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Hà magia entre a 
juventude e os 
SANTAMARIA! 
Filipa Lemos e os 
sens companheiros 
nao se esforçam 
para conquistar 
quem os vê e com 
eles canta porque, 
hâ muito, jâ fizeram 
essa conquista. 
Sao electrizantes. 
Basta referenciar o 
nome 
"SANTAMARIA" e, 
todos os présentes, 
movidos por mola 
invistvel, gritam e 
saltam, sem freios... 

14> 

Academia do Bacalhau 
3 anas de sucesso 
A Academia do Bacalhau de Toronto comemorou o seu 3o. Aniversario no 
Dundas Banquet Place, com a presença de centenas de comadres, compadres 
e amigos. Foi uma festa em cheio. 4>- 

XVII Conselho das 
Comunidades Madeirenses 
Nos passados dias 30 e 31 de Outubro, decorreu no Funchal, o XVII Conselho 
das Comunidades Madeirenses, sob a presidência do Dr. Alberto JoâoJardim, 
Présidente do Governo da Regiao Autonoma da Madeira. 
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Caiu O Carmo e a Trindade quando foi 
publicado o livro de dois especialistas 
portugueses sobre economia, onde esta 
explicado "tim-por-tim" -partidarismos à parte!-, 
que Portugal e os portugueses estâo no fim da 
tabela... em tudo! 
Tudo é mais caro em Portugal e os ordenados 
sâo os mais baixos entre os 15 da Uniâo 
Europeia. 
Estamos 44 por cento abaixo da média 
europeia! 
Antigamente ainda diziamos, pelo menos a 
Grécia, esta pior que nos. Agora, nem isso 
podemos desabafar. 
Os responsâveis do livro preconizam a 
necessidade de remodelaçâo na Educaçâo e 
Justiça Social para atenuar o negativismo da 
situaçâo e procurar que estejamos ao nivel da 

vért;ebras 

Europa daqui a 40 anos! Mas, se os portugueses 
nâo começarem a PRODUZIR alguma coisa, 
tudo sera mais dificil e vagaroso. 
Pois é, PRODUZIR, aquilo que nâo faz parte do 
dicionârio dos portugueses. Portugal, o pais dos 
feriados, das pontes para esticar os feriados e 
nâo fazer nada, das festanças e Santos todos os 
dias, dos 13o. e 14o. meses de ordenado, das 
grèves "por dâ câ aquela palha", dos subsidios 
para tudo e mais alguma coisa, do futebol sem 
rei nem roque, dos politicos de oposiçâo, das 2 
horas para aimoçar, ter que produzir? 
Isso é que era bom! 
Para PRODUZIR é preciso trabalhar! 
Trabalhar nâo esta nos hâbitos nacionais. Ter 
emprego e que é fino e salutar. 
Agora, aqueles que labutam na emigraçâo, onde 
quer que seja, que se lamentam de muito 

mourejar, façam um exame conscencioso a esta 
situaçâo e aquela em que vivem, para 
entenderem melhor a diferença. E um abismo, 
nâo é? 
Pois é, querer viver num mundo 
insdustrializado... sem produzir, é uma utopia 
mortifera. 
Sem produçâo nâo hâ riqueza, sem riqueza... sô 
hâ pobreza e desniveis sociais assustadores! 
Deixem-se de "conversa fiada", de subsidios e 
espertezas saloias, e deitem mâos à obra, que os 
resultados vâo dar "o pâo de cada dia" ao vossos 
filhos e netos. Doutra forma, é sempre o mesmo 
marasmo... 
Sô se surpreendeu corn a noticia, quem nâo se 
debruça um pouco por aquilo que o rodeia na 
aldeia global. 

JMC 

Olâ, gente amiga! 
Ainda corn imagens de muitas mascaras um pouco 
por todo o lado, andâmos jâ corn cheirinho a S. 
Martinho. 
No prôximo fim-de-semana, a mùsica popular, as 
castanhas e o vinho, vâo ser "reis e senhores" das 
festas portuguesas nos nossos clubes, associaçôes e 
parôquias. A tradiçâo é que nos vai fazendo 
"esquecer" os maus tempos que passamos... 

Nos dias 6 e 13 de Dezembro (quinta-feira), a 
Direcçào Escolar Catôlica, em Toronto, realiza 
reuniôes de trabalho corn pais, educadores e 
interessados na educaçâo, de modo a lutar pela 
conservaçâo das Escolas uma vez que, em resposta 
ao pedido do Governo do Ontario, a empresa de 
Consultadoria recomendou o encerramento das 
Escolas St. Veronica e St. Vincent de Paul, na area 
municipal da Davenport. O Vereâdor Mario Silva, 
aliou-se aos pais e professores para que tal nâo 
venha a acontecer. Dias 6 e 13 de Dezembro, 
juntem-se e defendam os interesses dos filhos e 
netos. Info: 416 392-7012. 

Sâbado, dia 24 de Novembro, a "The Music Society 
of St. Helen's" - Banda do Sagrado Coraçâo de 
Jesus e "Echoes of Portugal"-, realiza o jantar anual 
de convivio de Natal no St. John's Hall, no 2185 
Stavebank Road, èm Mississauga. 
Concerto corn a filarmônica e o seu afamado grupo 
coral, dirigidos pelo Maestro José Manuel 
Resendes. 
Luz, som e mùsica para dançar corn o DJ-5 Star 
Productions, Muitos prémios, boas festas do Pai 
Natal corn prendas para as crianças présentés e 
sorteios. 
Réservas, por intermédio de Manuel Coelho: 416 
923-8644, ou Tibério Rocha: 416 603-1477, ou 

com os leitores 

Eddie Costa: 905 272-3624, ou Laurénio Rego: 416 
53.5-3032. 
Uma festa a nâo perder. 

Depois da Casa do Alentejo, também na Casa da 
Madeira. 
Fâtima Ferreira e Armando Jorge, lançaram o seu 
ultimo trabalho gravado na Casa do Alentejo no 
passado fim-de-semana e, no prôximo dia 17, 
Sâbado, repetem o êxito corn o apoio do Canadian 
Madeira Club-Madeira House C. Centre, na sede- 
social dos madeirenses, em Toronto. Na festa, 
Fâtima Ferreira e Armando Jorge terâo a 
companhia amiga dos colegas Miguel Cordeiro, 
Isabel Sinde, Helder de Oliveira e Suzanne Silva. 
Serâo acompanhados pelos mûsicos Nuno Cristo e 
Tony Melo. 
Réservas: 416 656-5959, ou 533-2401. 

Domingo, dia 11, o Grupo de Teatro Alegre 
apresenta-se na Casa do Alentejo, em Toronto, corn 
uma risonha mini-revista, intitulada "P'râ Frente 

corn Elas"... 
Do elenco fazem parte os conhecidos artistas Joâo 
Rodrigo, Fâtima Couto, Nuno Emanuel, Pépita 
Cardinali, Mena Leandro, Emilia Silva e Zé Luis. A 
primeira sessâo terâ lugar âs 15h00 e, a segunda 
sessâo, âs 18h00. Info: 416 260-9673, ou 537-7766. 
Ria corn gosto corn "P'râ frente corn ELAS!". 

A Associaçâo Social Cultural e Humanitâria da 
Atalaia - Lourinhâ, no Canadâ, realiza uma grande 
festa para angariaçâo de fundos para o Lar da 
Terceira Idade da terra. 
A festa terâ lugar no Ukrainian Hall, na Christie e 
Bloor, em Toronto, no Sâbado, dia 24, animado 
pelo conjunto Português Suave. Ajude quem mais 
précisa. 
Para réservas contactem Luisa: 416 653-0991/986- 
8743, ou Tony: 416 658-5188, ou Armando: 416 763- 
2839/381-8244. 

No prôximo dia 17, Sâbado, a Associaçâo de Rabo 
de Peixe do Ontârio célébra o seu 3o. Aniversârio, 
corn uma festa no Hungarian House, 840 St. Clair, 
West, em Toronto. 
Participam na festa, o conjunto Mexe-Mexe, o 
rabopeoxense Joâo Teixeira e o famoso bailinho 
dos Amigos de Rabo de Peixe. 
Para informaçôes e réservas, contactem Fâtima 
Pinheiro: 416 ,536-3364 ou, Artur Macedo: 905 840- 
5986. 
Parabéns e felicidades! 

Corn ou sem castanhas, divirtam-se! 
A vida sâo... uns dias. 

JMC 
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PALMA DE MAIORCA, ESPANHA: Yasser Arafat oferece uma prenda ao Présidente Jorge Sampaio, 
no final de uma audiência privada, no âmbito do Forum Euro-Mediterranico, em Palma de Maiorca. 

FOTO MANUEL MOURA/LUSA 

Beatificaçâo de bispo portuguës 
O Papajoâo Paulo II 
beatificou no domingo o 
bispo portuguës 
Bartolomeu Fernandes 
dos Mârtires (1514-1590), 
que se destacou no 
combate à reforma 
protestante. 

Na mesma ocasiâo subiram aos 
altares outros sete religiosos 
catôlicos: quatre italianos, dois 
eslovacos e uma espanhola. Joâo 
Paulcp II concelebrou a cerimônia 
corn um grupo de 50 bispos e 
cardeais perante 25 mil fiéis que 
compareceram na Basilica de S. 
Pedro, cuja fachada esta 
ornamentada corn os retratos dos 
oito novos beatos. A beatificaçâo 

realizada pelo Papajoâo Paulo II, na 
Praça Sâo Pedro, no Vaticano, do 
portuguës Frei Bartolomeu dos 
Mârtires "é uma grande honra" para 
Portugal, declarou o ministre 

< portuguës dos Négociés 
^ Estrangeiros, Jaime Gama, que 

participou na cerimônia. 
Em declaraçôes à Agëncia Lusa, 
Jaime Gama acrescentou, ainda, que 
o frei dominicano ontem beatificado 
"foi um grande bispo, que aplicou 
corn coerëncia os principios da 
caridade cristâ". O ministre dos 
Négociés Estrangeiros participou na 
cerimônia juntamente corn o 
Embaixador de Portugal junto da 
Santa Sé. A cerimônia solene de 

/ beatificaçâo contou corn a presença 
de cerca de 25 mil fiéis, entre eles 
500 portugueses, que foram 
protegidos, por um forte sistema de 
vigilâneia, corn muitos policias à 
paisana. 

ItOSPITfll Dt fflRO: 

Psiquiatras voltam à grave de 14 a 16 de Hevembre 
Os médicos do Departamento de 
Psiquiatria do Hospital Distrital de 
Faro (HDF) voltam a fazer greve de 
14 a 16 de Novembre para protestar 
contra a alegada degradaçâo das 
condiçôes de trabalho. 
Segundo apurou a Agëncia Lusa, a 

greve, a segunda em trës semanas, 
visa ainda protestar pela substituiçâo 
do actual director do serviço, Daniel 
Seabra, acusado pelos psiquiatras de 
ser responsâvel pelo alegado "clima 
de intimidaçâo" que reina no 
departamento. 
Na passada segunda-feira os médicos 

que prestam serviço naquele 
departamento aderiram a 100 por 
cento à paralisaçâo de um dia, 
convocada pelo Sindicato dos 
Médicos da Zona Sul (SMZS). 

Dos oito profissionais que ali 
prestam serviço sô nâo aderiu o 
director do Departamento e um dos 
médicos escalado para assegurar os 
serviços minimos. 

Helena Costa, do Sindicato dos 
Médicos da Zona Sul, disse à agëncia 
Lusa que a prôxima greve surge em 
virtude de "tudo continuar na 
mesma", apesar da paralisaçâo da 

passada semana. 
Os clinicos protestam contra as 

atitudes do actual director do 
serviço, nomeado hâ cerca de um 
ano, e reivindicam a nomeaçâo 
urgente de um novo responsâvel, 
tendo Jâ apresentado à direcçâo 
clinica do HDF um nome que reüne 
o consenso dos médicos. 
No Departamento de Psiquiatria do 

HDF trabalham oito médicos 
(incluindo o director), que cuidam 
diariamente de 60 doentes 
internados e efectuam uma média de 
diâria de 30 consultas. 

Menino 
de 2 anos 
morre de 
espancamento 

Um menino de dois anos 
de ideide morreu em 
consequêneia de uma 
violenta tareia, que lhe 
causou traumatismes 
fatais no crânio, tôrax, 
costas e membres 
inferiores. 

A brutal pancadaria - que ocorreu no 
passado sâbado à tarde - teve como 
autor confesso o marido da sua avô 
materna, à guarda da quai a criança 
se encontrava, ocasionalmente, a 
passar o fim-de-semana, numa 
residëncia do bairro lisboeta da 
Graça. Apesar de o alegado assassino 
jâ se encontrar detido, os pais e 
restantes familiares da pequena 
vitima confessam a sua "enorme 
incompreensâo e révolta" pelo acto de 
"violéncia animalesca, gratuita, 
cobarde, grotesca..." e, em 
simultâneo, clamam por uma 'Justiça 
dura e crua", que retenha o assassino 
atrâs das grades "pelo numéro 
mâximo possivel de anos". O 
contexto em que se registaram os 
maus tratos que redundaram na 
trâgica morte do pequeno Sandro 
Costa Vieira (dois anos e très meses) 
revela-se ainda mais pungente 
quando se atende à jove.m idade e à 
precâria condiçâo de vida dos 
intervenientes: enquanto o assassino 
confesso tem 26 anos e ocupaçâo 
incerta, os pais da criança - Caria 
Sofia Borges Costa e Sérgio Manuel 
da Costa Vieira - tëm apenas, 
respectivamente, 17 e 21 anos. Para 
agravante, Sérgio, que se encontra 
preso, usufruia este fim-de-semana da 
sua primeira "saida precâria". Logo, 
por uma irônica coincidëncia do 
destino, o seu regresso à vida fora da 
prisâo (que se afigurava um alegre 
reencontro familiar) acabou por ficar 
marcado pela brutal morte do seu 
ünico filho "Sandrinho", como era 
carinhosamente chamado pela 
familia. 
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gerêneia realizaram, com a praxe 
necessâria, a cerimônia da entrega 
de Diplomas a novos Compadres e 
Comadres, Certificados de Presença 
e Titulos Honoriferos. Joe Pinto, 
Présidente da FPCBP, recebeu das 
màos do responsâvel da Academia 
do Bacalhau, Ivo Azevedo, o 
Diploma e o envelope, com a 
quantia de 2.000 dôlares 
correspondentes à Boisa de Estudo 
que passaram a oferecer anualmente 
à Federaçào. 
De seguida, e apôs uma intéressante 
e risonha actuaçâo da Luso-Can 
Tuna, Manuel Pedroso fez o 
reconhecimento da Tuna, no que foi 
muito aplaudido. Depois, o 

► 

Dirigentes e novos compadres da Academia. 

Manuel Pedroso saüda a Luso Can Tuna 

Academia 
do Bacalhau 
3 anos de 
sucesso 
A Academia do Bacalhau de 
Toronto comemorou o seu 3o. 
Aniversario no Dundas Banquet 
Place, com a presença de centenas 
de comadres, compadres e amigos. 
Foi uma festa em cheio. 
A começar pelo jantar apresentado 
pelo Chefe Manuel de Paulos. 
Começou por Pataniscas, Brochetas 
e Pastéis de Bacalhau; depois, um 
creme delicioso de Bacalhau; a 
seguir um Bacalhau à Narciso e, 
para fecho, um gelado à... Bacalhau! 
Parece muito Bacalhau mas nao, 
acreditem. Foi um delicioso jantar e, 
confesso, "Creme de Bacalhau" e 
"Gelado Bacalhau", nunca me 
passou pela cabeça provar. Fiquei 
com disposiçâo para repetir a dose... 
O Présidente da Academia do 
Bacalhau, o compadre Rui Gomes 
deu as boas vindas a todos e foi o 
MC ideal. Fez a apresentaçâo dos 
convidados e deu noticias de outras 
Academias. Depois do jantar, Rui 
Gomes e seus companheiros de 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÎCINA HOMeOPATICA 

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

.Miinjue uma entrevista corn o NatunsUi Homeopata 
Antôiilo Medeiroü, /« œ;« midtos anos de expcriêda, 
que 0 poderd ajiidar iia sohiçâo do> st'î<s 
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Momenta em que os 
mais responsàveis da 
Academia ofereciam a 
Rui Gomes uma 
recordaçào. 

Vereador Mario Silva entregou a 
Rui Gomes um Diploma de 
felicitaçôes da Câmara Municipal de 
Toronto e, o Deputado Dr. Carlos de 
Faria, teve o mesmo gesto para corn 
a Academia, com a entrega de um 
Diploma do Governo do Ontario. O 
trio Ivo Azevedo, Manuel Pedroso e 

Paiva de Carvalho, deu ao "fiel" 
Présidente Rui Gomes, uma 
sugestiva recordaçào. 
Em seguida, o Embaixador de 
Portugal no Canada, Dr. José Luiz 
Gomes, novo Compadre da 
Academia do Bacalhau de Toronto, 
dirigiu a palavra aos assistentes, 
salientando a importâneia destes 
encontros e chamando a atençào da 
juventude lusocanadiana para que 
nâo se desviem da integraçâo na 
vida canadiana sem esquecer as suas 
raizes. O compadre Luis Louro, 
aproveitou a oportunidade para 
oferecer ao Dr. José Luiz Gomes, 
uma bêla Caixa em Prata para a sua 
colecçâo. 
Mais uma vez nas festas 

"bacalhoeiras" actuou a jovem e 
bonita Mikâ, corn muita garra, 
presença e segurança, embora o 
ambiente ruidoso nâo lhe tenha sido 
muito favorâvel mas, mesmo assim, 
conseguiu levar o seu "bacalhau a 
bom prato". Tem condiçôes para ir 
mais além. 

O som esteve a cargo do 
Tropicalissimo Show, do Ed 
Ferreira. 
Os nossos parabéns à équipa do 
Bacalhau, Rui Gomes, Présidente; 
Ivo Azevedo e Fernando 
Figueiredo, Vice-Presidentes; 
Manuel Pedroso, Tesoureiro e. 
Antonio Oliveira e Luis Paiva de 
Carvalho, Secretârios. Daqui lhes 
envio uma "bacalhausada" pelo 
aniversârio e pela generosidade 
que os norteia. 
As Academias do Bacalhau sâo 
tertülias de amigos, sem 
finalidades politicas, religiosas, 
comerciais ou lucrativas. 
Têm por objectivos, fomentar, 
encorajar e desenvolver: 

Para fechar a noite, enquanto os 
pares mais românticos (muitos) 
dançavam, foram sorteadas 3 
garrafas de vinho do Porto 
(Vintage), que foram ao encontro 
de très elementos do compadrio. 
Os fiéis amigos, la para as tantas, 
regressaram a penates. 
Com um Gaviâo de Penacho... 

JMC 

-Laços de amizade, cooperaçâo e 
confraternizaçâo entre 
compadres e comadres. 
-Relaçôes de convivio e amizade 
entre as diferentes 
comunidades. 
-A assistência moral e material a 
instituiçôes de beneficên- 
cia/caridade. 

Jùe Pinto recebendo 
de Ivo Azevedo, a \ 
“garantia”de ima 
Boisa de Estudo para 
a FPCBP. 

PORTUCRL: 

Présidente da Republica quer "inovaçâo" 
na politica e o fim dos "fogachos" 
o présidente da Republica 
manifestou "esperança" de que 
"haja alguma inovaçâo na 
politica" corn "a capacidade de 
chegar aos grandes desafios sem 
fazer fogachos". 
Jorge Sampaio considerou 
necessârio sair da "rotina 
normalizada, ultrapassar o dia a 
dia das questôes menores" e 
"fazer todos os dias um 
movimento, um esforço 
para que os processos 
se dignifiquem e para 
que as estratégias sejam 
mobilizadoras para os 
portugueses". 
O présidente da 
Republica falava na 
abertura das II 
Jornadas de Inovaçâo e 
da Feira da Ciência, 
Tecnologia e Inovaçâo, 
a decorrer na Exponor, 
Matosinhos. 
"Hâ que fazer um 
esforço permanente na 
educaçâo e ter a 

ambiçâo permanente de fazer 
melhor" porque, segündo Jorge 
Sampaio, "nâo ganhamos nada 
em olharmos para os 
indicadores e termos este 
autofâgico celebracionismo que 
parece que ficamos contentes 
em estar na parte debaixo das 
estatisticas". 
É preciso acabar corn "as coisas 

enraizadamente 
defeituosas que 
fazemos, a nossa 
desconfiança uns corn 
os outros, a dificuldade 
de trabalhar em équipa 
e acabar corn as 
pequenas quintas 
reservadas dos 
pequenos poderes que 
sâo normalmente 
équivalentes a pequenas 
ambiçôes num mundo 
que se transformou a 
uma velocidade 
verdadeiramente extra- 
ordinâria", defendeu. 
Para o chefe de Estado, 

"o essencial é a educaçâo ser 
capaz de responder aos desafios 
do futuro". "Precisamos de 
correr riscos na base de uma 
cultura cientifica", justificou. 
"O que é vital é o chamado 
investimento intangivel", disse 
Sampaio, considerando que "os 
empresârios, estudantes, 
industriais e politicos tem de ter 
convivência sadia, nâo podem 
viver de favores". 
As Jornadas de Inovaçâo sâo 
organizadas pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), 
através da Agência de Inovaçâo, 
e visam mostrar os rèsultados 
dos projectos de investigaçâo em 
consôrcio entre empresas e 
centres de investigaçâo apoiados 
pelo MCT. 
Além da mostra de rèsultados, 
as jornadas visam reflectir sobre 
as estratégias de incremento da 
inovaçâo tecnolôgica, por parte 
dos vârios intervenientes no 
processo - Estado, empresas e 
instituiçôes de investigaçâo. 

ZflM&ia: 

Condenaçâo à 
morte por roubo 
do bicicleta à 
mâo armada 
Um juiz zambiano condenou dois homens à morte 
por casos separados de assalto à mâo armada, um 
por roubar uma bicicleta e outro por roubar cem 
dôlares, noticiou um jornal. 
O juiz Gregory Phiri condenou Mabvuto Jere, 27 
anos, à morte por enforcamento, apôs ter 
perpetrado um assalto corn uma espingarda para 
roubar uma bicicleta, referiu o jornal independente 
’’Post”. Jere negou as acusaçôes. 
Na Zâmbia, a sentença por roubo à mâo armada é 
punida segundo a lei corn a pena capital. "As 
minhas mâos estâo atadas pela lei", disse o juiz 
Phiri. 
Relativamente ao outro caso, também um assalto à 
mâo armada, o juiz condenou Simon Mudenda à 
morte por ter roubado 415.000 kwachas (100 
dôlares). 
Mudenda que foi acusado por se fazer passar por 
um policia armado durante o assalto, negou as 
acusaçô 
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XVII Conseiho das Comunidades Madeirenses 
Nos passados dias 30 e 31 de 
Outubro, decorreu no Funchal, o 
XVII Conseiho das Comunidades 
Madeirenses, sob a presidência do Dr. 
Alberto Joao Jardim, Présidente do 
Governo da Regiâo Autonoma da 
Madeira. 
Em representaçâo da comunidade 
madeirense do Canada, esteve o 
Delegado-Suplente, Vasco Rodrigues, 
por impossibilidade de momento do 
Conselheiro Permanente. 
Do "Comunicado Final" destaca-se a 
"apreciaçâo das recomendaçôes 
aprovadas no V Congresso das 
Comunidades Madeirenses, 
constatando o acolhimento que as 
mesmas foram objecto por parte do 
Governo Regional, nomeadamente 
nas matérias que se situam no âmbito 
da competência dos ôrgâos de 
governo prôprio da Regiâo 
Autônoma". 
O Conseiho foi informado, pelos 
respectivos représentantes, da 
situaçâo politica, social e econômica 
actualmente existente na Africa do 
Sul e Venezuela, assim como da 
realizaçâo em Pretoria da la. ronda 
de negociaçôes corn vista à celebraçâo 
de uma Convençâo Bilateral de 
Segurança Social entre Portugal e a 
Africa do Sul. O Conseiho 
Permanente das Comunidades 
Madeirenses saùda a recente visita à 
Regiâo Autônoma do Présidente da 
Venezuela Hugo Châvez, pelo 

significado politico, homenagem à 
Madeira e à diaspora e, 
principalmente, porque foram abertas 
muitas oportunidades para o reforço 
das ligaçôes, sobre tudo até hoje 
sentimentais, entre a Madeira e a 
Venezuela. 
O Conseiho foi informado das 
diligências realizadas para a râpida 
concretizaçâo da projectada 
construçâo da "Vila Madeira" 
destinada a garantir habitaçâo e 
condiçôes de vida a varias familias 
madeirenses residentes no Estado de 
Vargas, permitindo assim que possam 
recomeçar as suas vidas corn 
confiança e convicçâo. 
"Na sequência das exposiçôes 
apresentadas por vârios membros, o 
Conseiho Permanente recomenda aos 
Governos da Repùblica e Regional - 
aquele por deter a tutela sobre a 
estrutura consular portuguesa no 
estrangeiro- o adequado e atento 
acompanhamento de uma nova 
situaçâo que se verifica no seio de 
algumas Comunidades Madeirenses e 
que consiste no aparecimento de 
fenômenos novos de emigraçâo de 
cidadâos portuguses em gérai, dos 
paises de acolhimento mais 
tradicionais (caso da Africa do Sul), 
para paises terceiros (casos da 
Australia, Canada e Reino Unido). 
Recomenda o Conseiho que a 
comunidade portuguesa em gérai, 
mantenha um relacionamento 

coopérante corn as autoridades dos 
paises de acolhimento, 
disponibilizando-se para participar na 
procura de soluçôes para os 
problemas, as quais passam pela 
mobilizaçâo e sensibilizaçâo das 
sociedades civis". 
"O Conseiho congratula-se corn a 
realizaçâo da Festa do Desporto 
Escolar na quai participaram luso- 
descendentes das nossas 
comunidades. Recomenda a sua 
continuidade assim como, a da 
realizaçâo dos Cursos de Verâo da 
Universidade da Madeira e a 
concretizaçâo do projecto "Mala de 
Aprendizagem". 
"O Conseiho insiste nas suas 

anteriores recomendaçôes, 
igualmente subscritas por vârios 
Congressos das Comunidades 
Madeirenses, para que a 
transportadora aérea nacional, apesar 
da conjuntura internacional 
reconhecidamente desfavorâvel, 
pugne reforçadamente pela defesa 
dos interesses dos Madeirenses e das 
suas Comunidades residentes no 
estrangeiro, aproveitando 
integralmente as potencialidades 
propiciadas pela nova pista do 
Aeroporto Internacional da 
Madeira". 
"O Concelho manifesta a esperança 
de que o prôximo processo de revisâo 
constitucional possa constituir uma^ 

HiüfiémVmwgM IVkdeôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festasdo 
Centro Cultural 
Portuuuês de 
Mississauga 

PR¥XIMA FESTA 

Dia 10 de Novembro, | 
Open House 

com o conjunto 
ECLIPSE 

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

INFO: 905-275-6844 
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Agente da PSP 
condenade a 
15 ânes de prisâo 

► oportunidade para que novas 
conquistas sejam alcançadas na 
perspectiva da consolidaçâo da 
Autonomia. 
Considéra o Conselho possivel e 
desejâvel, a exemple da unanimidade 
obtida aquando da aprovaçâo nas 
Assembleias Legislativa Regional da 
Madeira e da Repüblica das 
alteraçôes ao "Estatuto Politico- 
Administrative da Regiâo Autônoma 
da Madeira", que forças politicas 
regionais, ressalvando as suas 
naturais diferenças ideolôgicas, 
programâticas e de principios, 
obtenham o consenso possivel que 
permitam que, a partir da Madeira, 
sejam criadas na Assembleia da 
Repüblica as condiçôes politicas para 
que acabem corn desconfianças que 
tantas vezes têm impedido que as 
Autonomias Regionais se afirmem. 
Neste particular, considéra o 
Conselho, por principio e coerêneia, 
nâo abdicar da firme convieçâo de 
que sera possivel a consagraçâo 
constitucional do direito de 
participaçâo das Comunidades 
Madeirenses nas eleiçôes para a 
Assembleia Legislativa Regional da 
Madeira e na atribuiçâo, na 
composiçào do Parlamento Regional, 
de uma representaçâo condigna da 
diaspora Madeirense. 
O Conselho subscreve, 
incondicionalmente, as propostas 
repetidamente anunciadas pelo 
Présidente do Governo Regional 
relativamente à prôxima alteraçâo 
constitucional: reforço de um circulo 
eleitoral prôprio nas eleiçôes para o 
Parlcimento Europeu e extinçâo do 
cargo de Ministro da Repüblica. 
Neste quadro politico regional, 
lembra o Conselho, dado que as 
eleiçôes para as Autarquias Locais 
terâo lugar em Dezembro, a 
recomendaçâp do Congresso das 
Comunidades Madeirenses, para que, 
dentro das disponibilidades das 
Câmaras Municipais, as prôximas 
équipas de vereadores 
responsabilizem, um dos seus 
membros, pelas relaçôes corn as 
comunidades medeirenses no 

estrangeiro, permitindo assim o 
reforço do vinculo de cada um dos 
municipios regionais às suas prôprias 
comunidades no exterior. 
O Conselho tomou conhecimento das 
iniciativas que o Secretârio Regional 
dos Recursos Humanos desenvolveu 
no sentido de pedir a revisâo da Lei 
(que restabelece a nova composiçào 
do Conselho das Comunidades 
Portuguesas) jâ que a mesma distorce 
as regras da representatividade na 
eleiçâo dos mandatos àquele 
Conselho, prejudicando 
grandemente a expressâo das 
comunidades transoceânicas, onde se 
encontram os nossos émigrantes em 
detrimento das europeias, até porque, 
como sabemos, os émigrantes 
portugueses em paises da Uniào 
Europeia sâo também cidadâos 
europeus de pleno direito." 
Mais adiante e para finalizar, anota- 
se: 
"O Conselho expressa a sua 
preocupaçào pela situaçâo 
internacional de grande 
vulnerabilidade, depois dos atentados 
ocorridos em Setembro nos EUA, 
subscrevendo a necessidade de 
combater todas as formas de 
terrorisme que nâo respeitem a 
Pessoa Humana e os valores 
fundamentais da Liberdade e da 
Democracia. Constata-se ser évidente 
que depois dos actos terroristas de 11 
de Setembro o mundo nâo mais sera 
o mesmo e que muita coisa mudarâ, 
especialmente na politica e no social. 
O prôprio exercicio da politica e os 
seus protagonistas, serâo 
confrontados, mais tarde ou mais 
cedo, corn a necessidade de mudanças, 
perspectiva que nâo pode passar 
despercebida nesta conjuntura de 
incertezas mas de mudança 
irreversivel. 
A este propôsito, o Conselho 
recomendou ao Governo Regional que 
seja estudada a possibilidade da 
prôxima reuniâo anual deste ôrgâo 
consultivo, em 2002, poder realizar-se 
nos Estados Unidos da America, em 
local a ser posteriormente definido." 
Funchal, Novembre de 2001. 

Quinze anos de prisâo e 36 
mil contos em 
indenmizaçôes é a pena 
que José Camoesas Reis val 
ter de cumprir pelo 
homicidio do seu colega 
Reinaldo Valentim, ambos 
agentes da PSP, crime que 
foi perpretado numa rua 
de Elvas no dia 22 de 
Agosto de 2000. 

Foi num ambiente de grande emoçâo 
e de alguma révolta que no Tribunal 
de Elvas, foi conhecida, duas horas 
depois do previsto, a decisâo do 
colectivo de juizes e dos quatre 
jurados que sentenciaram este caso, 
destacando-se, no final da audiência, 
uma viüva revoltada aos gritos de 
"assassine” e “selvagem" contra o 
homem que matou o seu marido. 
Palavras que foram secundadas por 
familiares e por outres populares 
présentes no local. "Esta pena 
significa pouco porque ele nâo vai 
cumprir todo o tempo. Vai sair da 
prisâo mais cedo e acabar por fazer o 
mesmo a outra pessoa", afirmou 
Vincêneia Valentim, a viüva, no final 
da leitura do acôrdâo. Rosa Ferreira, 
tia da viüva, questionava, por seu 
turno: “Que Direito temos quando 
comparada esta pena corn outres 
pequenos furtos e que sâo castigados 
pelos tribunais de uma forma mais 
pesada. Se ele tinha dûmes da 
mulher que a tirasse da Policia e 

trabalhasse o suficiente para 
sustentar a casa", defendia. Corn uma 
moldura penal entre os oito aos 16 
anos de prisâo, José Camoesas Reis, 
vai ter de cumprir 15 anos devido a 
uma série de agravantes na sua 
conduta, que o présidente do 
colectivo de Juizes, Rui Barreiros, 
enunciou: "Devido à maior 
responsabilidade social do 
condenado por ser membre da PSP, 
por ter atingido um colega, por ter 
actuado corn dolo directe, por ter 
agido sob influência do alcool, por ter 
tido tempo de reflectir até consumar 
o acte, devido à conduta por ele 
tomada a seguir ao crime e por ter o 
especial dever de corrigir os sintomas 
patolôgicos de que padecia, o que nâo 
fez. A agravar tudo isto conhece-se 
ainda um percurso de vida 
desfavorâvel". 

FINE ► B8 ORFUS < 
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Mais um empreendimento de lésé da Costa a fami'lia 

Scott 
l«<traDa 
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jergens 
body wash 
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moisturizing 
2193% ml 

Fizemos uma visita à 
familia Costa, à quinta 
José da Costa Farms, 
em Otterville, Oxford 
County, Ontario, para 
cumprir a promessa 
feita no passado Verâo. 

Para além do negôcio da plantaçâo 
de Tabaco e outros, José da Costa e 
familia -os filhos Joâo e Jack- 
envolveram-se na pecuâria e, apôs 
uma primeira experiência na 
criaçâo de Leitôes cheia de sucesso, 
estâo prontos a inaugurar uma nova 

zona de criaçâo de suinos, que ira 
criar mais de 650 Leitôes por 
semana. A Pocilga cuidarâ de 1700 
Porcas e 14 Porcos. 
As novas instalaçôes, orçadas em 
dois milhôes e meio de dôlares, 
erguidas corn as mais modernas 
tecnologias, sâo jâ consideradas 
pelos peritos umas das mais 
modernas e prâticas do Ontario. 
Para além das instalaçôes especiais 
para os animais, corn os 
automâticos necessârios para a 
alimentaçâo de raçôes e âgua, e 
serviços higiénicos e de saùde para 
todas as emergêneias, a Pocilga tem 
instalaçôes apropriadas para o 
pessoal técnico, desde o Laboratôrio 

à residência dos 
funcionârios e salas de 
duché e mudança de 
roupas prôprias para 
visitantes. Um luxo. 
A familia DaCOSTA, tem 
motivos de orgulho pelo 
que conseguiu em tantos 
anos de trabalho ârduo. 
Arduo mas profiquo. José 
e Maria Costa, os filhos 
Joâo e Jack, corn as 
respectivas mulheres e 
filhos, todos num sô, 
atingiram o êxito e a 
credibilidade. 
Quando se trabalha e 
produz, a frase "Valeu a 
pena!", tem sempre lugar. 

JMC 

Jors 

lower iood prices 
Situado na Dufferin Mail 

(a norte da College) 
Estes preços estarâo em vigor até 10 de Novembre, 

2001, enquanto houver em armazém. 

lift. 

O easal Costa Junto da obra em acabamento. 
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(itncm t ïtcnoLociR: 

Portugal récupéra de atraso 
cienti'fico, Mariano Gage 

VEtlEZÜElfl: 

Oposiçâo convidada 
a pariicipar em 
palpe contra governo 
O jornal venezuelano "Ultimas 
Noticias" révéla, numa das suas 
ediçôes, que os opositores do 
actual présidente Hugo Chàvez 
foram convidados aiparticipar 
num suposto planqpara 
desencadear um gblpe de 
estado. 

O trabalho, elaborado pela jornalista 
Luisa Alejandra Garcia , confirma 
ainda que em tal aeçâo estavam 
envolvidos diverses grupos, entre eles 
elementos militares. 
O convite foi confirmado pelo actual 
secretârio-geral da AD (Aeçâo 
Democrâtica), Rafael Marin, segundo 
o quai varies simpatizantes daquele 
partido se têm reunido para analisar a 
situaçào actual do pais. 
Ainda segundo Marin, esta prevista 
para o dia 22 uma aeçâo de proteste 
em que "cem mil pessoas farâo sentir 
o mal-estar colectivo que existe contra 
o actual governo". 
Aquele politico afirmou que as acçôes 

a serem desenvolvidas nada têm a ver 
corn a preparaçâo de um golpe de 
estado. 
"Vamos tirar Châvez pela via 
institucional", disse. 
A AD declarou-se convencida de que 
Châvez sofre de um grave problema 
de desequilibrio erhocional, pelo que 
projecta invocar o artigo 233 da 
Constituiçâo da Repüblica 
Bolivariana da Venezuela, que prevê a 
destituiçâo do présidente por 
"incapacidade fisica ou mental 
permanente certificada por uma 
junta médica designada pelo 
Tribunal Supremo de Justiça e corn 
aprovaçâo da Assembleia Nacional". 
Marin alertou Châvez para os riscos 
de nâo admitir a possibilidade de um 
atentado golpista e disse estar a ser 
analisada a hipôtese de o ex- 
presidente Carlos Andrés Pérez 
regressar ao pais. 
Andrés Pérez foi deposto por 
alegadas irregularidades 
administrativas, apôs um golpe 
liderado por Châvez. 

O atraso cientifico português estâ a 
ser "superado rapidamente", afirmou 
em Matosinhos, o ministre da 
Ciência e Tecnologia, referindo que 
Portugal é "o primeiro pais em 
matéria de crescimento de produçâo 
cientifica, desde 1995 até à 
actualidade". 
Segundo Mariano Gago, Portugal é o 
quarto melhor pais no que respeita ao 
crescimento do numéro de 
investigadores e ocupa a primeira 
posiçâo no crescimento de 
doutorados em ciência e Tecnologia. 
Ocupa o segundo lugar em relaçâo à 
taxa de crescimento do orçamento da 
ciência e tecnologia e ao crescimento 
do esforço de investigaçâo e 
desenvolvimento financiado pelo 
Estado em PME. 
Estes indicadores de convergêneia 
real demonstram "capacidade, 
vontade e perseverança" e revelam "a 
força de novas geraçôes de quadros 
cientificos e empresariais", disse o 
ministre da Ciência e Tecnologia na 
inauguraçâo das II Jornadas de 
Inovaçâo e da Feira da Ciência, 
Tecnologia e Inovaçâo. 
Mariano Gago considerou que os 
indicadores sâo uma consequêneia de 
"politicas püblicas consistentes" que 
"nâo hesitam em apoiar, em 

simultâneo e corn a mâxima 
prioridade, a investigaçâo 
empresarial aplicada e a investigaçâo 
fundamental estratégica". 
Sâo politicas que "estimulam o 
enraizamento crescente do 
conhecimento cientifico e a 
internacionalizaçâo da exigêneia, dos 
sens patamares e das suas metas" e 
capazes de "mobilizar geraçâo atrâs 
de geraçâo no combate às raizes do 
atraso nacional". 
As Jornadas de Inovaçâo, a decorrer 
na Exponor, Matosinhos, até sâbado, 
têm por objective "divulgar boas 
prâticas, mostrar as formas reais de 
uma cultura de inovaçâo aberta e 
estimular novos projectos inovadores 
e novas parcerias entre empresas e 
centres de investigaçâo", referiu o 
ministre. 
"Tratamos aqui da inovaçâo nas suas 
prôprias raizes, sem as quais nâo se 
pode sustentar", disse, acrescentando 
que o que se mostra sâo resultados de 
trabalho conjunto de investigaçâo 
cientifica e de desenvolvimento 
experimental praticado por empresas 
e instituiçôes de investigaçâo 
cientifica. 
As Jornadas de Inovaçâo sâo 
organizadas pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia. 

Srande campuha de Outono. 
IMâo perça esta oferta especial e os nasses 
baixos preços para este fantàstico saldo... 

lABHiNG CUSTOMtR TRUST a eORHBEHei SIRCl 194S 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

1785 St. Clair Ave. W. Miei 656-1200 
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Emhaixador de Portugal no Canada visttou Toronto 
O Embaixador de Portugal no Canada, sediado na 
Embaixada de Portugal em Ottawa, Dr. José Luiz 
Gomes, deslocou-se a Toronto em visita de cortesia 
e trabalho. 
Como nâo poderia deixar de ser, o Dr. José Luiz 
Gomes deslocou-se gentilmente às intalaçôes da 
CIRV-fm e da FPtv-SIC, onde se dispos a 
entrevistas sobre a visita e os vârios encontros corn 
entidades oficiais da Provincia do Ontario, do 
Municipio de Toronto e corn a Comunidade 
Portuguesa. 
Começou por falar do seu prazer em ter 
participado na festa do 3o. aniversârio da 
Academia do Bacalhau de Toronto da quai se 
tornou compadre, recordando anteriores 
experiências em Africa, em tertùlias do género que 
considéra de uma grande utilidade para o convivio 
entre as pessoas e a discussâo de ideias. 
Congratulou-se com a quantidade de jovens que 
participaram na festa e preocupou-se em passar-lhes 
a mensagem de que devem integrar-se na vida 
canadiana a todos os niveis, especialmente, no 
campo politico. 
Manteve encontros corn os responsâveis pelos 
Leitorados de Português das Universidades de 
Toronto e York, corn a Coordenadora do Ensino de 
Português no Canada, corn os Conselheiros 
Escolares e também corn as Direcçôes Escolares 
Püblica e Catôlica. 
-E muito importante uma cooperaçâo entre as 
escolas do Magistério e as Universidades, porque as 
Universidades é que irâo em principio dar os cursos 
de Português às escolas do Magistério. Nos temos 
que entrar nessa fase. Decididamente, um professor 
para vir de Portugal, torna-se dificil e é muito caro. 
Temos, também, de tentar chamar geraçôes mais 
antigas até à Universidade, até às escolas, porque os 
que nâo tiveram oportunidade de aprender antes, 
corn os cursos abertos de hoje poderâo 
eventualmente tentar ai um esforço, que séria 
intéressante verificar. 
Entretanto, vamos ter um encontro mais alargado 
no Consulado em que vamos discutir tudo e eu vou 
ouvir, principalmente. Nâo tenho receitas, ninguém 
tem receitas. O Senhor Secretârio de Estado 
prometeu e esta a criar um grupo de trabalho em 
Portugal interministerial metendo o Ministério da 

n Problemas da pele 
n Eczema 
n Sisteirfa genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
o Gripe 
Cl Asma 
Cl Colite 
n Obstipaçâo 
n Diabetes 

n Tensâo alta 
Cl Indigestào 
Cl Depressào 
Cl Artrite 
CI Dores de cabeça e 

enxaquecas 
CI Lumbago 
Cl Ciâtica 
Cl Entorses 
CI Pescoço tenso 
CI Tendinite 
n Neuralgia Trigeminal 

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

1199 DUNDAS ST.,W.^ 

SUITE #4 EM TORONTO i 
Seg. - Sex. 

09h. s 17h. 

Para um CONSULTA BRATIS contacte: 

416-534-0937 

Educaçâo, metendo o Instituto Camôes, etc., para 
ver se por uma vez olhamos para o ensino do 
português e para o português no mundo como um 
todo e, em principio, talvez o Canada possa ser a 
primeira experiência. 
Vou principalmente ouvir. Gostava de sair daqui 
corn alguma coisa feita. Agora, preciso de perceber 
bem o problema, de o discutir e ouvir as pessoas 
interessadas. 
-O Senhor Embaixador vai também encontrar-se 
corn a Senhora Tenente Governadora e Membros 
do Executivo e da Assembleia Legislativa do 
Ontario. Apenas cortesia ou encontros de trabalho? 
-Em Diplomacia a cortesia é sempre trabalho. Nos, 
efectivamente, faremos a visita de cortesia mas 
vamos também trabalhar. Nâo corn agenda 
especial, apenas estabelecer os primeiros contactos 
para depois tudo ser mais fâcil. 
-Fale-nos um pouco das relaçôes bilaterais e de 
amizade entre Portugal e Canada... 
-As relaçôes entre Portugal e o Canada sào boas, 
nâo hâ problemas, pensâmes da mesma maneira 
em relaçâo a muitos problemas, inclusivamente 
problemas internacionais, estâmes muito 
interessados na ajuda püblica ao desenvolvimento; 
principalmente à pobreza, o Canadâ estâ muito 
interessado em Africa, e através do G8 vai ter uma 
iniciativa grande em relaçâo a Africa. A Africa é 
uma ârea que lhes intéressa muito. E, em relaçâo às 
Pescas, hâ uma situaçào, um status quo, de reste 

como sabem as negociaçôes de Pescas, entre outras, 
sâo feitas pela Comissâo Europeia e nâo pelos 
paises, portante, nâo temos problemas corn as 
Pescas porque infelizmente nâo pescamos... 
Relaçôes boas, embora as relaçôes econômicas nâo 
sejam profundas, mas espero que a vinda do 
Senhor Présidente da Repüblica e os empresârios 
que trouxe alguma coisa comece a desenvolver nâo 
sô directamente mas eventualmente até corn 
iniciativas conjuntas neutres paises, 
nomeadamente no Brasil. 
-Esta tarde, visitas à abertura da Semana Cultural 
Açoriana, na Casa dos Açores e, depois um jantar 
na Casa de Macau, o que surpreende um pouco... 
-As Casas de Macau sâo um pouco como as 
Academias do Bacalhau, existem praticamente em 
todo o lado, porque os nossos amigos de Macau 
fizeram aquilo que os portugueses fazem em gérai. 
Vâo para o mundo e fazem o seu café, o seu 
cantinho. Dâ-me muito prazer lâ ir porque é uma 
prova de que os nossos laços se mantêm. E nos 
gostamos de viajar... Estar na Igreja de Cristo-Rei, 
em Mississauga, de manhâ, à tarde passar pelos 
Açores e à noite jantar em Macau e voltar a 
Toronto, nâo é nada mau, depois da 
"bacalhauzada" do dia anterior.-Disse a rir o Dr. 
José Luiz Gomes.- Claro que o que mais me 
interessou foi a possibilidade de me encontrar corn 
os portugueses nos mais variados locais. Preciso de 
conviver e ouvir para conhecer melhor a 
Comunidade. 
-Aproxima-se o Natal e o Fim de Ano, quadra 
familiar. Neste momento tâo triste que 
atravessamos que mensagem quer deixar? 

-Muito obrigado pela oportunidade, embora seja 
um pouco cedo. 
Eu julgo que este Natal vai ser um Natal muito 
especial para todos porque a trauma existe. No dia 
11 de Setembro viveu-se uma situaçào bastante 
diferente. E o Natal, portanto, vai ter um 
significado especial como momento familiar, 
momento de paz, de convivio e de partilha e que 
nos temos que continuar a fazê-lo porque a vida 
continua. Obviamente que vamos pensar muito 
sobre o que aconteceu e o que sera o futuro. Julgo 
que temos que nos compenetrar que o terrorismo 
nâo é uma coisa nova, nâo nasceu no dia 11 de 
Setembro. Tornou-se mais visivel para todos nos 
nâo sô pela monstruosidade da aeçâo mas também 
pelos EUA que ficaram vulnerâveis pois, se 
aconteceu a eles, pode-nos acontecer em qualquer 
altura e em qualquer lado. Isto vai ficar dentro de 
nos por muito tempo, mas temos que nos habituar, 
temos que pensar o que serâ o nosso amanhâ corn 
uma situaçào que é permanente. Nos nâo podemos 
esquecer que o terrorismo potencialmente existe. 
Nos nâo estamos numa luta para destruir sô um 
determinado grupo, temos que construir todo um 
edificio que nos permita alguma segurança, corn o 
mâximo de segurança possivel, corn o mâximo de 
liberdade possivel. E temos de construir a nivel 
internacional porque, por vezes, quanto mais 
religiosos sâo os dirigentes politicos mais dizem 
que isto é uma luta contra o mal, contra do diabo... 
As pessoas têm que assumir que o mal existiu 
sempre, o mal é a outra face do bem, mesmo para 
um cristâo, ou outras religiôes, o mal faz parte da 
condiçâo humana. E desde que existem meios para 
que esse mal se transmita para fora, nos vamos 
viver corn isso. Temos que nos compenetrar que as 
medidas que nos estamos a viver é num estado de 
excepçâo mas estamos a viver uma situaçào nova. 
Portanto, hâ que pensar na segurança cOm a 
liberdade individual a que todos temos direito. E 
abrirmo-nos mais aos outros, para tentarmos 
diminuir de certa maneira os problemas que 
existem no mundo e que assim sâo geradores de 
pequenas subculturas donde saiem entâo os 
terroristas. Terroristas sempre houve, tivémos no 
principio do século os bombistas, os anarquistas, e 
eu julgo que o que hoje existe é uma luta entre 
anarquistas, que é aquilo que nos querem impôr 
alguns e a liberdade. Portanto, voltâmos ao 
principio. 
Entâo o Natal que seja um momento de reflexâo, 
mas reflexâo sem medo, corn realismo , corn 
prudência, e cada vez corn mais sonho! 

E, também corn o sonho a bailar na mente, partiu 
o Embaixador de Portugal no Canadâ, para 
cumprir o resto da "viagem" a que se propos na 
Comunidade Portuguesa de Toronto. 
Boa viagem, Dr. José Luiz Gomes. 
Foi um prazer tê-lo entre nos. 

JMC 
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”0 Anthrax ou Carbûnculo 
nâo é doença nova, estamos 
preparados para a combater” 
Garantia do Dr. J. Carvalho Neto, que visitou 
Toronto a convite da Ervanâria Vitoria. 
Na sua passagem râpida por Toronto, nâo 
deixâmos de registar uma entrevista 
corn O Professor Dr. J. Carvalho Neto, que 
esteve entre nos a convite de Antonio 
Medeiros, proprietârio da Ervanâria 
Vitôria. 
O Dr. Carvalho Neto, como dissemos na 
ediçào anterior, é formado em 
Homeopatia e Bionutriçâo pela North 
West London University e foi o fundador 
do Colégio Internacional de Medicina 
Tradicional e do Instituto de Medicina 
Homeopâtica, em Portugal. 
Naturalmente, o Dr. Carvalho Neto, 
começou por nos falar um pouco de si 
prôprio. 
Dr. C. Neto - Primeiramente, gostaria de 
agradecer a amabilidade corn que fui 
recebecido por esta comunidade, 
sobretudo na pessoa do naturista- 
homeopata Antonio Medeiros. Muito 
dificilmente esquecerei estas pessoas, logo 
que régressé ao continente-. Sobre mim... 
Eu licenciei-me em homeopatia pela 
Universidade North Weste London, uma 
das universidades mais antigas da Europa. 
Logo depois de me ter formado, dediquei- 
me ao ensino e criei o Colégio 
Internacional de Ciências Tradicionais que 
tem como objectivo o ensino de todas as 
prâticas de ciências médicas, menos 
ortodoxas e menos conhecidas. Baseei este 
meu projecto, num longo processo de 
observaçâo. Tenho andado um pouco por 
todo o mundo para observar a qualidade e 
eficiência corn que essas mesmas prâticas 
sào ensinadas. O Colégio que tenho em 
Lisboa jâ existe hâ dez anos e, neste 
momento, tem um serviço de assistência 
gratuito que permite à populaçâo menos 
favorecida servir-se dos conhecimentos e 
dos médicos de uma forma gratuita e, 
simultaneamente, dar treino às pessoas que 
sào formadas de uma forma gratuita. Uma 
das coisas que observei é que a formaçâo 
que Se dâ a estas novas pessoas em todo o 
mundo, é uma formaçâo que passa muito 
pouco pela prâtica - os antigos, ou seja, os 
professores fazem as consultas, os alunos 
observam fora da sala ou via televisâo e 
acabam por nunca ficar corn a prâtica 
desejâvel. Este aspecto depois vai tornar- 
Ihes a vida mais complicada em termos de 
penetraçâo num mercado de trabalho. Se 
a ideia é conseguir servir mais gente e mais 
populaçâo, essa ideia acaba por na prâtica 
nâo ser concretizada porque as pessoas 
saiem cheias de inseguranças e 
dificuldades e nâo a conseguem pôr em 
prâtica. O meu projecto, neste momento, 
passa pela clinica e depois pelo ensino 
porque a partir de um determinado 
momento apercebi-me que nâo conseguia 
chegar a mais gente e entendi que se tivesse 
alunos bem preparados, através de cada 
um deles conseguia chegar a muito mais 
gente. Agora, encontro-me em Toronto 
para ver o que podemos fazer. Fui 
convidado pelo Antonio Medeiros que é o 
porta-voz do Colégio aqui e estamos a 
persar agora iniciar este programa aqui 

dentre de um ou dois meses. 
JMC - Aliâs, segundo fui informado, hâ 
pianos de iniciar uma nova escola em 
Toronto... 
Dr. C. Neto - O primeiro passo é conseguir 
Juntamente corn os profissionais que jâ 
estâo formados e corn os que estâo a 
trabalhar hâ mais tempo fazer um upgrade 
de todos os conhecimentos, levantar e 
melhorar todo esse nivel aqui, para que a 
prôpria comunidade possa beneficiar corn 
isso. O passo seguinte, para dentro de meia 
dùzias de meses e apôs a concretizaçâo 
deste passo, é iniciar uma escola aqui deste 
Colégio Internacional de Ciências 
Tradicionais e fundarmos aqui uma escola 
corn instalaçôes prôprias e iniciar um curso 
de quatro anos. 
JMC - E curioso verificar que a Medicina 
Alternativa estâ a resurgir no mercado corn 
mais força e mais popularidade. O médico 
cientista jâ a aceita corn mais naturalidade? 
Dr. C. Neto - Baseado na minha 
experiência de observaçâo pelo mundo e 
pelos congressos internacionais, verifico 
que houve muitos médicos que 
abandonaram a medicina convencional 
para se dedicarem à medicina nâo 
convencional. Os colegas que tive em 
Milâo - por exemplo, como congressistas, 
praticavam vârias vertentes da medicina, 
eram oriundos de vârios paises - 
abandonaram a medicina convencional 
para se dedicarem totalmente à medicina 
natural. Aqui pretendo demonstrar, 
através de material tecnolôgico, o nivel em 
qne nos encontramos internacionalmente. 
As medicinas naturals em gérai têm aqui 
um papel importante a desenvolver. Tudo 
o que passe de emergêneia médica, do 
bloco de urgêneias, do cuidado intensivo 
para o tratamento da prôpria infecçào do 
dia-a-dia, entre outres, a homeopatia toma 
conta, perfeitamente. 
JMC - Uma vez que estâ em Toronto, 
aproveita para dar algumas consultas na 
Ervanâria Victoria para que possa observar 
o que tem sido feito até aqui. 
Dr. C. Neto - Eu sou uma pessoa que estou 
ao serviço do mundo e qnando me propôe 
um projecto, estou sempre disponivel. O 
Sr. Antonio Medeiros propôs-me essa tipo 
de situaçâo e vou aproveitar para ver todas 
as pessoas que estejam em dificuldades. 
JMC - Por falar em mundo... Surge agora 
uma ameaça de bio-terrorismo através do 
Anthrax... 
Dr. C. Neto - O Anthrax é uma doença, 
conhecida em português por carbùnclo, 
que jâ infestou a Europa - nâo tenho como 
referenda histôrica o reste do mundo, dai o 
basear-me apenas na Europa - vârias vezes. 
Portante, nâo é uma coisa nova, assim 
como a homeopatia que jâ tem cerca de 
duzentos anos. Quando a homeopatia se 
começou a demonstrar mais eficaz foi 
antes do prôprio advento qnimico que faz 
parte da nossa época de pressa. Hoje 
recorremos a antibiôticos corn o objectivo 
de nos “livrarmos” de uma doença 
rapidamente. O que o doente nâo sabe é 

que aqueles sintomas vâo transformar-se 
em algo mais perigoso, uma doença 
crônica. O Anthrax é jâ uma doença muito 
conhecida da homeopatia e que pode ser 
tratada imediatamente. 
JMC - Entâo a preocupaçâo actual é um 
tanto ao quanto exagerada... 
Dr. C. Neto - Nâo haja düvida que o 
Anthrax mata. Hâ necessidade de se 
manter atento corn este surto. E um facto 
que enquanto a medicina convencional 
ainda estâ à procura de vacinas, nôs jâ a 
temos hâ muito tempo porque o 
medicamento homeopâtico funciona 
simultaneamente como vacina e como 
medicamento de intervençào. 
JMC - Lima vez que vai regressar a 
Portugal, que cuidados recomendaria à 
comunidade portuguesa? 
Dr. C. Neto - Neste caso do Anthrax, uma 
vez que foi uma doença que se desenvolveu 
muito a partir dos animais, recomendava 
que nâo tocassem a carne, sobretudo 

vermelhas, até este problema cessar de 
existir. Uma alimentaçâo à base de peixe 
ajuda a levantar o sistema imunolôgico. 
Comam muitos végétais crus, todas as 
coisas que sâo contra-indicadas à saüde 
devem ser evitadas. Diminuam o tabaco e 
o âlcool, assim como todos os estimulantes. 
Quanto mais alto estiver o vigor da pessoa, 
mais dificuldade hâ de serem massacrados 
pelo Anthrax. 

O Dr. J. Carvalho Neto, tal como 
prometeu, vai regressar em breve. 
Vamos desejar que a Escola que 
pretende erguer em Toronto seja uma 
realidade para bem de todos. 
Agradecemos a sua disponibilidade e 
simpatia. 
Ficamos aos dispôr. 

JMC/Ana Fernandes 

IGREJA CARISMA 
Reverendo 

Tony Silveira 

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

LONDON 
IGREJA: 245 CLARKE RD 
Phone/Fax>. (319) 858-3028 
Pastor Joâo Baùsta D. da Silva 
Email: jbds<§carismachurch.com 
Sâbado 6;{X) PM Quinta 7:30 PM 

H A M I L T 0 
Catedral Carisma 
280 Main Street East 
ESCJRITORIOS (SEDE): 
16 West Ave S- - 
Hamilton, Ontario, L8N 2S1 

EM PORTUGUÊS 
Domingo 11 :CX) AM 
Terça e Sexta 7:30 PM 
IN ENGLISH - Sunday 9:30 
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http://www,carismachurch.eom - Email: tony<^ 
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V Semana Cultural Açorlana 
^^Açorianidade - O Homem, A Obra, O Tempo e A Distância” 
PROGRAMA 

0 PCCM jà 
funciona nas 
novas instalaçôes. 
Parabéns! 
O "The Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga"-PCCM, 
jâ funciona normalmente nas 
suas novas instalaçôes, no 53 
Queen Street North (Britannia 
e Mississauga Road), em 
Mississauga. 
O telefone, é: 905 286-1311, o 
Fax: 905 275-1999, o E-mail: pccp@idirect.com e, na 
internet: www.pccmississauga.com 
Sâbado, dia 10, "Open House" com o conjunto 
Eclipse. Entrada gratis. 
No Domingo, dia 11, Festival de Folclore e, vinda 
de Portugal, a fadista Alice Pires, que sera 
acompanhada por Paulo Valentim e Clemente 
Diogo. 
No Sâbado, dia 17, Baile dos Açores, corn o 
conjunto Português Suave. 
A partir daqui, o PCCM começa corn as 
comemoraçôes do 27o. Aniversârio. Sexta-feira, dia 
23, pelas 19h00, "Porto de Honra" na sede-social 
seguido de variedades com artistas locals. 
Domingo, dia 24, às 19h00, jantar comemorativo 
dos 27 anos de existência do PCCM. Animaçâo 
musical a cargo do Conjunto Panteras. 
Para informaçôes e réservas, contactem a Jenny 
Martins, pelo telefone: 905 286-1311. 
As nossas felicitaçôes ao "The Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga" pelas novas instalaçôes e 
pelo aniversârio. 

Na Casa dos Açores, em Toronto, realiza-se de até 
dia 10 de Novembro, a "V Semana Cultural 
Açoriana". 

Quinta-feira, dia 8: O TEMPO. Às 17h30, 
inauguraçâo da exposiçâo "Caligrafias Açorianas", 
no Consulado de Portugal. Às 19h30,"500 Anos de 
Presença, Contactes Histôricos na Terra Nova e 
Saga dos Bacalhoeiros Açorianos", palestra pelo 
Professor Dr. José Carlos Teixeira. "Açores Meu de 
Cada Dia", intervençào de Adelaide Vilela. Depois, 
actuaçôes dos artistas Rita Melo, Stephanie 
Campos e Diane Campos. Para finalizar a noite, 
apresentaçào do livre e trabalho discogrâfico de 
Adelaide Vilela, "Versos do Meu Jardim". 
Sexta-feira, dia 9: A DISTÂNCIA. Às 18h00, 
lançamento do livre "Dedicadamente Tua", da Dra. 
Armandina Maia, no Portuguese Book Store. Às 

Um incêndio destruiu em Matosinhos uma antiga 
fâbrica de conservas, provocando uma intensa 
nuvem de fumo, disse fonte dos Bombeiros de 
Leixôes. 
Segundo a fonte, o incêndio deflagrou cerca das 
16:45, por motives ainda nâo apurados, na antiga 
fâbrica "Boa Nova", cujas instalaçôes estavam a 
ser desmanteladas, nâo tende poste em causa 

19h30, "Os Irmâos Corte Real- Factos e Mitos", 
pelo Dr. Onésimo de Almeida. A seguir, a Dra. 
Aida Baptista faz a apresentaçào do trabalho do Dr. 
Onésimo de Almeida e, segue-se, o lançamento do 
livre do Dr. Onésimo de Almeida, "Viagens na 
Minha Era". Por fim, actuaçôes de Mano Belmonte, 
Misty e Luciana Machado, acompanhados por 
Manuel Moscatel e Januârio Araüjo. 
Sâbado, dia 10: ENCERRAMENTO. Cerimônias 
de encerramento corn 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 Institute 
Camôes. Fim-de-festa corn actuaçôes de Àlvaro 
Manuel, Gilberto Pereira, Mikâ, Violas da Terra e 
uma prova de Alcatra à Terceirense. 
Para mais informaçôes: 416 603-2900. 

qualquer edificio das proximidades. 
A queima de ôleos, gorduras e papéis acumulados 
no interior das instalaçôes da fâbrica provocou 
uma intensa nuvem de fumo que cobriu as 
habitaçôes vizinhas. 
A fonte garantiu que, em momento algum, o 
incêndio, que jâ se encontra circunscrito, pôs em 
risco qualquer outra estrutura além da que ardeu. 

Alice Pires 

Matoslnhos: Incêndio destrêi antiga 
fàhilca de conservas "Boa Nova" 

PORTUGAl ,14‘ 
Canada e EUA XUMI 

S. Paulo e Rio de Janeiro .15c, Aiemaniia, França, Ingiaterra 

Telefone jâ: 1888-219-3528 eu 905-619-2598 
FALAMOS PORTUC3UÊS 

• Tarifas baixas para qualquer parte do mundo. 
• Nâo hâ minimos mensais. 
•As chamadas sâo directas 24 horas por dia 7 dias por semana. 
• Temos central propria, em 15 rainutos poderâ ligar para qualquer parte 
do mundo. 

• Ligue-se a www.rapid-teLcom e saberâ tudo referente às suas chamadas 
e custos. 

• Se efectuar o pagamento dentro da data especificada na factura 
beneficiarâ de um desconto qtiè automâticamente faz as suas tarifas de 
longa distancia ainda mais baixas. 

• Durante aa hotm de expediente nâo hâ mâquinas a responder, existe 
sempre lâm repjfesenfatUe, 

• Falamost a ma lin^a. - ' 

J, 2* a d'feira - 9am - 6pm 

Garantia de 
satiafaçâo absoluta 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

Este Outono 

procure todas as 
mobilias para o 

seu lar em: 

Tramnn 
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As VAIMTABENS QUE TEM EM 5ER NOSSO CLIEIMTE; 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar corn RAPIDez para a familia, em qualquer 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID 
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Sex1:a-feira, dia S 
-Jantar de S. Martinho e noite de Fados no First Portuguese, com inicio as 
20h00. Info: 416 531-9971. 

Sàbado, dia 
-Festa de Sâo Martinho no Canadian Madeira Club, com jantar, müsica, 
cantanhas e vinho. Réservas: 416 656-5959 ou 533-2401. 
-Baile de Sâo Martinho na Casa do Alentejo, corn jantar e muitas castanhas. 
Müsica corn os Sequência. Info: 416 537-7766. 
-O Arsenal do Minho, em Toronto, realiza a Festa de S. Martinho, às 19h30, 
corn 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. 
-Baile das Castanhas do Amor da Pâtria na Igreja de Sta. Helena, com Maria 
& Jerry, Rancho Folclôrico Amor da Pâtria e Chamarrita. 
Info: 416 535-2696’. 
-Baile de S. Martinho, no Graciosa C Centre, com os Asas do Ritmo. 
-Sàbado e Domingo, Festas de Sâo Martinho e abertura das comemoraçôes do 
aniversârio do Portuguese Cultural Centre of Mississauga. Parabéns! Info: 905 
275-1999. 
-Magusto de S. Martinho da Associaçâo Cultural do Minho, no 1 Robina Ave., 
na Oakwood e St. Clair, em Toronto. Jantar regional e momentos tradicionais. 
Info; 416 781-9290. 
-Baile de S. Martinho, corn o conjunto TABU, no Angrense de Toronto. 
Castanhas para todos. Info: 416 537-1555. 
-A Associaçâo Migrante de Barcelos realiza a festa de S. Martinho, no 
Lithuanian House, com animaçâo musical e actuaçôes do Grupo de Cantares 
da Associaçâo, corn cantares tradicionais do Baixo Minho. Info: 416 530-1662. 
-Comemoraçâo do 3o. Aniversârio do Rancho Folclôrico do Peniche C.C. de 
Toronto, na Igreja de Our Lady Queen of Croatia (Dufferin Mall). Jantar, 
Folclore e baile. Info; 416 536-7063. 
-No Vitôria de Setübal, canja à portuguesa, castanhas e milho cozido, entrada 
grâtis 

Domingo, dia 1 1 
-Exposiçâo de moedas, notas e selos, na sede-social do Sporting Clube 
Português de Toronto, entre as 09h00 e as 16h00. Às llhOO terâ lugar um 
sorteio para as crianças présentes. Informaçôes, contactando o coleccionador 
e activista Antonio Cruz, pelo telefone: 416 294-9266, ou o seccionista Rui 
Ribeiro: 284-8275. 

Sabado, dia 17 
-"V Jantar de Convivio Familiar de S. Roque", no Portuguese Community 
Centre Hall, em Brampton, com inicio às 19h00. Variedades e müsica para 
dançar. Info; 416 265-7484. 

flVIflÇfiO: 

Primeiro ministro belga 
anuncia companhia aérea, 
que substitui Sabena 
o primeiro-ministro belga, Guy 
Verhofstadt, anunciou a criaçâo de uma 
nova companhia aérea belga que "sera 
baseada em Bruxelas" e corn a quai "o 
Estado belga nào terâ nada a ver". 
Segundo Verhofstadt, esta nova 
companhia terâ um capital de 200 
milhôes de euros, 155 dos quais 
"trazidos por 12 bancos ou grandes 
empresas belgas" e 45 "por sociedades 
de investimento regional" do pais. 
Assegurou aos jornalistas que a nova 
companhia, cujo nome nâo foi 
avançado, séria lançada "o mais 
depressa possivel". 
Utilizarâ a DAT, uma filial da Sabena, 
como "plataforma de lançamento" e 

concentrarâ as suas actividades sobre a 
Europa e a Africa, acrescentou o 
primeiro-ministro. 
O ministro das Participaçôes Püblicas, 
Rik Daems, anunciou por seu lado que 
a falência da Sabena e a criaçâo de uma 
nova companhia aérea se saldaria pela 
supressâo de cinco mil a seis mil 
empregos dos cerca de 13 mil do 
universo Sabena. 
A nova companhia empregarâ duas mil 
a 2.500 pessoas, mas permitirâ o 
prosseguimento das actividades de 
certas filiais da Sabena no dominio da 
manutençâo ou dos serviços, o que 
salvaria milhares de empregos 
suplementares, segundo Daems. 

    

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

yd AtlÜÔ Aü àlJ^yjÇÜ 
m ©BWdJMQŒiABI 

Visite Joe da Costa 
eaproveiteo 
SÀLD0DCS.WINI10 
até dia 10 de Novembro. 
Liquidaçâototaidosmodeios 
de 2001! 

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

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chose da nova carrinha ‘‘cozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a porte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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SANTAMARIA mais e melhor 
Hà magia entre a 
juventude e os 
SANTAMARIA! 

Filipa Lemos e os seus companheiros 
nao se esforçam para conquistar 
quern os vê e com eles canta porque, 
hà muito, jâ fizeram essa conquista. 
Sâo electrizantes. 
Basta referenciar o nome 
"SANTAMARIA" e, todos os 
présentes, movidos por mola invisivel, 
gritam e saltam, sem freios... 
Este ano, dia 4 de Novembro - 
exactamente um ano apos a primeira 
visita!-, na magnifica e cheia sala de 
lestas do Mississauga Convention 
Centre, em Mississauga, aconteceu o 
mesmo ou, talvez, mais! Julgâmos, 
pessoalmente, MAIS e MELHOR! 
Os "Santamaria" estào cada vez mais 
"maduros", senhores absolutos do 
palco, conscientes que o seu "produto 
musical" tern tudo o que é 
honestamente necessârio para 
cumprir a missio junto dos seus 
admiradores. Nao especulam, nao 
"vendem" mensagens, nao procuram 
dar mais do que têm e podem. E têm 
muito para dar. E podem bastante. 
Os manos Lemos -Tony e Filipa-, bem 
mentalizados e acompanhados, 
souberam aliar corn sacrificios e 
muito querer, a escola e a müsica. O 
Tony Lemos é Engenheiro e a Filipa, 
termina este ano o seu curso superior. 
Outros jovens da banda, estudam. 
Dai, o continuo sucesso, amizade e a 
confirmaçâo das conquistas feitas. E a 
certeza de termos por mais anos a 
Banda SANTAMARIA. 
Sempre a correr, logo apôs o grande 
espectâculo, conversâmos com a 
simpâtica Filipa Lemos, a 'voz' dos 
Santa Maria: 

-Sim, foi mais um ano de sucesso, 
felizmente-Começou por mencionar 
Filipa Lemos- A nivel escolar as coisas 
estào a correr muito. bem, vou acabar 
o meu curso este ano. A nivel 
profissional também, os ùltimos 
trabalhos da Banda Santamaria jâ 

atingiram a dupla Platina. Hoje 
tivémos a oportunidade de verificar 
que aqui no Canada este nosso novo 
trabalho estâ a resultar bem o que é 
extremamente importante. 
-Como conseguem tanto êxito corn as 
vossas cantigas, para além do talento, 
da estrelinha da sorte, etc.? 
-Talvez o factor sorte seja o mais 
importante... Outra coisa que acho 
importante e que nos tentamos ter o 

mâximo possivel de contacte directe 
corn o pùblico. Eu acho que as 
pessoas têm necessidade de 
conviverem corn o artista de uma 
forma mais prâtica para satisfazer as 
suas curiosidades, para ficarem a 
conhecer directamente o artista, para 
sentirem que somos iguais. 
-Uma mentalidade da época que vos 
permite até manter o mesmo grupo 
de pessoas hà muitos anos...? 

-Sim, para nos tem sido importante 
acima de tudo porque, como é lôgico, 
nem sempre a vida é um mar de rosas. 
Conseguimos manter um clima de 
coesào e grande uniâo entre nos, 
somos todos grandes amigos, um 
deles é meu irmâo, o Tony como tal 
toda a équipa que estâ corn os 
Santamaria neste momento é uma 
équipa muito familiar, por isso as 
coisas têm resultado tâo bem até hoje, 
por haver o mesmo tipo de 
cumplicidade de todas as pessoas que 
exercem os diferentes trabalhos. Nos 
somos 5 pessoas que damos a cara ao 
grupo, mas para que as coisas possam 
resultar, hâ uma série de trabalhos de 
outras pessoas que andam connosco 
diariamente, por isso tudo corre bem 
e calmamente. 
-Vamos em breve ter a Dra. Filipa 
Lemos, mas os Santamaria nâo vâo 
parar? 
-Sim!-Respondeu corn uma sonora 
gargalhada.- Mesmo formada, vou 
continuar nas cantigas até quando as 
pessoas quiserem. E lôgico que 
pretendo exercer urh dia a profissâo 
para a quai estudei, de Psicôloga, com 
mais àvontade, sem tanta euforia, 
sem tanta indefiniçâo a nivel do^ 

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

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

em 

EXPERIENCIA E HONESXroADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

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

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

M6H4G9 
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► profissionalismo... O trabalho nos 
Santamaria implica grande 
disponibilidade da minha parte e dos 
colegas, todos eles têm outras 
opiniôes e formaçôes, mas eu acho 
que com algum esforço e boa vontade 
as coisas acabam por correr de feiçâo. 
-Gostava que pudesse transmitir aos 
mais novos essa vossa capacidade de 
estudar, finalizar os cursos e, 
paralelamente, dar a volta ao mundo 
corn os Santamaria! 
-Eu termino este ano o meu curso e o 
meu irmâo é Engenheiro Civil. Eu 
acho que para as pessoas poderem 
relacionar as duas coisas, que sâo 
coisas complicadas e que requerem 
muita disponibilidade de tempo de 
qualquer pessoa que esteja a tirar um 
curso e ao mesmo tempo que esteja 
relacionada corn qualquer projecto 
que tenha êxito em qualquer lugar do 

mundo, nomeadamente como nos 
corn as coisas de facto nos correm 
muito bem. Para além de tudo tem 
que baver um certo esforço dos nossos 
familiares e dos nossos amigos para 
nos darem um certo incentivo para 
que as coisas possam continuar. Essas 
pessoas que nos rodeiam obviamente 
têm um papel fundamental para que 
nos possamos chegar a determinadas 
alturas mais “setressantes” e possamos 
distinguir os dois campos que sâo de 
facto bastante diferentes um do outro. 
-Poder desabafar é importante? 
-Sim, eu acho que isso é um dos 
pontos importantes e mesmo dentro 
do grupo temos mantido isso porque 
grande parte dos elementos da Banda 
sâo estudantes, tem sido complicado, 
muitos de nos estudamos à noite nos 
Hoteis, no carro, onde calhar, e sô 
mesmo corn muita força de vontade 

se consegue. Costumo dizer, 
ninguém tem falta de 
inteligência, o que eu acho é que 
as pessoas têm de a cultivar. 
Filipa Lemos e companheiros 
deixaram uma saudaçâo muito 
amiga a todos e o desejo de um 
Natal feliz e Ano Novo 
prôspero, dentro das 
circunstândas. Até p'rô ano! 

O espectâculo teve inicio corn 
uma primeira parte corn a 
"prata da casa". Dos EUA, o 
empresârio e proprietârio da 
Golden Records, Manuel 
Barbosa, trouxe-nos o jovem 
Jorge Pereira que, corn um 
punhado de cantigas populares. 

encheu a sala de ritmo de arraial à 
portuguesa, dispondo bem os 
présentes para a restante 
programaçâo. E um jovem simpâtico 
que sabe estar em palco e conviver 
corn o püblico. 
Seguiu-se a nossa Sarah Pacheco, 
cada vez mais bonita e elegante, a 
cantar e a encantar corn as suas 
bonitas cançôes. Em duas das 
cantigas, Sarah Pacheco fez-se 
acompanhar por um formoso 
quinteto de bailarinas que deram 
mais beleza ao conjunto, embora nâo 
tivesse dado tudo no que reseita à 
coreografia devido ao reduzido 
espaço que dispos. Sarah Pacheco, 
tem asas para voar e razôes para 
sonhar. 
O Domingo, 4 de Novembro, nâo vai 
ser esquecido tâo cedo. 

JMC 

Juros de hipotecas (mortgages)^*^ 

1 ano 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 Comunitàrio 
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 I 

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

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

ou faça-nos uma visita 

Sujeito a alteraçâo sem aviso prévio. ESTABLISHED 
1966 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitàrio Luso-Canadiano 

1199 Dimdas Street West Toronto, On M6J1X3 
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WM Hm & Imo raiiMi 

nemum 
A dupla Ana Maria & Tony Parente, de boa memôria, voltou a gravar! 
Pelo menos, aqui em Toronto, nunca mais tivemos noticias, desde o célébré tema "Boa 
Gente" que, recentemente, os Starlight fizeram renascer. Jâ la vâo 30 anos? 
"Que importa ser da Madeira, Açores ou Continente, o que importa é que sejamos 
BOA GENTE", e o resto sâo cantigas! 
Ainda bem que recebemos mais um trabalho da dupla Ana Maria e Tony Parente, de 
seu nome genérico "Siga a Rusga", onde se recordam temas como "Bom dia 
português", "Vai aos Açores" e "A Oliveira", entremeadas corn novos e felizes temas do 
Tony Parente, tais como "Eu nasci para fadista", "Bom pessoal", "Müsica portuguesa", 
"Malta de França", "Vamos este ano a Portugal" e "Hoje hâ festa". Tony Parente tem a 
colaboraçâo de José Crispim e de Nuno Meireles nos trechos "O Emigrante" e "Ilha 
Terceira", e duas cançôes em inglês "You 're My World" e " Stand by your man", dos 
autores Bindi, Paoli e Sugmon, na primeira, e B. Sherril e T. Winette, na segunda. 
"SIGA A RUSGA", um CD recheado de boas cantigas, bem cantadas e executadas, 
corn produçào e arranjos do prôprio Tony Parente. 
Tony Parente, um amigo das cantigas de Portugal, um autor, compositor e müsico de 
talento, que gostariamos de ouvir mais vezes. Siga a rusga... 

Wt/AL=azLlS 
chega-nos corn "Saudades de Voce" 
O irreverente Marcus gravou de novo. Agora, numa edicâo cuidada da 
Vidisco, Marcus oferece aos seus fâs a gravaçào "Saudades de Você", um 
tema romântico-ritmado da autoria do Lucas e do prôprio Marcus. Alias, 
Marcus ainda assina os trechos "Meu Amor (mi amor)", "Bum Bum", 'Jura- 
me", "Vem Dançar", "Loirinha" e "Juliana", em alguns casos em parceria corn 
Gen Rubin, Lucas e Kike Santander. 
A produçào é do Marcus (ou Marcos?), com gravaçào na estaçào de som 
"Recife-Bate-o-Pé", a cargo dos técnicos Titio e Tovinho. 
Um bom trabalho do Marcus/Marcos (vêm sempre ambas as formas no 
mesmo trabalho...), corn o romântismo, ritmo e as diabruras de sempre. Mas, 
diga-se em abono da verdade, cada vez corn mais qualidade. Nào percam este 
"Saudades de Você", do simpâtico Marcus/Marcos...! 

"II kLti [• liait Ituaiaa" 
de Eduardo Mourato 
O nosso compatriota Eduardo Mourato, hâ muito radicado no Canada, um 
apaixonado das cantigas e dos Açores, tem escrito varias cantigas através dos 
anos que, escutadas por amigos, têm sido elogiadas. Assim, e por pressào dos 

familiares e amigos. 

m 

Eduardo Mourato juntoi 
O "seu punhado" de 
cantigas e gravou-as, cor, 
arranjos musicais de Jos 
Campos. 
Este CD, feito corn 
amadorismo puro e 
paixào, tem 7 cantigas 
bem arranjdas e cantada 

. corn O sotaque da ilha d( 
origem. 
Escutem "O Mar dos 
Açores", "Os Pescadores' 
"Foi um Engano", "Vou 
Voltar", "Maria Anabela 
"A Nossa Màe" e "Gente 
Hospitaleira", corn os 
"ouvidos além na raiz" e 
vào gostar... 
Letras e mùsicas do 
prôprio Eduardo 
Mourato. 

2001 Grand Cherokee LTD 
ft)f)3nrweiî3,y'iMaedw opWB‘471 

'l'S'ftaiWijwitwsys’Cfiwwheâs 'cwearw 
irtfji) sK*€/s ' lO asc tfâhjef e w» TOB 

97 Blazer LS 

96 Blazer LT 
MIy loaded- w/leÉsr'CO 

2001 Sebring LXI Coupe 
' 2 J ' Uy üsiK, ÎS i • i< • 4 s» ' autwK • a* s» ' 
iM ws 'iaYstas 'fm'snnxt 'amtarassa 

iscjHi/gimm Aos preços dos carros novos devem acrescentar-se a 

licença, frété, ADM, PDE e todas as taxas 

YOUR STORE «»1 

YOUR toOWWTOWW MIWIVAM STORE & YOW DWtlTOWN MiNiVÀW STORE & YOUR t)OWNTOWM WHNWiW STORE @ YOUR DOWNTOWN KUWIVAK STORE 

0 
a 
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Happy Travellers e CIRV-fm reallzam O seu ibradicîonal 

i 
JÎ 

Visite a Happy Traveiiers 
na Gaieria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont, em Toronto 

CiRV 
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 
"D ¥7'T»T'TT»T A "r\y~VmrT1ATT/~l A TATA I 

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 KIA Downtown 
416861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

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

fotografia. "hipotese de aigumas restriçôes. Contacte o dealer para mais informaçôes. 

FRONT ST. 

RICHMOND ST E, 

5*5*5 
EXTRA 

5-\yeair/100,000 Ikinni 
comprehensive 5-year/100,000 km 

limited powertrain and 5-year unlimited km 

and perforation warranties 24 hour roadside 

assistance for 5-year /100,000 km** 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

Oi^OGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

V 

Um sonho tornado 
REAIIDADE! 

wsneaioja 
BOBERS VIDEO 

mala peito de si. 
levaMea 

Caixa Digital 
e mande acthiar 

0 neve Canal 
Estival Ponuguês 

TV-SIG. 

O ROGERS 
Digital Cable 

Esta grelba de programeçâo^ 
  

Sàbado 
3 

06:00 - FPtvJornal 

07:00 - Zip Zap 

08:00 - SIC 1°Jornal 

09:00 - Malucos do Riso 

09:30 * Cantigas da Rua 

10:30 - Curto Circuito 

13:00 - Minas e Armadilhas 

14:00 - Ganância 

15:00- SlC2“ Jornal 

16:00 - Koites Marcianas 

-/V; 

51^ Feira 

i:00 - FRv Jornal 

^00 - SIC 10 Horas 

kOO - SIC 1°Jornal 

kOO ^ Receitas do Dia 

kOO - Fàtima topes 

l:00 - Juiz Decide 

l:00 - Sofa Vermelho 

!:30 - Ora Boias Marina 

kOO ■ Médico de Famüia 

kOO - Ganância 

kOO - SIC 2^ Jornal 

>:00-SOSSIC 

>:30 - Conversa Afiada 

k30 - Fictieiros Ciinicos 

1:00 « Receitas do Dia 

1:00 - FRv Jornal 

1:00 - Ganância 

1:00- SIC 2° Jornal 

im - SOS SIC 

k30 - Conversa Afiada 

1:30 - Ficheiros Ciinicos 

):00 - Médico de Familia 

06: 

07: 

08: 

09: 

10: 

11: 

12: 

12: 

13: 

14: 

15: 
16: 

16: 
17: 

18: 
19: 

20: 

21 

22 

22 

23 

00 

18:00 - Portugal Radical 

19:00 - FPlv Jornal 

20:00 - Ganância 

21:00- SIC 2” Jornal 

22:00 - Herman SIC 

Domingo 
4 

06:00 - FPtv Jornal 

07:00 - Zip Zap 

08:00 - SIC 1° Jornal 

09:00 - Trapalhoes 

10:30-CurtoCircuito 

13:00 - Minas e Armadilhas 

14:00-Ganância 

15:00 -SIC 2“ Jornal 

16:00 - Herman SIC 

18:00- Ltnha da Frenîe 

(Desporto) 

19:00-FPtv Jornal 

20:00 - Ganância 

21:00 - SIC 2“ Jornal 

22:00 -Noites Marcianas 

B ° Feira 
s 

00 - FPlv Jornal 

00- SIC 10 Horas 

00- SIC1°Jornal 

00 - Receitas do Dia 

00 - Fâfima Lopes 

00 - Juiz Decide 

00 ? Sofa Vermelho 

30 • Ora Boias Marina 

;00 - Médico de Familia 

:00-Ganância 

;00 - SIC 2“ Jornal 

:00 - Cuidado Aparêneias 

:30 - Ponto de Encontro 

:30 - S. Bêlas Ailes 

:0Q -Receitas do Dia 

:00 -FRv Jornal 

:00 - Ganância 

:00 - SIC 2° Jornal 

:00 - Cuidado Aparêneias 

:30 - Ponto de Encontro 

:30 - S. Belas Arles 

:00 - Médico de Familia 

Ganância 

ta. vlâa sempre 
da para rir» :eatar 
com rpTV-stc é 
lodi spans aval: p&xra . - 
mancep o bom Ininoir) 

Noticiarlos 

Acompanhe FPTI^SIC. 24 horas nor dia 
Para mais detalhes ligue para CimHhi: 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÂO 

"O TOP DOS TOPS ESTA NO FPJV-S/C" 

Feira 
B 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 
12 
13 

14 

00 - FPtv Jornal 

00- SIC 10 Horas 

00 - SIC 1°Jornal 

00 - Receitas do Dia 

00 - Fâtlma Lopes 

00 - Juiz Decide 

00 - Sofa Vermelho 

30 - Ora Boias Marina 

:00 - Médico de Familia 

:00 - Ganância 

>:00 - SIC 2° Jornal 

:00 - Linha da Frente 

(Desporto) 

f:00 - Noites Marcianas 

kOO- FPtvJornal 

1:00 - Ganância 

1:00 - SIC 2° Jornal 

kOO - Noites Marcianas 

3“ Feira 
6 

06:00 - FPtv Jornal 

07:00- SIC 10 Horas 

08:00- SIC 1°Jornal 

09;00 - Receitas do Dia 

10:00 - Fâtlma Lopes 

11:00 - Juiz Decide 

12:00 - Sola Vermelho 

12:30 - Ora Boias Marina 

13:00 - Médico de Familia 

14:00 - Ganância 

15:00 - SIC 2“ Jornal 

16:00-MundoVIP 

16:30 - Bairro da Fonte 

17:30 - EXIT 

18;00 - Receitas do Dia 

19:00 - FPtvJornal 

20:00 - Ganância 

21:00- SIC 2“ Jornal 

22:00 - Mundo VIP 

22:30 - Bairro da Fonte 

23:30 - EXIT 

00:00 - Médico de Familia 

V 

w: 

Feira 
7 

06:00 - FPtv Jornal 

07:00 - SIC 10 Horas 

08:00 - SIC 1° Jornal 

09:00 - Receitas do Dia 

10:00 - Fâtima Lopes 

11:00 - JUIZ Decide 

12:00-Sofa Vermelho 

12:30 - Ora Boias Marina 

13:00 - Médico de Familia 

14:00 -Ganância 

15:00-SIC 2» Jornal 

16:00 - Conversa da Treta 

16:30 - Querido Professor 

17:30 - Mar Portuguex 

18:00 - Receitas do Dia 

19:00 - FPtvJornal 

20:00 - Ganância 

21:00- SIC 2° Jornal 

22:00 - Conversa da Treta 

22:30 - Querido Professor 

23:30 - Mar Portuguex 

00:00 - Médico de Familia 
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Cogumelos combatem 
problemas de sadde 
"Portugal nem sonha corn as 
perspectivas medicinais dos 
cogumelos", disse à Lusa Xavier 
Martins, o orador da palestra, 
que serviu para divulgar as 
utilizaçôes dos fungos no 
tratamento de varias doenças em 
paises como a China, a Coreia, a 
Russia ou mesmo os Estados 
Unidos. 
O orador, que se tem dedicado 
ao estudo destas espécies e 
fundou a associaçâo micologica 
A Pantorra, rejeita a 
denominaçâo de "medicina 

intestinal, têm excelentes 
propriedades imunolôgicas, ou 
seja, estimulam o sistema 
imunitârio contra as agressôes a 
que o organismo esta sujeito e 
conseguem bons resultados na 
reduçâo dos niveis do colesterol", 
explicou. 
Estes sâo apenas alguns 
exemplos das propriedades 
medicinais de certos fungos, mas, 
se alguém pretender fazer um 
"tratamento" recorrendo a esta 
alternativa, Xavier Martins nâo 
conhece "ninguém, em Portugal, 

Os cogtmelos têm capacidades medicinais 
surpreendentes no combats a problemas 

de saùde tâo distintos como o 
colesterol ou o desenvolvimento de um 

tumor, de acordo corn um estudo 
apresentado este fim-de-semana no 
congresso micologico, em Mogadouro* 

alternativa" para estas prâticas, 
preferindo denominâ-la 
medicina oriental. 
"Os cogumelos sâo excelentes 
reguladores do trânsito 

que possa dar essa orientaçâo". 
Para este estudioso a explicaçâo 
para esta lacuna reside no facto 
de se tratar de uma medicina 
paralela, diferente da cultura 

ocidental. "Estamos enquadrados 
num determinado tipo de 
sociedade que tem as suas regras, 
o que nâo significa que as outras 
nâo possam encaixar-se na 
medicina ocidental", considerou. 
Outra razâo apontada por Xavier 
Martins para o alheamento em 
relaçâo a esta alternativa é o que 
denomina "micofobia": "As 
pessoas têm medo dos 
cogumelos", especificou. 
Cautela é o que o orador 
continua a recomendar porque, 
apesar das qualidades destas 
espécies, muitas delas sâo 
mortais, devido à sua toxicidade, 
o que torna os cogumelos numa 
comida de risco para aqueles que 
nâo sabem distingui-los. 
"Hâ que saber muito bem o que 
se esta a corner e nâo é comendo 
um quilo de cogumelos que se 
consegue algum resultado 
medicinal", alertou. 
"Usos e abusos" foi o tema do III 
Congresso Micologico 
Transmontano. 

Café e chocolate em exagero 
preiudicam idosas 
O consumo exagerado de café e 
chocolate pode ser prejudicial 
para os ossos de mulheres idosas, 
sobretudo aquelas que 
apresentam uma mutaçâo 
genética especifica. 
Uma équipa da universidade 

estadual de Washington estudou 
mulheres corn idade média de 71 
anos e descobriu que as que 
consumiram maior quantidade 
de cafeina apresentaram, apôs 
très anos, uma densidade 
minerai ôssea muito menor do 

que aquelas que ingeriram 
pouco. 
As mulheres que tinham uma 
alteraçâo especifica nas duas 
copias do gene do receptor de 
vitamina D estavam ainda mais 
sujeitas a sofrer perda ôssea. 

Nave "Odisseia" em Marte: 
primeiras imageos do gelo 
A nave "Odisseia", que chegou hâ 
uma semana a Marte, onde 
entrou em ôrbita, depois de um 
viagem de seis meses em que 
percorreu 460 milhôes de 
quilômetros, jâ enviou as 
primeiras fotografias do planeta 
vermelho, que mostram uma 
superficie de 900 quilômetros do 
seu hemisfério sul. 
As imagens, de grande qualidade 
apesar dos aparelhos de mediçâo 
da nave norte-americana ainda 
nâo estarem a funcionar em 
pleno, confirmaram a grande 
capacidade em "visâo nocturna" 
que dispôem os seus aparelhos, 
disseram ontem fontes da NASA. 
Sâo imagens técnicas obtidas 
através de sensores 

infravermelhos, que 
proporcionam, em falsa cor, um 
mapa das temperaturas da regiâo 

fotografada, onde as 
temperaturas atingem 120 graus 
negatives. As imagens captadas 
agora mostram uma superficie 
polar em regressâo à medida que 
aumenta o verâo marciano, 
composte por diôxido de carbone 
gelado, no Pôle Sul de Marte. 
Jorge Dias de Deus, professor de 
Fisica do 1ST, pensa que "formas 
de vida desenvolvidas, 
inteligentes nâo existem e m 
Marte. Todos os mitos da vida em 
Marte sâo reliquias dos finais do 
século XIX, começos do século 
XX. Se queremos encontrar vida 
no sentido de vida inteligente, 
contactâvel, possivelmente 
teremos de sair dos planetas do 
sistema solar". 

WWW. 
SITES 

□ESCOBERTA 
cleverisland.sapo.pt 

Nesta ilha virtual, dedicada às crianças corn 
idades entre os très e os oito anos, os mais 
novos podem encontrar diversâo, 
passatempos e materials de aprendizagem. 
Uma verdadeira ilha das descobertas. O site 
apresenta um ambiante colorido e ilustrado, 
corn varias imagens e onde se vive o 
imaginàrio de uma ilha. 

ESPAÇO 
V7WW. t echnosphere. org. uk 

Neste site tudo o que se vive é virtual mas, à 
semelhança do mundo fi'sico, aqui as 
criaturas também nascem, comem, morrem, 
procriam e até namoram. Aqui é possivel 
interagir corn o mundo virtual através do 
correio electrônico, mediante a utilizaçâo de 
uma password. 

MÜSICA 
www.space. £m 

Um site especialmente dedicado aos 
amantes da müsica electrônica e de dança. 
A Space.fm nâo utilize antenas para 
transmitir nem tem frequêneia, esta apenas 
dispom'vel em ambiente virtual, na Internet. A 
sede é em Londres mas o püblico é 
universal. Ao serviço estâo 29 DJ. 

Jackson 
michaeljackson.com 

Invencible, o seu ultimo album, é o mote de 
abertura para a pagina oficial de Michael 
Jackson. Biografia, discografia, alguns 
ficheiros video e audio e o inevitével 
merchandising. Séria de esperar mais de um 
artiste de quem se espera sempre a 
vanguarda do bizarro. Em todo o caso, um 
destino obrigatôrio na navegaçâo do seus 
fâs. 

Ant;hrax 
www.anthrax.com 

Nâo, nâo se trata da bactérie mais temida 
destes ültimos tempos, mas sim da banda 
Heavy Metal que teve ini'cio nos anos 
oitenta. Subsistindo hâ jâ duas décades, a 
banda disponibiliza neste site a sua 
discografia, agenda de concertos e um 
pequeno historial sobre a mesma. 

Mfsia 
www.misia-online.com 

Esta portuense que ama o fado de uma 
forma muito particular, dispôe no site oficial, 
a sua biografia, discografia, concertos, fotos 
e noticias sobre a sua carreira. Os amantes 
das suas mûsicas podem ainda ouvir 
excertos de alguns éxitos, como Paixôes 
Diagonals, de 1999 ou mais recentemente. 
Ritual. 
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HôROSCOPO 
CABNEIRO - 21/03 ii 20/04 

Semana oportuna para reatamento de relaçôes que 
qualquer mal-entendido tenha interrompido. 
Converse com a parte que, no seu entender, o ofendeu. 
Verificarâ que é ela que se sente atingida... 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

A sua necessidade de segurança material poderâ nào o 
deixar em paz. Por vezes, é mesmo a sua imaginaçào a ünica 
causa deste sentimento incômodo. 
Nesta época da sua vida, isto pode ser quase masoquismo. 

OÊMEOS - 21/05 A 20/06 

Esta semana deverâ prestar maior atençào ao inconsciente, 
pois poderâ ser levado a actuar de uma forma mais 
irracional, talvez pelo simples facto de sentir receio de nào 
ser entendido por alguém, ou por um medo instantâneo de 
que alguém lhe fuja. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

A Lua e Mercürio, em relaçâo desarmônica, poderào criar- 
Ihe alguma confusâo de ideias, menor capacidade de 
sintese, uma certa tensâo interior, ou um dia de hesitaçào 
ou de insegurança na sua forma de comunicar. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

A Lua vai fazer uma relaçâo de conflito a Marte. Felizmente 
que o trânsito é curto, pois este semana, você terâ tendência 
para criar disputas inüteis ou tomar atitudes apressadas, 
criadas por um excesso de emotividade e que, no future, lhe 
poderào trazer alguns inconvenientes. 

A 22109V ViROEM - 23/08 A22/00/ 

Um aspecto desarmônico entre a Lua e Mercürio poderâ 
trazer-lhe uma pequena dispersào, uma certa tensâo interior, 
um dia de hesitaçào ou insegurança a nivel do discurso ou da 
comunicaçào. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A Oposiçâo da Lua a Vénus poderâ tornâ-lo um pouco mais 
susceptivel ou fazê-lo sentir-se incompreendido. 
É um tempo para meditar corn mais atençào sobre aquilo 
que realmente dâ e recebe dos outres. Nào se compense na 
comida! 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Domine os sens impulses agressives esta semana, e évité que 
eles dêem origem a confrontes desnecessârios e precipitados. E 
que qualquer excesso a que seja levado por empolamento 
emocional, poder-lhe-â trazer consequêneias mènes agradâveis. 

SAQITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Entra numa semana de reacçôes um tanto dispersas que podem ir 
desde uma sensaçào de insegiuança até à convieçâo de que nào é 
compreendido. A révolta interior nâo o ajudarâ, pois poderâ 
aumentar a sua insatisfaçâo. 
Domine-se. 

^^^ CAPRICORNIO -22/12 A 20/oi M ^ J 
Irâ sentir maior capacidade de estratégia, maior sentido critico, 
maior concentraçào de energia, mas também, um possivel 
acréscimo da sua ansiedade. A sua imaginaçào pode estai' um 
pouco mais carregada, mais cinzenta. Tente corrigir, mudar, 
transformar ou eliminar uma dada situaçào. 

ÀQUÂRIO -21/01A19/02 

Os assuntos do quotidiano irào merecer maior atençào. 
Embora sentindo-se um pouco disperse, poderâ ver 
sublinhadas as suas capacidades de comunicaçào. 
Se tem uma pequena hesitaçào resolva-a noutra altura. 

PEIXES -20/02^0/03 ri. 
É natural que sinta um forte desejo de evasào. Se é amante de 
müsica, oiça agora os sens discos preferidos. Se gosta de poesia, 
releia aquela de que mais gosta, ou tente criâ-la no seu recanto 
de abstraeçâo. E o espirito que estâ a reclamar a sua pai te de 
atençào. 

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

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 
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RESCAIDOS made in USA 
Uma imagem vale mil 
palavras e todos nos, à 
escala planetaria, 
assistimos aterrados e em 
directe, à chacina selvàtica 
de milhares de vidas em 
poucos minutes. Até Hitler 
sentiria dûmes da 
maquiavélica efîciência 
destrutiva dum perfeito 
plane de terrer. 

O golpe sofrido pela vanguarda 
ocidental, terâ de passar por uma 
convalescência de profunda reflexâo de 
todos nos. Os acontecimentos do fatidico 
11 de Setembro de 2001, longe de 
resultarem de coragem ou audâcia, sâo 
actos de desespero genuino. E o drama 
de um povo - Palestiniano - dizimado, 
expulso da sua naçâo, corn a 
cumplicidade das poderosas naçôes 
ocidentais, quando, por expiamento de 
vergonha cumplicitâria, duma excessiva 
incredulidade na criminosa mâquina 
nazista - que viria a culminar no 
holocausto judaico - aprovaram 
cegamente a existência do estado de 
Israel, sem solucionar a nâo menos justa 
causa palestiniana. 

O cuidado desmedido nas 
palavras repensadas de todos os leaders 
ocidentais, afirmando que o actual 
conflito internacional que 
testemunhamos, nâo é de todo uma 
guerra santa, nem conflito religioso ou 
tâo-pouco contra o Islâo, esconde no 
entanto a coragem de falar noutra versâo 
- no reverso da medalha. 

A entrada de Ariel Charron 
como primeiro-ministro, activou uma 
fase dura do velho problema israelo- 
àrabe. O endurecimento da posiçâo 
israelita, as visitas provocatôrias do 
governo de direita, que esta no poder em 
coligaçôes corn radicais e alguns 

fanâticos religiosos hebraicos, tem sido o 
rastilho num paiol cheio de dinamite 
que é aquela regiâo. 

Por outro lado e num campo tâo 
fértil em desespero, fâcil se 
torna aliciar ps fracos, os 
famintos, os violados nos sens 
direitos a vida inteira, por 
parte dos aproveitadores, os 
oportunistas, os vârios «bin 
Ladens» que manipulam e 
aproveitam as situaçôes 
debilitadas, como é o caso do 
Médio Oriente. Mas temos 
igualmente israelitas, como o 
recém assassinado ex-ministro 
Rehavam Zeevi, cujo ultra- 
nacionalismo e cega 
intolerância rejeitava qualquer 
voz ou torn conciliatôrio, votando e 
incitando ao crime contra palestinianos, 
numa via suicidaria que os factos viriam 
infelizmente provar corn o seu 
assassinato. 

O povo da Palestina vem 
carregando os seus mortos quase todos 
os dias, numa macabra funçào que virou 
parte do noticiârio quotidiano nas 
nossas casas. E a nossa pena virou 
indiferença perante esse permanente 
drama. Sâo aos milhares, através dos 
anos, as mortes de civis - muitas delas 
também filmadas em directe - que jâ 
quase ninguém liga. E, de repente, 
acontece o inacreditâvel. Em menos de 
uma hora, o poderio do sistema 
capitalista ocidental, simbolizado pela 
superpotêneia americana, aliado 
incontestâvel de Israel, treme nos seus 
alicerces, corn repercussôes econômicas 
sentidas em todo o planeta rico. Os seus 
tentacules sâo grave e 
irremediavelmente feridos. O ocidente 
pôe, enfim, as mâos à cabeça e grita: 
«Nâo pode ser!». De facto, nâo dévia ser, 
mas foi. Desta vez tocou-nos à porta em 
proporçôes aterradoras. Morreram 
muitos de uma sô vez. Nâo foi em conta- 
gotas, conforme presenciamos na 
televisâo ao longo dos anos. Tal como no 
oriente, morreram civis - «danos 

colaterais» - como hipocritamente 
descrevem as fontes militares ocidentais, 
quando nâo se trata «de nos» mas sim 
dos «outres»...! 

Duras realidades de 
contextes diferentes. 
Impactos culturais, religiosos 
e econômicos que têm de ser 
solucionados, sob pena do 
choque vir a ser frontal, numa 
politica de «dente por dente, 
olho por olho» em que todos 
terminarâo cegos e sem 
dentes. 

A ameaça americana é 
clara: Combater o terrorisme 
onde ele estiver. Agora 
pergunto: Sera que a mesma 
América atacaria uma China 

se esta tivesse bin Ladens por là??? E 
quem é de facto esse Usama bin Laden, 
senâo um «monstre» criado e treinado 
pelos americanos?! E porque estâo no 
poder esses estudantes de teologia 
chamades Talibâs, senâo pela mâo 
apadrinhada americana?! 

Americanos que no seu pavor ao 
comunismo, criaram algumas balas de 
borracha que agora os atingem em 
ricochete. Americanos que entraram no 
Chile e assassinaram o socialista 
Salvador Allende, democraticamente 
eleito e no seu lugar puseram Pinochet... 

Exceptuando o natural répudié 
pelo acte criminoso em si mesmo, temos 
todos um pouco de culpa pela nossa 
indiferença. Na Irlanda, cristâos matam 
cristâos, por uns serem catôlicos e outres 
protestantes. Enquanto que aqui Deus 
tem o mesmo nome, no Médio-Oriente o 
caso é mais sangrento. Deus é também 
Alâ e as cruzadas foram apenas hâ 
quinhentos anos! 

Talvez tenhamos todos, de todas 
as crenças, de fazer o nosso acte de 
contriçâo. 

José Soares 

e-mail: lusologias@sapo.pt 

Uso prolongado da pflula 
Râo 6 risco 
O uso da pilula por um période maior 
do que o padrâo de très semanas, 
seguido de uma pausa, pode reduzir o 
numéro de ciclos menstruais sem 
causar um aumento de problemas 
como uma hemorragia inesperada, 
révéla um relatôrio publicado na 
revista Obstetrics and Gynecology. 
Num estudo realizado corn 90 
mulheres que usavam contraceptives 
orais, aquelas que tomaram a pilula 
durante seis semanas, fazendo uma 
pausa na sétima - um ciclo de 49 dias 
- tiveram cerca de metade do nùmero 
dos dias da menstruaçâo, comparado 
corn as outras que adoptaram o ciclo 

de 28 dias. O uso prolongado de 
pilulas tem sido prescrite para 
combater a enxaqueca durante a 
menstruaçâo e a endometriose, mas 
as consequêneias nos padrôes de 
menstruaçâo na mulher nâo estavam 
claros, disse Leslie Miller, autora do 
estudo. 

Vacina contra 
melanoma corn 
bons resultados 
Um vacina experimental contra o melanoma 
(cancre da pele), feita por medida para o 
tumor do paciente, parece ser eficaz e segura, 
segundo os resultados preliminares. A équipa 
de Giogio Parmiani, do Institute Nacional 
para o Estudo e Cura de Tumores, de Milâo, 
revelou que a vacina HSPPC-96 é derivada das 
chamadas "proteinas de choque térmico", que 
estâo ligadas a outras proteinas especificas do 
tumor de cada paciente. Quando esse 
complexe é depurado das células do tumor e 
administrado novamente nos pacientes como 
um tratamento, pode estimular a imunidade 
celular. 

Windows XP 
em versôes 
pirat;a na net: 
Poucos dias depois de a 
Microsoft ter lançado o 
tâo esperado Windows 
XP, versôes pirateadas 
por hackers deste sistema 
operative jâ circulam 
online. Copias do 
software do XP aparecem 
em canais de conversaçâo 
e sites na Internet. 

Amazon. com 
lança oartâo de 
crédito vlrtiual 
A Amazon.com anunciou 
0 lançamenlô de um 
programa para um cartâo 
de crédito virtual, numa 
tentativa de atrair mais 
consumidores ao seu 
"site", semanas-antes da 
corrida às compras de 
Natal. O cartâo oferece 
très meses sem 
pagamento. 

Empresas nâo 
vâo abandonar 
correio 
tradicional 
Apesar de nos Estados 
Unidos o uso de correio 
electrônico estar a 
aumentar de dia para 
dia, devido à 
contaminaçâo do 
anthrax, muitas 
empresas norte- 
americanas dizem que 
nâo vâo substituir o 
correio tradicional pelo 
e-mail. 

O site 
O site www.gatt.org foi 
criado para enganar os 
utilizadores da Rede, 
copian do o site oficial da 
OMC. "Estejam 
vigilantes ao visitar o 
site, pois ele pode 
conseguir obter o vosso 
endereço de e-mail", 
alerta a OMC em 
comunicado. 

Expoweb 
EOOi nas 
Picoas 
A Expoweb 2001, o 
primeiro salâo dirigido 
às empresas, decorreu 
no Fôrum Picoas, em 
Lisboa. 
Facilitar a entrada das 
empresas portuguesas na 
Internet, apresentando 
novas soluçôes e 
serviços, é um dos 
objectives desta mostra. 
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“lET ME CO WITH YOU 
Falar de Mau Tempo no Canal 

é falar nâo sô de uma obra que marcou 
uma época literâria, mas de toda uma 
geraçâo que mergulhou na trama 
amorosa de Margarida Clark Dulmo e 
Joâo Garcia. Foi pensando em 
Margarida que me ocorreu o titulo “Let 
me go with you”. Sem pretender ser 
redutora, penso que esta frase/pedido 
dirigida ao tio Roberto, sintetiza toda a 
saga da gente açoriana que aprendeu 
desde cedo a pronunciâ-la por força de 
uma emigraçâo forçada. E todos 
disseram “Let me go with you” jâ que 
ninguém veio sozinho. Abraçaram-se a 
sonhos e ilusôes derramadas pelas 
pedrinhas dos cais ou pelos calhaus da 
clandestinidade de tantas despedidas, 
cegas pelo acenar das amerindias 
sereias do outro lado do mar. 

O primeiro capitulo designado 
por Serpente Cega, remete-nos de 
imediato para a frase, premonitôria de 
despedidas, encontros e desencontros 
que vâo engendrar toda a teia do 
romance: “Mas nâo voltas tâo cedo...”. 
Ela debruçada num muro de lava; ele 
na rampa de terra que bordava a 
estrada ali larga... 

Em Nemésio, a primeira frase 
marca logo, à partida, o destino a dar 
aos seus protagonistas. A posiçâo de 
Margarida, nâo é uma posiçâo estâtica, 
mas balança entre dois mundos: aquele 
em que vive e um outro reflectido pelo 
“vaivém da sombra ao vento” em 
movâmento. O muro, porém, é de pedra 
de lava, a identificaçâo corn a matéria 
primeira das ilhas, como se a 
Margarida fosse jâ negada uma outra 
saida que o de ficar presa e confundir- 
se corn ela. “...somos de carne e de 
pedra” a açorianidade tâo bem definida 
por Nemésio e que Margarida 
carregarâ dentro de si, como o prôprio 
nome que bebe as raizes num tempo 
primeiro - o dos antepassados 
descobridores das ilhas. Joâo Garcia 
“na rampa de terra que bordava a 
estrada ali larga”, a terra que sustentava 
a sua condiçâo social e que rampa 
alguma Ibe permitirâ galgar os degraus 
de ôdio e de desavença que separam as 
duas familias, apesar da estrada larga 
do futuro que se abre â sua frente. Nem 
sempre a ascensâo social se faz por 
largas avenidas, mas pelos caminhos 
esconsos e mais estreitos de renüncia e 
dor. E vos, sabei-lo bem! 
Voltemos a Margarida. 

“A verdasca zunia. Sentiram-se 
cadeiras e um arquejar sem soluços, 
pura expiraçâo de quem luta em 
inferioridade consentida, numa 
defensiva cheia de razôes e de réservas 
braçais: 

- Nâo me bata mais! A verdasca 
vibrava. - O pai nâo me toque, pelo 
amor de Deus! Mais verdascadas. (...) - 
Deixe-me pai! DeLxe-me senhor! “ (pâg. 
57). 
E corn esta cena de violência doméstica 
que termina o primeiro capitulo - a 
pérola do Faial a ser espancada pelo pai 
porque ousou desafiar 
comportamentos estabelecidos para 
uma menina da sua condiçâo. E a 
“menina-ilha” que esconde o vulcâo, 
dentro de si, que gosta mais do mar que 
dos châs sociais, deixa vir ao de cima 

toda a sua rebeldia contra os 
pergaminhos de um nome que carrega 
por nascimento. O vergâo na perna e a 
nôdoa negra no quadril fazem-na 
vomitar sarcasmos de révolta contra a 
genealogia. 

“Tanta proa, tanta presunçâo 
de serem das primeiras familias do 
Faial, quando nâo passam de uns 
brutos!... Eu sei.... (...) os pastos dos 
flamengos vendidos, -o escritôrio ao 
Deus-darâ, a armaçâo das baleeiras 
enterrada de dividas (...) . E mas é o 
resultado de terem posto na rua quem 
ia à mâo ao pai! <Ladrâo>... Pois sim! 
Mas dar cabo da casa do sogro e dos 
filhos nâo é roubar, é ser <duodécimo 
neto de Fernâo Dulmo, descobridor de 
uma suposta ilha ao norte da Terceira, 
neto do capitâo-mor Diogo Dulmo, que 
hospedou na sua casa da Horta o 
senhor D. Pedro IV...” (pâg. 59) 
Nemésio retrata-nos no segundo 
capitulo, simbolicamente designado 
por “Despertar”, esta Margarida 
voluntariosa, que déclara perante a 
criada Angùstias a sua carta de alforria 
de um amor que se nâo deixarâ vergar 
pelo chicote dos poderosos. Faz 
despertar a Margarida que existe em 
cada um de nos, um povo aprisionado 
em ilhas de tirania que récusa a canga 
do verdugo, despedindo-se num adeus 
quase sempre sem regresso. 

Mas, no capitulo IV, uma carta 
muda o curso dos acontecimentos - a 
noticia da chegada do tio Roberto 
Clark dali a um mês. Margarida a ser 
negociada como mercadoria para que 
se salve o negôcio e a honra da familia. 
Ela que enjeitara todos os peitos, que 
bebera o “leite de uma cabra de grande 
peliça amarela, corn um mojo rijo que 
enchia a mâo de Manuel Bana” (pâg. 
58), feita cordeiro inocente imolada no 
leito dos interesses de familia. Ainda 
ousara fitar o pai “corn um olhar 
trespassado em que havia aço e dor” 
(pâg. 94) para se deixar, depois, cair “de 
bruços na cama corn a cabeça nas 
mâos” (pâg. 95). 

O primeiro acto de submissâo 
de quem carrega na adolescência o 
pesado fardo de erguer uma casa, uma 
familia e um nome a desmoronarem-se. 
Mais uma vez, nâo é apenas Margarida, 
mas todo um universo de mulheres, 
mortas em vida, sepulcros vazios de 
emoçôes sentidas e contidas, de 
sensualidades sublimadas ao sabor das 
conveniências sociais que ditavam 
filhas bem arrumadas. 

Começa a relaçâo tio/sobrinha, 
toda ela amizade e delicadeza, que 
Nemésio soube talhar um Roberto 
inteligente, esbelto, de olhos azulados, 
cachimbo ao canto da boca, num misto 
de aristocrata e baleeiro, de modo a 
tornar mais suave o destino de 
Margarida, baço como os espelhos 
velhos onde gostava de se ver porque 
“tiravam a crueza das coisas” (pâg. 142). 

Pouco a pouco, os mundos dos 
dois entrecruzam-se em teias de 
cumplicidade de quem comunga da 
mesma seiva que percorre raizes de 
memôrias trazidas pela boca do povo. 
Um povo corn quem sabe estar, apesar 
das suas origens fidalgas, porque 
descobre neles a altivez dos mastros dos 

navios corn um mundo inteiro por 
rasgar. 

É durante este convivio corn o 
povo e o tio Roberto que 
Margarida vislumbra uma 
réstia de esperança. A 
possibilidade de remar 
contra a maré que lhe 
varreu os sonhos de 
adolescente, deixando Joâo 
Garcia “sem vento para vela 
alguma” e a ela como “uma 
espécie de prédio que por 
acaso ficou livre” destinada 
a receber alugueres de 
dividas por pagar. Ganha 
coragem, torna-se dôcil e 
formula uma süplica: 

“- Leve-me consigo, tio?... 
- Wait a bit, please... 
-1 feel so happy... let me go with 

you” (pâg. 257). 
Sentia-se jâ no mar, levada 

pelas barcarolas da imaginaçâo, 
transporte barato para quem sonha de 
olhos abertos um futuro imaterial, 
despertado, de repente, pelo grito 
“Baleia â vista! Baleia â vista! Bios! 
Bios!” . Toda a natureza de Margarida 
irrompe quando, sem hesitaçâo, 
embarca com o seu povo na barca 
baleeira que Ihe ditarâ a viagem para o 
casamento e Ihe cortarâ 
definitivamente as asas para o voo 
sonhado. O vento do Canal de S. Jorge 
devolverâ ao seu seio o ultimo grito de 
liberdade - let me go with you! 

E as gentes do Faial ficariam 
muito surpreendidas se soubessem 
como Margarida se cerziu com o seu 
povo, partilhando com ele a mesma 
linguagem, o calor das fogueiras ao cair 
da noite, o exiguo espaço de uma furna 
atapetada de molhos de maravalhas, e 
folha de cana a servir de cama, ouvindo 
o lamento do mar raiado a sangue, a 
chorar o luto de baleias esquartejadas. 
De repente, o silêncio cortado por um 
ruido entre o ressonar dos baleeiros. 

Quem foi que deu um 
peido?! 

- Sssch... Tômim vergonha, 
pedaço de malcriados! Nâ têm respeito 
à menina!” 

Sô entâo Margarida se deu 
conta de que estava numa ilha que 
parecia deserta, embrulhada no pano 
de uma vela, no meio de homens a 
quem o sono e o cansaço tinham 
devolvido o instinto e o bruto calor da 
natureza” (pâg. 323). 

Hâ momentos em que cada 
homem é um motor de explosâo e a 
natureza nâo se acanha perante 
fidalguias que sabem despir-se de 
brasôes décadentes para se aquecerem 
no hâlito vivo dos homens do mar, 
todos filhos do mesmo Adâo. 

E nesta praia, ancorada em 
muros de desilusâo, que Margarida 
passa" a ultima noite livre. O mar, 
revolto em rendas de espuma, tecerdhe- 
â a alcova nupcial anunciada - a casa 
do Barâo da Urzelina - onde o quarto, 
destinado a André e a uma noiva por 
casar, a acolherâ como uma “absurda 
atracçâo de peça de caça perseguida, 
que achasse de repente alivio no 
chumbo do caçador” (pâg. 287). É ai 
que recebe a noticia da morte do tio 
Roberto - um telegrama em papel 
dobrado e amarelento, como 
amarelentos sâo todos os esgares 
dobrados a finados da morte. 

Definitivamente amarfanhado fica o 
passaporte seguro da viagem para um 
outro lugar - Londres, a clinica do Dr. 

Marr - onde pudesse 
trabalhar longe do olhar 
alcoviteiro das mulheres 
agarradas ao epiteto de 
cônjuges, como se nada mais 
houvesse a que se agarrarem. 

A Margarida nada 
mais restava senâo entregar- 
se âs mâos do algoz que 
consigo subiria as escadas do 
patibulo que guilhotinaria os 
seus anseios - o casamento. 
De nada valia lutar agora que 
sentia “descer ao mais fundo 
de si a espécie de <paz na 

guerra> que se vinha acamando na sua 
aima desde que as ultimas noticias 
tinham acabado para sempre corn o 
jogo de empurra de uma desgraça sem 
rosto” (pâg. 381). f 

Cumprida a derradeira 
vontade ao tio - como ultima morada 
uma campa rasa no cemitério da 
Candelâria, junto aos baleeiros - 
Margarida, amortalhada em sudârios 
de esperanças desfeitas, cala dentro de 
si para sempre o verso de um cântico 
fünebre: Let me go with you! 

Dai para a frente, bastavadhe 
navegar â bolina: aproveitar o vento de 
feiçâo e acomodar-se às marés das 
convençôes sociais corn que lutou desde 
criança, assinalada na testa a cicatriz da 
veneta. Hâ um tempo para esgrimir 
armas e outro para contemplar os 
despojos da batalha. A sua terminava 
ali, naquele casamento fadado corn 
André Barreto com quem dividia um 
enxoval de emoçôes, bem dobradas e 
fechadas a sete chaves no seu dote 
valioso de memôrias. Destas, fora 
testemunha muda a serpente cega do 
anel de familia que o marido se atrevera 
a profanar corn duas esmeraldas novas. 
Tal atitude representou para Margarida 
como se o marido se tivesse atrevido a 
vasculhar, através daqueles olhos, 
intimidades da sua area interior. Num 
gesto impetuoso de rebeldia recuperada, 
carregou corn brutalidade o anel contra 
a trança de corda, como quem ajusta 
contas corn as amarras do passado, e faz 
saltar as duas pedras intrusas. Depois, 
atirou-o ao mar. Sentiu-se livre de uma 
coabitaçâo perjura - aliança e anel - 
como se ela prôpria tivesse mergulhado 
no fundo do mar a sua ilha interior, 
deixando ao de cima a ponta de uma 
superficie cega para o mundo, como a 
serpente do anel que “àquela hora jazia, 
como a cucumâria dos abismos, no mais 
secreto do mar” (pâg. 419). 

Assim termina Nemésio esta 
viagem por Margarida devolvendo-a ao 
muro de pedra de lava da ilha, 
antecipando-lhe os dois versos de um 
poema que, mais tarde, escreverâ: 

“Como as gaivotas levo âgua e 
ferro no bico 

Por isso passo e fico”. [Nem 
Toda a Noite a Vida, 2^ ed., 1973, p. 18] 

Num acto de reconciliaçâo 
autobiogrâfico, de quem précisa de 
exorcisar o fantasma do abandono da 
ilha, impede-a de voar e enferrujadhe no 
bico o anseio da viagem interior de 
libertaçâo, traduzido num lamento - 
Let me go with you. 

Casa dos Açores, 6 de Novembro de 2007 
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SAüDE 

SAÜDE EM SUA CASA 
POR QUEM OS SINOS TOCAMP PODEM TOCRR POR Tl ! 

Quando Ernest Hemingway 
escreveu a sua obra prima da 
literatura universal: Por Quem Os 
Sinos Tocam, escolheu, como 
epigrafe, os versos dum poema de 
John Donne, inspirados na uniào da 
humanidade. Diz assim uma 
passagem do poema: “Nenhum 
homem é uma Ilha, auto-suficiente; 
todo O homem é porçào do 
Continente, uma parte do principal; 
 ; qualquer morte de homem me 
diminui, porque eu estou 
envolvido na Humanidade; por isso 
nào perguntes por quem tocam os 
sinos a finados; tocam por ti”. O 
grande escritor americano nào 
poderia escolher melhor para 
epigrafe dum romance sobre o 
sacrificio dos voluntârios das 
brigadas internacionais na guerra 
civil de Espanha; sâo versos que 
transmitem a consciência solidâria 
da Humanidade! 

É a consciência de que 
isolados nào somos nada, o que nos 
leva a acreditar no progresso do 
homem como ser colectivo, e no 
melhoramento da saüde e bem estar 
das geraçôes futuras. Por outro lado, 
é a observaçào constante de que 
muitos homens e naçôes estào a 
perder consciência de serem partes 
inseparâveis do todo que é a 
sociedade universal, tanto nas 
necessidades fisicas como nas 
emocionais, o que Jeva ao 
pessimismo e à perça da esperança 
no futuro da Humanidade. A 
Histôria contemporânea esta a 
mostrar-nos que, se nào abraçarmos 
fraternalmente todos os seres 
humanos, nào conseguiremos sair 
dum stato quo de individualismes, 
egoismos, violêneias, inseguranças, 
e injustiças brutais. 

Também a perça duma vida, 
seja ela num acidente, terramoto, 
atentado terrôrista, ou numa 
guerra, nào afecta somente esse 
individuo ou a sua familia, mas 
afecta também a vida de todos os 
elementos sensiveis e responsâveis 
da sociedade; afecta-nos, nào sô na 
economia, ou nas alegrias e 
tristezas, mas também fisicamente, 
podendo alterar todo um présente, e 
um futuro que poderia ser 
brilhante, mas estâ-se a tornar cada 
vez mais nebuloso e incerto. 

Os traumatismes podem 
resultar de causas acidentais como 
as quedas, afogamentos, 
queimaduras, envenenamentos, 
feridas, acidentes de estradas; ou 
serem causados por violêneias 
intencionais, algumas vezes auto- 
infligidas como as tentativas e os 
suicidios consumados, mas muitas 
vezes violêneias interpessoais corn 
os assaltos, homicidios, conflitos 
domésticos, abuse sexual, ou o 
abuse de crianças, doentes fisicos e 

mentais e de velhos. As guerras 
ofensivas, incluindo os ataques 
terroristas e assassinates politicos 
organizados por pessoas ou estados, 
sào verdadeiros cancres sociais, 
intencionalmente dirigidas a 
pessoas; mas que atingem toda a 
Humanidade! 

Os traumatismes 
pessoais distinguem-se 
também das outras 
doenças e males pelo 
facto de aparecerem 
repentinamente, corn 
um pequeno espaço de 
tempo, muitas vezes 
menos de um minute, 
entre o estado de 
perfeita saüde e os 
aleijôes severos ou a 
morte. Contudo existem, 
quase sempre, factores 
responsâveis pela tragédia, muito 
antes do traumatisme ou acidente 
acontecer. Esses factores podem ser 
inerentes ao individuo: o chamado 
factor humane, como a intoxicaçâo 
corn alcool ou drogas, fadiga, falta 
de vista, ou a falta de experiência na 
conduçâo de veiculos ou operaçâo 
de maquinaria industrial. Outras 
vezes esses factores estào 
relacionados corn o instrumente 
causador do incidente, como o 
estado dos travées, capacidade de 
velocidade, centre de gravidade, 
estado de conservaçào e qualidade 
mecânica de um veiculo, o estado 
de carregamento de uma arma de 
fogo, ou a presença de um objecte 
estranho num caminho. Outras 
vezes sâo as condiçôes do ambiente. 
como a visibilidade, as mâs 
condiçôes e sinalizaçôes das 
estradas, a presença de uma arma 
numa situaçào de conflito, um 
produto tôxico ou um frasco de 
remédie onde nào dévia estar, a 
falta de uma cancela, vedaçào ou 
sinalizaçào para evitar o perigo. 
Muitos traumatismes sào 
originados por atitudes de 
comportamento pessoal como o 
desleixo, e pela falta de respeito 
corn os outres membres da 
sociedade que pode contn'buir para 
a desobediência às regras de 
trânsito, oü a irresponsabilidade de 
se guiar um veiculo ou transportar 
uma arma quando se esta 
intoxicado. Também o despotisme, 
a arrogância de poder, e as 
prepotêneias e fanatismes: estados 
de espirito de exclusào social, 
exaltados tantas vezes por ôdios e 
vinganças, sâo causas frequentes de 
mortes violentas; de lâgrimas 
humanas e faltas de esperança no 
futuro da humanidade. 

A educaçào e 
responsabilidade social sào 
fundamentals na vida, nào sô para 
se adquirir liberdade, respeito, e 

auto-estima, mas também para se 
viver e sobreviver. Nào sô o 
conhecimento dos factores e causas 
contribuintes para os traumatismes, 
e das medidas a tomar para os evitar 
incluindo a modificaçào dos 
comportamentos pessoais, mas 

também a atitude dos 
dirigentes politicos, dos 
fabricantes de quimicos e 
veiculos de transporte, dos 
engenheiros de estradas, ou 
o comportamento da 
sociedade em gérai, sào 
importantes para que os 
sinos nào toquem tantas 
vezes a finados, por causas 
que nào sejam naturals. 

Os traumatismes, 
incluindo mortes violentas 
e acidentais, sâo a causa 
mais frequente de morte 

antes dos quarenta e quatre anos de 
idade, na grande maioria de paises. 
No Canada morrem por ano cerca 
de treze mil pessoas de mortes 
traumâticas que poderiam ter sido 
evitadas, e cerca de quinhentas mil 
pessoas sâo hospitalizadas, o que 
résulta em mais de dois milhôes de 
dias de hospitalizaçôes. O gastc 
anual résultante de acidentes 
ultrapassa catorze biliôes de 

dôlares. Os acidentes causam mais 
mortes em crianças, corn mais de 
um ano de idade, do que todas as 
outras doenças juntas, e sâo a 
maior causa de perça de vida 
produtiva para todas as idades. Os 
acidentes de estrada sào, no 
Canadâ, a maior causa de morte 
para quem tem menos de trinta e 
quatro anos. Em Portugal, pais corn 
uma das piores estatisticas de 
acidentes de viaçào no mundo, os 
acidentes sào uma verdadeira 
calamidade nacional. Uma 
calamidade causadora de lâgrimas 
e lutos: tristezas que poderiam tçr 
sido evitadas! 

Ninguém consegue escapar 
à morte; ... mas podemos adia-la, 
até chegar, naturalmente, a nossa 
hora. Infelizmente, muitas mortes 
violentas e estüpidas, poderiam ter 
sido evitadas, se houvesse 
responsabilidade pessoal e social. 
Sô essa responsabilidade pode 
contribuir para que os sinos nào 
toquem, tantas vezes, por vidas em 
vâo desperdiçadas, que acontecem 
aos milhares, todos os dias. Por 
isso, se ouvires tocar o sino a 
finados, lembra-te de quem morreu 
e dos vivos que ficaram; e sempre 
que os sinos tocam: lembra-te de tü. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 



24  
MISœLâNIA 

Quinta-feira, 8 Novembro, 2001 
O MILéNIO 

tlPKfltlISTàO/QTROUK: 

Governo alemâo envia trépas 
para combater terrerisme 
O governo alemâo decidiu a 
participaçâo de 3900 soldados de todos 
os ramos das forças armadas na luta 
internacional contra o terrorismo, a 
pedido da administraçâo norte- 
americana. 
A decisâo do executivo de Gerhard 
Schroeder carece ainda da aprovaçào 
do Parlamento Federal, prevista para a 
prôxima semana. 
O governo ainda nâo esclareceu que 
tipo de missôes sera atribuido aos 
soldados alemâes, mas tenciona 
divulgar mais em pormenor as regiôes 
onde as suas tropas irâo actuar. 
‘A Alemanha vai participar corn as suas 
forças armadas na luta contra o 
terrorismo’, diz-se na resoluçâo agora 
aprovada pelo gabinete federal, que 
référé também, expressamente, 3900 
soldados. 
Afirma-se ainda no documento que 
parte destes contingentes ficarâ no 
estrangeiro e que as missôes deverâo 
durar um ano. 
O governo analisou ainda locais em 
que as tropas alemâs poderâo entrar 
em acçào, nomeadamente a Peninsula 
Arabica, a Asia Central e a Asia 
Menor, o Norte e o Leste de Africa e 
regiôes limitrofes. 

Social-democratas (SPD), democratas- 
cristâos (CDU/CSU) e Libérais (FDP) 
deverâo votar a favor do requerimento 
do governo, no Parlamento Federal. 
Quanto aos Verdes, o outro partido da 
coligaçâo governamental, ainda estâo 
indecisos, apesar de os sens très 
ministros no gabinete de Gerhard 
Schroeder (negôcios estrangeiros, 
agricultura e ambiente) nâo terem 
colocado objecçôes à proposta. 
Sô os comunistas renovadores do PDS 
estâo abertamente contra o 
envolvimento de tropas alemâs no 
Afeganistâo ou na luta anti- terrorista. 
Entretanto, perante as crescentes 
réservas nas suas prôprias fileiras em 
relaçâo à participaçâo da Bundeswehr 
no conflito desencadeado pelos 
atentados terroristas de 11 de 
Setembro nos Estados Unidos, 
dirigentes do SPD e dos Verdes 
defenderam o apoio â solicitaçâo do 
Pentâgono. 
Fritz Kuhn, um dos dois présidentes 
dos ambientalistas, disse em Berlim 
que a decisâo se inséré no quadro da 
‘solidariedade critica’ em relaçâo aos 
Estados Unidos adoptada pela direcçâo 
do partido. 
O Conselho Nacional dos Verdes 

reunir-se-â ainda esta semana para 
discutir o assunto e decidir quai sera o 
voto dos seus deputados. 
Kuhn admitiu em entrevista à televisâo 
püblica (ARD) que, no interior dos 
Verdes, hâ resistências aos pianos do 
chanceler Schroeder de enviar 3900 
soldados em apoio dos Estados Unidos 
na crise do Afeganistâo, mas afastou a 
hipôtese de os seus camaradas votarem 
contra no Bundestag. 
‘Um “nâo” rotundo séria renunciar 
totalmente à solidariedade corn os 
Estados Unidos, e a ameaça do 
terrorismo persiste’, disse Kuhn, um 
dos principais expoentes da ala 
moderada dos Verdes, a par do 
ministro dos negôcios estrangeiros, 
Joschka Fischer. 
Outras figuras de proa dos Verdes, 
como a présidente do partido, Claudia 
Roth, e o deputado por Berlim, 
Christian Stroebele, têm-se 
pronunciado, no entanto, a favor de 
um cessar-fogo no Afeganistâo, 
afirmando que é necessârio socorrer 
imediatamente os refugiados afegâos. 
A maioria dos analistas assinala, no 
entanto, uma espécie de "abandono 
deslizante" das posiçôes pacifistas dos 
Verdes, desde o seu Congresso 

Extraordinârio de Bielefeld, em Maio 
de 1999, que se pronunciou, embora 
por escassa maioria, a favor do envio de 
tropas alemâs para o Kosovo. 
Os grande beneficiârios desta mutaçâo 
dos ambientalistas têm sido os 
comunistas renovadores do PDS, que, 
corn a sua linha pacifista e anti- 
militarista - que defende 
inclusivamente a dissoluçâo da NATO 
e a criaçâo de uma nova aliança que 
inclua também os paises de leste, 
nomeadamente a Russia -, têm 
granjeado cada vez mais votos em 
eleiçôes regionais, como sucedeu d mês 
passado, em Berlim. 
Mas nâo sâo sô os Verdes que tentam 
acalmar as suas hostes. O lider 
parlamentar do SPD, Peter Struck, 
sublinhou que a decisâo do Bundestag 
de enviar tropas cJemâs para o conflito 
no Afeganistâo ‘nâo sera um cheque em 
branco ao governo federal’, garantindo 
que haverâ mais informaçôes sobre as 
missôes a desempenhar pelos soldados 
da Bundeswehr. 
Por sua vez, o vice-chefe da bancada 
social-democrata, Gernot Erler, propos 
que seja criado um comando-geral para 
as tropas alemâs, sobretudo para 
missôes de forças especiais. 

INFORNIAçOES: 

416.537.1088 

Est^es radios est:âo venda 
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 
MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*PlusGST&PST 

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 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ■ 

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 00* 

Sylvania 
Portable Raddo / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."“* 

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

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

General Electric 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 
IQO S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RK-D13 
*160.""* 
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Pessoal para companhia de alarmes corn 
ou sem experiência. 
Contactar George. 
Tel.:905-502-8288. 

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

Bricklayers com alguma experiência. 
Tel.:416-399-7061. 

Pessoal para limpeza em Mississauga. 
Tel.: 1-800-786-7559. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Tel.:416-677-6680. 

Empregada corn experiência para passar 
roupa a ferro para a ârea de Brampton. 
Tel.:905-874-1104. 

Superintendente e assistente corn 
experiência, para manutençào de um 
prédio, que fale Português e Inglês. 
Enviar résumé. 
Fax 416-603-1091. 

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

ALUGA-SE 
APARTAMENTO EM EXCELENTE CONDIÇÀO COM 

EXTRADA PRIVADA, AR CONDICIONADO, VARANDA 

E RTPi. DESPESAS INCLUIDAS. AREA DA BLOOR 

& BROCK. IDEAL PARA CASAL SEM FILHOS OU 

PESSOA SÔ. NÀO FUMADORES. 

CONTACTE JOSé LEME. 

4t6.S34.8455 OU 416J9a7190 
Condutores com experiência em limpeza 
de neve. Contactar Jorge. 
Tel.:416-578-0159. 

Pessoal para limpeza em Toronto. 
Tel.:905-338-3538. 

Cozinheiro com experiência, fluente em 
Português e Inglês, para restaurante e 
churrasqueira em Mississauga (Streesville). 
Contactar Frank ou Sil. Tel.:905-819-1727. 

Bricklayer com experiência. Contactar 
José Pereira. Tel:416-540-9218. 

Empregado/a com experiência para 
supermercado. 
Contactar Frank. 
Tel.:416-656-7250. 

Pessoal para limpeza. 
Tel.:905-568-3838. 

Pessoal para companhia de jardinagem 
para a area de Hamilton. Contactar 
Carlos. Tel.: 1-905-304-6306. 

Carpinteiros de acabamento com 
experiência. 
Tel.:416-241-6141. 

Operadores de escavadoras. 
Tel.:905-738-6655. 

^Senhora Eva 
A mâe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mào e cartas. 

I Ajuda garantida no amor, casamento, 
separaçôes, saüde e doenças.- 

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

13B6 Wilson Ave, perto da Jane 

Senhoras para companhia de limpeza em 
regime de part-time 
Tel.:4l6-534-7933. 

Pessoal para instalar janelas. 
Tel.:989-5249. 

Mecânico corn experiência. 
Tel.:4l6-604-0l09. 

Pessoal para companhia de cggumelos, 
corn varias posiçôes em aberto. 
Tel.:905-878-9375. 

Tl 
I 

-I 
I 
I 
I 
I 
I 

Assine e divulgue Nome: 

O MILÉNIO   
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EDA $75 e Europa $I30. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( ) 

CütDICnTCS: 
* T kg lulas pequenas ; 
* 3 tomates grandes ; 
* 2 alhos ; 

3 cebolas ; 
* 3 colheres (sopa) manteiga ; 
* 2 colheres (sopa) azeite ; 
* 7 colher (sopa) farinha ; 
* Vinho branco q.b.; 

Leite q.b.; 
* Pimenta prêta q.b.; 
* Caril empô q.b.; 
* Sal q.b. 

(On»CCflO: 

Depois de amanhadas as lulas, cortam-se 
as aletas e os tentacules em pedaços 
pequenos, deixando os sacos inteiros. 
Finamente, pica-se uma cebola e um alho 
levando-se ao lume corn uma colher de 
azeite e outra de manteiga. Mexe-se e 
quando começar a fritar, juntam-se os 
bocados das lulas e refogam-se, deitando-se 
lentamente gotas de vinho para nào 
escurecerem. 
Tempera-se corn a pimenta prêta, sal, uma 
pitada de caril e enchem-se os sacos das 
lulas corn este preparado, fechando-se corn 
palitos. 
Cortam-se as restantes cebolas, o alho, e os 
tomates em pedaços pondo-se num tacho 
corn outra colher de azeite, tapando-se e 
deixando eozer em lume brando até se 
desfazerem. 
Passam-se pelo pas sévi te temperando corn 
sal e ligando-se corn a farinha desfeita em 
2 dl de azeite. Leva-se ao lume mexendo-se 
e juntando-se lentamente leite quente até 
fazer um molho em quantidade suficiente 
para eozer as lulas. 
Por fim, metem-se os sacos recheados num 
tacho, tendo o cuidado de nào os sobrepor, 
deixando-se fervinhar em lume lento. 
O molho deve ficar apurado e cremoso. 
Rectifica-se de sal. 

U 
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TflÇfl Dt PORTUCBL (3fl ELII1.): 

Portimonense 
afasta Rio Ave 
O Portimonense foi a Vila do Conde vencer por 3-0 o Rio Ave, 
também da segunda liga, em jogo de desempate da terceira 
eliminatôria da Taça de Portugal de futebol. 
Apôs a igualdade a dois golos, que nâo foi desfeita no 
prolongamento, no encontro de Portimâo, a 08 de Novembro, 
a formaçâo algarvia foi alcançar fora de portas um triunfo 
expressivo, ganhando o direito de receber o Caldas, da II 
Divisâo "B", na quarta eliminatôria, agendada para 18 de 
Novembro. 
Nos outros jogos de desempate realizados, a maior surpresa 
terâ sido a vitôria por 1-0 do Sintrense, da III Divisâo, no 
terreno do Olivais e Moscavide, da II "B". 
Na quarta eliminatôria, a équipa de Sintra, que também tinha 
empatado a duas bolas no primeiro jogo (1-1 no tempo 
regulamentar), receberâ os madeirenses da Camacha, outra 
équipa da II Divisâo "B". 
Finalmente, o Moreirense, da segunda liga, garantiu também 
a presença na quarta eliminatôria depuis de bâter em casa, e 
corn inesperada dificuldade, o Micaelense por 3-2, depuis do 
empâte nos Açores a très golos (2-2 no tempo regulamentar). 
A formaçâo de Moreira de Cônegos deslocar-se-â novamente 
às ilhas, desta vez à Madeira, para defrontar o Câmara de 
Lobos, da II Divisâo "B". 

Resultados das ultimas partidas: 

-Jogos de desempate da 3® eliminatôria: 
Rio Ave (II) - Portimonense (II), 0-3 
Moreirense (II) - Micaelense (III), 3-2 
Olivais e Moscavide (II B) - Sintrense (III), 0-1 

-Jogo em atraso da 3* eliminatôria: 
Estaçâo (Distritais) - Taipas (IIB), 0-3 

FIFA estuda possibilidade de 
castigar jogadores "fingides" 
A Federaçâo Internacional de Futebol (FIFA) esta 
a estudar a hipôtese de no Mundial de futebol de 
2002 os ârbitros poderem expulsar os futebolistas 
que "caiam" deliberadamente ou "finjam estar 
lesionados", revelou o présidente do organismo, 
Joseph Blatter. 
Este assunto sera discutido numa reuniâo da 
FIFA agendada para Janeiro de 2002 sobre os 
regulamentos a aplicar na fase final do mundial, 
a disputar conjuntamente pela Coreia do Sul e 
Japâo. 
As declaraçôes de Blatter foram proferidas apôs 

um encontro corn o novo présidente do Comité 
Olimpico Internacional (COI), Jacques Rogge, 
em Lausana (Suiça). 
Os ârbitros de futebol jâ podem mostrar o cartâo 
vermelho (expulsâo) aos jogadores que caiam 
intencionalmente, nomeadamente na grande 
ârea do adversârio, mas normalmente 
admoestam apenas corn o cartâo amarelo 
(advertência). 
A eventual decisâo da FIFA nâo implica qualquer 
alteraçâo nas regras instituidas, envolvendo apenas 
uma recomendaçâo aos juizes das partidas. 

Chilavert suspenso quatro logos 
por ter cuspido Roberto Carlos 
O capitâo da selecçâo paraguaia de futebol, o 
guarda-redes José Luis Chilavert, foi suspenso 
pela FIFA por quatro jogos, por ter cuspido na 
cara do brasileiro Roberto Carlos, a 15 de 
Julho ultimo, no final de um jogo entre as 
selecçôes do Brasil e do Uruguai. 
Chilavert, que séria titular no jogo de quinta- 
feira frente à Venezuela, da qualificaçâo sul- 
americana para o Campeonato do Mundo de 
2002, a disputar em Sâo Cristôbal, deve 
também pagar uma multa de (jS.OOO francos 
suiços (cerca de 2.000 contos). 
Entretanto, o defesa internacional brasileiro 
do Real Madrid reagiu jâ à sançâo.imposta 

pela FIFA a Chilavert, evitando colocar mais 
achas na fogueira: "Nâo quero comentar este 
assunto, pois se a FIFA decidiu assim nâo hâ 
discussâo possivel". 
A FIFA determinou a sançâo ao capitâo 
paraguaio corn base em imagens televisivas, 
que registaram o momento em que Roberto 
Carlos sofre a agressâo. 
"A atitude de Chilavert nâo foi correcta. Toda 
a gente viu e creio que nâo existem düvidas", 
declarou Roberto Carlos, de 28 anos, que se 
encontra a recuperar de uma lesâo em 
Teresôpolis, cidade onde a selecçâo brasileira 
se concentra para os compromissos oficiais. 

0 [DOi*(300Gi'0ff 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA. 

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

RESERVE AGORA 
E POUPE: 

M16)534«520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 
CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - [416Ki34m520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 

Comemora os seus 33 anos de existëncia 
corn uma grande testa de confraternizaçâo 

Sâx> convidados de honra, o 
responsàvel do futebol 
benfiquista Luis FUipe Vieira, o 
relaçôes pûblicasjoâo Malheiro, 
Dr. Manuel Barbosa-Director das 
Filiais e Casas do Benfica e, 
também, o assessor da 
presidência;Joâo Salgado. 

O almoço comemorativo, terâ 
lugar no salâo da Local 183, pelas 
16h00. Actuam Otilia de Jesus e 
Isabel Sinde, corn o som de TNT 
productions. Réservas pelos telefones: 653-6370, ou 
561-9226, em Toronto. 

Bilhetes à venda na Casa do Benflca e 
na Casa Abril Restanrant. 

Parabéns benfîquistas! 
0011 
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Breves internacionais 
Maradona junior solicita 
nacionalidade argentina 

Diego Armando junior, filho do ex-futebolista 
Maradona e da italiana Cristiana Sinagra, vai 
solicitar nos prôximos dias a nacionalidade 
argentina às autoridades de Buenos Aires. 
Diego junior tem até agora a nacionalidade 
italiana. 
Entretanto, Cristiana Sinagra anunciou a sua 
decisâo de recorrer aos tribunais argentines, corn 
O objective de "convidar" Maradona a pagar a 
pensào alimentar ao seu filho, relativamente aos 
ültimos seis meses e ao période entre 1986 e 
1992. 

Ocupaçâo israelita leva à criaçâo 
de duas selecçôes palestinianas 

A ocupaçâo militar e as restriçôes de deslocaçôes 
entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia obrigou os 
responsâveis do futebol palestiniano a criar duas 
selecçôes, uma em cada territôrio. 
O présidente da Associaçào Palestiniana de 
Futebol, Ajmad al- Afifi, informou quarta-feira 
que a équipa de Gaza se denominarâ "Al Aqsa", 
O nome da mesquita sagrada de Jerusalém e 
também da segunda "Intifada", enquanto a 
selecçâo da Cisjordânia sera conhecida por "Al 
Quds" Qerusalém em ârabe). 
Apesar da existência de duas selecçôes 
palestinianas, foi nomeado apenas um treinador. 

O polaco Anji Pisansky, que chegou terça- feira a 
Gaza para iniciar as suas funçôes. 

Real Madrid empresta bôsnio 
Baljic ao Rayo Vallecano 

O Real Madrid vai emprestar o central bôsnio 
Elvir Baljic ao Rayo Vallecano até ao final da 
época, divulgou a imprensa espanhola. 
Baljic, 27 anos, que chegou ao plantel merengue 
em 1999, nunca se conseguiu impor e, na actual 
época, foi inscrito como efectivo oficial à ultima 
hora. 
O bôsnio deve estrear-se ao serviço do Rayo, o 
"lanterna vermelha" da I Liga espanhola, no 
domingo frente ao Malaga. 

Uruguaio Z^alayeta r^p:essa àjuvmtus 

o avançado uruguaio Marcelo 
Zalayeta voltou à équipa de futebol 
da Juventus de Turim, depois de 
ter estado emprestado aos 
espanhôis do Sevilha. 
A équipa italiana pretende 
inscrever o jogador na segunda fase 
da Liga de Campèôes, no proximo 
mês de Janeiro. 
Zalayeta, de 23 anos, efectuou esta manhâ 
exames médicos em Turim e durante a tarde 
deverâ treinar corn o plantel. 

flTLETBMO: 

CROSSE DA AMORA 
Prova de observaçâo corn 
poucos nomes sonantes 
Ramos e Ana Dias, do Sporting, e Jessica Augusto, do 
Sporting de Braga, confirmaram a presença no 
Crosse Internacional da Amora, a realizar domingo, 
na Quinta da Atalaia. 
José Ramos foi terceiro classificado na ultima ediçâo 
do corta- mato e o melhor português da prova. 
Carlos Calado (Skoda), Cândido Maia, Lurdes Vaz e 
Ana Paula Oliveira sâo outros dos atletas que vâo 
participar no crosse, que este ano foi elevado ao nivel 
internacional. 

Em relaçào aos atletas estrangeiros que jâ 
confirmaram a presença, destaque para a queniana 
Anasthasia Ndereba, très vezes campeâ do Mundo de 
crosse por équipas, Natalya Berkut, da Ucrânia, que 
participou nos 10.000 metros nos Jogos Olimpicos de 
Sidney, e terceira do "ranking" mundial de 2001 da 
distância, corn 31.22,0 minutas. 

Em masculinos, realce para a participaçâo do 
queniano Nicholas Kemboi, quinto classificado 
mundial de crosse de juniores (Ostende, Bélgica) e 
que conta corn 13.26,0 minutas aos 5.000 metros. 

Na apresentaçâo da prova hoje realizada, o 
responsâvel de meio- fundo da Federaçâo Portuguesa 
de Atletismo (EPA), Bernardo Manuel, confessou a 
ambiçâo da Federaçâo de organizar um campeonato 
da Europa de corta-mato na Amora nos prôximos 
anos. 
O corta-mato Cidade de Amora serve como prova de 
observaçâo, para os escalôes junior e sénior, para o 
europeu de crosse, a realizar a 09 de Dezembro em 
Thun (Suiça). 

Closed Eridays 

3 DECORAÏED MODEE HOMES Ninguém tem tanto para 
oferecer como FANDOR 
HOMES, no Meadows of 
Fletcher's Creek (norte da Bovaird Drive), em Brampton. Faça a sua escolha 
na mais fina selecçâo de casas separadas ou semi-separadas de Brampton. 

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

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

Sensacionais casas 
separadas em lotes 
de 36 e 45 pés 

Superbas casas 
semi-separadas em 
lotes d 

$1QQ.090$1 
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POgTUCflL2004: 

José Lello disposto a falar 
na comissâo parlamentar 
O Ministro da Juventude e Desporto, José 
Lello, esta disposto a comparecer perante os 
deputados da Comissâo Parlamentar de 
Acompanhamento do Euro2004, mas apenas 
para falar nas relaçôes entre o Governo e os 10 
promotores de estâdios. 
O grupo parlamentar do PSD requereu 
segunda-feira a presença dejosé Lello, e ainda 
do présidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Joâo Soares, para esclarecimentos, na 
sequência da polémica audiência em que o 
présidente do Benfica, Manuel Vilarinho, 
anunciou a intençâo da CML em participar 
corn 2,5 milhôes de contos na sociedade que 
vai construir o novo Estâdio da Luz. 
"Tenho muito gosto em ir à Assembleia da 
Repüblica sempre que os senhores deputados 
assim o entendam. Considero de vital 
importância que os legisladores estejam 
devidamente informados de fonte fidedigna e 
queiram respostas que envolvam o Euro2004", 
comentou José Lello, em declaraçôes à 
Agência Lusa. 
O responsâvel governamental corn a tutela do 
desporto sublinhou que, aquando da sua 
primeira comparência naquela entidade 
parlamentar, se predispôs a "ir todos os meses 
à comissâo de acompanhamento". 
"Por isso, nâo deixo de estranhar o enfoque e 
a dimensâo mediâtica da alegada convocaçâo 
para ir comentar relaçôes entre o Benfica e a 
CML. Essas relaçôes, para as quais o Governo 

nâo contribui, das quais o Governo nâo sabe, 
nem tem que saber, o Governo nâo 
comentarâ", referiu Lello. 
Um enquadramento que Lello utilizou para 
justificar o facto de apenas estar disposto a 
falar sobre as relaçôes entre os 10 promotores 
de estâdios do Euro2004, designadamente o 
Benfica, e o Governo, e "nâo mais..." 
"Os senhores deputados convocados jâ me 
conhecem o suficiente para saberem que nâo 
sou facilmente arrastâvel para debates pré- 
eleitorais, que nâo me dizem respeito", 
rematou. i 

MInistros da tutela 
da UE reûnem 
segunda-feira 
em Bruxelas 
O "doping", as mulheres no Desporto e a sua especificidade, 
sâo os temas fortes da reuniâo de ministres responsâveis pelo 
Desporto da Uniâo Europeia, a realizar segunda- feira no 
Palâcio Egmonton, em Bruxelas. 
O ministro português da tutela, José Lello, vai estar présente 
e formulou votos para que se verifiquem "avanços muito 
positives sobre estas matérias". 
"Espero que se retome o aprofundamento em termes de 
perspectiva comunitâria dos aspectos relacionados corn o 
desporto, depois dos avanços muito claros conseguidos nas 
presidências portuguesa e francesa, designadamente no 
Conselho de Nice", comentou Lello. 
Na terça-feira, José Lello estarâ em Genebra para participar 
numa conferência sobre o Europeu 2004, a convite do 
présidente da Associaçâo Suiça-Portugal, Michel Rossetti. 
No encontre estarâo ainda o présidente da Federaçâo 
Helvética de Futebol, os présidentes dos governos cantonais, 
varies représentantes diplomâticos e associaçôes desportivas 
portuguesas. 
"Vou falar sobre a experiência portuguesa no que se relaciona 
corn o Euro2004, uma vez que estâo surpreendidos pela 
dimensâo do projecto", referiu Lello. 
Na sua exposiçâo, o ministro do Desporto vai tratar de 
questôes como as implicaçôes do Euro2004 para o 
desenvolvimento regional e a envolvente estética e 
arquitectônica dos estâdios, assim como a requalificaçâo dos 
espaços em que os projectos se enquadram. 
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RUTOMOBILISNO: 

Rali Australia: 
Grataloup em estado estâvei 

DflSQUQTtBOL: 

O francês Daniel Grataloup, co-piloto do seu 
compatriota François Delecour, encontra-se em 
"estado estâvei", apôs o acidente sofrido no Rali da 
Australia, penùltima prova do mundial da 
especialidade. 
Grataloup, 41 anos, foi transferido de helicôptero 
para o hospital St. John of God, situado nos 
arredores de Perth, apôs ter sido vitima de um 
acidente a cerca de 100 km/h. 
O navegador de Delecour sofre de fracturas nas 
costelas, na clavicula direita, na omoplata direita e 
foi igualmente atingido no pulmâo direito, sendo 
ainda ignorada a data em que poderâ receber alta 
hospitalar. 
François Delecour, que nâo sofreu qualquer 
ferimento na sequência do acidente, explicou que 
seguia ao ataque no momento do acidente e que 
bateu numa ârvore antes de embater numa 
segunda. 

OPTinOC 

NBA - Vice-campeôes 
continuam em baixa i 
Os Philadelphia 76'ers, actuais vicecampeôes, 
somaram terça-feira a sua quarta derrota 
consecutiva na Liga Norte-americana de 
Basquetebol Profissional (NBA), ao perderem 
frente aos Indiana Pacers, por 87-77. 
Os Sixers, que na ultima temporada acabaram a 
primeira fase como lideres da conferência Este, 
nâo conseguiram travar o ataque dos Pacers, 
onde Jalen Rose conseguiu 26 pontos, mais 
quatro que Jermaine O 'Neal, sendo os melhores 
marcadores dos vencedores. 
Jalen Rose, que esteve em campo 43 produtivos 
minutes, foi o principal responsâvel pela vitôria 
dos Pacers ao concretizar 50 por cento dos 
lançamentos efectuados (10 em 20) e ao 
conseguir ganhar cinco ressaltos. 
Mas, para garantir esta vitôria dos Pacers, Rose 
contou corn o auxilio no ataque de Jermaine 
O'Neal, que concretizou 11 dos 19 lançamentos 
de campo, sendo ainda o mais active junto às 
tabelas ganhando oito ressaltos. 
Os Sixers continuam a sentir bastante a falta dos 
sens melhores jogadores, cases de Allen Iverson, 
melhor jogador da ultima temporada, Eric 
Snow, a recuperar de um dedo fracturado, e de 
Aaron McKie, que récupéra de uma cirurgia ao 
ombro. 
Algo surpreendente foi também a vitôria dos 

Minnesota 
Timberwolves perante’ 
os New York Knicks, por 
104-94, numa partida em 
que Wally Szczerbiak conseguiu a sua melhor 
marca da temporada, ao converter 35 pontos. 
Importante foi igualmente a acçâo de Kevin 
Garnett, que terminou o encontro corn 19 
pontos e 13 recuperaçôes de bola, oito na defesa 
e cinco no ataque, naquela que foi a terceira 
derrota da temporada para os New York Knicks. 
Numa das partidas mais aguardadas da Jornada, 
Rasheed Wallace assumiu-se como 
prépondérante na vitôria dos Portland Tra41 
Blazers frente aos Utah Jazz, por 101-83, que 
somaram a quarta derrota da temporada, o pior 
inicio das ultimas 19 épocas. 
Wallace esteve inspirado e terminou o encontro 
corn 26 pontos, seis ressaltos e très assistências. 
Déterminantes para a vitôria dos Blazers foram 
também Wonzi Wells, que conseguiu 21 pontos, 
e Derek Anderson, autor de 15 pontos, 10 
assistências e dois ressaltos. 
Por seu lado, os San Antonio Spurs cumpriram a 
sua obrigaçào frente aos Orlando Magic, 
ganhando por 104-89, num encontro em que 
Tim Duncan se mostrou imparâvel junto às 
tabelas, conseguindo 26 pontos e 14 ressaltos. 

Contencioso Pinto da Costa, FC Porto o Fernando Barata 
o contencioso entre o FC Porto, o seu présidente, 
Pinto da Costa, e o empresârio algarvio Fernando 
Barata, envolvendo cinco processos, ficou 
"totalmente encerrado", em Évora, corn as partes a 
chegarem a acordo no âmbito do "caso Aberdeen". 
O contencioso entre as partes compreendia cinco 
processos em vârios tribunais do pais: dois no 
Porto, um dos quais chegou ao fim, um em 
Albufeira, outro em Faro e o de Évora. 
No Tribunal Judicial, as partes, representadas pelos 
respectives advogados, chegaram a acordo em 
relaçâo ao processo crime por difamaçào movido 
pelo FC Porto e pelo seu présidente contra 
Fernando Barata, no âmbito do "caso Abeerdeen". 
O acordo entre as partes foi alcançado apôs o 
empresârio algarvio, através do seu advogado, 
Vitor Cunha, ter apresentado, antes de começar a 
audiência de julgamento, "explicaçôes" 
relativamente aos factos ocorridos hâ cerca de 
cinco anos. 
Na declaraçâo, lida à Agência Lusa pelo advogado 
Castro Neves, que représenta o FC Porto e o seu 
présidente, Fernando Barata référé que "nunca foi 
solicitado para intervir directamente no sentido de 
alterar a verdade desportiva em qualquer jogo do 
FC Porto". 
"Face a essas explicaçôes, foi dito textualmente pelo 

MASTER 
Wr£R?s!LVESrRE 

WOUID CHAMPION 

Tomnto, Oatarîo, M6M IM 

www,mtcroi»b,i.'a/"!it}vE»tre 

“Desenvolva a coragem que nécessita para se sentir melhor” 

senhor Fernando Barata que nunca o senhor Pinto 
da Costa o solicitou para intervir directamente no 
sentido de alterar a verdade desportiva em 
qualquer jogo do FC Porto, incluindo o célébré 
encontro corn o Aberdeen", sublinhou Castro 
Neves. 
Além disso, Fernando Barata obrigou-se a pagar, 
além das custas judiciais, uma indemnizaçâo no 
valor de 3.500 contos, que Castro Neves reputou de 
"aceitâvel, dado os valores que normalmente os 
tribunais fixam". 
O acordo, realçou o mesmo causidico, "passava 
pelo pressuposto de que ficasse claro que nunca 
tinha havido intervençâo por parte de Pinto da 
Costa junto de Fernando Barata para aliciar 
qualquer ârbitro e alterar a verdade desportiva". 
"Essa é que era a questâo fundamental", sublinhou. 
Isto porque, na origem da queixa-crime 
apresentada por Pinto da Costa e pelo FC Porto 
contra Fernando Barata estavam declaraçôes do 
empresârio algarvio (Novembro de 1996) a 
propôsito de um dos jogos entre o FC Porto e o 
Aberdeen, para a Taça das Taças de 1984. 
Na altura, Fernando Barata afirmou ter servido de 
intermediârio do présidente do FC Porto para 
"comprar" o ârbitro do jogo corn o Aberdeen, o 
romerio Ion Igmam, disputado a 11 de Abril de 

1984 e que os portistas venceram por 1-0. 
O FC Porto assegurou a passagem à final, apôs 
vencer a équipa escocesa na segunda "mâo", 
também por 1-0. 
O processo estava marcado para o Tribunal 
Judicial de Évora, uma vez que foi nesta cidade que 
Fernando Barata proferiu as declaraçôes 
consideradas difamatôrias por Pinto da Costa. 
O advogado do empresârio algarvio explicou que, 
apôs as explicaçôes em relaçâo ao sucedido, o FC 
Porto e o seu présidente reduziram o pedido de 
indemnizaçâo para 3.500 contos, depois de 
inicialmente, segundo ele, ser de 300 mil contos. 
Nas mesmas explicaçôes apresentadas, Fernando 
Barata diz ainda que conhece Pinto da Costa desde 
1980 e que se "envolveram numa guerra de 
palavras, que, exploradas comô foram pela 
comunicaçâo social, deu origem de ambos os lados 
a diversos processos, jâ que os dois sâo 
personalidades fortes e defensores intransigentes 
dos seus clubes". 
Corn acordos nuns casos e desistências noutros, 
encerrou o contencioso entre as partes, composto 
por quatro processos movidos pelo FC Porto e pelo 
seu présidente (dois no Porto - um chegou ao fim, 
um em Évora e outro em Faro) e um interposto por 
Fernando Barata (Albufeira) 

IVIusic S. Video 

C^ueres o melhor da 
mus ica moderna 

por1*u9uesa nes'te lado do 
Atlânl-ico, em CD ou KYP 

416-539-0536 

Espiritualista Kiny 
Meditaçào e leitura de palma da 

mào, tarot e de bola de cristal. 
Conselheira para todos os 
problemas da sua vida. 
Consultas de 15, 30 e 60 py minutos. ResuUados garantidos. 

Para marcar consultas, contacte: 
416-3S5-a79a 
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Equipas 

CZâassLficaçào 
1 V E 

11 
2 FC PORTO 11 
3BENFISA 11 
«SPORTING 11 
SMARiTIMO 11 
6 RELENENSES 11 
TGOIMARÜES 11 
0 REIRA-MAR 11 

OGItViCENTE 11 
10RRAGA 11 

IISETiBAl 11 
120.LEIRIA 11 
ISAUERCA 11 
14FARENSE 11 
ISSAlfiOEiROS 11 
16 SANTA CLARA 11 
UVARZiM 11 
18 P.FERREIRA 11 

8 1 2 23 
7 1 3 20 
S G 0 19 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 

4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

2 3 25 
0 5 16 

4 16 
4 

3 24 

4 |i:i2.:: 

4 15 

5 nm 

3 14 
6 i:::!l4^ 

6 8 

5 8 

6 10 
5 10 

2 
2 
4 
3 

3 
2 
5 
2 
2 
1 
4 
3 
5 

S P 

8 25 
8 22 

11 21 
10 20 
12 18 
15 17 
14 17 
21 16 
15 15 

9 15 

15 14 
12 14 
23 n 
17 11 

23 10 
16 10 
22 9 
22 8 

S ïmmf J 

PORTUCUESa DE fUTEbOL 
» PROEISSIOnflL 

O MltENlO 

elhores Iflarcadores 

il 

11 

Resultados PriitimawBada 
(ir jornada) 

Varzim - Sporting Braga, 0-0 

VitOria Setûbal - Farense, 2-0 

Benfica - V. Guimarâes, 0-0 

Belenenses-Alverca.1-1 

r-Oil Vicente, 2-2 

Maritime - Santa Ciara, 1-0 

FC Porto-Uniâoleiria, 2-1 

Saigneiros - Sporting, 1-5 

Boavista - Paços Ferreira, 5-0 

(12®jornada) 
Aiverca-Saigneiros 

Uniâo leiria - Beienenses 

Gii Vicente - FC Porto 

Farense-Beira-Mar 

V. Guimarâes-V.Setülial 

Snorting Braga-Beniica 

Santa Ciara-Vanim 

Paços Ferreira - Maritime 

Sporting-Boavista 

Ü2 gtolos 

Mario JARDEL (Sporting) 

11 golos 

FARY Paye (Beira-Mar) 

li é P 
iP 

f I 

Marius NICULAE (Sporting) 

HUGO HENRIQUE (Setübal) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) | 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 1 

5 golcis: I 
Vanderlei da Silva “DERLEP’ (Uniâo Leiria) | 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
ANDERSON Luiz (Aiverca) 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

(Zâassi<jticaçâo TZasuHta2os 
Equipas 

2ACADÉMiCA 
3 CHAVES 
4AVES 
5CAMP0MAt6R. 
6P0RTIM8NENSE 
IlSTAMADGRA 
8 NAVAL 

iaVARENSE 
10M0REIRENSE 

12LEÇA 
13 BNiAG LAMAS 
14RIGAVE 
15MAIA 
16 6LIVEIRENSE 
17PENAFIEL 
18 FELGUEIRAS 

11 26 
11 26 

11 20 
11 19 
10 19 
10 17 
16 17 
10 16 
10 15 
10 12 
11 10 
10 9 

11 9 
10 
10 
10 
10 
0 

8 
7 
6 
5 
0 

Olhteirense - Portimonense, 4-3 

Ovarense - Campomalor, 4-1 

Naval l°Maio-leça, 2-0 
Moreirense - Uniâo lamas, 3-0 

L Amadora - Besp. Aves, 2-0 

Penafiei-Maia,0-‘b 
Nacional - Sp. Espiniio, 3-1 

Académica - Desp. Chaves, 3-1 

lldeNovembro: 

Feigueiras-BioAve 

fDtôxuna 

Portimonense - E. Amadora 
Campomaior. - Oiiveirense 

.Mala-Ovarense 
leça - Penafiei 

Bio Ave-Naval PMaio 

Uniâo lamas-Felgueiras 
Sp. Espinho - Moreirense 
Besp. Chaves-Nacional 
Desp. Aves-Académica 

Equipas J P 

1MICAELENSE 8 20 

2 PRAIENSE 8 17 

3MADALENA 7 14 

^ 4ANGRENSE 8 12 

5STJLNTÙNI0 8 10 

6FAYAL 7 9 

7 SANTIAGO 8 8 

8FLAMENG0S 8 5 

[n 9 80AVISTARI8. 8 5 

^^lOÜGUIA 8 5 

l^^suHtados 
Angrense - Boavista Bibeirinha, 1-0 

Praiense - namengos, 3-2 
Madaiena-Aguia.6-1 

Micaelense - Santo Anténio, 2-0 
Fayai-Santiago. 2-3 

V 
V 

w 

fDzàxima ^^Zna2a 
Boavista Bibeirinha - Praiense 

Flamengos-Madalena 
Agnia - Micaelense 

Samo Anténio - Fayai 
Santiago-Angrense 

JSraal 
CP MiléniiS 
O seu semanârio 

IHappy Travellers e CIRV-fm realizam a seu tradicional 

WINTERFEST 
No Santana Beach Casino Hotel, em La Romana, 

Repùblica Rominicana 
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 
Repùblica Dominicana! 

Visite a Happy 
Travellers na 

Galeria Shopping 
Centre, 

na Dufferin e 
Dupont, em 

Toronto 
H»PPV 
lŸme.Ue.Ÿs 

n 
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FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 
COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 

QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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Fragilidade fiaanceira 
«a desGOberto».. 
A inesperada 

“desistência” de Fernando 

Oliveira, quando tudo se 

conjugava para que 

assumisse a presidência da 

SAD bracarense, acaba 

por deixar “a descoberto” 

O actual panorama de 

fragilidade do grémio 

minhoto, corn obvia 

incidência no capitulo 

financeiro, o busilis da 

questâo. 

LinHR|jt5: 

«Nâo falàmos 
em contratar 
ninguém» 
José Antonio Linhares, 
présidente do Salgueiros, 
afirmou na apresentaçâo de 
Carlos Manuel como novo 
treinador da équipa, que nas 
conversas mantidas entre os 
dois nâo foi abordada a 
contrataçào de jogadores 
quando o mercado reabrir em 
Dezembro. 
"Essa questâo nâo se colocou. 
Temos matéria prima para 
alcançar os objectivos que 
pretendemos e, devido a esse 
motivo, nâo falâmos sobre esse 
aspecto", referiu Linhares, em 
conferêneia de Imprensa. 

Falhadas todas as tentativas para 
encontrar um empresârio que se 
dispusesse a assumir pessoalmente os 
avales de Joâo Gomes Oliveira (que 
rondarâo os très milhôes de euros, 
cerca de seiscentos mil contos), o 
avanço de Fernando Oliveira 
pressupunha a manutençâo do apoio 
do anterior présidente até à 
constituiçâo do grupo econômico que 
servisse de suporte à nova gerêneia. Ao 
deixar claro que lhe “faltaram os 
apoios financeiros” para avançar para 
a presidência, Fernando Oliveira 
deixou também entender que a 

situaçâo da SAD minhota é mais 
gravosa do que aquilo que se poderia 
supor. Vindo do actual administrador 
financeiro, que conhece em pormenor 
as contas da SAD e as premêneias de 
tesouraria no curto prazo, este recuo 
nâo prenuncia nada de bom para a 
tarefa de encontrar o proximo 
présidente, que voltou às “mâos” do 
Conselho Gérai presidido pelo cônego 
Eduardo Melo. 
O futuro imediato volta, assim, a 
apresentar-se sombrio, ainda que Joâo 
Oliveira tenha de “aguentar o barco” 
por mais algum tempo”. 

Il LiCfl 
Felgueiras-Rio Ave 
(11^ jornadal 
novamente adiado 
o jogo Felgueiras-Rio Ave, 
referente à ID jornada do 
campeonato da II Liga portuguesa 
de futebol, foi novamente adiado 
por estar em curso o processo de 
candidatura do Felgueiras à prova, 
informa um comunicado da LPFR 
O Felgueiras continua a estar 
impossibilitado de participar na 
prova, uma vez que ainda nâo estâ 
concluido o processo de 
candidatura no que se référé aos 
pressupostos de natureza 
financeira, previsto no artigo 83,*■ 
n°l, do regulamento de 
competiçôes. 
Em causa estâo ainda as sequelas 
do processo suscitado pelos 
incidentes que antecederam o jogo 
Marco-Rio Ave, da ùltima jornada 
da temporada passada da II Liga de 
futebol, que nâo se iniciou à hora 
prevista devido ao alegad,o extravio 
das chaves do autbearro do clube de 
Vila do Conde. 
Depois de um longo processo, a 
équipa de Felgueiras viu finalmente 
ser-lhe dada razâo, pelo que a 
formaçâo marcoense viu-se 
relegada para a Zona Norte da II 
divisâo B, enquanto os felgueirenses 
mantiveram-se na II Liga. 
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Parece paradoxo mas nâo é. O 
Benfica (21 pontos) ajuda a I Liga 
porque nâo ganha mas, 
teimosamente, também nâo perde! E 
isso, embora nâo leve a lugar especial, 
deve dar um gozo simplôrio aos 
benfiquistas: -"Somos os ùnicos que 
ainda nâo perdemos!"... 
Por outro lado, o Sporting (20 pontos) 
esta a animar e a reanimar a I Liga 
porque, de repente, desatou a golear 
(17 golos nos ûltimos 3 jogos!) os 
adversârios. Bom sinal? Espero que 
sim! 
O FC Porto (22 pontos), um pouco 
aos "solavancos" acabou por vencer e 

bem a Uniâo de Leiria, por 2-1, 
subindo â 2a. posiçâo da tabela 
classificativa. 
O BOAVISTA (25 pontos), nâo 
deixou os sens créditos de campeâo e 
lider da prova por mâos alheias e 
cilindrou o Paços de Ferreira, por 5-0. 
No topo, excepçâo feita à 
ultrapassagem do FC Porto ao 
Benfica, nada de novo. 
No fundo da tabela, as coisas estâo jâ 
muito "turvas" para alguns, 
particularmente, para o Paços de 
Ferreira e para o Varzim, sem 
esquecer o Santa Clara e o Salgueiros. 
Apenas 2 pontos separam os qualro 

ûltimos. 
Na 13a. posiçâo encontram-se Alverca 
e Farense, corn 11 pontos cadâ um. 
Em llos., temos o Setübal e a Uniâo 
de Leiria, ambos corn 14 pontos. Os 
intermédios Maritimo, Belenenses, 
Guimarâes, Beira Mar, Gil Vicente e 
Sp. Braga, vào bem e recomendam-se. 
A prôxima jornada, a nümero 12, sô 
serâ jogada em 25 de Novembro e 
tem os seguintes jogos: 
-Alverca-Salgueiros 
-U. Leiria-Belenenses 
-Gil Vicente-FC Porto 
-Farense-Beira Mar 

-Guimarâes-Setûbal 
-Sp. Braga-Benfica 
-Santa Clara-Varzim 
-P. Ferreira-Maritimo 
e, Sporting-Boavista 

Esta pausa servira para recuperaçôes 
de mazelas e de moral... para muita 
gente. Os jogos Alverca-Salgueiros, 
Farense-Beira Mar, Santa Clara- 
Varzim e Sporting-Boavista, têm uma 
carga psicolôgica muito forte, para 
além dos pontos em disputa. Sâo os 
tais jogos que "contam" mesmo! 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português 

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

comunidade Portuguesa. 

cemjo da comunidade 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especias, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

*TM/MC Labatt Brewing Co. 

(416)248-0751 


