado que, em contrapartida. 

séria apoiado na reabilitaçâo para 
anexo do Recolhimento de Santa 
Barbara. 
O candidato socialista adiantou que 
pretende igualmente criar um museu 
industrial, recuperando equipamentos e 
maquinarias de fâbricas que marcaram 
histôria da indüstria no concelho, 
nomeadamente tabaco, açücar e 
cerveja. 
A criaçào de uma "Galeria do 
Empreendedor", para uma homenagem 
permanente a grandes figuras ligadas 
ao processo autonômico, à indüstria. 

comércio e letras locals foi outro dos 
compromisso assumidos por Rui 
Bettencourt. 
O candidato socialista prometeu ajxiios à 
construçâo de uma sede prôpria para o 
Institute Cultural de Ponta Delgada e a 
reabilitaçâo do edificio do Coliseu 
Micaelense. 
Rui Bettencourt garantiu igualmente o 
reforço das ajudas camarârias a 
instituiçôes como a Academia das Artes, 
filarmônicas e a grupos folclôricos e de 
teatro popular e a organizaçâo de 
concursos literârios e de artes plâsticas. 

(ItICOLR: 

Processo de paz é "preocupaçâo central" da ONU - Mussagy Jeichande 
O représentante do Secretârio Gérai da 
ONU em Angola, Mussagy Jeichande, 
defendeu em Luanda a necessidade de 
contactes frequentes para "pôr em 
marcha" o processo de paz angolano, que 
é uma "preocupaçâo central" das Naçôes 
Unidas. 
"O processo de paz angolano constitui 
uma preocupaçâo central das Naçôes 
Unidas e é nesse sentido que temos 
necessidade de manter contactes 
frequentes para ver como é que podemos 

pôr em marcha este processo", salientou 
Mussagy Jeichande. 
O diplomata moçambicano, que falava 
aos jomalistas no final de um encontre 
corn o coordenador do Comité Executive 
do Processo de Paz, Fernando Dias dos 
Santos 'Nandô', salientou que a reuniâo 
teve como objective a realizaçào de um 
balanço sobre as actividades relacionadas 
corn o processo de paz. 

"O balanço esta a ser positive", 
salientou, reafirmando que existem "sinais 

positives" relacionados corn o facto das 
duas partes terem reconhecido a validade 
do Protocole de Lusaca como quadro para 
encontrar uma soluçâo para o conflito. 
Para analisar questôes relacionadas corn o 
processo de paz angolano, Fernando Dias 
dos Santos tem marcados encontros corn a 
"troika" de observadores, que integra os 
embaixadores de Portugal, Rùssia e EUA, 
e com a direcçâo da UNITA-Renovada, 
liderada por Eugénie Ngolo 
'Manuvakola'. 

Primeiro-Ministro 
adverte EUA que 
imposiçâo de 
vistos sera “acte 
inamistese" 
o primeiro-ministro. 

Antonio Guterres, advertiu a 

administraçâo norte-americana 

que a possibilidade de retirar a 

isençâo de vistos aos portadores 

de passaporte portug^ês 

constituirâ "um acto 

inamistoso". 

A possibilidade das autoridaredes norte- 
americanas voltarem a exigir vistos a 
portugueses, belgas e italianos que 
viagem para os Estados Unidos foi uma 

, das questôes que marcou o debate 
mensal sobre politica gérai na 
Assembleia da Repüblica. 
Por très vezes Guterres referiu-se ao 
tema, duas delas apôs questôes 
levantadas pelo présidente do CDS-PP, 
Paulo Portas, considerando grave se a 
administraçâo de Washington vier a 
repor a exigêneia de vistos a portadores 
de passaportes portugueses. 
Perante a Assembleia da Repüblica, o 
primeiro-ministro adiantou que ira 
comunicar à administraçâo norte- 
americana que nâo existem razôes para 
retirar aos portugueses a isençâo de visto 
nas viagens para os EUA, apesar de 
admitir que existem passaportes 
roubados nos consulados. 
"Houve de facto passaportes roubados, 
como em todos os outros paises, mas o 
que intéressa dizer aos EUA é que nâo hâ 
razâo para retirar Portugal do programa 
(que atribui isençâo de visto)", disse 
Antônio Guterres em resposta a uma 
questâo do lider do CDS/PP. 
Paulo Portas quis saber quantos 
passaportes tinham sido roubados nos 
ültimos cinco anos nos consulados 
portugueses. 
O primeiro-ministro admitiu o 
desaparecimento de alguns documentes, 
mas nâo avançou nümeros, recordando 
de seguida que, hâ um ano, Portugal 
introduziu um novo sistema de emissâo 
de passaportes que tem "niveis de 
segurança extremamente elevados", 
argumente que vai também apresentar 
aos EUA. 
Dirigindo a sua intervençào inicial 
unicamente para questôes de segurança, 
o lider do CDS/PP quis saber se existe 
vigilâneia policial permanente nos 
serviços püblicos "absolutamente 
sensiveis", se jâ foram capturados os 
assaltantes ao depôsito da EPAL e 
quantos efectivos policiais tenciona o 
Governo admitir em 2002. 
Guterres recusou revelar dados sobre os 
suspeitos do assalto à EPAL, remetendo 
as informaçôes para as instâneias 
prôprias. Quanto aos "serviços 
absolutamente sensiveis", disse apenas 
que existe um "nücleo duro" onde a 
vigilâneia é "püblica, permanente e feita 
pelas forças de segurança". 
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0 PR Dr. Jorge Sampaio recebeu comiiiva do Toronto 
Body & Soul of Portugal - Wine Club, 
em conjunto com a FPCBP- 
Federation of Portuguese Canadian 
Business & Professionals, 
promoveram uma viagem de estudo e 
de negôcios a Portugal e, para juntar 
o litil ao agradavel, programaram 
diversas provas de vinhos e jogos de 
Golf. 
Foi intençâo da Comissâo 
Ojganizadora dar a conhecer parte 
de Portugal e, para tal, houve neste 
projecto passeios a diversas cidades 
onde, por intermédio de guias 
qualificados, tomaram conhecimento 
do actual pais real. 
O grupo de Toronto era composto 
por 45 pessoas, na sua grande 
maioria, gente ligada a diversas 
actividades profissionais. 
A partida teve lugar a 11 de Outubro 
com destine à cidade do Porto onde, 
desde o primeiro dia, aconteceram 
varias manifestaçôes de intercâmbio 
entre os participantes e associaçôes 
locais. No segundo dia, a delegaçâo 
de Toronto foi recebida na 
Associaçâo Valima onde 
confraternizaram corn varias 
entidades, entre elas, o Présidente da 
Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez, e onde apreciaram um 
filme e uma palestra feita pelo 
Présidente da Valima, sobre um 
projecto que envolve a orla maritima 
da cidade de Viana do Castelo. 
Foram também recebidos por duas 
delegaçôes bancârias, Montepio 

Gérai e BCP/Sotto Bank Canada, 
onde foram informados, de uma 
forma gérai, da panorâmica dos 
diferentes sectores ligados à 
actividade bancâria aos niveis 
nacional e internacional. 
Também visitaram varias Caves de 
Vinhos, tais como. Caves Ferreira, 
Romariz, Quinta da Aveleda, Aliança 
e José Maria da Fonseca, e, além das 
provas, foram-lhes demonstrados os 
diversos métodos utilizados na sua 
fabricaçâo, desde os quase primitivos 
até à mais avançada tecnologia dos 
nossos dias. 
Outro momento importante para a 

comitiva torontina, foi a recepçâo 
dada pelo casai Robert Vanderloo, na 
sua residência. O Embaixador do 
Canada, foi inexcedivel. Na 
residência do Embaixador do 
Canada, tiveram a oportunidade de 
conviver corn varias individualidades 
dos mais diversos ramos de negôcios 
que poderâo servir de elo de ligaçâo 
para uma maior aproximaçâo entre 
ambos os paises. 
O ponto mais alto da digressâo, foi o 
encontro no Palâcio de Belém, corn o 
Présidente da Repüblica, Dr. Jorge 
Sampaio. O Dr. Jorge Sampaio e sua 
mulher, Dra. Maria Ritta, receberam 

os visitantes de Toronto, corn uma 
simpatia irradiante, sendo 
contagiante a sua boa disposiçâo e o 
ar informai que deram ao encontro, 
de modo a que todos se sentissem 
bem. Houve trocas de prendas que 
muito sensibilizaram o PR, Dr. Jorge 
Sampaio. 
Tudo ultrapassou as espectativas, 
positivamente. 
Esta digressâo a Portugal, em boa 
hora realizada, proporcionou a 
criaçâo de novas amizades em 
ambiente de sâ camaradagem. 
Quando assim acontece, sô se pode 
dizer: Missâo cumprida! 

Hmcûit DowtHgei) Whimah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural O unico matadouro português 
Português de 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 3 de Novembro, 
Balle do Socio 

com o conjunto ^ 
JOVEM IMPÉRIO 

INFO: 905-275-6844 

de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

zacLc Zt^oirung^s 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Gratidâo em Santa Inès 
A Comissâo das Pestas do Senhor 
da Pedra, da Igreja de Santa Inès, 
em Toronto, reuniu os sens 
membros, voluntârios e familiares 
num jantar de confraternizaçâo no 
salâo da Igreja, para lhes agradecer 
O esforço e a dedicaçào à 
tradicional festa religiosa e popular. 
Foi bonito. A gratidâo nâo é 
palavra vâ entre os paroquianos da 
Igreja de Santa Inès e entre os 

componentes da Comissâo de 
Pestas do Senhor da Pedra. Aos 
mais responsâveis da Comissâo, 
Joâo Amaral-Presidente, Miguel 
Correia, José de Lima, Tony 
Arruda e Pozal Domingos, sens 
restantes companheiros e Padre 
Amadeu Pereira, as nossas 
felicitaçôes. 
Obrigado pelo convite para 
partilhar o convlvio convosco. 

Vilacondenses em 
festa de aniversàrio 

A Casa Cultural de Vila do Conde 
Community Centre, fundada em 
1997, comemorou no passado fim-de- 
semana o seu 4o. Aniversàrio, corn 
uma grande festa no Dundas Banquet 
Place. 
Uma pecjuena mas bonita e 
justificada exposiçâo de artigos 
vilacondenses estaya num dos cantos 
do salâo, dando uma ideia feliz do 

que é tradicional na terra-raiz. O 
salâo, completamente cheio, oferecia 
um aspecto de sâ camaradagem e 
alegria. 
Demos os parabéns ao présidente 
Eusébio, extensivos a todos os colegas 
de Direcçâo e aos voluntârios que 
sempre colaboram e se sacrificam. 
Vila do Conde esta bem representada 
entre nés! 

Cecilia Meireles 
A vida de Cecilia Meireles, uma das figuras 
mais importantes do modernismo brasileiro, 
foi uma vida de poesia, cançôes, ar, e 
müsica. Estes sâo uns dos temas predilectos 
de Cecilia, nos..seus poemas limpos e de 
imagens acessiveis a qualquer leitor, mas 
nem por isso insubstanciais, leves, fugidios. 
Alguns dos temas favoritos de Cecilia hâo-de 
ser também os temas da sua vida, jâ que 
para esta poeta-poeta, e nâo poétisa, na 
prôpria declaraçâo de Cecilia-a poesia é a 
vida, a vida é a poesia. 
Lembramos Cecilia pela sua arte, e por ser 
mulher entre homens na vida literâria 
brasiîeira no alvor do século 20. Cecilia é 
uma presença importantissima na 
renovaçâo da vida cultural brasiîeira que 
começou em Fevereiro de 1922 na Semana 
da Arte Moderna em Sâo Paulo. A poétisa, 
que iria ganhar uma fama internacional, 
publicou diversas colecçôes de poesia, entre 
as quais é importante destacar Viagem e 
Vaga Müsica, livros em que ouvimos a voz 
de Cecilia numa destilaçâo pura e cristalina. 
Esta poétisa tâo importante na histôria 
literâria luso-brasileira é brasiîeira apenas 
em parte. A familia materna é açoriana-a 
avô materna nasce nos Açores, 
especificamente em S. Miguel. Durante a 
sua vida, Cecilia volta frequentemente aos 
Açores, onde a linhagem ceciliana continua 
a existir: em S. Miguel, Graciosa, Faial e até 
na Madeira. 
As primeiras poesias de Cecilia aparecem 
nos anos 20, e a autora do célébré poema 
“Motivo” iria ser, em plena vida, 
reconhecida pela prestigiosa Academia 
Brasiîeira de Letras. Tal reconhecimento é 
bem merecido, nâo sô por causa da 
influência de Cecilia no mundo das letras 
brasileiras mas também porque a sua obra 
atinge uma transcendência igual a outro 
poeta no outro lado do Atlântico: o poeta 

português Fernando Pessoa. Tanto Cecilia 
como Pessoa criam na sua arte manifestos 
para a poesia moderna como expressôes 
inevitâveis do processo de viver. E tanto 
Cecilia como Pessoa bebem na fonte da 
poesia tradicional matéria para muita da sua 
inspiraçâo. O mundo galego-português de 
hâ novecentos anos, por exemplo, corn a sua 
paisagem Humana e emocional bem simples 
em que o campo, a âgua, o mar, os penedos, 
e o amor exprimem uma humanidade 
universal, dâ a Cecilia umas das suas 
imagens mais inesqueciveis. Para Cecilia, a 
vida gira em torno da criaçâo poética. A sua 
voz continua a chamar-nos das paginas que 
nos deixou. Uma voz como um par de asas 
ritmadas, uma voz que nos canta a sua vaga 
müsica e a sua viagem. 

Noite Cultural,!J de Outubro de 2001 
Josiah Blackmore 

Professor na Universidade de Toronto 

Alunos do Clube de Português 
da St. Mary’s School 
de visita aos estûdios da 
CiRV-fm, FPtv-SIC e 0 Miiénio 

Corn a irreverência natural da idade e a curiosidade dos seus 
inexperientes anos de vida, os alunos do Clube de Português da 
St. Mary's School -liderado pela professora Mrs. de Sousa-, 
guiados’pelas professeras Mena Fernandes e Ana Fernandes, 
visitaram e deram largas à sua fantasia, os estûdios da CIRV-fm 
e FPtv-SIC e a redacçâo de O Milénio. 
Foi uma visita de estudo e, simultaneamente, um escape â 
monotonia do dia-a-dia escolar. O jovem estudante Marcio, em 
nome de todos os colegas, ofereceu um cartâo assinado por 
todos, agradecendo o passeio pelas nossas instalaçôes. 
O prazer foi nosso! 
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Pequenas historias de grande 
Quando nos propusemos a escrever a 
historia do nosso conterrâneo Miguel 
Machado de Melo, nâo contâvamos 
que O destino o levasse antes do nosso 
encontro. 
Mas nâo desistimos. Os nossos 
pioneiros merecem-nos todo o 
respeito. Assim, por gentileza de sua 
mulher Maria Helena Machado 
Melo, também pioneira, 
reconstruimos a biografia histôrica 
do nosso inditoso pioneiro. 
Miguel Machado de Melo nasceu em 
Santo Antoninho Nordestinho, em 

Sâo Miguel, Açores, em 10 de Junho 
de 1930. Cresceu no campo, entre 
agricultura e pecuâria, corn a familia 
e corn vizinhos. 
Miguel Machado de Melo, corn 
muitos sonhos na mente, resolveu 
partir para o Canada. Saiu no dia 23 
de Abril de 1954, no navio 
Homeland, e chegou a Halifax, no dia 
29. 
Como jâ possuia contrato para os 
Caminhos de Ferro -Railway 
Construction Worker, C/o 
Representative R.F. Welsh Ltd., 

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

ERVANARIA VnORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS £ MEDICINA HOMEOPATICA 

îtî/iiî t'/ifrt’rîihi ftufî o Naturista Homcopata 
Antaiiio Medeiros, jâ coin undtoi; oiios de experiédti. 
If (IC 0 poderâ ij/udur mi soinçâo dos sens pwblemas. 

Halifax N.S.-, seguiu logo para 
Toronto. Nos caminhos de ferro 
trabalhou dois anos, corn vârios 
companheiros. 
Depois, por esta ou aquela razâo, 
trabalhou na apanha do Tabaco, e na 
construçâo, particularmente nas 
obras de esgotos em Bronte e em 
Hamilton. 
Miguel Machado de Melo casou por 
Procuraçâo, corn Maria Helena 
Machado, natural de Santo 

Antoninho Nordestinho, nascido a 
em 1 de Janeiro de 1938. O 
casamento teve lugar no dia 11 de 
Outubro de 1959. Maria Helena 
Machado de Melo, doméstica e 
bordadora, chegou a Toronto, no dia 
29 de Outubro de 1960. 
Em Julho de 1961, o casai Melo abriu 
uma loja, a Melo's Grocery, no 47 da 
Denison, em Toronto. Mais tarde, 
adquiriu o prédio-esquina no 41/43 
da Claremont, lar e loja, onde^ 

O casai Melo ladeando o neto Joseph Michae^^mdo aos Iodes, 
a filha Rosemary e o filho Antonio José. 

O grupo de Miguel de Melo nos 
Caminhos de Ferro, em Toronto, 
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► ainda hoje a viùva Maria Helena 
vive e toma conta do estabelecimento. 
Ao simpâtico casai Melo, nasceu em 
Toronto a filha Rosemary Machado 
Melo, no dia 22 de Setembro de 1961, 
hoje casada, funcionâria da Bell 
Canada. O neto Joseph Michael 
Melo nasceu em 23 de Outubro de 
1984. 
O segundo filho do casai Melo, 
Antonio José Machado Melo, nasceu 
em Toronto, no dia 5 de Junho de 
1964. E solteiro e funcionârio do 
Aeroporto de Toronto. Nas horas 

vagas auxilia a mâe na loja Melo's 
Grocery. 
Em 1970, Miguel Machado de Melo, 
corn um grupo de comerciantes luso- 
canadianos, fundaram o United 
Portuguese Wholesale Distributers, 
uma companhia de importaçâo, 
armazém e distribuiçâo de produtos 
alimentares e outros, de grande 
sucesso entre nos. 
O inditoso Miguel Machado de Melo 
faleceu no passado dia 2 de Setembro 
de 2001, ap6s doença prolongada e, 
finalmente, uma falha cardiaca. 

Miguel de Melo e a 

seu primeiro 
automôvel. 

Miguel Machado de Melo era um 
homem folgazâo, mas caseiro. Nas 
festas de familia, customava tocar a 
sua guitarra portuguesa e cantar corn 
os amigos. A filha Rosemery também 
tocava O Baixo na Banda da Escola. 
Poucas vezes voltaram aos Açores e o 
Continente, so a Maria Helena Melo 
visitou. Formaram um casai muito 
unido e caseiro, durante 42 anos! 
O Miguel Machado de Melo nào se 
envolveu na fundaçâo do First 
Portuguese C. Club, mas nunca 

deixou de participar em algumas 
festas e de colaborar. 
Agora, a Maria Helena Machado de 
Melo mantém-se à testa da Melo's 
Grocery, com a ajuda do filho Tony. 
Sente-se cansada. Como os filhos 
estâo bem e nâo se importam corn o 
negôcio da familia. Maria Helena de 
Melo esta pensando trespassar o 
negôcio ou fechâ-lo. 
Um ciclo de vida prestes a chegar ao 
seu fim. 

JMC 

Maria Helena e Miguel de Melo no seu estabelecimento, Melo’s Grocery. Miguel de Melo com a filha Rosemary: a guitarra portuguesa e o Trombone-Baixo, lado a lado. 

FINE ► 88 ORFUS < 

LEATHER 
B N' J>XI\/1ES & JAIVIES 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA I 

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

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

PELE DE OVELHA Para elegância e conforto 

Malas, cintos, chapéus, carteiras, sacos, etc... 

tamos 

LCUtiZ S 
Ladies’ Fashions 

UMA NOVA COLECÇÂO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISÜI 

tid 
- dignas de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa o maximo em 
classe e 

elegância para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Aberta 

7 die» por semana 
Dom. - A' Felra 

des 10 em • S pm 
5'Feira - B-Feire e Sâb. 

des 10 em . 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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V Semana Cultural Açorlaua 
"Açorlanidade - 0 Houiem, A Obra, 0 Tempo e A Distancia" 
Programa 
Na Casa dos Açores, em Toronto, realiza-se de 4 a 10 de 
Novembre, a "V Semana Cultural Açoriana". 
-Domingo, dia 4, abertura oficial às 17h00, na sede- 
social da Casa dos Açores, corn içar das bandeiras e o 
toque dos hinos do Canada e de Portugal, pelo müsico 
Nelson Câmara. 
Apresentaçâo do Embaixador de Portugal- Dr. José 
Luiz Gomes, saudaçôes aos convidados, mensagens, 
abertura das exposiçôes e actuaçôes de Nelson 
Câmara, Luso Can Tuna e um Pico de Honra. 
-Segunda-feira, dia 5; Açores, Ilhas de Sonho, corn 
leituras de Misty e Liberal do Couto. 
AÇORLANIDADE. Às 19h30, Dr. Vasco Garcia, 
Reitor da Universidade dos Açores, falarâ sobre o tema 
"O Future dos Diplomados". Às 20h00, "Um Beijo de 
Basalte", por Ana Jülia Sança. Depois, actuaçâo do 
Grupo Folclôrico do Clube Asas do AÜântico e dos 
artistas Nancy Costa, Isabel Rodrigues e Otilia de 
Jesus, acompanhados pelos guitarristas Gabriel Teves e 
David Freitas. 
Terça-feira, dia 6; VITORINO NEMÉSIO. Às 19H30, 
introduçâo biogrâfica de Léo Machado, de "O 
Homem". Às 19h45, "Let me go with you", palestra da 
Dra Aida Baptista A seguir, "A Lingua Portuguesa na 
Diaspora", pela Dra. Maria Augusta Cavaco Miguel. 
Para fecho, actuaçôes de Floriano Rodrigues e Lina 
Esteves, acompanhados por Gabriel Teves e Tony 
Melo. 
Quarta-feira, dia 7: NOITE DE VARIEDADES. "A 
Mulher Açoriana no Canada", palestra por Felicidade 
Macedo. "Danças de Carnaval - Das Ilhas para o 
Mundo", palestra pela Dra. Manuela Marujo. 
Demonstraçâo infantil de trajes da Ilha Terceira. 

Demonstraçâo do Jogo do Pau, por José Dias. Fim de 
noite com Joia e Daniel Carvalho. 
Quinta-feira, dia 8:0 TEMPO. Às 17h30, inauguraçâo 
da exposiçâo "Caligrafias Açorianas", no Consulado de 
Portugal. Às 19h30,"500 Anos de Presença, Contactos 
Historicos na Terra Nova e Saga dos Bacalhoeiros 
Açorianos", palestra pelo Professor Dr. José Carlos 
Teixeira. "Açores Meu de Cada Dia", intervençâo de 
Adelaide Vüela. Depois, actuaçôes dos artistas Rita 
Melo, Stephanie Campos e Diane Campos. Para 
finalizar a noite, apresentaçâo do livro e trabalho 
discografico de Adelaide Vilela, "Versos do Meu 
Jardim". 
Sexta-feira, dia 9: A DISTÀNCIA. Às 18h00, 
lançamento do livro "Dedicadamente Tua", da Dra. 
Armandina Mala, no Portuguese Book Store. Às 
19h30, "Os Irmâos Corte Real- Factos e Mitos", pelo Dr. 
Onésimo de Almeida. A seguir, a Dra. Aida Baptista 
faz a apresentaçâo do trabalho do Dr. Onésimo de 
Almeida e, segue-se, o lançamento do livro do Dr. 
Onésimo de Almeida, "Viagens na Minha Era". Por 
fim, actuaçôes de Mano Belmonte, Misty e Luciana 
Machado, acompanhados por Manuel Moscatel e 
Januario Araujo. 
Sabado, dia 10: ENCERRAMENTO. Cerimônias de 
encerramento com a presença da Dra. Alzira Serpa da 
Silva, Directora Regional das Comunidades, Dr. Vasco 
Lourenço, Reitor da Universidade dos Açores e da Dra. 
Armandina Maia, Directora da Acçâo Cultural do 
Instituto Camôes. Fim-de-festa com actuaçôes de 
Àlvaro Manuel, Gilberto Pereira, Mika, Violas da Terra 
e uma prova de Alcatra à Terceirense. 
Para mais informaçôes: 416 603-2900. 

Sessâo de 
preenchimento de 
fermulàries para 
aquisiçâo da cidadania 
Canadiana 
o vereador Mario Silva informa a comunidade que 
ira realizar uma sessâo de preenchimento de 
formularies para aquisiçâo da cidadania canadiana 
no proximo dia 25 de Novembre entre as 13h00 e 
as 18h00 na Casa do Alentejo, 1130 Dupont Street. 
Corn o objective de estimular a participaçâo civica 
da comunidade portuguesa na sociedade 
canadiana, a Comissâo Cidadania 2000, da quai o 
vereador também participou, iniciou um projecto 
em Novembre de 1999 e ao longo do ano 2000 
onde foram realizadas varias sessôes de 
preenchimento de formularies. 
«Perante a situaçâo que se vive presentemente 
acredito que é ainda mais importante para todos os 
portugueses adquirirem a sua cidadania canadiana. 
O processo poderâ ser dificultado e como as 
incertezas sào muitas decidi realizar esta sessâo,” 
declarou o vereador. 
Os interessados deverâo trazer consigo o 
documente de imigraçâo (Landed Imigrant Paper), 
passaporte, dois documentes de identificaçâo 
(Carta de conduçâo, SIN ou OHIP) e duas 
fotografias corn formate para a aquisiçâo de 
cidadania. 

Caso nécessite mais informaçôes por favor nâo 
hésité em contactar o gabinete do vereador Mario 
Silva aravés do nùmero 416-392-7012. 

JOO’S gm # ■ ■ 

nofrills 
lower food prices 

Situado na Dufferin Mail 
(a norte da College) 

Estes preços estarâo em vigor até 10 de Novembre, 
2001, enquanto houver em armazém. 

îjergen' 
body wash 
firming or 
moisturizing 
2w300 ml 

(mntng 

ejucken^bneast, 

skinless, ^ 
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As Anedotas e os Alenteianos 
Claudia, Dias Frangolho 

Pergunta - Porque é que o alentejano 
tem uma cadeira ao lado da cama? 

Resposta - Para poder descansar apôs 
acordar! 

A anedota realmente nâo mete piada 
nenhuma. 

Hâ décadas que o Alentejo corn o seu 
clima quente, seco e monôtono inspira 
anedotas deste género. Mas as anedotas 
sâo criadas por estrangeiros; portugueses 
estranhos aos diferentes costumes dos 
alentejanos que ao conhecerem bem o 
seu territôrio e o seu povo tiram o 
melhor partido dele possivel. 

Nâo sâo os «alfacinhas» de Lisboa, por 
exemplo, que apreciam o trabalho da 
enxada e da foice. Nâo sâo os «tripeiros» 
do Porto que compreendem as riquezas 
dos museus de Evora, a beleza das 
igrejas de Beja e a grandeza do castelo de 
Estremoz. Certamente também nâo sâo 
os «coriscos» dos Açores que respeitam o 
espirito unido do povo alentejano. 
No Alentejo existem pessoas simples que 
funcionam no seu dia a dia ao mando de 
tradiçôes simples. A mesa, o alentejano 
sabe apreciar um bom vinho, como por 
exemplo: Borba, Redondo, Terras d’El 
Rei ou Vidigueira. A carne de porco à 
alentejana e as migas comem-se à mesa 
dos melhores restaurantes da regiâo. 

como também nas casas do 
povo. Os queijos de Serpa, Nisa 
e Evora sâo frequentmente 
saboreados corn um bom pâo de 
trigo na hora do almoço. E 
todos se consolam corn os 
«imperials» de Almeirim e a 
«palha» de Abrantes. 
O alentejano faz o seu trabalho corn 
carinho, a terra é fertil e o povo trabalha 
principalmente na agricultura. E nesta 
regiâo de treze mil kilômetros 
quadrados, onde se produz mais de 
metade de uma das melhores cortiças do 
mundo. Mas nâo s6, também cereais, 
frutas, végétais, girassôis e eucaliptos sâo 
cultivados nesta regiâo. Os alentejanos 
respeitam a natureza, pois sâo os 
horizontes pianos e as plantaçôes de 
trigo que distinguem a provincia. 
Os trabalhos mais delicados, feitos à 
mâo sâo também apreciados. Os tapetes 
de Arraiolos, os bordados de Nisa e as 
tapeçarias de Portalegre representam 
uma tradiçâo rica e ünica. 
A histôria da regiâo remonta aos tempos 
das ocupaçôes Romanas e Mouras que 
deixaram os seus vestigios ainda 
présentes em cidades como Evora, corn 
o Templo de Diana, ou pequenas vilas 
medievais que pouço mudaram desde 
entâo. A Torre das Très Coroas em 
Estremoz, a Igreja do Espirito Santo em 
Evora, o Paço Ducal em Vila Viçosa e o 
parque Natural da Serra de Sâo 

Mamede em Portalegre sâo 
tâo importantes para a 
histôria da regiâo como para 
a histôria do pais. 
Uma visita ao Alentejo é 
muito mais que uma simples 
experiência, é uma autêntica 
aventura. Os turistas têm a 

oportunidade de conhecer o passado 
corn todo o conforto do présente. 
Pousadas, restaurantes, discotecas e 
praias alentejanas sâo das melhores do 
pais. A regiâo tem diverses encantos. 
Festivals de mùsica, feiras de artesanato 
e a Semana do Guadiana sâo apenas 
uma amostra do que hâ para ver e fazer 
no Alentejo. 
Todos os elogios sâo poucos para uma 
regiâo como o Alentejo. Nâo é apenas 
um resume que pode explicar e mostrar 
toda a beleza que o Alentejo contém. É 
realmente necessârio visitâ-lo para poder 
apreciâ-lo. Por mais anedotas que 
surjam, o Alentejo e os seus alentejanos 
continuarâo a ser o que sempre foram! 
O povo alentejano é amigâvel e, por isso, 
é fâcil troçar dele. As piadas sâo 
dirigidas ao espirito calmo e aos hâbitos 
relaxados do povo. As piadas hâcnle 
diminuir quando os portugueses 
deixarem de ser estrangeiros. As piadas 
nâo vâo ter mais sentido quando os que 
as contam conhecerem o verdadeiro 
Alentejo. Por enquanto é sô gozo 
compadre! 

Teletrabalho vai ser 
tenta de cenferência 
em Penta Delgada 
O teletrabalho, ainda em fase de 
desenvolvimento nos Açores, vai ser 
objecto de uma conferência de 
promoçâo nas ilhas, a 9 e 10 de 
Novembre, em Ponta Delgada, 
anunciou a organizaçâo. 
O director regional da Ciência e 
Tecnologia disse â Agência Lusa a 
propôsito da iniciativa que ela assume 
particular importânda nos Açores, 
tendo em conta a dispersâo das ilhas e a 
insularidade. 
Esta nova forma de trabalhar pode 
assumir-se como "uma grande mais 
valia" para as empresas insulares, 
permitindo o seu alargamento a outras 
ühas e a abertura de novos mercados 
baseados exactamente na utilizaçâo de 
novas tecnologias de informaçâo, disse 
Henrique Shanderl. 
Segundo o director regional, este 
caminho "possibilitarâ ao mesmo tempo 
a criaçâo de novos postos de trabalho 
em locals onde inicialmente nâo se 
previa ser possivel implementâ-los". 
Manifestou-se por isso convicto de que o 
teletrabalho nas nove ilhas açorianas 
deverâ "crescer de forma exponencial à 
semelhança do que se passa no resto do 
mundo". 
A conferência de dois dias subordinada 
ao tema gérai "O Teletrabalho como 
Factor Estratégico para o 
Desenvolvimento dos Açores" decorre 
no âmbito da "Semana do Teletrabalho 
em Portugal". 

tnnde campanha de Outana 
Nâo perça esta oferta especial e os nossos 
baixos preços para este fantàstico saldo... 

EARHIHG CUSTOMER TRUSTA CONFIÛENCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

1785 St. Clair Ave. W. uiei 656-1200 
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“Hà uma necessidade de Pava da llha 
de Faial elhar a niar came uma plam'cie” 
smtese da Dra. Maria Eduarda, convidada da Casa da Alenteio, em diàlege na FPtv-SiC 
A "XVII Semana Cultural Alentejana" trouxe 
até nos vârios convidados para participar e falar 
sobre os "Ecos do Alentejo", tema da Semana 
Cultural. Entre eles, a Dra. Maria Eduarda e o 
Professor Francisco Pereira que, gentilmente, 
visitaram os estüdios de FPtv-SIC, onde foram 
entrevistados por Luis Fernandes. Ambos nos 
deram uma ideia gérai da cultura popular 
alentejana e, a Dra. Maria Eduarda, como boa 
faialense, fez uma analogia entre a planicie 
alentejana e a planicie-mar da llha do Faial... 

L.F. — A Dra. Maria Rosa dedicou-se vârios anos 
ao estudo da mûsica sacra. Poderâ partilhar 
connosco alguns dos sens achados ou das suas 
conclusôes. 
Dra. E. Rosa - Eu nasci no seio de uma familia 
extremamente musical, ou seja, todos os 
membros da minha familia tocavam um 
instrumento. Desde os tempos de liceu que me 

n Problemas da pele 
n Eczema 
CI Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
° Infertilidade 
° Bronquite 
n Gripe 
>3 Asma 
n Colite 

Obstipaçâo 
n Diabetes 

n Tensâo alla 
° Indigestâo 
n Depressâo 
n Artrite   
O Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
n Ciâfica 

Entorses 
n Pescoço tenso 

Tendinite 
n Neuralgia Trigeminal 

Dr, Cristôvào Branco 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 

dedico a este tipo de 
mûsica e me sinto 
fascinada por ela. Eu nasci 
num meio pequeno 
Capelo, da ilha do Faial - e 
como tal nâo tinha muita 
exposiçâb à mûsica. 
Recordo-me que aos nove 
anos, tive contacto corn a 
opera através do radio e 
isto porque na nossa aldeia 
o radio nâo apanhava todas 
as frequêneias. No entanto, 
ninguém no meu meio me 
sabia dizer que tipo de 
mûsica é que eu estava a 
escutar. Quando cheguei à 
faCuldade tive a sorte de ter 
bilhetes para frequentar a 
opera durante todo o primeiro ano e assim 

comecei as minhas anâlises. 
L.F. - Apôs esta primeira 
experiência, como vem a 
interessar-se pelo Alentejo, 
mais propriamente pela 
cultura alentejana? 
Dra. E. Rosa - Estâ ligado 
ao nascimento da minha 
filha. Eu sou professora e, 
devido à minha profissâo, 
andei por muitas terras. 
Para me efectivâr, concorri 
para muitos postos e saiu- 
me Beja quando a minha 
filha tinha très meses e 
meio. Por isso, consegui 
captar o espirito da aima 
alentejana e identifico-me 
muito corn as pessoas do 
Alentejo. 
L.F. - No entanto, o Dr. 

José Pereira também é um pouco responsâvel 
por este fascinio que sente pelo Alentejo. 
Dr. José Pereira - Eu nâo sei se terâ sido bem 
assim, mas de certeza algo parecido. No 
lançamento de um livro que tinha feito sobre os 
corais alentejanos, em Beja, vi pela primeira vez 
a Maria Eduarda e passou a ser aquilo que 
muitos designam por amor à primeira vista. 
L.F. - Dr. Francisco Pereira dedica-se muito â 
escrita e à recolha de dados sobre folclore. Fale- 
nos da sua obra. 
Dr. J. Pereira - Sim, embora nâo goste do termo 
folclore. No entanto, é um termo que nâo me 
choca e que estâ bem 
adequado porque se formes I 
a analisar a prâtica da ■ 
tradiçâo é folclore - os mais 
puristas têm alguma 
dificuldade em dizer 
folclore. Quanto a mim, eu 
sou filho de um pastor e 
logo desde pequenino 
comecei a lidar corn o 
canto, o que aliâs era 
comum a todos os da 
minha idade oriundos do 
Alentejo. No meu livro eu 
digo que qualquer 
alentejano sabe cantar, pelo 
menos a escola deu-lhe essa 
possibilidade... 
L.F. - Abrindo aqui um 

Art es à 
Francisco Lücia 
Romeiro. 

parêntesis, porque motive é o canto alentejano 
tâo lento? 
Dr. J. Pereira - Eu coloco o problema ao 
contrârio: uma pessoa que nâo seja do Alentejo, 
mas que vâ para o Alentejo, fica moldada pela 
prôpria natureza alentejana. Aqueles que nâo 
forem pausados, passarâo a sê-lo. A prôpria 
natureza alentejana, o campo dâ-lhes aquela 
forma de ser natural e aquela forma pensada de 
existir. 
L.F. - Dra. Maria Eduarda, que diferenças pode 
apontar entre o folclore alentejano e do Faial? 
Dra. M. Eduarda - Hâ muitas coisas 
semelhantes, embora haja algumas diferenças, 
como é ôbvio. Acho que hâ um sentimento 
semelhante e muitas vezes penso que temos 
necessidade de criar uma planicie, ou seja, 
temos necessidade de olhar para o mar e 
enfrentâ-lo como uma planicie, uma extensâo 
da ilha que é muito pequena... 
L.F. - Passando à semana cultural alentejana, 
como conferencistas que temas apresentara? 
Dra. M. Eduarda - Todas as temâticas do canto, 
em gérai. Como o tema é “Ecos do Alentejo”, 
tentâmos fazer uma anâlise do passado e do 
présente. Portante, trata-se de apresentar toda 
a evoluçâo, em sintese, naturalmente. O 
Francisco fez um grande levantamento do 
Canto do Baixo Alentejo e depois, jâ juntos, 
fizemos um trabalho exaustivo sobre as saias no 
Alto Alentejo e precisamente sobre isto que se 
debruçou a nossa conferêneia. 
L.F. - Dr. Francisco, baseado na sua experiência 
em recolha de mûsica tradicional, crê que, por 
exemple, nesta comunidade existe alguma^ 
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^ possibilidade de recolher algo 
que jâ nâo exista em Portugal? 
Dr. F. Pereira - Eu costumo dizer - 
e certamente que nâo falho - que a 
memôria de qualquer povo, 
inclusive o açoriano e neste caso o 
alentejano, esta fora do Alentejo. 
Na zona da grande Lisboa existera 
cerca de trezentos rail alentejanos e crê- 
se que no Canada o numéro ronda os 
cinquenta mil. Eu observo aqueles 
casos que costumo de chamar 
“virgens”: faço um aprofundamento 
pelo lado correcto e tento filtrar aquilo 
que jâ nâo existe lâ. Portanto, essa é a 

minha preocupaçâo e eu gostaria de 
completar esse trabalho que ainda nâo 
esta complète. Quando digo isto, 
refiro-me ao Alentejo e aos Açores. 
LJ. - Obrigada pelo vossa presença. 
Continuaçâo de muito sucesso nas 
vossas futuras pesquisas. 
Dr. F. Pereira - A nossa preocupaçâo é 
partilhar as nossas experiências e 
estâmes dispostos a escutar as vossas. 
Dra. M. Eduarda - Tenho apenas a 
adicionar que temos que manter as 
nossas raizes vivas. 

Luis Fernandes/Ana Fernandes 

O artesào e escultor 
J Maurteio de Almeida e o 
\pintor Sérg^o Freire 
ladeando uma bêla Âguia 
feita pelo Maurteio. 

&PRSILIfl: J 

Sede da Conferèneia de Chefes de Peli'cia 

Sonda 2001 Odisseia em Marte tira 
a 1’ fete do planeta vermelho 
A sonda espacial norte-americana 
2001 Odisseia em Marte tirou a 
primeira fotografia por 
infravermelhos da superficie 
marciana, anunciou uma fonte da 
NASA. 
A fotografia, captada por um dos très 
instrumentes da sonda, o sistema de 
imagem termal (THEMIS), vai ser 
tratada pelos engenheiros da 
Universidade estatal do Arizona, 
devendo ser publicada até ao final da 
semana. 
"Esta fotografia faz parte do processo 
de calibragem do sistema de imagem. 

que se destina a avaliar a sua 
fiabilidade", indicou oJPL. 
O aparelho consiste numa câmara 
que permite filmar o planeta na parte 
visivel e infravermelha do espectro 
luminoso, a fim de determinar a 
distribuiçâo dos minerais à superficie. 
Outres dois instrumentes, um 
espectrôgrafo de raies gama (GRS) e 
um espectrôgrafo de particulas 
(MARIÉ), foram activados na semana 
passada, pouce depois da inserçâo 
orbital da sonda, apôs uma longa 
viagem de 200 dias e 460 milhôes de 
quilômetros. 

TORONTO 
IGREJA: 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quarta e Sexta 7:30 PM  

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 
Terca e Quinta 7:30 PM . 

L 0 N I) 0 N 
IGREJA: 245 CLARKE RD 
Phone/Fax; (519) 858-3028 
Pastor Joâo Batista 0. da Silva 
Email: jbds@carismachitrchxom 
Sâbado 6;(X> PM Quinta 7:30 PM 
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H A M I L T 0 
Câtedral Carisma 
280 Main Street East 
ESCRITORIOS (SEDE): 
16 West Ave S. 
Hamilton, Ontario, L8N 2S1 

EM PORTÜGÜÊS 
Dtjmingo 11 :(X) AM 
Terça e Sexta 7:30 PM î 
IN ENGLISH - Sunday 9:301 

Phone: (9o| ̂ 527.5448 FAX: (905) 527 
http://www,carismachurch.com - Email: 

A centésima oitava Conferêneia 
Internacional de Chefes de Policia foi 
encerrada terça-feira em Toronto com 
uma Vitoria para o Brasil. O Distrito 
Federal esteve bem representando no 
evento pelo Secretario de Estado de 
Segurança Pùblica, o General Athos 
de Faria e sua comitiva formada pelo 
Coronel Joâo Coelho Vitola, pelo 
Diretor de Policiamento, Treinamento 
e Pesquisa, David dos Santos, Major 
Nelson Garcia e pelo Assessor Legal, 
Laercio Rosseto. 
A capital do Brasil apresentou ao 
Conselho da Associaçâo Internacional 
dos Chefes de Policia (lACP) uma 
proposta extremamente profissional e 
infalivel, à altura dos chefes de Policia 
de vârias partes do Mundo. Brasilia 
foi escolhida, por unanimidade, para 
sediar a Conferêneia Regional para a 

América Latina em Agosto de 2002 
(2nd South American Executive 
Policing Conference). 
Extremamente simpâtico, o General 

Athos de Faria e sua comitiva 
estiveram nos estüdios da FPtv e 
também da CIRV fm, onde o General 
nos concedeu uma entrevista. 
Responsâvel por todo o policiamento 
do Distrito Federal, comentei com o 
Secretârio a repercussâo negativa da 
imagem do Brasil diante do recente 
assassinate dos seis portugueses 
ocorrido em Fortaleza. “Este crime 
hediondo revoltou toda a populaçâo 
brasileira e mexeu tanto com os brios 
da policia, principalmente, da Policia 
Federal, que em 48 horas o crime foi 
desvendado e os responsâveis 

presos . 
O General 
Athos de Faria 
aproveitou a 
oportunidade e 
convidou a 
comunidade 
portuguesa para 
visitar Brasilia, 
“uma cidade bonita e extremamente 
segura”. 
Para maiores informaçôes sobre a 
Conferêneia Regional em Brasilia 
acesse o website www.ssp.df.gov.br (a 
partir de 15 de Novembre 2001). 

Reverendo 
Tony Silveira 

236 NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 

IGREJA CARISMAl 
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Para: 
Comissâo organizadora do: 
2° Encontro dos £x- 
Combatentes do Ultramar 
T oronto-Ontàrio-Canadâ 
Lisboa, 28 de Outubro de 2001 

Caros amigos: 

Regressado às minhas 
actividades normals, dificilmente 
me esquecerei dos dias 
extraordinârios que vivi junto de 
vos. 

Nâo sei como agradecer todas 
as atençôes que tiveram para 
comigo e para corn a minha mulher 
que muito nos sensibilizaram. Elas 
ultrapassaram todas as expectativas 
e interrogo-me como puderam 
conjugar as vossas actividades 
profissionais corn a magnifica 
organizaçâo do Encontro e as 
preocupaçôes corn ele relacionadas. 

Os meus sinceros parabéns pela iniciativa, pelo seu planeamento e 
execuçâo. Foram momentos de muito calor vividos num ambiente de sâ 
camaradagem em que se reviram amigos, relembraram tempos dificeis mas 
também tempos de gratas recordaçôes. 

Para mim foi uma honra ter presidido à cerimônia e como antigo 
combatente nào deixei de ouvir as preocupaçôes relativas a problemas 
relacionados corn a prestaçâo de serviços à Pâtria dos ex-combatentes e que 
procurarei divulgar junto às instâncias competentes. 

Para os membros da comissâo organizadora, familiares e todos quantos 
me acarinharam e me acompanharam nas diferentes actividades, nesse pais 
que escolheram para segunda Pâtria, o meu muito obrigado e votos para que 
a vida vos sorria corn votos das maiores felicidades no campo profissional e 
pessoal. 

José Agostinho Melo Ferreira Pinto 

Major General 

Este Outono 

procure todas as 

mobilias para o 
seu lar em: 

_jHxinunû da ^iûu 

satisfaçâo absoluta 
Vism A A ARTHOVA FURNIHIRE PUIS 
i)iJ2 liiuuJ îli 'j'Jÿinl üjjj ■j'iu'jjjjiii 

416-53S-1 <133 
mu wuuiJijüiiiJ jju. m ujjiipjj 

Si3-766-0444 

Homenagens no 
First Portuguese C. G. Centre 
A Direcçào do First Portuguese C. 
C. Centre, vai homenagear corn 
toda a justiça a voluntâria e sôcia 
do First Portuguese Senior's 
Centre, MARIA DA 
CONCEIÇÀO, de 76 anos de 
idade, corn o prémio 
"Neighbourhood Achievement 
Award", em reconhecimento pelo 
seu valioso trabalho como 
voluntâria na Cozinha 
Comunitâria do First Portuguese 
Senior's Centre. 
A homenagem terâ lugar no dia 6 
de Novembro, terça-feira, pelas 
12h30, na Câmara Municipal de 
Toronto. 
Parabéns, D. Maria da Conceiçâo. 

A Direcçào do First Portuguese C. 
C. Centre vai homenagear também 
a fadista LUCIANA MACHADO 
pelos sens 26 anos de carreira. Esta 
homenagem vai ser realizada no 
Restaurante Lisboa-à-Noite, 
Sâbado, dia 24 de Novembro, pelas 
19h30. 
Para mais informaçôes, contactem 
pelo telefone: 
416 531-9971/72. 
As nossas 
felicitaçôes à 
Direcçào do First 
Portuguese pela 
iniciativa e às 
homenageadas. 

Exposiçâo 
em Hull: 
"0 meu 
dlâlugu 
cerna 
China 
eterna" 
o Embaixador José Manuel Duarte de 
Jesus, anterior Embaixador de 
Portugal em Ottawa, "um diplomata 
invulgar, corn coraçâo de filôsofo e 
pincel de pintor", vai expôr os seus 
trabalhos na Galeria Montcalm, 
Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, 
Hull, Quebeque, denominados "O meu 
diâlogo corn a China eterna". 
O Embaixador José Manuel Duarte de 
Jesus, exerceu a sua actividade 
diplomâtica no Zaire, na China e no 
Canadâ. 
Descobriu a aima chinesa e passou-a 
para a tela. 
A abertura da exposiçâo serâ quinta- 
feira, dia 8 de Novembro, pelas 19h00. 
Présentes, o Embaixador de Portugal, 
Dr. José Luiz Gomes, o artista, 
Embaixador José Manuel Duarte de 
Jesus e o Présidente da Câmara de 
Hull, Sr. Yves Ducharme. 
Outras informaçôes, pelo telefone: 1 
613 729-08 83. 
Esta exposiçâo tem o apoio da 
Embaixada de Portugal e da Comissâo 
Nacional para a Comemoraçào dos 
Descobrimentos Portugueses. A 
exposiçâo estarâ patente ao pùblico de 
8 de Novembro a 16 de Dezembro de 
2001. 

ASVOLTAS 
QUE 
VIDA 

José Eliso Moniz - Hull 

Como o ôleo estava caro 
Uma monstrUosidade 
Ai fiz o meu reparo 
Mudei p'ra electricidade 

Grande diferença se viu 
Enorme fez-se sentir 
Mas depois ela subiü 
O ôleo desceu a seguir 

Logo de seguida aumenta 
O ôleo como sabemos 
O povo bem argumenta 
Mas quais as armas que temos? 

A seguir pensei meter 
O Gâs por menos custar 
Mas esperei para ver 
Onde a moda ia parar 

Se o tivesse metido 
Hoje estava consternado 
E até arrependido 
Também jâ esta elevado 

Ôleo, gâs e gasolina 
Sâo coisas essenciais 
Corn o salârio nào combina 
E a tendência é subir mais 

Géneros de alimentaçâo 
Também tiveram aumento 
Mas esses ainda estâo 
Dentro do nosso orçamento 

O Zé Povo vai vivendo 
Amanhando-se com tudo 
E por esse prisma vendo 
O dinheiro por um canudo 

Trabalhamos como um mouro 
A gente quase se mata 
Eles vâo-nos tirando o couro 
Mesmo sem usar chibata! 
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Sâbado, dia 3 de Novembro 
-Baile do Halloween no F.C. Porto de Toronto. Petiscos regionais, 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 19h30. 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. 
-Baile no Lusitânia de Toronto corn o conjunto "Exagon". 
-Baile do Sôcio no C. P. de Mississauga, com o Coj. Jovem Império. 
-Baile no Graciosa C. Centre, corn o conjunto Sequêneia. 

□amingo, 4 de Novembro 
-Dia dos Seniores no Amor da Pâtria C. Centre, no salâo da Igreja de Santa 
Helena, em Toronto. Animaçâo do Oasis-DJ, do Grupo Coral da casa de Sâo 
Cristôvâo, Rancho Amor da Pâtria e Chamarrita. Info: 416 656-9481. 
-Presença do Fr. Norm Roberts, da Office of Catholic Youth, na Igreja de 
Santo Antônio, no 1041 Bloor St. W., em Toronto, às lOhOO. Encontro corn a 
juventude catôlica portuguesa. 
-Abertura da SEMANA CULTURAL da Casa dos Açores, na sede-social. Info: 
416 603-0642. 
-Almoço do Desporto no C. P. de Mississauga. 

Sexta-feira, dia S 
-Jantar de S. Martinho e noite de Fados no First Portuguese, com inicio às 
20h00, Info: 416 531-9971. 

Sàbado, dia 
-O Arsenal do Minho, em Toronto, realiza a Festa de S. Martinho, às 19h30, 
com animaçâo do DJ Nazaré Praia. 
-Festa de S. Martinho da Casa dos Poveiros, na Igreja da St. Clair, a este da 
Dufferin. Actuaçâo dos Searas de Portugal. 416 588-1797. 
-Jantar, Matança do Porco e baile do Asas do Atlântico. Arremataçôes e 
sorteios. 416 532-3649. 
Jantar de S. Martinho na Igreja de S. Mateus, corn variedades e baile. 
Réservas: 416 653-1297, ou 656-1343, ou 658-1210. 
-Festa de S. Martinho na Igreja de S. Juan Bautista, em frente da Igreja de Sta. 
Inès, corn inicio às 20h00, corn actuaçôes do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal, acordeonista e DJ. 

Caligrafias Açorianas 
O Cônsul-Geral de Portugal-Dr. Joâo Perestrello, e os Leitorados do Instituto 
Camôes nas Universidades de Toronto e York, convidam os portugueses a 
visitarem a Galeria Almada Negreiros, situada no Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto, 
dia 8 de Novembro, 
quinta-feira, pelas 17h30, 
para a inauguraçào da 
exposiçào "Caligrafias 
Açorianas", corn 
fotografias de Valter 
Vinagre- "Espirito das 
Ilhas" e, pintura de 
Ferreira Pinto-"Tempo 
no Tempo". 
Neste dia serâ lançado o 
livro "da outra margem", 
antologia de poesia de 
autores portugueses 
organizada pela Dra. 
Maria Armandina Maia, 
Directora dos Serviços 
de Aeçâo Cultural 
Externa do Instituto 
Camôes. 
Esta exposiçào ficarâ 
patente ao püblico até 30 
de Novembro de 2001. 
Mais informaçôes pelo 
telefone: 416 217-0966, 
ext. 222. 

mmem 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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Visite Joe da Costa - 
eaproveiteo 
SÂLDODEyÂRTINhO 
até dia 10 de Novembro. 
Liquidaçâototaidosmodeios 
de 2001! 

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

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

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street em Terente 
(a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Clemente prepare nova gravaçâo 
O conhecido intérprete CLEMENTE, 
apôs actuaçôes nos EUA, esteve em 
Toronto em casa de familiares num 
curto periodo de descanso e, 
simultaneamente, para preparar com 
Hernani Raposo, a prôxima gravaçâo. 
Corn sempre, Clemente visitou-nos e, 
em entrevista corn Norberto de Sousa 
na FPtv-SIC, falou de si, do êxito do 
ultimo trabalho gravado e do futuro. 

N.S. - A que se deve esta visita a 
Toronto? 

Clemente - Em primeiro lugar, foi 
para visitar amigos. No entanto, 
aproveitei para programar a gravaçâo 
do proximo disco, jâ que o ultimo 
correu - e esta a correr - muito bem. 
Sinto-me contente e feliz pela forma 
como este disco “Amor, Amor” esta a 
correr devido ao facto de termos 
conseguido fazer Ouro a nivel 
comunitârio e jâ é Prata em Portugal. 
Penso, também, que em breve vou ter 

N.S. - Este novo disco seguirâ os 
passos do “Amor, Amor”... 

Clemente - Eu penso que o “É o Amor, 
Amor” receberâ disco de Platina, talvez 
no mês de Fevereiro, e estou a pensar 
fazer um espectâculo para celebrar 
mais essa conquista e revoltar a ver 
amigos que tenho feito ao longo destes 
vintes e seis anos de carreira. 

N.S. - Actualmente, a müsica e os 
estilos musicais tem que ser 
acompanhados de rôtulos 
antigamente a ' müsica nâo era 
classificada, por assira se dizer, como 
acontece hoje em dia. Por isso, se 
tivermos que colocar um rôtulo na 
müsica do Clemente, poderemos dizer 
que o disco “Amor, Amor” continua a 
ter a vertente Pop romântica... 

Clemente - Sim. Desde sempre que 
fui um cantor Pop romântico. 
Durante muitos anos gravei para uma 

a alegria suprema de ver disco de 
Platina. Vim essencialmente para ver 
amigos - eu sou um verdadeiro 
cidadâo do mundo porque viajo 
imenso - e uma das cidades que mais 
gosto é de Toronto - alias, o meu 
coraçâo balança entre Toronto e Paris. 
Porém, devido a razôes profissionais, 
estou mais ligado a Nova lorque. 

multinacional - a Universals que na 
altura se chamava Polygram - o meu 
répertorie era considerado “middle of 
the road” que classifica as cançôes que 
abrangem esse género. À excepçâo de 
um ünico disco que fiz - um disco de 
recolha etnogrâfica portuguesa - toda 
a minha carreira é ligada ao Pop 
romântico. Embora este disco tenha 
algumas cançôes mais dançâveis. 

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

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

EXPERIENCIA E HONESXroADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimatiivas gratis 

Joe Manuel (4161533-2439 
Raûl (416) 330-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAve., 
Building #24, Toronto, Ont. 

M6H4G9 

continua a ser um Pop romântico. Eu 
quando gravei este disco, tive a 
sensaçâo que faria sucesso e pude 
comprovar essa sensaçâo, o ano 
passado, quando cantei no palco das 
festividades do 10 de Junho desta 
cidade. Realmente, foi o que 
aconteceu. 

N.S. - Caso curioso porque um dos 
dramas dos artistas é nunca saberem 
como o pùblico vai receber um novo 
trabalho em que tanto apostam... 

Clemente - Este tipo de sensaçâo jâ 
aconteceu varias vezes na minha 
carreira. Quando gravei o “Vais 
Partir” tive a sensaçâo imediata que 
séria üm sucesso e foi, na realidade, o 
meu primeiro grande sucesso. O 
mesmo aconteceu corn o 
“Marinheiro” e outros temas que 
ainda hoje escuto e que me pedem 
para cantar. Acabaram de gravar em 
Portugal uma compilaçâo corn os 
temas do século onde me fizeram 
comparticipar. Penso que é o 
reconhecimento da minha carreira 
que para mim é muito intéressante 
porque hoje tudo é decidido na 
produçâo e promoçâo de um trabalho, 
âs vezes mais importante do que a 
qualidade musical. Nâo é fâcil fazer 
uma carreira de 26 anos. A müsica é 
do estilo “pastilha elâstica”: consome- 
se e deita-se fora. Dal que fazer uma 
carreira é muito complicado; eu, 
juntamente corn outros nomes, tive a 
felicidade de manter um repertôrio e 
um püblico, nâo obstante as 
mudanças que se foram verificando 
no campo musical. Acho que é por 
isso que continue a ter sucesso nâo s6 
em Portugal, mas por todas as 
comunidades portuguesas. Nunca 
fiquei deslumbrado corn o facto de ser 
cantor e fazer sucesso porque a müsica 
é passageira. Sô porque este disco foi 
um grande sucesso nâo quer dizer que 
o proximo também o sera. Agora, 
todos os sucessos também vêm 
acompanhados de video clips para 
que a müsica seja um pouco mais 
aceite. 

NJS. - Aliâs, um outro aspecto do sucesso 
musical hoje em dia é o video clÿ. 

clip nada funciona. Nâo é por acaso 
que as grandes estrelas internacionais 
actualmente gastam mais dinheiro no 
video clip do que propriamente no 
album. A imagem é o que vende. 

N.S. - “Vais Partir” em breve para 
Portugal. Por quanto tempo vai 
permanecer por là.? 

Clemente - Vou là estar cerca de dois 
meses e penso regressar em Janeiro 
para gravar o novo album e 
possivelmente para fazer o 
espectâculo do disco de platina. Uma 
vez que jâ nâo sou eu que trato da 
minha carreira, fui informado pelo 
meu manager que tenho alguns 
contratos para espectâculos feitos 
pelos candidatos às câmaras 
municipais, uma vez que estamos em 
campanha de eleiçôes autârquicas. 
Por isso, vou participar em comicios 
no continente e nos Açores. 

N.S. - A müsica hoje em dia serve 
também como veiculo para atrair 
pessoas para eventos como os 
comicios politicos. 

Clemente - E apenas um veiculo. Eu 
vou cantar para essas pessoas, mas 
nâo passo nenhuma mensagem 
politica porque vou dar o meu 
empenho e cançôes naquele espaço - 
e sou pago para isso. No entanto, nâo 
passo nenhuma mensagem politica 
porque nâo me compete a mim fazê- 
lo. 

N.S. - Até sempre. 

Clemente - Obrigado. Quero deixar 
um enorme abraço a todos. Foi um 
prazer estar nos estüdios de FPtv/SICi 
e espero as melhores felicidades a 
todos. Gostaria que todos 
compreendessem que fazer televisâo é 
um processo complicado e dificil - 
esta estaçâo é novissima, estâ a 
começar de dar os primeiros passos, 
como todos os bébés é necessârio 
compreender que hâ aqui um esforço 
e interesse muito sério de fazer 
televisâo em português da melhor 
forma. Dai que desejo-vos as 
melhores felicidades. 

Clemente - Hoje em dia, sem video Norberto Sousa /Ana Fernandes 
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Prof. Dr. J. Carvalho Noto, 
om Toronto 
O conhecido Prof. Dr. J. 
Carvalho Neto, formado em 
Homeopàtia e Bionutriçâo pela 
North West London University, 
fundador em Portugal do 
Colégio Internacional de 
Medicina Tradicional e o 
Instituto de Medicina 
Homeopâtica, entre outros, 
encontra-se em Toronto a convite 
do proprietârio da Ervanâria 
Vitôria, o naturista homeopatà 
Antonio Medeiros. 
Na prôxima ediçâo de O Milénio 
vamos oferecer aos leitores uma 
importante entrevista corn este 
conhecido especialista. 
O Prof. Dr. Carvalho Neto, darâ 
consultas na Ervanâria Vitôria, 
durante os poucos dias que estarâ 
entre nos, ou seja, até à prôxima 
segunda-feira, dia 5. 
Num pequeno resumo do diâlogo 
que mantivemos corn o Dr. 
Carvalho Neto, podemos 
salientar a sua intençâo de 
fundar uma escola oficial em 
Toronto para ensino da 
homeopatia e bionutriçâo e 
ainda para reciclagem dos 
especialistas actuais, caso o 
desejem. Como cidadâo do 
mundo, o Dr. Carvalho Neto esta 

disposto a dar os seus 
conhecimentos aos doentes que 
necessitem dos seus cuidados 
onde quer que se encontrem, dai 
a intençâo da fundaçâo de 
escolas em vârios paises. Como 
nâo pode estar junto de toda a 
gente, corn alunos hem 
preparados, pode fazê-lo, por 
intermédio dos mesmos. 
Antônio Medeiros, é o porta-voz 
do projecto em Toronto, que 
deverâ iniciar-se dentro de um 
mês ou dois. 
Segundo o Dr. Carvalho Neto, 
hoje jâ hâ um grande equilibrio 
entre os especialistas de 
medicina convencional e 
medicina natural. 
Sobre o Anthrax, conhecida 
doença do Carbùnculo, que 
agora esta a pôr «a cabeça à roda 
a muita gente» pelo mundo fora, 
o Dr. Carvalho Neto explicou-nos 
que é uma doença hâ muito 
conhecida, que jâ infestou a 
Europa e antes do advento 
quimico. Foi uma doença 
dominada pela homeopatia. Nâo 
é uma doença nova para os 
homeopatas que, naturalmente, 
estâo aptos a tratâ-la de novo. 
Para evitar a doença, o Dr. 

Carvalho Neto aconselhou que as 
pessoas deverâo evitar as carnes 
(o Carbùnculo vem dos 
animais...), especialmente as 
vermelhas, e que devemos corner 
frutas e végétais crûs, muito 
peixe, para aumentar os indices 
de imunizaçâo às doenças. 
Foi realmente enriquecedor e um 
pràzer dialogar corn o Dr. 
Carvalho Neto. 
Se algo de grave o aflige, 
consulte-o na Ervanâria Vitôria. 

JMC 

PROVINGIAl 
CANDIDATE 
Trinity Spadina 
Trustee Nellie Pedro procura conseguir a 
nomeaçâo para o Partido Liberal no Circulo 
Eleitoral da Trinity-Spadina 

A Trustee Nellie Pedro, membro da Direcçâo 
Escolar de Toronto, eleita nas eleiçôes municipais 
de Novembre 2000, pelo bairro 9, anunciou a sua 
intençâo de tentar obter a nomeaçâo a nivel 
provincial do Partido Liberal no circulo eleitoral da 
Trinity-Spadina. 

“Nâo quero que o Partido Conservador seja 
reeleito na Provincia do Ontârio e gostaria de 
liderar o Partido Liberal no circulo eleitoral da 
Trinity-Spadina nesta tarefa.” 
Nellie Pedro declarou que a sua experiência como 
Trustee demonstra que uma verdadeira mudança 
no sistema de educaçâo sô pode ser conseguida no 
Queen’s Park. 

Perante a débil situaçâo econômica que se avizinha 
a necessidade de mudança é eminente. Ontârio 
précisa de um governo que représente todos os 
cidadàos e nâo apenas alguns!” declarou Nellie 
Pedro. 

Nellie Pedro acrescentou que acredita ser essencial 
eleger um Liberal no circulo eleitoral da Trinity- 
Spadina a fim de derrotar o Partido Conservador. 

Juros de hipotecas (mortgages)^*^ 

1 ajio 3.50% 
2 anos 4.35% 
3 anos 4.90% 
4 anos 5.00% 
5 anos 5.50% 

• 15% pagamento extra opcional no aniversàrio 

Banco Comunilârio 
Luso-Canadiano 

Abra 1 conta e receba logo, 

sem mais cantigas, 

$25.00 de bonus 

Atençào pensionistas; Uma boa noticia! 

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

sem mais complicaçôes ou despesas! 

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

Sujeito a aJteraçâo sem aviso prévio. 

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

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitario Luso-Canadiano 

1199 Dundas Street West Toronto, On 1X3 
1966 

ESTABLISHED 
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apresentou o seu ultimo CD Ajovem Jessica Amaro, depois de um trabalho experimental que alcançou sucesso merecido, lançou 
um seu novo trabalho que apresentou aos Orgâos de Informaçâo, artistas e amigos, no salâo de 
festas da sede-social do First Portuguese, em Toronto. Jessica Amaro, natural de Hamilton, 

Ontario, de 18 anos de idade, é jâ professera de piano e vocal no Conservatôrio de Müsica do Ontario e 
é compositora de algumas das cançôes que interpréta. 
Continua a aperfeiçoar os seus dotes vocais corn o professor Ian Garette. No lançamento, Jessica Amarp, 
sempre rodeada pelos pais, ofereceu um CD e um seu belissimo "poster" aos présentes e, ainda, 

apresentou um video corn uma das suas cançôes 
preferidas, a "Poeira de Verâo", corn letra de . ^ 
Norberto de Sousa e müsica de Valdemar Mejdoubi. ^ 
Um bom trabalho de imagem, som e montagem, do 
realizador Hélio Menezes. As gravaçôes dos varies - S’" Pv" 
temas tiveram lugar nos estùdios Midithec, de 
Hernani Raposo e, Valmusic", de Valdemar Mejdoubi. 
Pela amostra, nâo temos düvidas de que Jessica Amaro vai conquistar o seu lugar entre nos. Ela merece. 
No proximo dia 11, no salâo de festas da Igreja de Santa Maria, em Hamilton, JESSICA farâ a 
apresentaçâo püblica do seu CD, intitulado "Ser Portuguesa", cançâo de Marc Dennis, que também 
estarâ présente na festa tal como os colegas locais Mikâ e Steve Medeiros. Parabéns e muitas felicidades, 
Jessica Amaro! i 

O» -J 

JJü 
JJüAlUJJ 

As jovens componentes 
das TAYTI voltaram a 
gravar. 
"Dâ-me um xoxo", titulo 
genérico do trabalho, Ediçâo e Produçâo Musical da Sucesso, tem um 
conjunto de cançôes corn o ritmo e sabores habituais, dando aos seus 
admiradores aquilo por que esperam. "Dâ-me um xoxo", foi gravado no 
estüdio Aiksom e tem produçâo e arrànjos de Ricardo e José Félix, e as 
composiçôes sâo na sua maioria assinadas por Ricardo, José Félix, Olavo 
Bilac, José Magalhâes, entre outros. A cançâo, "Que calor (sempre a subir)", 
tem a participaçâo Carlos Ribeiro. 
"Dâ-me um xoxo", "Passitos de dança", "Que calor (sempre a subir)", "Viva, 
viva o amor", "Pele na pele", "Teu jogo de cintura", "Devora-me', "Se ainda 
me quiseres" e "Jingle tonic", sâo temas para agradar aos consumidores de 

J cantigas ligeiras-ritmadas e levâ-los até ao paraiso. 
Tayti, uma dupla de sucesso, numa caminhada sem espaventos mas bem 
programada. 

volta coin 
"Beyilihos, 
beijinhos" 

Num lançamento da 
Vidisco, Marante surge- 
nos corn um novo âlbum, 
denominado "Beijinhos, beijinhos". 
Album que foi gravado no estüdio Atlanta, corn produçâo do prôprio Luis 
Marante. O ültimo trabalho de MARANTE dâ-nos uma série de cantigas da 
autoria de A. Morais, José Fernandes, R. Rossi, Eunice Barbosa, M. 
Maranhâo, Vitor Silva, Q. Monteiro, T.M.Vinhas, Roberta Miranda, Maria 
José, C. Augusto, J. Gâlan e do prôprio Marante. 
Na cançâo "Va corn Deus", Marante tem a colaboraçào de Célia Marlene. 
A voz suave e rouca de Marante, esta como sopa no mel, nas cantigas 
"Nataly", "Nâo faz sentido", "Beijinhos, beijinhos", "Leviana", "Volta", "Se jâ 
estâs farta", "Nunca mais um beijo delà", " Vâ corn Deus", "Diz-me, porquê" 
e "Antes de voltar para casa". 
Romântico, expressive e popular,. Marante nâo tem dificuldade em fazer 
passar a sua "mensagem" de sempre. Amor, amor e mais amor! 

2002SebringLX 
•4dr>6wlMuto'pw,pl, 

avise, tUttmiiitomiis 
iiKom 

2001 Sebring LXI Coupe 
'2dr 
ulo itict > «iliM Ml ' liitlitf Kill > fomr m 

ml ' in/fn/ciu/4 Oxplii/trimiimi 
Pisfoè 

^26,995 

96 EAGLE Talon TSI 
•Blue wmigren hither inteim 

•M wheel ilim‘soil i 

416,900 

STBbzerLS 
• loaded 

412,900' 
97BMW328I.S. 

•BIk on bik •Loaded 

422,900' 

2001 Grand Cherokee LTD 
'LoaMi/oÿtKtRS'OI 

powr SBoroof • ioMy mten • tO dise elufiger e 

.^^^995 

Aos preços dos caxros novos devem acrescentar-se a 

licença, frété, ADM, PDE e todas as taxas 

1030 iCiiig St* West Of Bathurst 94 Mercedes 
C280 

•Blidi^ hither • roof • 
fully loaded'ail service 

records • 04,000 Km 

97 Mazda 626 LY 
•6cyl'4dr'ft»,PlMII, 
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Nâo percam b cocerto ùnico, 

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

mmi 
concerta dgjsMM 

1172 Dundas St. W. 

529 Rogers Rd 

770 College St. 

980 Bloor St. W. 

352 Oakwood Ave. 

tem 0 patrocmio amigo de: 

David Costa 
& Associates 
L(m>iferH/Atlvvgado$ 

1015 Bloor St.. W.. Toronto 

416-535-6329 

"A cerveja dos 

portiigiieses" 
TONI MARTINS 
Sales Representative 

O vendedor 
da sua confiaça 
HomeLife 
Galleria 

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

Realtor-member 

1245 Dupont St., Ste. 35B 

r EXTRA GARE 

’iTrT5!7riyny..iT:TriT:Tiirff:TaTrTaiiii:TaT^ 

i 
I- L 

i^ifair HWjùÙÙ km 
comprehensive 5-year 7100,000 km 

limited powertrain and 5-year unlimited km 

and perforation warranties 24 hour roadside 

assistance for 5-year 7100,000 km** 

KiAD^Mi^^r 

41,861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

Starting MSRP ol a MY2002 Rio RX-Vis Licença, impostos, frété, PDE e seguro sâo extra. Dealer 
podera vender mais barato. Preços podem alterar sem aviso. Veiculo podera nâo oorresponder à 

fotografia. "bipbtese de aigumas restriçôes. Contacte o deaier para mais informaçôes. 

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 
R CHMOND ST E. 

Desde Ja e altura de todos terem 
um carro bem feito $1Z095 

vvrwie:mitxrT4rrr4i[rx*iviTicxrxic'trT^ttrTtmnirxrTiinT4ictrm:r4'V!^4Wr4^ 
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Praias de Portugal em perigo 
O cenario do litoral português nâo podia ser mais 
negro: "O nivel do mar tern vindo a subir de uma 
forma preocupante desde o principio do século 
XX, a uma razao de 1,5 milimetros por ano, tudo 
apontando para que haja uma aceleraçâo dessa 
evoluçâo", pelo que Portugal podera perder praias 
e sofrer ainda mais efeitos de inundaçôes. 
A anâlise foi feita por Alveirinho Dias, professor 
da Universidade do Algarve e um dos principals 
especialistas nacionais sobre erosào costeira, ao 
falar sobre alteraçôes climâticas, na reuniâo dos 
partidos verdes do Mediterrâneo, em Faro. E isto 
significa, na sua opiniâo, que "varias 

transformaçôes vâo ocorrer na nossa orla costeira". 
"Nas costas rochosas, a queda de blocos vai 
ampliar-se muito, fazendo corn que as arribas 
recuem de uma forma acelerada, nas lagunas e 
sapais bavera um assoreamento cada vez maior das 
zonas submersas, obrigando a uma crescente 
realizaçâo de dragagens, enquanto a linha da costa 
vai recuar de uma forma significativa corn erosâo 
dos corpos dunares, provocando o 
desaparecimento puro e simples de muitas praias". 
afirmou. 
"Ora, num pais onde a indüstria turistica, à 
semelhança de toda a costa mediterrânica, tem um 

peso importantissimo na economia nacional, nem 
sequer dâ para imaginar as consequências terriveis 
que estas alteraçôes irâo provocar", sublinhou 
Alveirinho Dias, citando o "caso critico" do 
Algarve, "que vive economicamente das suas 
praias e onde a maioria dos empreendimentos 
turisticos esta localizada sobre as arribas". 
E hâ ainda, por outro lado, segundo aquele 
especialista, o problema que a elevaçâo do nivel 
médio do mar ira gerar nos estuârios dos rios. 
"Portugal é um pais muito afectado pelas cheias, 
que têm maior impacte no estuârios dos rios, 
criando, como se sabe, situaçôes dramâticas quase 
todos os anos. 
O que acontecerâ nestas regiôes, quando o nivel do 
mar estiver meio ou um metro mais elevado? As 
consequências serâo terriveis", perspectivou. 
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Venda de PC's 
diminui na Europa 
ocidentai 

As vendas de computadores 
pessoais (PC) na Europa 
ocidental diminui'ram doze por 
cento no terceiro trimestre 
deste ano, deyido ao 
abrandaraento ecbnômico 
mondial, de acordo corn um 
estudb do institute americano 
IDC. 

«Jornais de museu 
frances gratis na 
net 

Très jornais do Museu 
Nacional Francês de Histôria 
Natural podem agora ser 
consultados gratuitamente na 
Internet. As publicaçôes 
podem ser visualizadas atraves 
do endereço electrônico 
www.mnhn.fr/publication. 

Ministério da 
Tecnologia e 
autarquias querem 
ligar escolas à net 

Realizomse a conferêneia 
’’Sociedade da Informaçâo em 
Portugal - das Cidades e 
Regiôes Digitais ao Portugal 
Digital", onde se assinou um 
protocolo entre o Ministério da 
Tecnologia e 19 autarquias 
para a ligaçâo de escolas à 
Internet. 

“Portugal Digital" 
apresentado em 
Aveiro 

Neste evento, que decorreu em 
Aveiro, foi também 
apresentado um novo 
programa de apoio a projectos 
para a promoçâo da sociedade 
da informaçâo, o programa 
"Portugal Digital", que deu 
continuidade ao projecto 
"Cidades Digitais". 

O «Jornal do 
Fundâo 

O Jornal do Fundâo 
inaugurou a sua ediçâo online. 
Disponivel em 
www.jornaldofundao.pt, esta 
ediçâo oferece, além dos 
conteüdos normais do 
semanârio, um serviço ültima 
hora e um espaço para 
inquéritos e debates. 

ANTHRAX 
aumenta usa de “e-mails 
A mais recente ameaça 
terrorista, o anthrax, estâ a 
causai verdadeiro pavor em 
todo o mundo, principalmente 
nos Estados Unidos, 
provocando uma "correria" ao 
correio electrônico. 

O Serviço Postal norte- 
americano estâ semiparalisado, 
devido ao envio de cartas 
contendo a bactéria do 
anthrax, com os carteiros e 
funcionârios dos correios 
aterrorizados corn a ideia de 
contrairem carbünculo. 
Manejando anualmente cerca 
de 22 mil cartas e pacotes, o 
Serviço Postal dos Estados 
Unidos estâ agora em alerta para 
qualquer correio que nâo apresente 
remetente ou que pareça suspeito. 
O prôprio Congresso encerrou o 
seu posto de correios, para o quai os 
norte-americanos enviam a 
correspondência para os seus 
représentantes politicos. Com mais 
de 600 funcionârios, os correios do 
Capitôlio têm o seu prôprio côdigo 
postal, e Cerca de 50 empregados 
que repartem as cartas para os 
congressistas e senadores. 
A Casa Branca e o Pentagono têm 
aparelhos especiais capazes de 
detectar substâneias explosivas e 
biolôgicas no correio, mas, apesar 
disso, o correio electrônico tem-se 
multiplicado, depois de o 

ff 

Présidente George W. Bush ter 
advertido os norte-americanos para 
o uso de e-mails nas prôximas 
semanas. 
Os media mais importantes nos 
Estados Unidos sô recebem correio 
electrônico por medidas de 
segurança, uma vez que um dos 

alvos mais procurados pelos 
terroristas têm sido as grandes 
cadeias de televisâo, râdios e 
jornais. 
A CBS, a ABC, a NBC, a CNN e a 
Fox criaram nos seus portais novas 
maneiras para receberem os e-mails 
dos seus utilizadores. 
O pânico do anthrax tem servido, 
no entanto, para a diminuiçâo do 
envio de publicidade por 
correspondência, factor que parece 
satisfazer os norte-americanos. 
Para este Natal, os analistas 
recomendam que as grandes 
empresas de venda por correio 
alterem a sua estratégia, optando 
por enviar os catâlogos dos seus 
produto via Internet. 

Pagina na net vende papei 
higiénico cem cara de Laden 
www.wipewit:hbinladen.com 
Todas as manifestaçôes contra o 
terrorismo sâo aceitâveis, até 
mesmo as fora do normal, O site 
www.wipewithbinladen.com 
comercializa, imagine-se, papel 
higiénico corn a cara de Ussama 
Ben Laden, suspeito 
nùmero um dos 
atentados aos EUA. É 
no minimo o negôcio 
mais original da 
World Wide Web. 
Quai o objectivo? Nâo 
se sabe ao certo. A 
ideia partiu de dois 
executives norte- 
americanos e o 
produto tem-se 
revelado um mega- 
êxito. As receitas rondam Jâ os 
sete mil contos. 
Os preços variam entre os 3 mil 
escudos (dois rolos) e os 10 mil 
escudos (l2 rolos), dependendo 
da quantidade de rolos 
adquiridos. E hâ para todos os 
gostos... Os cibernautas podem 
escolher entre duas inscriçôes: 
Wipe Out Bin Laden ou, para os 
mais pequenos, "Escuta a tua 

mamâ, limpa-te com Ussama". 
No primeiro dia o site recebeu 
aproximadamente 50 mil visitas. 
Hoje, recebe em média 300 mil 
visitas diârias. O trâfico é tâo 
intense que o webmaster vê-se 

obrigado a pedir 
desculpas aos 

Il utilizadores pela 
Il demora. "O mais 

complicado foi 
' descobrir uma 

fâbrica corn a 
tecnologia para 
suportar um negôcio 
destes", afirmou um 
dos executives norte- 
americanos. 
Mas, nem tudo sâo 

rosas. Diverses cibernautas 
puseram em causa a ética do 
negôcio, ao passe que outras 
manifestaram-se bastante 
satisfeitas, e consideram o papel 
higiénico uma espécie de 
vingança. Por essa razâo, os dois 
executives dicidiram doar parte 
das receitas a instituiçôes de 
caridade, para que assim haja um 
motivo associado ao negôcio. 

WWW. jmMm SITES 
UNIVERSD 
www.Imsal.com/SXT/index.htm 

Hâ dez anos foi lançada a sonda Yohkoh 
corn' o objectivo de estudar o Sol. Este é o 
portai oficial da sonda. A missâo é liderada 
por uma agêneia espacial japonesa 
juntamente corn outros pai'ses. Durante 
todos estes anos, Yohkoh captou imagens 
do Sol para que os cientistas pudessem 
desvendar alguns mistérios em volta desta 
estrela. A sonda vai continuar em ôrbita até 
2010, apesar da sua missâo ter jâ 
terminado. A funçâo agora é retransmitir 
informaçôes de outras sondas. 

PUZZLES 
www.jigsawland.com 

Gosta de passer o seu tempo livre corn 
quebra-cabeças? Entâo vâ até ao site da 
Jigsawland e depare-se corn um variado 
leque de puzzles. Os cibernautas podem 
escolher o grau de dificuldade que 
pretendem logo na homepage, além das 
vârias categories, nomeadamente-animais, 
imagens relatives a actividades desportivas, 
paisagens do mundo e cartoons. A 
simplicidade do site e a sua 
operacionalidade permitem aos visitantes 
passarem alguns momentos de diversào. 

ASTRDIMDMIA 
www.frontiernet.net/~kidpower/ast 
ronomy.html 

Este é um site dedicado às changes, onde 
podem aprender tudo sobre o espaço. O 
sistema planetârio, os planetas, o Sol, a Lua, 
os meteoritos, cometas, estrelas, asterôides 
e galâxias podem ser consultados pelos 
jovens cibernautas. 

Cinema 
www.juliarobertsonline.corn 

É a pâgina da actriz Julia Roberts. Apesar de 
ser um site bastante visitado, verdade seja 
dite: em termes de design tem muito pouco 
de atractivo. A introduçâo leva a penser que 
se trata de um portai de qualidade, mas ao 
entrarmos deparamo-nos corn blocos de 
texte dificeis de 1er. Visite para confirmer. 

Mûsica 
www.thedoors.corn 

O site oficial dos The Doors remete-nos aos 
tempos do lema Sex, Drugs and Rock n'Roll. 
Hoje, apenas restam as memories. Em 
thedoors.com vai encontrar toda a histôria do 
grupo, a biografia do lendârio Jim Morrison e 
companhia. Cada membre da banda tem um 
cantinho especialdentro do prôprio portai, 
depois existem as rubricas gérais. 

Teatro 
www.oteatro.net 

Este é um site para os amantes de teatro. 
Aqui encontra noti'cias sobre este tema, 
estreias, peças em cena, salas e, muito 
brevemente, poderâ comprar os seus bilhetes 
online. Oteatro.net disponibiliza ainda as 
associaçôes e companhias de teatro, assim 
como as escolas, castings e actores. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Sente vontade de iniciar coisas novas. 
Esta mais sensivel aos outros, corn uma maior 
capacidade de dialogar e de trocar pontos de vista a nivel 
intelectual. Esta poderâ ser uma boa altura para fazer 
uma sociedade. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

E provâvel que se sinta agora mais voltado para o mundo do 
trabalho, nâo sô do ponto de vista estritamente profissional, 
mas também sob o aspecto da relaçào corn os colegas. 
A saüde é outra ârea a pedir a sua atènçào. 

GÊMEOS -21/05 A 20/06 

Esta a atravessar um periodo cheio de energia, criatividade e 
espirito de iniciativa. Procure que este excesso de entusiasmo 
nâo fira as susceptibilidades dos outros. 
Aproveite para fazer um balanço entre os pontos em que se 
sente forte e os que pensa que sâo mais fracos. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Os efeitos deste trânsito sâo muito imprevisiveis. 
Dependerâ muito do seu comportamento, alcançar 
resultados serenos mas positivos ou impetuosos mas 
negativos. Estarâ predisposto à confrontaçâo, e esta pode 
trazer-lhe litigios, incompreensôes e fracassos. 

LEÂO - 22/07 A 22/0» 

Quando Vénus passa pela casa III que é a casa da 
comunicaçâo, vai-lhe criar momentos de maior harmonia, de 
tranquilidade mas fazendo corn que se sinta mais à vontade 
no contacto corn os outros. O seu poder de seduçâo vai 
passar precisamente pelo dom da palavra. 

~TC 
'V' ViRGEM - 23/08 iL 

Corn a passagem de Mercürio pela sua Casa II, que rege o 
dinheiro, as posses, os bens materials, serâ um bom momenta 
para concretizar um piano financeiro. Voeê jâ ponderou os 
prés e os contras, jâ amadureceu as ideias. Serâ agora a altura 
oportuna para o pôr em prâtica. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Quando o Sol transita pela Casa II é um bom periodo para 
cuidar de assuntos ou recursos financeiros. 
Poderâ eventualmente ter de ser esforçar para os assegurar e 
usar de alguma cautela para nâo investir imprudentemente. 

CSCORPIÂO - 23/10 À 21/11 

Corn o Sol a transitar pela Primeira Casa deverâ experimentar 
todos os beneficios deste poderosissimo planeta. 
Hâ uma elevada energia e o fluxo criativo paira, pronto a ser 
aplicado nos trabalhos que tenha em mâos. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Serâ um bom momenta para analisar as suas atitudes em relaçâo 
aos outros, nomeadamente a determinados grupos em que voeê 
possa estar associado. Haverâ uma tendência para estabelecer um 
diâlogo mais intelectual, activo, e de partüha de ideais, corn as 
pessoas que formam esse grupo. 

^^g^CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 ^ /c/ y 

Este vai ser um bom momenta para atrair pessoas importantes 
e circunstâneias favorâveis à sua expressâo social e à sua vida 
profissional. Terâ muita capacidade para trabalhar 
harmoniosamente corn os outros e poderâo surgir bons 
resultados disso. 

ÀQLÂRiO - 21/01 A10/02 

Bom momenta para se dedicar ao trabalho, mas corn a 
particularidade de poder obter um meüior rendimento se o 
executar sem coacçôes ou interferêneia dos outros. 
Nâo é o melhor momenta para influências estranhas, pois o 
relacionamento que imporiam nâo estâ de todo favorecido 

PEIXES -20/02^0/03 ^ ri 
Haverâ em si, nesta altura, algum complexe de inferioridade. 
Em tadas as acçôes que desenvolve para se afirmar, terâ sempre 
a impressâo de que nâo terâ sido suficientemente explicita ou 
positive, criando, pois, um sentimento de irrealizaçâo. 

QUEREnOS EflZER O MESMO POR Si! 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

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

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 
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Sugestoes, Comentdrios, Pedidos Musicais... 
E-mail: musicajovem@yahoo.com 

Q MLSICA ) ( CINEMA ) Q Jooos } ( ENTREVISTAS NOTéCIAS 

pcios largos décotes em "V", a mostrar o 
desenho do peito. 
Maria Gambina certamente nao contava corn 
0 dramatismo que se instalou na tenda, 
quando a forte intempérie levou alguns 
espectadores mais susceptfveis a abandonar 
0 desfile, temendo pela segurança do espaço. 
O som do forte aguaceiro quase se 
sobrepunha ao "swing" do jazz da banda 
sonora do desfile, numa altura em que a 
estrutura metdlica de suporte aos nolofotes 
balançava perigosamente e algumas gotas 
molhavam a "passerelle", mas, no final, foi 
Gambina quem se despediu do capital sob 
uma chuva de aplausos. Um pouco antes, a 
dupla JoSo Tomé e Francisco Pontes 
prometeu vestidos leves e esvoaçantes para 
senhora e malhas frescas para homem, para 
uma estaçao que nada tem a haver corn as 
condiçoes atmosféricas do momento. 
O dia começou corn o desfile de Lena Aires, 
uma linha que surge na sequêneia das 
anteriores colecçoes, onde as malhas de la 
voltam a ser o ponto forte, c ainda houve 
tempo para conhecer as propostas de 
Osvaido Martins. 
Um compasso de espera importante - o 
desfile foi adiado sdbado aevido ao atraso 
de Osvaido Martins - pois confirmou o 
afastamento do criador daquela que foi a 
sua imagem de marca, a roupa 
"transformer", que lhe valeu a conquista do 
prémio do Sangue Novo, em 1996. 

nODR liSBOfl: 

Um final molhcdo na 
despedida até à 
prdxima Primavera 
O barroco de José Antonio Tenente, o 
neoclassicismo de Miguel Vieira e o 
revivalismo dos anos 40 da dupla Nuno 
Baltazar/Paulo Cravo para a prdxima estaçao 
estival fecharam hoje a 17“ediçao da 
ModaLisboa. 

vestudrio feminino dos anos 40, em tons de 
branco, bege, castanho, beringela e preto. 
Miguel Vieira "viajou" pelo classicisme, numa 
cofecçâo de homem e senhora que vive 
sobretudo da harmonia entre o uso do 
branco e negro, corn algumas peças 
pontuadas por pequenos grafismos em verde 
e laranja. 
O destaque foi, como se esperava, para a 
excelêneia da linha de sapatos: sanddlias 
para senhora, sapatos pontiagudos e "mules" 
para homem. 
Tenente parece ter-se afastado da 
tendência mais casual e regressado ds 
imagens cidssicas que marcaram as suas 
propostas de inicio de carreira, sobretudo 
na colecçao de senhora, onde o marf im é o 
torn privilegiado. 
A silnueta feminina, sensual e delicada, é 
vincada por corpetes, terminando em formas 
mais fluidas, enquanto a linha de homem, 
mais sedutora e algo provocadora, é marcada 

O dia de domingo ficou marcado ainda pela 
forte intempérie que se abateu sobre a 
capital e que causou apreensao entre o 
pÜDiico présenté na tenda montada nos 
jardins do Museu da Cidade, no momento em 
que dccorria o desfile de Maria Gambina. 
Uma jornada de consagraçâo para a jovem 
dupla Nuno Baltazar/ /Paulo Cravo, que ao 
som de Ennio Morricone propos um Verao 
nostdigico, povoado pelas imagens das 
personagens do filme "Malena" de Giuseppe 
Tornatore. 
Uma colecçao de senhora que abriu corn a 
linha de gangas, corn um "look" arrapazado, 
inspirado na personagem de Renato Amoroso, 
e que depois inf lectiu para o romantismo do 
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FALTA DE AR (IA) 
Por dever de oficio, mas corn 

a maior satisfaçâo, estou a reler as 
crônicas de Onésimo Teotônio de 
Almeida compiladas no livre 
“Viagens na Minha Era” e que sera 
lançado aqui em Toronto, na Casa 
dos Açores, no proximo dia nove de 
Novembro. Numa delas, 
référé o autor que lhe 
perguntam se as histôrias 
que conta sâo reais ou 
fruto da imaginaçâo. Sem 
me querer comparar a 
O.TA., devo confessar que 
também a mim jâ me 
fizeram essa pergunta. 
Outra, bastante comum, é 
como é que surge a ideia 
de abordar este ou aquele 
tema, e o que é que 
acontece quando nos 
vemos sem assunto. A 
ultima questâo nunca se me pôe, dado 
que nâo tenho o compromisse de 
produzir cinquenta e duas crônicas 
por ano, uma por semana. No 
entante, felicito aqueles que o fazem, 
nâo durante um ano, mas anos a fio. 
E aqueles que sâo bons a fazê-lo, 
conseguem bem ultrapassar o vazio 
de nâo ter tema sobre o quai escrever 
e até conspguem escrever crônicas 
belissimas sobre o tema de nâo ter 
assunto para uma crônica como 
aconteceu hâ bem pouco tempo corn 
Lobo Antunes, numa das pâginas da 
Visâo. Quem, contudo, fizer do acte 

de escrever um modo de vida, basta- 
Ihe estar muito atento a todos os 
pequenos tiques do quotidiano que 
encontrarâ um manancial de 
deliciosos temas que podem ir do 
mais picaresco ao mais trâgico. Basta 
ter um pedacinho de papel e uma 

caneta no bolso para 
registar pequenos 
instantâneos do quotidiano. 
Acontece-nos a todos: um 
pequeno episôdio, sem 
grande importâneia na 
altura, fica armazenado 
nesta nossa disquete mental 
e vem à tona quando menos 
se espera. 

Passou-se mais de um 
mês sobre o episôdio que 
vou relatar e, no entanto, 
ele estava câ a levedar à 
espera de uma 

oportunidade. Aqui vai, entâo. 
Desloquei-me corn a minha colega a 
um almoço comunitârio, em apoio de 
uma qualquer causa, daquelas a que a 
nossa Comunidade responde sempre 
de uma forma pronta e massiva. 
Quando chegâmos, ao aproxirnarmo- 
nos da nossa mesa, onde jâ se 
encontravam sentadas duas senhoras 
que nâo conheciamos, abeirou-se de 
nôs um senhor da organizaçâo que 
nos tratou por doutoras. Entretanto, a 
minha colega quedou-se a 
cumprimentar algumas pessoas 
conhecidas. Estava eu a sentar-me. 

PORTUGAl .14‘ 
Canada e EDA .07i 2° 

S. Paulo e Rio de Janeiro .17c, Aiemaniia, Fronça e Ingiaterra .08c, Itàiia .08c 

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

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar coin RAPIDez para a famflia, 
em qualquer parte do mundo, TELefor*" 

intermédio da RAPID TELI 

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

iDiârliK; - 9™ - fip™ 
babaao e Domingo - lOam - ipm 

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

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

Telefone ja: 1 888 - S19 - 3588 
FALAMOS PORTUGUÊS 

inclinando-me num ar de saudaçâo 
para as senhoras da mesa quando 
uma delas, de meia idade, me 
perguntou: 
- As senhoras sâo médicas? 
- Nâo, nâo somos. - respond! eu. 
- Ah! Entâo sâo doutoras de leis! 
- Nâo, nâo somos, somos de letras 
-retorqui, satisfazendo a curiosidade 
da senhora. 
- Nâo importa, é a mesma coisa. Se 
tiverem algum problema, sabem falar, 
explicar as coisas e defendem-se 
melhor c’a gente. 
Sorri, perante o seu argumente, e foi 
entre sorrisos e gargalhadas que 
decorreu o almoço, condimentado e 
polvilhado de inümeros episôdios 
reais de quem tinha cerca de quarenta 
anos de histôrias guardadas para 
contar sobre a sua vivência em terras 
canadianas, onde aportara ainda 
jovem. Mostrava corn orgulho 
fotografias de filhos e netos bem 
sucedidos, um sucesso amassado corn 
o suor dos pais que se nâo quiseram 
rever no espelho do seu passade. Se 
quisesse encaixar esta senhora num 
determinado grupo social, catalogâ- 
la-ia de Povo. Nâo pela carga 
depreciativa que a palavra contém, 
mas por aquilo que ela encerra de 
mais genuine, verdadeiro e autêntico. 
Pois foi esta senhora quem, na sua 
simplicidade, me deu a chave da 
mensagem que tantas vezes tentâmes 
fazer passar junto dos nossos alunos, 
nem sempre corn sucesso - a 
importâneia da formaçâo académica 
na vida das pessoas. Exagero da 
minha parte? Talvez nâo. 
Descodifiquemos o que a senhora 
pretendia dizer. 
A educaçâo é a via pela quai 
atingimos patamares de valorizaçâo 
pessoal. 
Ao fazê-lo, estâmes a impor a nôs 
prôprios um grau de exigêneia que 

nos defende contra a exclusâo social o 
que a torna, automaticamente, um 
poderoso instrumente de justiça 
social. Dai aquela conclusâo de que 
ser formado em leis ou em letras, sâO 
uma e mesma coisa. Asserçâo 
ingénua? Nem tanto porque quanto 
mais apetrechados estivermos de 
mécanismes de defesa, mais dotados 
estâmes para lutar pelas correcçâo de 
desigualdades e favorecer a 
liberdade, questâo de sobrevivência 
nas sociedades contemporâneas. 
A educaçâo como promotora de um 
diâlogo de saberes, permite uma 
maior abertura a certes valoreS que 
nos diferenciam, mas também nos 
unem, eliminando fanatismes e 
promovendo a coesâo social e o 
verdadeiro exercicio de cidadania. 
Poderiamos continuar, mas temos jâ 
aqui matéria de sobra para podermos 
elaborar uma teoria sobre as 
vantagens da educaçâo. Para finalizar 
e deixar um objecte^de reflexâo aos 
leitores, gostaria apenas de contar 
um episôdio ocorrido corn o filôsofo 
grego Sôcrates, quase quatrocentos 
anos antes de Cristo, para provar que 
nada do que estâmes a falar é novo. 
Sôcrates, recordo, foi condenado à 
morte por envenenamento. Enquanto 
lhe preparavam a dose de cicuta, 
começou a aprender a tocar uma aria 
na flauta. Causou estranheza tal 
propôsito por parte de alguém a 
quem restava jâ pouco tempo de vida. 
Perguntaram-lhe para que servia um 
interesse tâo tardio por aquela 
mùsica, ao que respondeu: 
- Para saber esta âria antes de 
morrer. 
Deveriamos fazer deste exemple 
uma prâtica de vida: aprender, 
aprender sempre, para sabermos 
algo antes de morrer. 
Quem nunca começou, ainda esta a 
tempo. 

No dia 9 de Novembro, pelas 18h 

no PORTUGUESE BOOK 

STORE, 

1112 Dundas Street West terâ 

lugar o lançcunento do livro 

DEDICADAMENTE SUA 

de Armandina Maia, Directora da 

Aeçâo Cultural Externa do 

Instituto Camôes 

ONÉSIMO TEOTÔNIO ALMEIDA 

Viagens 
na Minha Era 

No mesmo dia, pelas 21h terâ 

lugar o lançamento do livro 

VIAGENS NA MINHA ERA 

do Professor Doutor Onésimo 

Teotônio de Almeida, da 

Universidade de Brown, 

E.U.A. 
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SAüDE 

SAÛDE EM SUA CASA 

TRAUMATISMOS. QUEM NOS ACODEP 
A palavra acidente pode 

ser enganadora por levar-nos a crer 
que os acidentes acontecem fora do 
nosso querer e vontade e pouco 
podemos fazer para que nào 
aconteçam. Nâo hâ suposiçâo mais 
inconsciente! Os traumatismes sâo 
as mais evitâveis e também as mais 
lamentâveis de todos as doenças; 
nâo sô os traumatismes causados 
por acidentes, mas também por 
violêneias e guerras. 

Os acidentes resultam, 
muitas vezes, nâo sô da 
dificuldade em se acreditar que 
eles se podem prévenir, mas 
também da falta de vontade, ou do 
desleixo na prevençâo; às vezes 
acontecem quando os 
responsâveis, para nâo gastarem na 
previdência, passam para os 
contribuintes as énormes despesas 
pùblicas para remediar as vitimas 
de acidentes evitâveis. Estes 
episôdios lamentâveis podem ser 
causados por pais que nâo 
colocaram uma cancela no cimo da 
escada, ou deixaram à mâo duma 
criança um frasco de remédio; 
patrôes que nâo obedeceram' às 
regras de segurança nos locais de 
trabalho; governantes corn 
conhecimento das estatisticas a 
indicar um grande numéro de 
fatalidades num determinado 
troço de estrada e nada fizeram 
para melhorar a segurança no 
local; ou tantas outras situaçôes 
que se choram e lamentam mas 
que poderiam ter sido evitadas! 

Os traumatismos: estados 
de doença causados por forças 
exteriores ao corpo, sejam elas de 
natureza mecânica como os 
excessos de velocidade e pancadas, 
de natureza térmica como as 
queimaduras e os congelamentos, 
ou de natureza quimica como os 
envenenamentos e intoxicaçôes 
corn medicamentos, sâo o grupo de 
doenças que mais estragos causam 
em valores humanos e financeiros. 
Esses males sâo responsâveis pela 
grande maioria de pessoas 
déficientes em cadeira de rodas, ou 
de despesas, tanto em instituiçôes 
de tratamento hospitalar como em 
reabilitaçâo. O impacto econômico 
e social das vitimas de 
traumatismos nâo tem 
comparaçâo, por ser muito mais 
vasto, do que o impacto de 
qualquer outra doença, incluindo o 
cancro. Apesar disso, na grande 
maioria dos paises, os gastos 
pùblicos aplicados na investigaçâo 
e prevençâo dos traumatismos sâo 
minimos, comparados corn o que 
se gasta corn as outras doenças. 
Alguns paises e organizaçôes 
contribuem grandemente para 
aumentar o numéro de 
traumatizados, quando dizem nâo 
à justiça e ao diâlogo, e impôem a 
guerra ou actos violentos como 

ünica soluçâo. 
Partindo do princlpio que o 

objective do melhoramento dos 
sistemas de saüde é contribuir 
para que todos os membres duma 
comunidade, a começar por 
aqueles corn mais necessidades, 
tenham direito à saüde e bem 
estar, é lôgico, e eficiente, tentar 
prévenir e diminuir as 
consequêneias das doenças que 
maior estragos causam à saüde e 
bem estar da maioria de pessoas. 
Do mesmo modo que devemos 
chamar a atençâo para as 
desigualdades sociais, chamar a 
atençâo para a prevençâo e 
contrôle dos traumatismos é 
também um imperative moral e 
social! 

Na nossa sociedade, as 
camadas mais jovens e anônimas 
da populaçâo, pelas suas 
imaturidades e fraquezas, ou por 
nào terem voz activa e 
reivindicarem, sâo menos 
beneficiadas no seu direito à saüde 
e bem estar. As crianças inocentes 
podem sofrer dos descuidos e 
abuses dos mais velhos, e os 
infelizes que sofrem de 
deficiências mentais sâo muitas 
vezes esquecidos, abandonados, ou 
até escorraçados; alguns morrem 
na rua congelados pelo frio, ou 
consumidos pelo alcool e drogas. 
Quai é a causa desta calamidade 
social? Porque é que os olhos 
continuam a nâo querer enxergar o 
que se passa fora de casa, e as 
pessoas continuam a pensar sô no 
seu mar de rosas, ou de espinhos; 
ou continuam surdas aos gritos de 
socorro, cegas às expressôes de 
desespero, e mudas quando é 
necessârio falar! Sera que os 
lideres que fazem as decisôes de 
ataques e guerras, as pessoas que 
determinam os programas de 
saüde, ou as que estabelecem as 
agendas e prioridades na 
investigaçâo, nâo se julguem tâo 
ameaçados a morrer de 
traumatismos do que de doenças 
do coraçâo, ou de cancro? Nâo hâ 
düvida que a publicidade, através 
dos jornais, râdio e televisâo, têm 
por algum motivo, provavelmente 
o agrado do consumidor, uma 
preferêneia de falar das doenças 
dos ricos e famosos: do cancro e 
ataques do coraçâo, para as quais a 
riqueza e fama nada puderam 
fazer para os livrar da morte!; e a 
violêneia e guerra sâo fonte de 
riqueza para muitas empresas de 
produtos militares, e uma 
industria de divertimento baseada 
na excitaçâo e prazeres 
dégradantes da violêneia. As 
camadas mais jovens e vulnerâveis, 
ou os membros anônimos da 
sociedade, por causa da sua 
debilidade fisica e mental, sâo 
muitas vezes estigmatizados, ou 

deixados ao esquecimento nas ruas 
da cidade, onde o luxo se cobiça e 
a miséria se ignora. 
Quando se fala deles é 
para os eliminar; nâo corn 
medidas preventivas para 
que nâo existam essas 
desgraças, mas, 
geralmente, corn medidas 
punitivas causadoras de 
outras desgraças: as 
prisôes ou, se possivel, as 
deportaçôes e descarga, 
sem os pruridos da lei e 
da consciência! 

Quando um 
individuo cai na sarjeta, o 
seu semelhante 
geralmente presta-lhe socorro; 
quando alguns individuos 
permanecem na valeta, a 
sociedade, politicamente 
organizada, tenta livrar-se deles! 
Como sâo tâo diferentes; às vezes 
diametralmente opostas, as regras 
e comportamentos morais do 
individuo e as regras e 
comportamentos dos grupos 
sociais politicamente organizados. 
Um acto, considerado crime 
quando cometido por um 
individuo, seja ele um roubo ou 
um assassinato, pode ser, se for 

cometido em grande escala por 
uma sociedade politica: um tratado 

internacional, actos de 
valor e de bravura, ou 
medidas de defesa e 
segurança. Neste mundo 
actual, onde o poder 
organizado se apoia no 
capital, nas armas 
lançadas à distâneia, e 
na lôgica baseada nos 
enganos, à violêneia 
pode-se chamar justiça, 
ou terrorismo, consoante 
for cometido pelo nosso 
amigo, ou pelo inimigo. 
Mal estâ o Mundo, dos 
povos e naçôes, onde a 

moral das acçôes parece ter duas 
faces opostas; onde uma 
malfeitoria num lado pode ser uma 
benfeitoria no outro; e onde, num 
direito relativo e parcial, em vez de 
tribunais, a puniçâo é feita pela 
guerra, executando, sem 
julgamento, milhôes de inocentes, 
denominados, friamente: os danos 
colaterais! 

As propriedades da matéria 
podem ser relativas, mas quando a 
relatividade e parcialidade se 
aplica à moral do ser humano: a 
humanidade estâ em decadência! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Festival Português - Canal 2 

tonsigo 24 Horas por dia 
Sanyo DC-C10 

il* 

«lij 

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

Panasonic RX-D13 
$111»* 

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

Citizen JTR1819 ... 
Portable Radio AM/FM ^ U H 
Cassette/Recorder Player * 

ii* 
General Electric 

$gg 11'" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

‘^Plus GST& PST 

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

* Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 
EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact Liquidation -187 Lakeshore Rd. E. 

EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
EM HAMIITON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

EM LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 
* Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 

EM CAMRRIDGE:_Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

$iOI| 
I & V u 

00' 

Sanyo MCD-Z190 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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CLASSIFICADOS 

Pessoal para companhia de jardinagem 
para a limpeza da folha e remoçâo de 
neve. Area de Toronto. 
Tel.: 905-762-1653. 

Costureira corn experiência para oficina 
de estofos de môveis. 
Contactar Amadeu. 
Tel.: 416-588-6476 

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

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

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

Carpinteiros de acabamento corn 
experiência em armârios. 
Tel.: 416-816-3572. 

Empregada/o de mesa com experiência. 
Tel.: 416-616-5484. 

Carpinteiros para casa novas. 
Contactar José. 
Tel.: 416-537-3289. 

Operadoras de mâquinas de costura para 
fâbrica de camisas. 
Contactar Eva. 
Tel.: 416-236-3114. 

Senhoras para companhia de preparaçào 
de comida. 
Contactar Tony. 
Tel.: 905-277-0302. 

Cabeleireira corn experiência. 
Tel.: 416-538-2364. 

Pedreiros e serventes para companhia de 
construçâo. Tel.: 416-4143132. 

Empregada para limpeza de casas. 
Contactar Mary Joe. 
Tel.: 905-276-7484. 

Carpinteiros de acabamento corn ou sem 
experiência. Tel.: 416-534-8218. 

Mecânico. Tel.: 905-272-3267. 

ozipheira/o para restaurante em 
rampton. 
ontactar José Cornes. 

Pessoal para trabalhar corn mâquinas 
escavadoras. 
Tel.: 905-738-6655. 

Carpinteiros de acabamento para casas. Operador para mâquina de costura. 
Tel.: 416-762-6680. Tel.: 416-746-6200. 

Bricklayers e pedreiros. 
Tel.: 416-876-7978. 

Senhora Eva 
A mâe de todas as Videntes. 

i I Lê a palma da mào e cartas. 
I Ajuda garantida no amor, casamento, 

^ separaçôes, saùde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RÂPIDOS. 

13BS Wilson Ave, perto da Jane 

Pessoal para balcâo de padaria, regime de 
full-time. 
Tel.:416-871-9183. 

Pessoal para trabalhar na caixa de 
companhia de materiais de construçâo. 
Contactar Joào. 
Tel.:416-531-2401. 

Pessoal para balcâo de padaria, regime de 
part-time. 
Tel.:416-538-7700. 

Assine e divulgue Nome:  

O MILÊNIO   
Morada:   

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

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

lf1CR£l)l£[1T£S: 
* bacalhau 
* ovo 

cenouras 
nabiças 

* 7 colher de (sobremesa) 
de farinha de trigo 
azeite 

Com:£CCflO: 
Depois de lavado e demolhado, cortar o 
bacalhau em tirinhas. 
Cozer as cenouras na quantidade justa de 
âgua para que nâo sobre nenhuma depois da 
cozedura e preparar um puré; se necessârio 
engrossar e ligar ao lume corn 1 colher de 
(sobremesa) de farinha de trigo ou de maizena 
desfeita em âgua. 
Cozer nabiças corn o minimo possivel de âgua 
e preparar um esparregado de modo que fique 
bem verde e sem usar qualquer gordura. 
Passar as tirinhas de bacalhau por ovo e fritâ- 
las em azeite. 
Numa travessa transparente de bordos altos 
distribuir tiras de bacalhau, tiras de 
esparregado e tiras de puré, ou entâo, 
sobrepor camadas dos très componentes, para 
dar um efeito bonito. 

Sobremesa: 

Bolo de Café Âlentejano 
InCREDItnTES: 

6 ovos 
* 2 dl de azeite 

1 colher de sopa de mel 
* 350 g de açucar escuro 

2 dl de café muito forte 
* 350 g de farinha 

7 colher de sopa de fermenta em pô 

PORB a CflLDfl:. 
* 200 g de açûcar escuro 

2 dl de âgua 

COn»CÇflO: 
Bata muito bem os ovos corn o azeite, o mel e 
o açûcar. 
Junte o café e, finalmente, a farinha peneirada 
corn o fermento. 
Misture bem. 
Deite o preparado numa forma grande de 
chaminé untada corn margarina e polvilhada 
corn farinha. 
Leve a cozer em forno médio (180°C) durante 
40 minutos. 
Desenforme o bolo e regue-o corn a seguinte 
calda: ferva o açûcar corn a âgua durante 5 
minutos. 

TSotn r^fîctite! 
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“É lamentavel qua os nossos jovens nao falem portugues” 
desabafo do empresario e politico picoense, Manuol Elouterio dos Santos Serpa 

É um homem que fala "muito e 
depressa", como ele prôprio confessou, 
mas foi assim que nasceu e é desta 
forma que se mantém "à tona" das 
aguas alterosas da vida. 
No seu vai-e-vem entre o Canada e os 
Açores, da-nos sempre o prazer da sua 
visita e das suas opiniôes, polémicas 
em certos casos, mas sempre muito 
sinceras, muito pessoais. 
Resumimos aqui uma intéressante 
entrevista que nos concedeu na CIRV- 
fm. 

JMC - Manuel Serpa jâ viveu alguns 
anos em Montreal e desde que 
regressou ao Pico, nunca mais 
esqueceu o Canada. Como tal, de vez 
em quando, ainda visita esta terra. 
Para além dos negôcios que tern entre 
os Açores, Canada e Estados Unidos, 
que outros motivos o trazem, desta 
vez, a este pais? 
Manuel Seipa - A razâo principal 
prende-se corn os projectos actuals que 
estamos a desenvolver e alguns até jâ 
estâo a funcionar. Dai que tivemos 
uma série de reuniôes em Montreal e 
em Toronto, uma vez que os nossos 
projectos sâo de intercâmbio entre os 
Açores e o Canada. Sâo projectos de 
grande envergadura e evidentemente 
leva um certo tempo a concretizâ-los. 
JMC - Para além da actividade 
turistica, o sucesso também atinge a 
vossa empresa na parte de pescas. 

sobretudo na exportaçâo de peixe dos 
Açores. 
MS. - Exactamente. Jâ vimos a 
trabalhar neste projecto hâ alguns 
anos. No inicio, necessitâmos de pedir 
ajuda ao governo canadiano numa 
perspectiva que permitisse toda a 
exportaçâo e importaçâo de peixe sem 
limite de cota, o que conseguimos e, 
neste momento, pensamos dentro em 
breve poder arrancar corn um projecto 
credivel de percurso directe entre os 
Açores e o Canadâ. Entretanto, temos 
um projecto quase terminado de uma 
fâbrica polivalente a ser construida 
nos Açores para que todo o pescado 
possa ser aproveitado. Esta fâbrica é 
necessâria para ajudar a exportar as 
riquezas dos Açores que ainda nâo 
foram exploradas e que pouca gente 
conhece. Em segundo lugar, temos 
que encontrar o meio de transporte 
adequado para que se possa transferir 
esse pescado rapidamente para os 
locals onde existe o respective 
mercado. 
JMC - Como fundador da Associaçâo 
dos Pescadores do Pico, o Manuel 
Serpa jâ enfrentou alguns problemas. 
Houve, nomeadamente, uma situaçào 
que quase o levou a ser preso... 
M.S. - Fui o fundador desta 
Associaçâo que foi a primeira do 
género a nivel dos Açores. Como sou 
pescador e gosto da pesca, cheguei à 
conclusâo que existem determinadas 

lacunas que levavam os nossos 
Pescadores a serem “enganados”. 
Portante, a determinada altura, apôs 
a formaçâo da Associaçâo, houve o 
interesse de outros pescadores, de 
outras ilhas, em se associarem a nos. 
Dai que tivemos a ideia de sugerir que 
cada ilha tivesse a sua prôpria 
associaçâo para que depuis se pudesse 
constituir uma federaçâo. Tive 
problemas muito séries - o ano 
passade quis vir aqui a uma reuniâo e 
nâo pude porque tive dois processus 
que nâo me deixavam ausentar por 
mais de cinco dias. Para além disse, a 
nivel da associaçâo pediram-me uma 
indemnizaçâo de très mil e quinhentos 
contes e tive que defender o que era 
correcte - alguns extractos dos 
pescadores nâo correspondiam corn os 
respectives talôes. Havia dinheiro que 
tinha sido descontado, pescado que 
tinha sido efectuado, mas que nâo 
correspondia. Resumindo, eu sabia 
que tinha razâo, tinha provas 
suficientes para o provar, dirigi-me aos 
meios de comunicaçâo social - 
felizmente o melhor que temos - que 
descobriram tudo o que se passava. 
Acabâmos por ganhar o caso em 
tribunal. Hoje, a Associaçâo tem os 
problemas resolvidos e os pescadores 
receberam a licença de pesca 
novamente. 
JMC - E quanto ao dinheiro?... 
M.S. - O dinheiro apareceu depuis e as 
coisas resolveram-se amigavelmente 
porque nunca tive a intençâo de criar 
problemas. A minha intençâo foi e 
continua a ser, defender os associados. 
JMC - Existe, entretanto, um subsidio 
para os pescadores quando nâo têm a 
possibilidade de ir para o mar devido 
às mâs condiçôes climatéricas... 
M.S. - Durante o inverno nos Açores, 
os pescadores nâo podem ir para o 
mar corn frequência devido às 
tempestades e às mâs condiçôes 
climatéricas. As despesas nâo ligam às 
condiçôes climatéricas e no fim do 
mês hâ as contas para pagar. Dai que 
desenvolvemos um caderno corn 
vârias propostas, baseadas neutres 
paises, e propusemo-las ao governo. 
Baseado nestas propostas, o governo 
criou um subsidio para que possa 
ajudar estes pescadores a enfrentar os 
seus problemas financeiros durante o 
inverno. 

JMC - Um dos problemas que hoje se 
apresenta nos Açores envolve as 
centenas de repatriados oriundos do 
Canadâ e dos Estados Unidos para as 
ilhas, corn a agravante de nâo 
conhecerem a lingua portuguesa. 
M.S. - E um problema gravissime. 
Vou falar em nome pessoal e também 
como politico que sou, sobre este 
problema. Eu envolvi-me um pouco 
na politica corn o objective de 
demonstrar aos outros politicos que hâ 
gente séria e disposta a trabalhar 
arduamente para defender os 
interesses daqueles que, infelizmente, 
nâo têm protecçâo. Os repatriados 
representam um problema que me 
preocupa imenso. Jâ tive algumas 
reuniôes corn alguns destes jovens que 
estâo constantemente a chegar aos 
Açores provenientes do Canadâ e, 
sobretudo, dos Estados Unidos da 
América, para que pudesse 
compreender um pouco a situaçào e 
logo constate! que nenhum fala 
português. Compreendem umas 
palavras poucas, mas nâo conseguem 
dizer absolutamente nada. O governo 
regional estâ a fazer o melhor que 
pode por estes jovens. Ora, temos 
centenas destes individuos que sâo 
pequenos criminosos, mas outros que 
sâo grandes criminosos e bandidos 
que fizeram coisas gravissimas. 
Conclusâo: estes jovens chegaram lâ, 
grande parte nâo tem familia, o 
governo regional estâ a utilizar os 
nossos meios financeiros para tentar 
ajudar esta gente, mas este processo é 
extremamente complicado. Estes 
jovens estâo presentemente nos 
Açores, mas sâo e estâo revoltados. 
Eles nâo têm amor de ninguém, nâo 
sabem falar a lingua, os empreiteiros 
nâo os querem porque os temem... 
Enfim, numas ilhas bastante 
pequenas, temos uma série de 
criminosos que nâo querem trabalhar. 
Quai é a alternativa para elès? 
Vâo para as quintas roubar frutas às 
pessoas, roubam carros e andam corn 
eles enquanto houver gasolina e ainda 
sâo capazes de os destruir ou enfiar 
num buraco qualquer para que leve 
uma série de dias a achar, atacam 
bombas de gasolina, atacam as 
pessoas, sô para mencionar alguns 
casos que antes nâo existiam nos 
Açores. A minha preocupaçào^ 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 
CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 
MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 
TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 
SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 
DO BANQUETE COM UM TOQUE 
MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 
E POUPE: 

M16]534«520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 
CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - (416)5344i520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo và, telefono: 416-534-5520 
0011 
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► também se prende corn o future: sô 
no proximo ano, deverâo chegar aos 
Açores centenas de outres jovens na 
mesma situaçâo. Eu gostaria de 
mencionar aqui um exemple baseado 
numa conversa que tive corn um deles. 
Quando era imigrante no Canada, eu 
fundei uma escola de português onde 
dâvamos aulas gratis ao fim de 
semana; conseguimos livres gratis e na 
minha empresa fizemos muitas 
fotocôpias para que os alunos tivessem 
O material necessârio para aprender. 
Muitos açorianos tinham o seu carro à 
porta, estavam a ver televisâo, mas nâo 
tinham a coragem de enviar os filhos à 
escola. Nos - os professores - é que 
tinhamos a preocupaçâo de ir buscar os 
filhos deles para os levar para a escola 
onde poderiam aprender português. 
Enquanto aprendiam português, 
estavam a receber uma formaçâo que 
no future lhes séria benéfica: quantas 
mais linguas falarem, maiores 
oportunidades de emprego se lhes 
deparam. Hoje, testemunho estas 
desgraças. A maioria destas pessoas 
vivem no Canada hâ cerca de trinta 
anos - ou mais -, trouxeram os filhos 
ainda pequenos e nunca tiveram a 
preocupaçâo de obterem a cidadania 
do pais para eles e para os filhos. Para 
além disse, têm dois ou très empregos - 
o casai - , compraram a casa porque é o 
que querem ter por capricho, um bom 
carro e por ai além. E os filhos? Esses 
quando forem adultes que se 
defendam. Eis a conclusâo: esta gente 
têm as suas casas, os seus bons carres, 
vivem bem no Canada e na América e 
nos, nos Açores, que nâo temos nada a 
ver corn a falta de responsabilidade 

deles, estâmes a receber centenas de 
jovens criminosos que sô contribuem 
para que a imagem dos Açores fique em 
baixo. Estâmes nos corn a preocupaçâo 
de desenvolver o turismo nos Açores e 
estes jovens - que nâo sâo a nossa 
responsabilidade - a contribuirem para 
que todos tenham medo até de andar 
na rua. Eu gostaria de passar a 
mensagem a muitos açorianos - porque 
nâo vou falar dos portugueses em gérai. 
Dos continentals, a nossa escola chegou 
a ter cerca de seiscentos alunos. Nunca 
tive um continental, que me dissesse “O 
meu filho nâo vai.”! Até à data, nem um 
sequer me disse isso, mas muitos 
açorianos o disseram. Custa-me muito 
dizer isto porque sou um português 
oriundo dos Açores. A realidade é esta 
e temos que dizer as verdades. Se nos 
formos a verificar quantos continentals 
foram enviados para o continente 
porque cometeram crimes no Canada 
ou nos Estados Unidos, a percentagem 
é pequenissima. Nâo se passa o mesmo 
corn os açorianos. Quem é que vai 
assumir estas responsabilidades? E o 
governo regional por nâo ter outra 
alternativa. Serâ que o governo 
regional tem theios para sustentar toda 
esta gente? E um caso complicado 
porque vamos ter de pagar a estes 
jovens o salarie minimo para durante o 
dia estarem a dormir e durante a noite 
a roubar. Vamos ter que meter mais 
policia para vigiar aqueles que 
poderiam estar a trabalhar porque tem 
saùde para isso, mas nâo o querem 
fazer. Quem é que paga? Somos nôs. 
Por isso a minha mensagem é para os 
açorianos: metam os filhos na escola, 
façam esse sacrificio, saiam corn eles ao 

fim de semana para um passeio, falem 
corn eles à noite quando chegam a casa, 
nem que seja por pouco tempo, mas 
façam corn que eles se sintam em 
familia. Para que serve ter dois ou très 
trabalhos? Para ter uma casa grande e 
boni ta? Se hoje têm dificuldades corn 
os vossos filhos, a culpa é vossa. 
Quando eles chegavam da escola, em 
vez de terem a mâe à espera deles em 
casa e a cozinhar-lhes o jantar, a dar-lhes 
carinho e apoio nos trabalhos da escola, 
tinham a ausência da mâe. Quanto ao 
pai, chega a casa cansado, aborrecido 
corn o trabalho e nâo estâ para aturar, 
nem ouvir os filhos. E aqui estâ o 
resultado: se tivessem passado uma 
semana a informar-se sobre as leis e 
direitos do pais, se tivessem tido a 
preocupaçâo de obter a cidadania 
canadiana -, o que eu tenho, embora 
continue português -, talvez o resultado 
fosse diferente. Porque razâo é que 
vieram para aqui e se desinteressaram - 
muitos nem sequer votam, nâo querem 
saber dos politicos? Porém, quando se 
fazem legislaçôes que nâo nos agradam, 
nâo temos quem nos defenda, temos 
que enfrentar precisamente os 
problemas que agora estâo a aparecer 
nos Açores. Quando o imigrante sai do 
seu pais natal, a primeira coisa que tem 
que fazer é tentar compreender que 
enquanto estâ num pals, tem que viver 
segundo as leis desse pais. 
JMC - Uma vez que falou em politica, 
tenciona continuar na politica ou vai 
deixar o cargo que tem actualmente 
como Présidente da Comissâo da Ilha 
do Pico do CDS/PP? 
M.S. - Jâ hâ algum tempo, eu pedi a 
minha demissâo devido ao facto de jâ 

estar hâ alguns anos nesta comissâo. 
Uma vez que jâ obtive o meu objective 
- fortalecer e estabilizar o partido no 
Pico -, queria agora abandonar a 
politica. Nâo o fiz para ter regalias, 
tenho o meu trabalho e todo o 
contribute que dou para a politica é 
voluntârio. Por isso, quero sair. No 
entante, convidaram-me para ser o 
cabeça de lista à Assembleia da 
Câmara de S. Roque, o que acabei por 
aceitar por ver que nâo havia ninguém 
que quisesse assumir essa 
responsabilidade. A politica é 
intéressante se tivermos gosto em fazer 
algo pelas nossas ilhas, pelo nosso pais. 
JMC - Obrigado. Felicidades e até uma 
prôxima oportunidade. 
M.S. - Quero agradecer a este meio de 
comunicaçâo social por esta 
oportunidade e gostaria de dizer que 
nâo é fâcil estar nos media. Muitas 
vezes, quando estamos de fora s6 
sabemos é criticar os individuos que 
trabalham para a comunicaçâo social e 
eu queria pedir a toda a comunidade 
para que escutem a Cirv, leiam o 
Milénio e outros jornais da 
comunidade, vejam a programaçâo 
televisiva portuguesa, apoiem as 
associaçôes comunitârias e enviem os 
vossos filhos para a escola portuguesa. 

Partiu, corn a sua habituai e bem 
conhecida força interior, para 
continuar a lutar por aquilo em que 
acredita, corn toda a honestidade. Sem 
hipocrisias. 
Desejamos os maiores êxitos ao 
temperamental Manuel Eleutério dos 
Santos Serpa. 

JMC/Ana Fernandes 

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

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

Sensacionais casas 
separadas em lotes 
de 36 e 45 pés 

Superbas casas 
semi-separadas em 
lotes de 30 pés n98*»5181*» WANLESSRp, 

: WAY oi 

BOVAIRDDR. 

905-456-1424 
Prices sublect to change without notice. E.& O.E. Plustrationa are artist a concept. 

Mon, - Tlîurs. 1 pm - 8 pm, 
Sat. & Sun. Hol. 11 ain - 6 pm, 

Closed Fridays 

3 DECORATED MODEL 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. 
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A Casa do Benfica de 
Toronto., em Portugal! 
O présidente da Casa do Benfica de 
Toronto, Victor Rocha, chefiou a 
delegaçâo dos benfiquistas de 
Toronto que, até dia 9 de Novembro, 
estarâ em Portugal. A caravana dos 
benfiquistas de Toronto, é constituida 
na sua maioria por jogadores da velha 
guarda que vâo medir forças corn 
équipas congénères portuguesas. 
O treinador Mario Joâo Narciso e o 
seu assistente Adérito Martins, sâo os 
responsâveis da équipa de futebol. 
Em principio, as Velhas-Guardas do 
Benfica de Toronto, defrontam o 
Mira D'Aire, organizaçâo da Casa do 
Benfica de Mira D'Aire; Os 

Nazarenos, corn organizaçâo dos 
benfiquistas da Nazaré; em Chaves, 
contra o Desportivo de Chaves e, se o 
tempo permitir, na Luz, contra a 
Velha-Guarda do S. L. e Benfica. 
O présidente Victor Rbcha, aproveita 
a viagem, para confirmar as vindas ao 
aniversârio da Casa do Benfica de 
Toronto (33 anos!) do homem forte do 
futebol do S.L. e Benfica-Luis Filipe 
Vieira; o relaçôes püblicas-Joâo 
Malheiro; o Director das Filiais e 
Casas do Benfica-Dr. Manuel Barbosa 
e, o Assessor da Presidência-Joâo 
Salgado. Segundo nos confessou o 
prôprio Victor Rocha vai tentar 

convencer o Dr. Manuel Vilarinho a 
deslocar-se a Toronto para presidir à 
festa dos benfiquistas locais. 
O Trigésimo Terceiro Aniversârio da 
Casa do Benfica de Toronto terâ 
lugar na sala de festas da Local 183, 

na Wilson Ave., Domingo, dia 18 de 
Novembro, corn o almoço-jantar a ser 
servido pelas 16h00. 
Informaçôes e réservas: 416 653-6370, 
ou 416 561-9226. 
Parabéns, benfiquistas! 

llTLETISMO: 

Principals atletas e équipas disputam dominga nacional de estrada 
Os principais atletas e équipas 
portuguesas participam domingo no 
campeonato nacional de estrada, 
integrado no 23° Grande Prémio da 
Silva, em Barcelos. 
A prova, numa extensâo de 15 
quilômetros, terâ inicio pelas 10:30, 
num percurso piano e corn partida e 
chegada no centro de Barcelos. 
A quatro dias da prova estâo inscritos 
300 atletas federados e 400 nâo 
federados, pelo que se espera um bom 

espectâculo desportivo popular. 
De entre as équipas présentes aguarda- 
-se uma luta, jâ habituai em 
masculinos, entre o Maratona Clube 
de Portugal e a Conforlimpa, campeâ 
em titulo. Ambas as formaçôes 
apresentam-se corn os seus melhores 
atletas, incluindo Alberto Maravilha 
(Conforlimpa), campeào nacional 
individual. 
A incognita reside no facto de saber se 
o Maratona confirma o êxito 

alcançado na Taça dos Clubes 
Campeôes Europeus de Estrada 
(TCCEE), disputada recentemente em 
Faro, ou se a Conforlimpa revalida o 
titulo, o que lhe dâ direito a competir 
na prôxima ediçâo da TCCEE. 
Em femininos, também o Maratona se 
apresenta corn boas atletas, excepçâo 
para Caria Sacramento, que estarâ 
ausente, mas deverâ ter como principal 
adversârio o Sporting de Braga, este 
ano reforçado corn a regressada 

maratonista Manuela Machado. 
Na sexta-feira, pelas-21:30, o Nücleo 

Desportivo da Silva, organizador do 
campeonato, realizarâ um colôquio 
subordinado ao tema "A importâneia 
das prpvas de estrada no atletismo", 
onde estarâo présentes o medalhado 
olimpico Antonio Leitâo, Joâo 
Campos, técnico de Fernanda Ribeiro 
e de meio-fundo, Sameiro Araüjo, 
treinadora do Sporting de Braga, e 
Manuela Machado. 

Fresh Juice $21.99 

fDoz teinjic âbnitade, adquiza u/n baâde 
de 20 ù-itics de sumo de 

Grappolo D^Oro 
poz apenas (bzanco ou tinta). 

fDaza ûbtez esta ot^ezta especuiâ, oisiteni poz (fUwoz 

uma das ùojas mais pezto de si, distzibui^ozas de 

GRAPPOLO D’ORO. 

Mondial Wines - 98 Crockford BIvd., 
Scarborough (416) 752-1616 

Borsellino & Son - 261 Nairn Ave., 
Toronto (416) 651-2241 

Fiera Nova - 1224 Dundas St East Unit 28, 
Missisauga (905) 277-0302 

National Wine Consultants - 447 Speers Rd. 
Unit#7. 

Oakville (905) 339-1278 

Sams Importing - 65 Milburn Road, 
Hamilton (905) 561-5071 

Buon Vino - 365 Franklin Blvd., 
Cambridge (519) 326-0677 

Leamington Produce - 231 Talbot St.. 
Leamington (519) 326-0677 

* Algumas restriçôes 
poderâo ser impostas. 
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flUTOnOBILIStIO: 

Rali do Algarve - 
VitOria de Campes 
adia decisâo de titulo 
Miguel Campos, em Peugeot 206 
WRC, venceu o Rali Casinos do 
Algarve e adiou a decisâo do titulo 
nacional de pilotos para a 10a e ultima 
prova do campeonato, o Rali Rota do 
Dâo, na regiào de Viseu. 
Como triunfo de Miguel Campos, o 
seu companheiro de équipa, Adruzilo 
Lopes, segundo no rali, nâo pode 
festejar antecipadamente a conquista 

do "tri" e parte para a derradeira 
prova corn a concorrêneia directa do 
outro piloto da Peugeot. 
No entanto, a "dobradinha" de Miguel 
Campos e Adruzilo Lopes permitiu à 
Peugeot assegurar desde jâ o titulo 
nacional de marcas. 
Miguel Campos terminou o rali corn 
24,7 segundos de vantagem sobre 
Adruzilo Lopes, o mais râpido em sete 

14°. Aniversérie de 
FC Perte de Terente 
De 6 a 11 de Novembro, 

decorrem as comemoraçôes 

do aniversàrio do FC Porto 

de Toronto. 

Cesàrio Bras, o carismàtico 

présidente da 

colectividade, 

informou-nos do 

programa 

comemorativo, numa 

simpàtica visita que 

nos fez aos estùdios 

da FPtv-SIC. 

à CN Tower. Às 19h30, "Porto de 
Honra" na sede-social do FC 
Porto de Toronto, seguindo-se 
jantar. 
Sâbado, dia 10, encontro corn o 
püblico na Padaria Brasil. Pelas 
19h30, jantar comemorativo do 

14". Aniversàrio do FC Porto 
^ de Toronto no New Casa 

/ Abril Banquet Hall, corn a 
' presença de personalidades 

X f comunitârias e politicas. 
Domingo, dia 11, almoço-convivio 
corn Directores e de despedida 
dos convidados de honra. 

Assim, dia 5, 
chegada a 
Toronto dos 
convidados 
de honra, 
vindos da 
cidade invicta: 
Présidente das Filiais 
e Delegaçôes-Jülio 
Marques e mulher, e o 
atleta dos anos de ouro- 
Antônio Lima Pereira. 
Dias 6 e 7, passeios pela 
cidade de Toronto e a 
Niagara Falls. 
Quinta-feira, dia 8, encontro 
corn a Comunicaçâo Social e 
membros da Comunidade. 
Sexfa-feira, dia 9, Almoço e visita 

Para informaçôes ou marcaçôes 
de lugares, podem contactar o 
Cesàrio Bràs: 416 726-1817, ou 
905 602-0760, ou Tony Campos: 
416 652-2414, ou 886-1067. 
Parabéns, portistas de Toronto. 

Music Si Video 

Queres o tneihor da 
musicQ tnoderna 

portuguesa neste lado do 
Atlântico, etn CD ou K7? 

416-539-0536 

MASTER 
miTlESEOTESiWii 

WORLD CHAMPION 

576 Rogers 
Tomato, Om.ar«o, M6M IB6 

T« H16) 656-5554 
WWW. tnicrolab.ca/ .-silvcsttc 

il 

'Desenvolva a coragem que nécessita para se sentir melhor” 

das 10 provas especiais classificativas, 
que foi vitima de um furo na quarta e 
ficou ai arredado da discussâo da 
vitôria. 
Alias, Adruzilo Lopes entrou para o 
derradeiro troço no terceiro lugar, 
atrâs de Pedro Matos Chaves (Toyota 
Corolla WRC), beneficiando aqui do 
furo que afectou o campeâo nacional 
em titulo, que ficou impossibilitado 
de revalidar o ceptro. 
Rui Madeira (Ford Focus WRC), que 
tinha esperanças ténues em poder 
chegar ao titulo, concluiu a prova no 
quarto posto e ficou igualmente 
afastado desta luta. 
Certo é que um dos pilotos da Peugeot 
vai sagrar-se campeâo dentro de très 
semanas. A vantagem é de Adruzuilo 

Lopes, que comanda o nacional corn 
46 pontos, mais oito que Miguel 
Campos, bastando-lhe terminar no 
quinto lugar para garantir o titulo. 
Miguel Campos, que na prôxima 
temporada serâ o ünico piloto da 
Peugeot Esso Silver Team, terâ sempre 
de vencer o Rali Rota do Dâo e 
esperar que o seu companheiro nâo 
termine acima do sexto lugar. 
Pedro Dias da Silva, em Mitsubishi 
Carisma GT, sagrou-se campeâo 
nacional de produçâo, embora no 
Algarve o piloto Pedro Leal, em 
Mitsubishi Lancer, tenha sido o 
melhor neste agrupamento. 
Nos clâssicos, o titulo nacional ficou 
definido a favor de Paulo Azevedo, em 
Ford Escort RS. 

1"^ iEleIçao 
É 
», 

». 

xV 

» 
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m 
» 

TSm^icaZOOl 
É jâsàbado, dia 3, que a Casado I 
Benfica de Toronto realiza a 

eleiçâo da Miss Benfica'2001, na 

sede-social, com a presença de 7 # 
fa 

bêlas concorrentes. 

Mûsica pelo E)J-TNT e actuaçôes dos artistas 

Michelle Tavares e Carlos Borges. 

1-1 i- 

K 

0 

» 0 

Nâo faltem sâbado à eleiçâo da Miss 

Benfica'2001, na Casa do Benfica, no 

nùmero 1 Robina Ave., junto da St. Clair 

e Oakwood, em Toronto. 

01, 
0 

Q: 

il 

Informaçôes e réservas 

pelo telef: 416 653-6370. 

0 » i 
0 

0 
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CZâassi^ieaçâc 
Equipas 

iBSAinsia 
2BENFICA 

J V E 

10 
10 

4SP0RTIMG 10 
5BEIENEKSES 10 
G GUIMARÂES 10 
IBEiRA-MAR 10 
BMARlTIMO 10 
9 GIt VICENTE 10 
100.LEIRIA 10 
11RRAGA 10 
12SETÜBAL 10 
13FARENSE 10 
14SALGUEIR0S 10 
15 SANTA CLARA 10 
16ALVERCA 10 
17RFERREIRA 10 
18VARZIM 10 

•Resultados 
(10“jornada) 

Santa Clara • Boavista 0-2 
Farense-BenficaO-2 

Sn. Braga-Maritimo, 1-0 
V. Guimarâes - Varzim, 4-0 
R Ferreira-Sporting, 0-6 

Uniâe leiria - Beira-Mar, 4-1 
611 Vicente - V. Setûbal, 2-1 

Aherca-FC Porto, 0-1 
Belenenses - Salgueiros, 1-0 

7 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 

1 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
0 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
5 
2 

2 18 
0 19 
3 18 
3 20 
4 15 
4 13 
3 22 
5 
4 
2 

15 
10 
13 

4 15 
5 
5 
6 
4 
6 
4 

15 
8 
8 
8 

13 
10 

6 10 

S P 

8 22 
11 20 
7 19 
9 17 

14 18 
14 18 
19 15 
12 15 
13 14 
10 14 
9 14 

15 11 
15 11 
18 10 
15 10 
22 10 
17 8 
22 8 

(11“jornada) 
Varzim-Sporting Braga 
VitôriaSetûiiai-Farense 

Benfica - Vitéria Gnimaries 
Belenenses-Alverca 
Beira-Mar-GH Vicente 
Maritime-Santa Ciara 
FC Porte-Uniie leiria 
Saigueiros-Sporting 

Boavista - Paços Ferreira 

1 L_T 

POPTUCUCSfl DE fUTEBOL 
pROEissionaL 

CD Lili elhores ■flarcadores 

FARY Paye (Beira-Mar) 

Mario JARDEL (Sporting) 

9 gciliïs 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
Marins NICULAE (Sporting) 

Vanderlei da Silva “DERLEF’ (Uniâo Leiria) \ 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
Tahoma Baltic 

O MILÉNIO 

- tN 

PORTUCUESa DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

ClAassi^icaçâo l^jzsuàtaèas 
Equipas 

1 Nat^anai 10 23 
2Académica 10 23 
5 Cliaves 10 20 
4Aves 10 19 
OCauioBaiaioreusaO^^^^ 
6 Portimonense 9 17 
7E.Aiuadara 9 14 
8 Naval 9 13 
9 Ovarense 9 12 
10 Sp. Espinilo 10 10 
IIMsreiranse 9 9 
12 LBça 9 9 
lOOlanas 10 8 
14 Rio Ave 10 8 
15Maia 9 8 
16 Penafiel 9 4 
170iiveironse 9 3 
18 Felgueiras 0 0 

Campomaior. - Penaliel, 1-0 
Sp, Espinilo - Académies, 14 

Besp. Chaves - Besp. Aves, 2-0 
Oliveirense - L Amadora, 2-2 
Uniâo lamas - Hacional, 0-3 

Portimonense - Ovarense, 3-1 
Mais-Navai1° Maie, 4-2 

RioAve-Moreirense,2-0 
A agendar: leça - Feigueiras 

fDzàxima ^oznada 

Oiiveirense - Portimonense 
Ovarense - Campomaiorense 

Naval 1° Maio-leça 
Moreirense • Uniâo lamas 

L Amadora - Desp. Aves 
Penaiiei-Maia 

Nscional-Sp.Espinbo 
Académies - Uesp. Chaves 

11 de Novemhro: 
Feigueiras-Bio Ave 

Equipas J P 

1MICAELENSE 7 17 
2PRAIENSE 7 14 
3MADALENA 6 11 

Kyl 4STJLNTÙNI0 7 10 
mi 5ANGBENSE 7 9 
^^OFAYAL 6 9 

7FLAMENG0S 7 5 
8 BOAVISTA RIB. 7 5 

Bill 9AGUIA 7 5 
^^10 SANTIAGO 7 5 

T^^sultados ^ 
Flamengos- Boavista Biheirinha 2-1 

Âgnia-Praiense,04 
Santé Anténio - Madaiena, 1-1 

Santiago - Micaelense, 1-1 
Angrense-Fayall-0 

X 

W 
) 

fDtôxima ^^ctna2a 
Angrense - Boavista Biheirinha 

Praiense - Flamengos 
Madaiena-Aguia 

Micaelense - Santo Anténio 
Fayai-Santiago 

Jvrnal 
(^MUén 
O seu semanario 

POBTUCflt 2004: 

Câmara Lisuoa desmeme atribuiçâe 
de 2,5 milhôes ae Benfica 
A Câmara de Lisboa disse nâo existir 
qualquer decisào do municipio sobre 
a atribuiçâo de 2,5 milhôes de contos 
à sociedade gestora do novo estâdio 
da Luz, contrariando as declaraçôes 
do deputado do PSD Rui Gomes da 
Silva. 
O vereador Vasco Franco, présidente 
em exercicio na reuniâo de câmara 
realizada, por ausência de Joâo 
Soares, explicou: "o senhor 
présidente nâo tem competêneia para 
autorizar a atribuiçâo de 2,5 milhôes 
de contos". 
Segundo Vasco Franco, o présidente 
sô pode tomar decisôes isoladas até 
150 mil contos, razâo pela quai nunca 
poderia anunciar essa intençâo. 
"Nâo hâ qualquer decisâo camarâria 
sobre a atribuiçâo de 2,5 m.ilhôes de 
contos ao Benfica" disse Vasco 
Franco, em resposta aos vereadores 
da oposiçâo que questionaram a 
revelaçâo feita na terça- feira pelo 
deputado social-democrata Rui 
Gomes da Silva no final da reuniâo 
da comissâo parlamentar de 
acompanhamento do Euro2004. 
O deputado Rui Gomes da Silva, que 
é também candidate do PSD à 
Assembleia Municipal de Lisboa, 
disse terça-feira, no final de uma 

reuniâo da Comissâo Parlamentar de 
acompanhamento do Euro2004 que 
"a Câmara de Lisboa vai participar 
corn 2,5 milhôes de contos na futura 
sociedade gestora do estâdio da Luz". 
Na reuniâo do executive camarârio, o 
vereador social democrata Antonio 
Proa assegurou que os responsâveis 
dos clubes lhe tinham confirmado 
que estaria "tudo tratado" no sentido 
de a câmara disponibilizar cinco 
milhôes de contos para os dois clubes 
lisboetas que estâo a projectar a 
construçâo de novos estâdios para o 
Euro 2004 (Benfica e Sporting), 
entregando metade daquele valor a 
cada um. 
Durante a discussào, o vereador do 
PP Pedro Feist levantou a hipôtese do 
présidente de câmara ter prometido 
apoiar ao Benfica, apoio esse que 
séria concretizado num futuro 
mandate. 
Relativamente ao anùncio de terça- 
feira, Pedro Feist disse ter a certeza 
que era "mentira". 
"Se Joâo Soares tem a intençâo de 
participar [na sociedade gestora] nos 
futures mandates tem de o anunciar 
no programa eleitoral", comentou. 
Em declaraçôes à Lusa, o présidente 
Joâo Soares classificou a informaçâo 

veiculada por Rui Gomes da Silva 
como "uma manobra politico- 
partidâria", mas nâo desmentiu o 
valor em causa ou a participaçâo da 
autarquia na construçâo do novo 
estâdio da Luz. 
"A fonte nâo é credivel" limitou-se a 
afirmar, desvalorizando as 
declaraçôes do deputado do PSD, 
que definiu como "um amigo de 
Santana Lopes", seu adversârio na 
corrida à presidência da câmara de 
Lisboa. 
"Nâo entre nesse jogo", acrescentou, 
referindo que a posiçâo assumida 
pelo deputado Rui Gomes da Silva 
"tem a ver corn as eleiçôes 
autârquicas" e visa "criar problemas à 
câmara". 
Joâo Soares disse ainda que "os 
clubes têm força para transformar os 
seus projectos em projectos auto- 
suficientes" e garantie que "a câmara 
vai fazer o que estiver ao seu alcance 
para apoiar os clubes lisboetas sem 
recurso a dinheiros püblicos". 
"A câmara vai apoiar o Benfica e o 
Sporting no sentido de os ajudar a 
cumprir os seus compromisses [corn 
o Euro 2004], mas sem violar o PDM, 
sem regras especiais e sem erros de 
natureza urbanistica", concluiu. 
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FC Porto vence 
Rosonborg o 
segue em trente 
FC Porto (Portugal), 1 - Rosenborg (Noruega), 0. Jogo da sexta 
e ùltima jornada do grupo E da primeira fase da Liga dos 
Campeôes de futebol, disputado ontem no Porto. 
Ao intervalo: 1-0. 
Marcadores: 
1-0, Pena, 37 minutos. 
O FC Porto assegurou o segundo lugar do grupo, apurando-se 
para a segunda fase. 

OüMPISflO: J02002 

Medidas anti-terroristas 
apresentados em congresso 
o dispositive anti-terrorista 
colocado em marcha nos Estados 
Unidos para os Jogos Olimpicos 
de Inverno de Sait Lake City'2002 
foi apresentado no congresso 
internacionaJ anual da policia que 
decorreu em Toronto, Canada. 
Os oradores expuseram os 
"pianos de segurança, a crise e as 
suas consequêneias", perante os 
12 mil delegados présentes, 
revelou Mark Camille, 
coordenador olimpico dos 
serviços secretes dos Estados 

Unidos, sem dar mais 
pormenores. 
Os serviços secretes norte- 
americanos estào, habitualmente, 
encarregues de protéger 
personalidades politicas do pais. 
Esta é a primeira vez que as 
autoridades norte-americanas 
comunicam este tipo de 
dispositive de segurança. Dois 
especialistas anti-terroristas do 
FBI e um oficial da policia federal 
australiana estiveram présentes 
no encontre. 

Calendârio de jogos das 
segunda e terceira 
oHminatôrias: 
- 2* eliminatôria: 
- 01 Nov; 
Caçadores das Taipas (IIB) - Marco (IIB) 

- 3* eliminatôria: 
- 31 Out: 
Maia (II) - Dragôes Sandinenses (III) 
U. Micaelense (III) - Moreirense (II) 
- 01 Nov; 
Amares (III) - Estarreja (III) 
Imortal (IIB) - Estoril (IIB) 
Marinhense (IIB) - Sâo Vicente (III) 
Sacavenense (III) - Canelas Gaia (IIB) 
Atlético (IIB) - Leça (II) 
Mangualde (III) - Infesta (IIB) 
Oriental (III) - Lourinhanense (III) 
Machico (IIB) - Portosantense (III) 
Aves (II) - Seixal (IIB) 
Valenciano (III) - Louletano (IIB) 
Torre Moncorvo (III) - Caldas (IIB) 
Vilanovense (IIB) - Uniâo da Madeira (IIB) 
Macedo de Cavaleiros (III) - Camacha (IIB) 
Sâo Pedro da Cova (Dist.) - Silves (III) 
Fâtima (IIB) - Estrela de Portalegre (III) 
Miléu (III) - Vila Real (IIB) 
Felgueiras (II) - Casa Pia (IIB) 
Campomaiorense (II) - Anadia (III) 
Académica (II) - Nacional da Madeira (II) 

Tirsense (III) - Beneditense (IIB) 
Pombal (IIB) - Lourosa (III) 
Portomosense (III) - Naval 1° Maio (II) 
Joane (IIB) - Académico de Viseu (IIB) 
Lousada (III) - Vianense (III) 
Vasco da Gama (III) - Carregado (III) 
Operârio (IIB) - Torres Novas (III) 
Ovarense (II) - Odivelas (IIB) 
Esperança de Lagos (III) - Alcains (IIB) 
Sintrense (III) - Olivais e Moscavide (IIB) 
Portimonense (II) - Rio Ave (II) 
Espinho (II) - Sourense (IIB) 
Câmara de Lobos (IIB) - Os Sandinenses (IIB) 
Penafiel (II) - Pedras Rubras (IIB) 
-08 Nov; 
Estrela da Amadora (II) - Torreense (IIB) 
-10 Nov: 
Sânjoanense (IIB) - Oliveira do Hospital (IIB) 

-11 Nov; 
Leixôes (IIB) - Chaves (II) 
Oliveirense (II) - Uniâo de Lamas (II) 

Os eventuais jogos de desempate relatives à 
terceira eliminatôria estâo agendados para 
07 de Novembre. 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu tïradicional 

9 WIKT 00 
No Santana Beach Casino Hotel, em la Romana, Repûblica Bomenicana 

Partidas de Toronto a 20, 21 e 27 de Janeiro de 2002, por uma ou duas semanas. 

Tenha umas merecidas férias nas areias escaldantes da Repûblica Domenicana! 

iŸaoe.Uê.Ÿs 

Visite a Happy 
Travellers na Galeria 

Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont, 

em Toronto 

QP 
r\r^r\ 
000 

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

respeito a serviços e viagens. 
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DESPORTO 

Quinta-feira, 1 Novembro, 2001 
O MILéNIO 

O BOAVISTA nâo pode distrair-se. A 
poucos pontos de distânda, Benfica, 
Porto e Sporting, estâo à espreita e, de 
um momento para o outro, tudo se 
transforma. Claro, os outros também 
podem escorregar como, alias, jâ 
aconteceu, mas como nem sempre os 
"desastres" caiem sobre os mesmos, o 
Boavista tem que estar de "olho" 
sempre bem aberto. 
Nesta ultima jornada, a 10a., 
curiosamente, Boavista, Benfica, 
Sporting e Porto, ganharam fora ao 

Santa Clara, Farense, Paços de 
Ferreira e Alverca, respectivamente, 
sem grandes dificuldades, excepçâo 
para o Porto, corn algumas 
dificuldades no Ribatejo e, para o 
Sporting, que nâo contava corn tantas 
facilidades. 
Guimarâes e* Uniâo de Leiria 
"bateram forte" no Varzim e no Beira 
Mar, assim como, Sp. Braga, Gil 
Vicente e Belenènses, que souberam 
sair ilesos dos confrontos corn o 
Maritimo, V. sSetübal e Salgueiros^ 

respectivamente, pela margem 
minima. 
No fundo da tabula; jâ se vislpmbram 
militas afiiçôes.., 
Depols de mais yma Jornada europeia 
para o Boavbta e para o F. G. do 
Porto, chega-nos a lia. Jornada, corn 
os seguîntes jogos; 
Sexte-feira, dia 2 de Novembre, às 
16hÔ0, Varzim-Sp. Braga, com 
transmissâo na Spor'FV. 
Sâbado, dia 3, ao meio-dia, V. Setübal- 
Farense, e, Benfica-V. Guimarâes, às 
14h30, ambos corn transmissâo na 
SporTV. 
Domingo, dia 4, às llhOO, os jogos 
Belenenses-Alverca; Beira Mar-Gil 

Vicente e Maritimo-Santa Clara. 
Depois, às 14h00, FC Porto-U. Leiria, 
corn transmissâo na RTPi. 
Segunda-feira, dia 5, às 16h00, 
Salgueiros-Sporting, corn transmissâo 
na SporTV e, terça-feira, dia 6, 
Boavista-Paços de Ferreira, às 15h00, 
corn transmissâo na SporTV. 
Uma jornada dividida por muitos dias 
e por varies graus de dificuldades. 
Alias, DIFICULDADES, faz parte 
intégrante dos jogos de competiçâo, 
como é o caso da I LIGA portuguesa 
de futebol. Sem contar corn as 
"dificuldeses" das guerrilhas do Dr. 
Dias da Cunha a tudo e a .todos... 

JMC 


