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Joao Mario Narciso, Manoel Barbosa, Joào Salgado,Joâo MaUieiro e Vitor Rocha saiidam o Benfica. 

26> 

Casa do Benfica do Toronto 
, , , teJIt I 'i t i i . l 

aQBomiGfâ 
O Sargento José Francisco 

Moniz, da Leamington Police 

Service, recebeu a "Ontario 

Medal for Police Bravery", 

imposta pela Lieutenant 

Governor of Ontario-Hilary M. 

Weston, em cerimonia realizada 

no Queens Park, em Toronto. 
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A Baixa Pombalina... toda coberta? 
Jâ se falou disto muita vez. 
O prôprio Dr. Jorge Sampaio, quando era 

I présidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
I alvitrou a hipôtese. 
I Mas, embora de voz em voz, o tema acabou 
I sempre no esquecimento... 
I Agora, a ideia voltou de novo à Ribalta. 
I Arquitectos apaixonados por Lisboa fizeram 
I uma proposta provocatôria "a quem de direito" 
I para a construçâo de uma cobertura retrâctil 

sobre toda a zona da baixa pombalina. 
Um grupo de engenheiros e arquitectos vâo 
discutir o tema "Baixa Pombalina: que futuro?". 
Neste encontro, dia 29 de Novembre, vâo 

encontrar-se personalidades como Nuno Portas, 
José Auguste França e Maria Calado, entre 
muitos outres. 
Sera apenas porque Lisboa vai formalizar a 
candidatura para "patrimônio da humanidade 
pela UNESCO"? 
Ou uma forma de sensibilizar a opiniâo püblica 
para a preservaçâo do patrimônio? 
Seja la pelo que for, pessoalmente, gostaria de 
ver a Baixa Pombalina coberta, como outras 
Baixas das grandes cidades europeias. 
Jâ viram a beleza e o comodismo que 
passariamos a ter ao passear pela Baixa 
Pombalina sem o ruldo e o medo dos 
automôveis em correria louca e sem a 

preocupaçâo da queda de chuvas, granizo ou 
simplesmente lixo? 
Que bom séria termes a Baixa lisboeta coberta 
e... a coberto de marginais de toda a espécie que 
por la vegetam e "fazem" pela vida. Se deste 
lado puder dar um veto, podem contar jâ corn 
ele. 
E tanto me faz que o présidente da edilidade 
seja este ou aquele. 
Câ por dentro tenho um pressentimento de que 
nâo passa de mais um "boato" eleitoralista... 
Julgo que a cobertura retrâctil é "muita areia 
para a carroça lisboeta", infelizmente. 

JMC 

Tu c6 Tu com os leitores 

Olà, minha gentie! 

Depois das castanhas e do vinho 

vamos à matança do porquinho! 
Bern precisamos de Testas para 

esquecer os martirios do dia-a-dia. 

Começo por lembrar o alerta do Mestre Romeiro 
Antonio Tabico. 
E jâ Domingo, dia 25, que tem inicio o convivio dos 
irmâos para a romaria'2002, em S. Miguel. Depois, 
as habituais sessôes de preparaçâo terâo lugar na 
Igreja de Sâo Mateus, em Toronto. A partida para 
Sâo Miguel serâ no dia 9 de Fevereiro de 2002. Para 
mais informaçôes, contactem o Mestre Antonio 
Tabico: 
416 533-5485. 

ADirecçâo da Casa das Beiras C.C.Centre of 
Toronto, comunica a todos os sôcios e amigos 

que a Inspecçâo aprovou as obras da sede-social, no 
34 Caledonia Road/St. Clair, em Toronto. 
Assim, também foi aprovada a licença de bebidas 
pela AGCO, permitindo o serviço complete e 
diârio aos sôcios e amigos da Casa das Beiras. A 
Casa das Beiras lança ainda um apelo aos Beirôes 
para que visitem a Casa das Beiras. Todos nâo sâo 
demais. 

A Banda Lira Nossa Senhora de Fâtima, da 
Igreja de Santa Inès, realiza a Festa de Santa 

Cecilia, dias 24 e 25, no salâo paroquial. 
No Sâbado, às 19h00, abertura das festas corn DJ, e 
às 20h30, concerto pela Banda Lira Nossa Senhora 
de Fâtima. Depois, mûsica para dançar, bar aberto, 
arremataçôes, bingo e bazar. 
No Domingo, às 13h00, Missa em Honra de Santa 
Cecilia é, às 14h00, procissâo em redor da Igreja 

acompanhada pela Banda Portuguesa de Hamilton. 
A seguir à procissâo serâ servido o almoço aos 
membres da Banda e convidados. Para finalizar a 
festa, müsica para dançar corn o DJ Dynamic 
Sounds, concerto pela Banda de Hamilton e 
actuaçâo do Rancho Cantares e Bailares de Sâo 
Miguel. O nosso agradecimento à Mordoma Helen 
Fernandes pelo convite enviado. 

' 'emos sâbado, duas justas homenagens. 

A do First Portuguese C.C.Centre à fadista 
LUCIANA MACHADO, no salâo superior do 
Restaurante Lisboa-à-Noite e, ao RAÛL RAPOSO, 
fundador da Casa do Alentejo e um dos pioneiros 
do Grupo Coral da Casa, no salâo de festas da Casa 
do Alentejo, em Toronto. Assim é que é. Depois da 
"grande partida" ninguém précisa de homenagens. 
Parabéns de todos nôs, Luciana Machado e Raùl 
Raposo. 

Domingo, 25 de Novembre, o Conselho das 
Comunidades Portuguesas do Canadâ 

apresentarâ à Comunidade Portuguesa o Relatôrio 
de Actividades do CCPC, no salâo de exposiçôes 
do First Portuguese C.C.Centre, na College e 
Crawford, em Toronto. 
A apresentaçâo terâ inicio às 14h00. Info: 416 532- 
2813. 

O filme de Maria Medeiros "Capitàes de Abril", 
serâ exibido quarta-feira, dia 28, no 

Auditorium - National Archives of Canada, 395 
Wellington, Ottawa, pelas 19h30. 
A Embaixada de Portugal em Ottawa, oferece um 
"Porto de Honra", no final da exibiçâo do filme. 
Esta apresentaçâo de "Capitàes de Abril", no XVI 
Festival do Filme da Uniâo Europeia, entre 16 de 
Novembre a 1 de Dezembro, em Vancouver e 
Ottawa, tem o patrocinio do I.C.A.M. - Institute 
Camôes. 

A Professera Dra. Manuel Marujo, licenciada 
pela Universidade Clâssica de Lisboa e 

Doutorada em Educaçâo pela Universidade de 
Toronto, foi nomeada para o cargo de Directora 
Adjunta para Português dos Estudos Portugueses e 
Brasileiros da Universidade de Toronto. O 
Professor Dr. Stephen Rupp, Director do 
Departamento, convida todos os interessados em 
cultura e educaçâo, a aderirem ao programa 
"Amigos" da Dra. Manuela Marujo. 
Contactem a Dra. Manuela Marujo: 416 585-4554, 
ou Fax: 416 813-4084, ou E-mail: 
manuela.marujo@utoronto.ca 
Parabéns, Dra. Manuela Marujo. 

E estâmes quase no NATAL. O Vereador Mârio 
Silva, realizarâ no Domingo, dia 2 de 

Dezembro, pelas 17h00, a tradicional iluminaçâo 
da ÂRVORE DE NATAL, no Dufferin Grove Park 
-em frent à Dufferin Mail-, onde nâo faltarâ 
chocolate quente, doces, chocolates e cânticos de 
Natal. 
Nesta mesma altura e local, haverâ recolha de 
alimentos para o Banco 'Alimentar e de roupa 
usada para o Good Will. 
Mârio Silva agradece a Joe No Frills, Centro 
Comercial Dufferin Mail, Departamento 
Recreative da Câmara Municipal e empresa 
Cadbury, pelo apoio prestado. Info: 416 392-7012. 

Para finalizar, lembramos os naturais e amigos 
da Vila de Agua de Pau, Sâo Miguel, Açores, 

que a festa pauense realiza-se Sâbado, dia 24, no 
Ambiance B. Hall, às 17h00. As nossas boas vindas 
ao autarca Roberto Medeiros e à artesâ Eduarda 
Bizarre, convidados especiais vindos de S. Miguel. 
Info: 905 615-8428, ou 416 678-7999. 

Bom, por hoje é tudo. 
Divirtam-se nas matanças e nâo se... matem! 

JMC 

(—;  
o MILÉNIO - Semanàrio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto M6J 1W9 

Ontario-Canada 

Tel: (416) 538-0940 Fax: (416) 5384)084 

E-mail: info@omilenio.com 

V   

o MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 
Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redaeçâo José Mârio Coelho 

Subehefe de Redaeçâo - Domingos Melo 

Pag;inaçâo Electrônica - Jamie Iria e 

Domingos Melo 

Colaboradores! 
Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, 
Luis Fernandes, Ana Fernandes, 
Dr. César Cordeiro, Denise Guimarâes, 
Dra. Aida Baptista e Valeria Sales 

Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 
Joào Lima (Ilha Terceira), 
Gustavo Sousa Sâ (Porto). 
Dra. Lucinda Ferreira (Coimbra) 

Publicidade: 
Manuel Gonçalves, Bill Farsalas, 

Bon Falcone, Maggie Medeiros, 

Fâtima Martins e Lisa-Marie Teixeira. 

Bureau em Hull e Ottawa; 
Joaquim Medeiros 

Tel: 1-819-770-0740 

 J 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 22 Novembro, 2001  3 

MISCELâNIA 

LISBOA: Criancas da Escola Secundaria B2+3 de Alfornelos pintam um painel alusivo ao Dia 
Internacional da Tolerancia que se celebrou este fim de semana. 

FOTO: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA 

Papa convoca lideres religiosos 
Cat;âlicos convidados a jejuar pela paz .,„jf m 

O Papa Joâo Paulo II dirigiu, um 
apelo aos h'deres religiosos de todo o 
mundo para que se reùnam, no 
proximo dia 24 de Janeiro, em Assis, 
numa oraçâo conjunta pela paz. 
Apelando sobretudo aos cristâos e 
aos muçulmanos, Joâo Paulo II quer 
demonstrar que a religiâo «nâo deve 
nunca tornar-se motivo de conflito». 
No sentido de congregar cristâos e 
muçulmanos, decretou ainda o 
proximo dia 14 de Dezembro como 
data de jejum e oraçâo pela paz, 
associando assim a celebraçâo 
catôlica do Advento corn a do 
Ramadâo, assinalada pelo mundo 
islâmico. 
Falando na oraçâo do. Angélus aos 
fiéis présentes na Praça de Sâo 
Pedro, Joâo Paulo II anunciou a 
intençâo de «convidar os 
représentantes das religiôes do 

mundo a virem a Assis a 24 de 
Janeiro de 2002, para rezar pelo fim 
dos conflitos e pela promoçâo da 
verdadeira paz. Devemos reunir-nos, 
em particular cristâos e 
muçulmanos, para proclamar ao 
mundo que a religiâo nâo deve nunca 
tornar-se motivo de conflito, de ôdio 
e de violência». 
O Papa justificou a sua atitude pelo 
«momento histôrico» que vivemos, 
aproveitando para recordar os 
«milhares de vitimas inocentes dos 
graves atentados de 11 de Setembro, 
as inümeras pessoas obrigadas a 
abandonar as suas casas para 
enfrentarem o desconhecido e, 
muitas vezes, a morte cruel e as 
mulheres, velhos e crianças expostas 
ao risco de morrerem de frio e de 
fome». A ameaça terrorista e a 
«situaçâo dramâtica» em que coloca 

as populaçôes, segundo Joâo Paulo 
II, faz sentir a necessidade «de elevar 
o nosso grito a Deus». «A 
humanidade précisa de ver gestos de 
paz e de ouvir palavras de 
esperança», acrescentou o Sumo 
Pontifice, que apelou aos fiéis 
catôlicos para, à semelhança do 
previsto no Ramadâo muçulmano e 
no Antigo Testamento, promoverem 
um dia de jejum e oraçâo a favor da 
paz mundial. 

49 pessoas 
morrem nas 
estradas 
portuguesas 
numa semana 
Quarenta e nove mortos e 829 
feridos, résultantes de 2.314 
acidentes de viaçâo ocorridos 
durante a passada semana. Sâo estes 
os numéros apresentados pela 
Brigada de Trânsito (BT) da Guarda 
Nacional Republicana, apôs uma^ 
semana considerada “tragicamente 
anormal”. 

“O que sucedeu na passada semana 
foi, de facto, completamente 
anormal, em especial se tivermos 
em conta que nas estradas 
portuguesas morrem, em média, 25 
a 30 pessoas por semana”, 
considerou um responsâvel da BT 
da GNR. 
Oitenta e oito dos 829 feridos 
contabilizados nos' 2314 acidentes 
registados entre 12 (segunda-feira) e 
18 de Novembre (domingo), 
sofreram ferimentos graves, 
enquanto 741 tiveram de receber 

.tratamento devido a ferimentos 
ligeiros. 
Perante numéros tâo significatives, 
a BT da GNR nâo encontra muitas 
explicaçôes. “Nâo hâ grandes razôes 
para explicar o que sucedeu, mas 
durante esta semana, foram 
registados alguns cases bâstante 
trâgicos”, acrescentou o mesmo 
responsâvel. 

Heroma bate no fonde 
Guerra no Afeganistâo esta a 

alterar o mundo da droga. 

PoUcias apreensivos œm o 

aparecimento de novas 

substâneias sintéticas 

Os bombardeamentos sucessivos ao 
Afeganistâo podem alterar o panorama 
do consume de droga na Europa. 
Sendo aquele pais produtor de 75% do 
ôpio produzido no Mundo (e que 
depois permite o fabrico da herolna), as 

autoridades temem agora um aumento 
das drogas sintéticas. A rota a 
aproveitar séria a mesma, atendendo a 
que aquelas substâneias sâo produzidas 
ou em paises prôximos do Afeganistâo 
(como a Tailândia) ou mesmo em 
laboratories ilegais da Europa. O que 
criarâ vârios problemas, 
nomeadamente ao nivel do combate ao 
négocié ilicito. "Estâmes a anos-luz dos 
nossos congénères europeus", dizem os 
responsâveis da IJ. 
Portugal jâ nâo é um paraiso em 
termes do consume das drogas 

sintéticas. Os consumidores garantem 
que o mercado esta inundado de novos 
produtos , mas os numéros oficiais nâo 
dâo conta de apreensôes significativas. 
"Hâ muito tempo que nâo fazemos 
apreensôes de LSD. Em meados dos 
anos 80, ainda foram detectados alguns 
cases", adiantou um inspector- 
coordenador da IJ. 
A verdade é que se as autoridades nâo 
souberem exactamente o que 
procuram, a apreensâo destes produtos 
é muito complicada. "Recordo-me de 
um caso em que o LSD vinha 

embebido em selos de correio. Sô 
conseguimos apreender o produto, 
porque o traficante era muito 
gabarolas. Disse-nos que os selos 
tinhàm droga", continuou o mesmo 
elemento da Judiciâria. 
Quando se trata de apreender heroina, 
cocaina ou haxixe a situaçâo é mais 
simples. A PJ cpnhece as caracteristicas 
da substâneia e normalmente também 
sabe o que procurar. Quando se fala em 
drogas sintéticas ou LSD o panorama 
altera-se. As substâneias podem ser 
liquidas e estar dissimuladas em 
objectes de uso comum - como um 
cube de açücar - ou ainda serem 
comprimidos nâo catalogados, que 
passam ao olhar despercebido dos 
investigadores. 
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A FPCBP prépara hoje o future 
O Vigésimo Aniversario da Federation of 
Portuguese Canadian Business & 
Professionals Inc - FPCBP, decorreu com 
muito brilho num local paradisiaco, 
o Old Mill Restaurant, em Toronto. 

Joe Pinto, Présidente da FPCBP e 
sens companheiros do executivo, 
podem e devem orgulhar-se do 
trabalho desenvolvido e 

apresentado. 
A FPCBP mostrou a todos que 
prépara nos dias de hoje o futuro da 
propria Federaçâo dando aqueles que 
mais se distinguiram nos campos do 
negôcio, profissional, académico e do 
voluntarismo, o prémio que 
justificam nuns casos e, noutros, no 
apoio que necessitam para atingirem 
as suas metas e, naturalmente, de 
modo a que "um dia nao voltem as 
costas" à FPCBP. 
Os Jovens de hoje tomarâo as rédeas 
da FPCBP no fim dos seus cursos e 
das suas experiências. Faz parte do 
eterno circule... ' 
O jantar delicioso serviu de "mola 
real" para a festa que teve lugar a 
seguir, apresentada pela simpâtica 
Christine Cardoso e, sempre que 

necessârio, com as mùsicas hem 
portuguesas dos artistas Nuno Cristo 
e Helder Pereira, à guitarra e à viola, 
respectivamente. 
Depois da apresentaçâo da mesa de 
honra, dirigiu as primeiras palavras 
de boas vindas aos présentés, o 
présidente da FPCBP, Joe Pinto. 
Seguiu-se-lhe, a Senhora Perestrello, 
em nome do Consul Gérai de 
Portugal, Dr. Joâo Perestrello, por 
impossibilidade deste. 
O Vereador Mario Silva também nâo 
deixou de estar présente e salientar 
as iniciativas da FPCBP e, inclusive, 
o apoio que recebeu em anos nâo 
muito distantes. 
O convidado de honra, Ernie Eves, 
anterior Ministro das Finanças do 
Ontario e actual Vice-Chairman 
Credit Suiss First Boston Canada, 
dirigiu palavras de louvor à FPCBP e 
aos portugueses, pelo muito que têm 
contribuido, com esforço e 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS £ MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Manjuc unui etitrevista com o !^aturist(s Homeopata 
Antonio Medeiros, jii com muitos anas de experiecia, 
qnc o poderd njudnr ua soluçno dos seus problemas. 

generosidade, para o 
engrandecimento do Canada. Nâo 
esqueceu a chegada de Corte Real à 
Terra Nova e Labrador nem de 
elogiar a atitude da FPCBP em 
premiar os mais capazes e em 
oferecer Boisas de Estudo aos 
melhores estudantes. Lembrou, até, 
os sacrificios dos seus pais, também 
imigrantes, com 9 filhos para criar e 
s6 um pôde estudar e completar os 
estudos universitârios, o entâo jovem 
Ernie Eves! 
Ernie Eves, recebeu uma bela 

travessa de cerâmica do artista 
lusocanadiano Américo Ribeiro, com 
a pintura de Luis de Camôes. 
Depois, numa cadência razoâvel, 
foram entregues os prémios especiais, 
aos distinguidos do ano: 
JOHN PETER FERREIRA, EL. B„ 
que recebeu o prémio "Outstanding 
Professional Achievement"; 
VICTOR FEU MESQUITA, o 
prémio "Outstanding Business 
Achievment" e, MANUEL 
CARVALHO, que foi distinguido 
com o "Volunteer Recognition^ 

Mesa de honra com Joe Pinto e Ernie Eves 
em primeira^plano. 
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► Award". 
Imediatamente a seguir foram entregues as Boisas 
de Estudo aos estudantes de melhor 
aproveitamento: 
JASON RAMOS, "Economies", aluno do 3o. ano 
da Ryerson Polytechnic University. 
JASON DOS SANTOS, "Law", aluno do 30. ano 
da Windsor University. 
NANCY PERUCHO XISTO, "Social Sciences", 
aluna do 2o. ano da York University. 
RYAN PACHECO, "Ph.D. Studies", aluno do 2o. 
ano de electrônica na University of Toronto. 
KELLY ROCHA, "Languages", aluna do 4o. ano 
da York University. 
SARA MARTINS, "Fine Arts", aluna do 3o. ano 
da York University. 
SANDRA MARQUES, "Humanities", estudante 
do 3o. ano da York University. 
OSCAR FERNANDO LOPES, "OAC", com 

Pacis Catholic High School, pretende 
seguir a Universidade. 
SANDY FURTADO, "Language", aluno 
do 3o. ano da Universidade de Toronto. 
CARLA SOFIA DE SOUSA MIGUEL, 
"OAC", aluna da Humberside C.I. com 
entrada na Universidade na proxima 
época escolar. 
KEVIN DE ANDRADE, "History", 
aluno do 2o. ano na Universidade de 
Toronto. 
LISA ANNE FURTADO, "Psychology", 
no 4o. ano na Universidade de Victoria, 
BC. 
SILVIA JACINTO, "Business", aluna do 
lo. ano da University of Waterloo. 
NANCY RIBEIRO, "Health Sciences", 
estudante do 2o. ano, da Universidade 
de Toronto. 

Situado na Dufferin Mall 
(a norte da College) 

Estes preços estarâo em vigor até o 
dia 24 de Novembre, 2001, 

enquanto houver em armazém. 

com flakes 750]|^ 
mini wheats 72p^g 
or special.k 4.75'-g-^ 

case safe 
*27X250 nu riVfcGairf 

juicëg'SKiliiïikl 

clémentines 
nroducl’ot ; nip] ocep 

jp^sldentls^hoice 

SUSAN DA CRUZ, "Medicine", aluna do 3o. ano 
da State University of New York College. 
SOFIA AMELINA MOREIRA COSTA, 
estudante do 4o. ano da Dalhouse University in 
Nova Scotia. 
PAULA CARNEIRO, "Education", aluna do 
ultimo ano George Brown College. 
SANDRA LOPES, "Social Sciences", aluna do 4o. 
ano da Ryerson Polytechnic University. 
NELSON MOLEIRO, "Engineering", no 3o. ano 
da University of Toronto. 
Patrocinaram: com 10 mil dôlares a Luso Golf, 
com 4 mil o Scotia Bank, com 3 mil os Drs. Paulo 
Branco, José da Costa, Jorge Carçâo e Rui 
Martins, com 2 mil dôlares a Academia do 
Bacalhau, Ferma Import & Export, JDC Property 
Management Inc / Viana Roofing, JM Vacations, 
Montepio Geral, Rex Manufacturing, Royal Bank 
Financial Group, Sottomayor Bank Canada, 
Vistasol Tours, Cardinal Funeral Homes, Limen 
Masonry e Rego Foundation, e com a participaçâo 
de mil dôlares a ACAPO, Banco Espirito Santo, 

entrada no prôximo ano na Universidade. 
MELISSA SOUSA, "OAC", na Escola Regina 

CIBC, Landsdowne Excavating, Olympic Tool & 
Die Inc, Rui e Louisa Faria Scolarship Fund, The 
Regional Insurance Services, Waterloo Textiles, 
ML Lumber, New Canadian Lumber, Tranquility 
Financial Services e Dream Costa Homes. Ainda o 
patrocinio de Renaissance C. Centre e Palace 
Flowers. O Comité de Selecçào foi constituido 
pelos Professores Drs. José Carlos Teixeira (U of 
T), John Elias (Humber College), Aida Baptista (U 
of T) e John Sousa Humber College), e ainda Luis 
Arruda (Regional Insurance), Peter Ferreira 
(FPCCC e Congresso) e Paulo Melo (Scholarship 
Committee Chairman). 
Para que tudo terminasse da melhor maneira, 
foram sorteadas 4 viagens a Portugal, 2 da Accord 
Travel (José Antônio Germano) e as restantes da 
Vistasol Tours (José Duarte). E, a mais ansiada 
prenda, um valioso colar em ouro de 18 kt, 
desenho original, no valor de mais de 10 mil dôlares, 
cortesia de Louro Jewellers, do especialista Louis 
Louro Jr. A feliz comtemplada foi a D. Filoména 

^ Pagina 6 
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A FPCBP prépara hoje o future 
Leonel Ramos com 
a estudante Sara 
Martins, junto do 
Director Artur 
Smsa. 

Continuaçâo da pâgina 5 

Vasco Morgado. Em beleza, o remate final. 
Dialogamos no meio de toda a euforia de fim-de-festa 
com o présidente Joe Pinto que, cansado mas feliz, fez 
um agradecimento a todos os seus colegas, 
colaboradores, patrocinadores e comunidade em geral 
por tudo quanto deram à festa do 20o. Aniversario da 
FPCBP e entrega de Prémios e Boisas de Estudo. 
Quanto à sua continuidade à frente da Eederaçâo, disse 
corn um sorriso: 
-Eh pâ, deixem-me descansar desta. Amanhâ, logo se verâ! 
Amanhâ, présidente ou nâo, estamos certos que Joe 
Pinto continuarâ a dar o melhor è o mâximo pela 
FPCBP. 
E empreendedor, humilde e capaz, é homem para olhar 
sempre em frente ao encontre do amanhâ. As nossas 
felicitaçôes pelo aniversario e pelo êxito. 

JMC 

Manuel Carvalho mostra orgulhoso o 
seuprémio de voluntârio entregue por 

Manuel Costa. 

Os Sâorroquenses em festa 
Cada vez mais "Recordar é viver". Os 
tempos estâo tâo "enraivecidos" que 
sô o convivio, o diâlogo, a gargalhada 
franca nos podem salvar e fazer 
esquecer as tempestades... 
Os oriundos de Sâo Roque, Sâo 
Miguel, Açores, residentes em 
Toronto e arredores, reuniram-se pelo 
quinto ano consecutive, desta vez no 
Portuguese Community Centre Hall, 
em Brampton, para recordar e viver... 
De Sâo Roque vieram os convidados 
Professor Gilberto Araùjo Rodrigues, 
Présidente da Junta de Freguesia de 
Sâo Roque e, o Tesoureiro da mesma, 
José Pacheco. 

A festa, como habitualmente, foi 
organizada pelo casai Gabriela e Luis 
Reis, sâorroquenses de Toronto, 
eternamente apaixonados pela terra- 
màe. 
Numa visita à CIRV-fm, Gilberto 
Araùjo Rodrigues salientou o grande 
desenvolvimento de Sâo Roque, o 
muito que oferece no campo do 
Turismo e as estruturas criadas para 
apoio às crianças, aos jovens e aos 
idosos, sem esquecer os doentes, os 
sem-abrigo e os toxicodependentes. 
Também confirmou que a sua équipa 
iria mais uma vez candidatar-se nas 
prùximas eleiçôes autârquicas. 

■-.IJUS Reis, Gilbe^'AraüJo Rodrigues 
f^4jotd Pacheco na CIRVfm. 

A festa, para além do jantar-convivio, 
teve a animaçâo de Michelle Tavares 
e do DJ Black Magic. 
Os proventos desta festa, tal como 
disse Luis Reis, sâo para apoio à 
terceira idade e às crianças 

desfavorecidas. Parabéns! 
Luis Reis -em cooperaçâo corn 
Correia Travel-, esté a organizar uma 
excursào às Pestas de Sâo Roque, em 
2002. 

Info: 416 265-7484. 

Heûm VmwgM WhehAoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

testas do 
Centro Cultural | O ûnico matadouro português 

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

Português de 
Mississauga 

PRdXIMAS FESTAS 

Dia 23 de Novembro, 
Pbrto de Honra 
com Vaiiedades 

Dia 24 de Novembro, 
Jantar do Aniversario 

com o conjunto 
PANTERAS 

INFO: 905-286-1311 

11 
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Reuniâo de candidates 
libérais ne Paupers Pub 

A Associaçâo do Partido Liberal da 
Trinity-Spadina realizou um encontro 
informai no Paupers Pub, em 
Toronto, corn os très candidatos da 
area à NOMEAÇÀO que terâ lugar 
no dia 9 de Dezembro, na Central 
Techical High School, das 14h00 as 
17h00. 
A présidente da Associaçâo Liberal, 
Cherry Ryan, apresentou os 
candidatos Nellie Pedro, Tony Luie e 
Syed Abba. 
Présentes colaboradores e amigos de 
Nellie Pedro, como Cristina Marques, 

Idalina da Silva, Armindo Silva, 
Fâtima Pinheiro, Joe Eustâquio, entre 
muitos outros. Présentes também 
alguns membres dos Orgâos de 
Comunicaçâo Social de lingua 
portuguesa. 
Um convivio intéressante ùtil para 
que os candidatos do Partido Liberal 
da zona, "inimigos" por algum tempo, 
pudessem conhecer-se, trocar 
impressôes e, porque nào?, criar uma 
amizade duradoira. 
Informaçôes: 
416 516-9225 

Carta - Apresentaçâo do 
Ihiro de Armandina Maia 
DEDiCADAMENTE SUA 
Rasgado o véu de tule negro que 
velava as palavras guardadas em cofre 
de cristal, permitiste que contigo 
fizesse um pecurso. Senti que podia 
pegar na tua mâo enquanto te lia e 
reflectia no significado profundo das 
palavras que buscaste para partilhares 
vivências de momentos relevantes da 
tua vida. 

moralizadora - numa . palavra - 
multidimensional. 
Este livro encurtarâ as distâncias 
entre nos pois partilhamos o amor da 
palavra escrita reveladora de 
intimidades, sonhos e desilusôes. A 
qualquer leitor atento, ele permitirâ 
também a descoberta de si mesmo e 
do relacionamento corn o mundo em 

Senti-me retratada, sorri nuns 
momentos e noutros senti a lâgrima 
prôxima a marejar os meus olhos. 
Revoltei-me e senti-me defehsora uma 
vez mais dos fracos e indefesos que 
encontraram voz nas tuas palavras. 
Fui juntando os pedacinhos do puzzle 
encontrados nas paginas do teu 
diârio, das cartas que dirigiste a ti 
mesma, aos que muito te amaram ou 
a quem tu amaste. Encontrei-te 
inteira no diâlogo interior a que deste 
voz magoada, meiga, maliciosa, 
melodiosa, militante, modulada. 

que vive. A tua sensibilidade, a tua 
reflexào e muito particularmente o 
teu aprofundado conhecimento e uso 
da lingua portuguesa tornarâo 
possivel essa viagem de que nâo se 
régressa sem transformaçâo. 
Obrigada, querida amiga por teres 
escrito Dedicadamente Sua. 
Corn um abraço, sou Dedicadamente 
Tua 

Manuela Marujo 

Departamento de Espanhol e Português 
Universidade de Toronto 

FINE ► BB ORFUS < 

LEATHER 
B J>=AI\/IES Sc JAIX/IES 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA I 

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

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

DE OVELHA Para elegância e conforto 

Malas, cin1:os, chapéus, carteiras, sacos, etc... 

lames 

UZtLiZ S 
Ladies’ Fashions 

UMA NWA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISlI! 

'tid 
- dignos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa o maximo em 
classe e 

elegância para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Aberto 

7 dias por semarra 
Oom. - A* Foira 

das 10 sm - 6 pm 
5“Feira - S’Feira a Séb. 

das "lO am * 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Novo Programa da Workplace Safety 
and Insurance Board (WSIBI 
Estiveram na CIRV-fm e em O Milénio, 
técnicos especializados da WSIB, 
dando conta do novo programa para 
empresas e profissionais. 
E intensio da Working Place Safety & 
Insurance Board -nome que substituiu a 
WCB, desde 1998- oferecer varias 
vantagens aos profissionais e empresas 
que VOLUNTARIAMENTE se 
inscrevam. 
Aos técnicos da "Segurança no 
Trabalho e Seguros" da WSIB, Angelo 
Vinci, Dina Figueiredo e Mary Ciccone, 
o nosso agradecimento pelos 
esclarecimentos prestados. 

O WSIB dâ inicio a um novo programa 
a fim de encorajar a inscriçâo de um 
maior mimero de empresas 
O Workplace Safety and Insurance 
Board, o WSIB (Comissâo de 
Segurança Profissional e Seguro Contra 
Acidentes de Trabalho) deu inicio a um 
novo programa com o objectivo de 
encorajar a inscriçâo de empresas ainda 
nâo inscritas. O programa, com tempo 
limitado, oferece incentivos a todas as 
companhias que sâo obrigadas a ter 
esta cobertura e que ainda nâo se 
inscreveram. 
«0 Programa de Inscriçâo Voluntâria é 
baseado na necessidade de haver 
equidade entre os empresârios,» 

afirmou Glen Wright, Présidente da 
Comissâo do WSIB. «A maior parte dos 
empresârios estâo inscritos no WSIB, 
pagam os sens prémios e assumem as 
suas responsabilidades relativas a 
segurança nos sens locais de trabalho. 
No entanto, existe um nùmero de 
empresârios que nâo estâo inscritos e, 
portante, estâo a sobrecarregar 
injustamente aqueles que cumprem a 
lei». 
A maior parte das empresas no Ontârio 
que têm ao seu serviço trabalhadores 
(incluindo membres da familia e 
empreiteiros) sâo obrigados a 
inscreverem-se no WSIB. E a lei. A 
inscriçâo de uma empresa assegura aos 
trabalhadores e âs suas familias que 
receberâo prestaçôes no caso de uma 
lesâo ou doença profissional. Quando 
uma empresa omite inscrever-se, coloca 
os seus trabalhadores em risco. 
O Estatuto do Workplace Safety and 
Insurance Board exige que os 
empresârios em sectores de indüstria 
corn cobertura obrigatôria, têm que 
contactar o WSIB e inscreverem-se 
dentro de 10 dias de tomar ao seu 
serviço o primeiro trabalhador tanto a 
nivel de tempo inteiro ou parcial. Nem 
todos os empresârios cumprem o seu 
dever. Aqueles que observam os 
regulamentos, pagam os seus prémios e 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar corn RAPIDez para a famflia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TELÎ 

PORTUGAl .14' 
Canada e EUA M l 

S. Paulo e Bio de Janeiro .15c, Alemanha, França, Inglaterra e Itâlia .08c 

As VANTABEIMS QUE TEM EM SER NOSSO CLIENTE; 

• 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 prôpria, em 15 minutes poderâ ligar para qualquer parte 
do mundo. 

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

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

• Durante as horas de expediente nâo hâ mâquinas a responder, existe 
sempre mn représentante. 

' Fcikmos a sua lingua. 

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

Telefone là: 1888-219-3528 ou 985-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊS 

assumem as suas responsabilidades 
relativas a segurança nos seus locais de 
trabalho, inquietam-se quando certes 
empresârios nâo estâo inscritos. O 
WSIB decidiu implementar o 
Programa de Inscriçâo Voluntâria a fim 
de responder a estas inquietaçôes. 
Baseado neste novo programa, 
qualquer empresârio que contacte o 
WSlB voluntariamente para se 
inscrever, apenas pagarâ os prémios 
retroactivos até 1 de Janeiro de 2001, 
em vez de pagar a partir da data em que 
candidatou o primeiro trabalhador. O 
WSIB nâo exigirâ os prémios dos anos 
precedentes e o empresârio nâo serâ 
processado por infraeçâo dos 
regulamentos provincials relatives à 
omissâo de inscriçâo. Se tirarem 
vantagem do Programa de Inscriçâo 
Voluntâria, estes empresârios nâo sô 
cumprirâo a lei, mas também evitarâo 
pagamentos mais elevados dos prémios 
retroactivos. 
Os empresârios inscritos no WSIB 
recebem beneficios de seguro para os 
seus trabalhadores que têm uma lesâo 
ou doença profissional. Os beneficios 
podem incluir perda de salârio, 
despesas por cuidados de saùde e 
assistência nas actividades para um 
regresso râpido a um trabalho seguro. 
As companhias , que se encontram 
inscritas também têm acesso aos 
programas de segurança conduzidos 
pelo WSIB e pelas suas agêneias 

parceiras. 
Lesôes e doenças têm um grande 
impacto nas vidas das pessoas e nos 
seus négociés. No ano 2000, 301 
trabalhadores do Ontârio faleceram em 
consequêneia de lesôes ou doenças 
profissionais. Todos os dias no Ontârio, 
verifica-se que très pessoas sâo vitimas 
de amputaçôes, 30 ficam 
permanentemente incapacitadas e 400 
pessoas sofrem lesôes que as obrigam a 
ausentarem-se do trabalho. Quando os 
locais de trabalho sâo seguros, tanto os 
trabalhadores como os empresârios 
beneficiam porque dâ origem a mais 
produtividade, eficiência e ânimo. 
«O Programa de Inscriçâo Voluntâria 
responde â necessidade de assegurar 
equidade para todos os empresârios, 
cobertura para os trabalhadores e as 
suas familias, e programas de 
prevençâo em todos os locais de 
trabalho no Ontârio,» afirmou o Sr. 
Wright. «Se nâo tem a certeza se é 
obrigado a inscrever-se no WSIB, este é 
o momento favorâvel para se informar.» 

Os contactes corn a WSIB podem ser 
feitos em português ou em inglês. Em 
português, dirijam-se a Dina 
Figueiredo, pelos telefones: 416 344- 
2000, ou do exterior de Toronto, pelo 
nùmero: 1 800 465-5606. 
Aconselhamos a que se registem na 
WSIB... antes que seja tarde. 

JMC 

Eco AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

Ontario Registration number U4221I7Ü1 

Aceîtamos 
encomendas de 

CABAZES DE NATAL 
para Conimente, 

Madeira e Açores, até 
dia 30 de Novembre. 
Encomendas gérais 

para todo o Portugal 
até 15 de Dezembro. 

421 College Street - Toronto - Ontario M5T 1T1 
Tel.: (416) 603-0842 - Fax; (416) 603-1650 

Toll-Free; 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com / e-maii; sales@ecoacor.com 
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Lusocanadiano de leamington recebe Medalha de Bravura 
O Sargento José Francisco Moniz, da 
Leamington Police Service, recebeu a 
"Ontario Medal for Police Bravery", 
imposta pela Lieutenant Governor of 
Ontario-Hilary M. Weston, em 
cerimônia realizada no Queens Park, 
em Toronto. Corn o lusocanadiano 
José Moniz, foram ainda galardoados 
os companheiros da mesma policia, 
Edward Marocko e Chip Anderson. 
José Francisco Moniz, nasceu na 
Povoaçâo, Sâo Miguel, Açores. Viveu 
na Lomba do Carro até aos 9 anos de 
idade. Emigrou corn os pais José A. 
Moniz e Isaura C. Moniz e corn o 
irmâo Carlos A. Moniz, em 1978. 
Desde essa data que vive em 

Leamington/Kingsville. 
José F. Moniz entrou para a 
Leamington Police Service em 1990, 
tendo jâ chegado à posiçâo de Sargento 
da força policial de Leamington. José 
Moniz casou hâ pouco corn uma jovem 
colega da Força Policial de 
Leamington. 
O acto de bravura aconteceu quando a 
policia de Leamington foi chamada 
para ocorrer a um acidente grave: um 
pick-up truck embateu corn violêneia 
na fronte de uma casa. A mâquina do 
gâs rebentou fazendo corn que o gâs 
pénétrasse no interior da casa onde se 
encontrava uma pessoa presa nos 
escombros e jâ intoxicada corn o gâs. 

José Moniz, pondo em risco a sua 
propria vida, entrou na casa e 
conseguiu trazer para a rua o homem 
que se encontrava entalado e quase 
sem vida. 
Segundo nos confessou, via telefone, 
José Moniz naquela altura, na ânsia de 
salvar o homem em risco, nem se 
lembrou de si prôprio. 
Primeiro os deveres humano e 
professional! 
Parabéns, José Francisco Moniz. 
Provaste -se ainda fosse necessârio 
provar alguma coisa-,. que os 
portugueses continuam generosos e 
bons. 

JMC 

Bin Laden nner ser morte peins sen 
o homem mais procurado do 
Mundo, Osama bin Laden, apelou 
aos fiéis que corn ele estiverem no 
ultimo minuto da sua vida, que o 
matem. Ele recusa-se a ser morto ou 
capturado pelas tropas americanas 
ou da Aliança do Norte. Os fiéis 
tiveram de jurar, na sua presença, 
que iriam cumprir as ordens. 
Os americanos jâ o tinham dito, 
agora é o prôprio bin Laden que o 
admite: a sua vida pode estar a dias 
ou semanas do fim. Por isso, o 
terrorista apelou aos fiéis que o 
matem, quando se encontrar cercado 
pelos americanos ou pela oposiçâo 

afegâ. O pedido foi divulgado, esta 
quarta-feira, pelo diârio saudita, «Al- 
Watan», que cita fontes diplomâticas 
americanas e europeias. 
Bin Laden fez também uma gravaçào 
video, onde deixou o seu testamento 
politico, e no quai apela ao 
prosseguimento dos ataques contra 
os interesses americanos em todo o 
Mundo, référé o diârio. 
O terrorista informou as pessoas que 
lhe sâo fiéis que deve estar a viver as 
ultimas semanas da sua vida, ou os 
seus ültimos dias. Nesse sentido, 
apelou aos que lhe sâo prôximos e 
estiverem corn ele até ao ultimo 

minuto da sua vida que o matem. 
Ele récusa ser morto pelos 
americanos ou pelos membres da 
Aliança do Norte. Récusa igualmente 
ser feito prisioneiro, facto que 
representaria para ele um grande 
fracasse. 
Os fiéis tiveram de jurar na sua 
presença que iriam cumprir as 
instruçôes do milionârio saudita, 
quando este estiver cercado pelas 
forças especiais norte-americanas ou 
da oposiçâo afegâ. 
O mesmo jornal référé ainda que bin 
Laden terâ mesmo ordenado a um 
dos seus filhos que atire sobre ele. 

tninilc campanhi da Outana 
Nâo perça esta oferta especial e os nossos 

Reduzimos também 
os propos para os 
vendermos rapidamente 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) ] 

EGLINTON 

ST. CLAIR EARNING CUSTOMER TRUSTA CONFIDENCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

1705 St. Clair Ave. W. («lei 656-1200 
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InDEPtnDÊncifl ou OPPESSôO 
inte e seis anos 
depois da procla- 
maçâo da indepen- 

dência de Angola , aos 11 
de Novembro de 1975 o balanço actual 
Politico, Econômico, Social e Cultural é 
simplesmente catastrôfico. 
Tal como em 1975 o Pais almeja um 
desenvolvimento que tarda a chegar, enquanto 
vemos O sofrimento do povo e o derrame de 
sangue sobre o solo pâtrio. 
O Présidente da Repûblica José Eduardo dos 
Santos no seu mais recente discurso alusivo à 
independência mostrou-se nâo estar disponivel 
a negociar corn Jonas Savimbi a quem 
qualificou de um " perdedor crônico". 
Salientou no entanto que o seu governo "vai 
continuar a trabalhar para a Paz e reafirma a 
validade do Protocolo de Lusaka". 
Por sua vez o Eider da UNITA Jonas Savimbi 
considéra "absurda esta guerra" defendendo 
um diâlogo inclusivo e abrangente e de um 

debate estruturado para acabar corn a guerra 
em Angola. 
Estas foram as palavras encontradas na mais 
recente carta, enviada ao arcebispo do 
Lubango D. Zacarias Camuenho recentemente 
galardoado corn o prémio SAKHAROV de 
Direitos Humanos. 
Jâ os partidos politicos na oposiçâo em Angola, 
pelo menos aqueles que puderam estar na 
cidade capital Luanda, uniram-se e analizaram 
os 26 anos de independência. 
Num torn em que as ambiçôes politicas 
suplantam as respectivas obrigaçôes enquanto 
cidadâos, a declaraçâo conjunta dos lideres da 
oposiçâo assinada entre outros politicos, por 
Paulino Pinto Joâo e Ngola Kabangu, diz na 
declaraçâo que os sucessivos Governos do 
MPLA "partido no poder hâ exactamente 26 
anos", nâo foram capazes de pacificar e 
reconciliar o pais, permitindo que se instalasse 
em Angola uma guerra civil que parece nâo ter 
fim. 

Os partidos politicos 
oposiçâo defendem a neces- 
sidade da Paz para a construçâo 
de uma verdadeira naçâo na quai cada 
angolano possa desempenhar o seu papel, 
estando patente a via do diâlogo. 
Por outro lado a missâo Catôlica defende que 
ninguém deve-se excluir da Paz, porque sô corn 
uma' consciência de paz e harmonia genuina 
atingiremos os objectivos do povo que é a 
convivência salutar entre os angolanos. A 
ganância e o egoismo devem ser destruidos dos 
coraçôes dos homens, sobretudo dos que fazem 
a guerra, criando uma mentalidade de 
discôrdia, desonestidade, terror e mau estar 
nas pessoas. 
Estes foram os desfiles entre comicios, cartas, e 
declaraçôes que marcaram mais um 
aniversârio da indenpendência de Angola. 
E importante salientar que a Paz é uma 
necessidade de todos os angolanos e nâo de um 
monopôlio politico. 

O LIOUIDO PKCIOSO "PCTPOLCO" 
Foi assinado na capital francesa mais um dos 
protocolos dentre os muitos jâ assinados entre 
as companhias petroliferas de Angola a 
Sonangol e a Francesa TotalFinaELF, na 
pessoa do Ministro angolano Botelho de 
Vasconcelos e Jean-luc Vermeuller Présidente 
da TotalFinaELF para a exploraçâo em 
Angola. 
Tudo isso a apadrinhar a independência de 
Angola, uma vez que nos encontramos a 
escassos dias do começo da exploraçâo do 

n Problemas da pele 
n Eczema 
Q Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 

Gripe 
El Asma 
El Colite 
El Obstipaçào 
El Diabetes 

« 
EJ Tensâo alta 
El Indigestào 
El Depressâo 
Cl Artrite   
El Dores de cabeça e 

enxaquecas 
El Lumbago 
El Ciâtica 
El Entorses 
n Pescoço tenso 
El Tendinite 
El Neuralgia Trigeminal 

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

i)r. Lristàvao Branto 
1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

^ Seg. - Sex. 
'09h. s17h. 

Para imi CONSULT» SBATIS contacte: 

416-534-0937 

imenso campo petrolifero angolano Off-Shore 
de nome Girassol . 
Lfm projecto que custou cerca de 3 mil milhôes 
de dôlares americanos (3,3 mil milhôes de 
euros) muito dinheiro amigo leitor para uma 
produçâo diâria de 200 mil barris, que sô Deus 
corn seu poder para abençoar aquele Pais desta 
maneira. 
Numa altura em que as relaçôes entre Angola e 
França estavam em perigo, por causa do 
famoso caso conhecido pelo nome de 
"Angolagate" em que o Présidente da 
Repûblica de Angola se envolveu pessoalmente 
enviando uma carta ao seu homôlogo Francês 
pedindo a intervençâo do mesmo. 
Trata-se do caso da venda de material bélico 
que Luanda se digna de ser classificada de 

"trâfico de armas". O Governo angolano dera a 
entender que o caso poderia ter sérias 
implicaçôes nos acordos petroliferos corn a 
França. 
Mas uma decisâo pronta da justiça Francesa, 
eliminou a classificaçâo de trâfico de armas, 
que terâ assim amaciado as relaçôes bilaterais. 
Como vê amigo leitor trata-se de uma luta dos 
grandes, e nôs como profissionais de 
informaçào nâo podemos deixar de assumir as 
nossas responsablidades, e nâo , menos 
importante lembrar dentre estas linhas que 
Angola é o melhor cliente africano de armas 
em Portugal importando mais de 1,5 milhôes 
de contos em armas ligeiras e respectivas 
muniçôes e sobretudo componentes de 
aeronaves. 

bLOQUElO PflPLfltlEnTflR 
Em Sâo Tomé e 

Principe aguaxda-se a 
decisâo do Présidente 

da Repûblica de 
dissolver o 

parlamento e 
convocar eleiçôes 

antecipadas. 
É que a Assembleia 

Nacional daquele pais 

tem os dias contados 

depois do partido 

maioritàrio MLSTP- 
PSD ter abandonado 

a plenària. 
□ 

Corredores e gabinetes vazios foi 
O cenârio que dominou a 
Assembleia Nacional depois do 
bloqueio desta passada semana 
feito pelo MLSTP-PSD pedindo 
assim ao Présidente da 
Repûblica a dissoluçâo do poder 
ou a marcaçâo de novas eleiçôes 
legislativas anticipadas. 
A situaçào em que se encontra o 
parlamento santomense é 
confirmada pelo seu Présidente 
Francisco Fortunato " corn a 
ausência do MSTP-PSD e a 
suspensâo dos trabalhos resta 
apenas duas saidas: ou o grupo 
parlamentar volta ao trabalho ou 
O senhor Présidente da 
Repûblica tome uma decisâo na 
quai acha pertinente". 
E que O pais desde a semana 
passada espera uma reacçâo 
pûblica de Fradique Menezes 
Présidente da Repûblica que jâ 
estâ ao corrente do que se passa 

na Assembleia Nacional e que 
tudo indica que a qualquer 
momento vai aclarar o jogo que 
passa pela dissolcçâo do 
parlamento e a convocaçâo das 
eleiçôes, tudo isso vai restar 
depois de ouvir certamente os 
très partidos representados. 
Como diz Francisco Fortunato 
“é de facto uma grande crise que 
a Assembleia Nacional estâ a 
passar mas que na politica nem 
sempre dois mais dois sâo 
quatro". 
E de recordar que Sâo Tomé e 
Principe é um pais pobre e corn 
inûmeras dificuldades e pensar 
em novas eleiçôes corn certeza 
que nâo serâ tâo fâcil assim. 
A Assembleia Nacional estâ de 
portas encerradas numa altura 
em que o pais esperava dos 
deputados elegerem o Présidente 
do Tribunal de Contas e aprovar 
a lei de Segurança Interna. 
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COMUNIDADE 

Comunidade { 
5ext:a-feira, S3 I 
-Porto de Honra no Portuguese Cultural Centre of Mississauga, | 

; na nova sede, comemorativo do aniversârio. No Sâbado, dia 24, | 
jantar comemorativo e baile corn os Panteras. Info: 905 286-1311. | 
-Pesta Portuguese no York-Fairbank Centre, 2213 Dufferin St., a | 

I norte da Rogers, entre as 13h00 e as 15h00. Comida tipica e | 
I muita müsica. Info: 416 651-8300. | 
I -Encerramento da festa-exposiçâo de fotografia de Fîô da Silva na | 
I Casa do Alentejo. | 
I -Porto de Honra no Vitôria de Setübal comemorativo do 28o. | 
I a.niversârio. | 
I Jantar de convfvio da Secçâo de Toronto do PS, no New Casa | 
I Abril, às 18h30. Info: 416 654-9696. J 

I Sàbado, dia S4 | 
I -Matança do Porco na Casa da Madeira de Toronto. Jantar e baile 
I com O Samba'2001. | 
î Jantar e Chamarrita, no Asas do Atlântico Sports & Social Club. | 
I Jantar e Matança do Porco, do Amor da Pâtria C. Centre, na | 
I Igreja de Sta. Helena. Info: 416 656-9481, ou 532-2190. 
I -Jantar de convivio e angariaçào de fundos para o Lar da 3a. | 
I Idade da Atalaia, realizaçâo da Associaçâo Cultural e j 
I Humanitâria da Atalaia. Info: 416 653-0991, ou 986-8743. J 
i -Homenagém à fadista Luciana Machado, no Restaurante Lisboa- I 
I à-Noite, numa iniciativa do First Portuguese C.C. Centre. i 

-Jantar-Concerto anual da Sociedade de Müsica da Parôquia de | 
I Santa Helena, no St.John's Hall, 2185 Stavebank Road, j 

Mississauga. Informaçôes e réservas; 416 603-1477, ou 537-1719. i 
I -Filme português e jantar convivio no PCDCC. Info; 416 534-3451. ! 
I -Baile do Milho Cozido no Angrense de Toronto. Baile corn o | 
I Conj. Asas do Ritmo.. | 
I -Baile no Graciosa C. Centre corn o Conj. Tropical'2000. 1 
I -Matança do Porco e jantar no Lusitânia de Toronto. Baile corn | 
I DJda casa. | 
I -Festa do Outono na Casa dos Açores de Toronto, Jantar corn j 
I sopa e cozido à moda da casa e variedades musicals. Info: 416 I 
I 603-2900. I 
i -Matança do Porco à Açoriana da Irmandade de Sâo Sebastiâo. I 
I Baile corn o Conj. Pai e Filhas. Info: 905 672-7835, ou 416 535- I 
( 4482. I 
I -Festa do 22o. aniversârio da Igreja do Sâo Salvador do Mundo | 

no salâo da Igreja de Cristo Rei, em Mississauga. Jantar e baile | 
I corn os Starlight. Info: 905 270-1133. 
I -Festa de angariaçào de fundos na Casa das Beiras. Jantar e baile 

corn os Mexe-Mexe. Info: 416 604-1125, ou 530-9889. J 

I Ouinta-feira, dia S3 
I -Debate parlamentar no Queens Park sobre o projecto do 
I Deputado Cari de Faria, sobre o estatuto "Celebration of | 

Portuguese Heritage Act'2001". Compareçam no Queens Park, às | 
1 IhOO e participem no momento historico. J 

Sexta-feira, dia 30 
-Ultima "bacalhauzada" do ano da Academia do Bacalhau de 

^ Toronto. Jantar de bacalhau e apertos de bacalhau... no Europa 
Catering, às 19h30. Os compadres e comadres podem reservar 
lugar, contactando: 416 254-7060, ou 905 427-9923, ou 

I 905 281-2000. 

Facilidades em Brampton 
paraidosos 
A Câmara Municipal de Brampton 
oferece a quantia de $100. dôlares 
anuais, aos idosos com mais de 65 
anos de idade e com moradia propria, 
para ajuda no pagamento de limpeza 
da neve à volta das suas casas. 
-Reformados, déficientes, doentes do 
coraçâo com comprovaçâo médica, se 

tern casa propria e reside em 
Brampton, entao entre em contacte 
com a Câmara Municipal, preencha 
um requerimento proprio e entregue- 
o até 30 de Novembre. 
Para mais informaçôes: 905 874-2500 
(pergunte por alguém que fale 
português, caso nécessite). 

Valter Silvestre com 
0 actor Jackie Chan 

Valter Sivestre e sens alunos jâ 
acturam nos programas Big 
ShowSIC, Ai, os Homens e Praça da 
Alegria. 
No Canada, em grandes espectâculos 
da CIRV, CHIN e ACAPO, entre 
outres. O Sensei Valter Silvestre vai 
abrir uma nova escola de Artes 
Marciais na Dundas st., em Toronto. 
Como sempre, so com instrutores 
portugueses. Info: 416 656-5554. 

O conhecido instrutor de Artes 
Marciais, o Sensei Valter Silvestre, 
responsâvel da escola Silvestre's 
Martial Arts, esteve recentemente na 
CN Tower, em Toronto, num jantar 
de VIP's, com o conhecido e divertido 
actor Jackie Chan. 
Valter Silvestre convidou o actor 
Jackie Chan a participar num 
espectaculo de Artes Marciais em 
Portugal. 

IGREJA CARISM A) 
Reverendo 

Tony Silveira 

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

EM PORTUGUES 
Domingo 11 :(X) AJM 
Tcrç<i c Sexti 7:30 PM : 
IN ENGLISH - Sunday 9:30) 

Phone: 
http: 

527-5448 FAX: (905) 527-595 

HAMILTON 
Catedrai Carisma 
280 Main Street East 
ESCRITÔRIOS (SEDE): 
16 West Ave S. ■ 
Hamilton, Ontario. L8N 2S1 

3rt>y Ave.: 
■fHl" '«J 

""PRerÜ ley Rd, 

w 
gEyersfieW 

Teignmouth Ayë; I 

Ave. 

.3: é Prospect 

fU , JS c ;C5 0. 

.Morrison' Ave. 

r- ^ 

M 5 Goodwood Cloyerl3W!i Ave. 

TORONTO 
IGREJA: 236 Nairn Ave. 

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

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 
Tcrca e Quinta 7:30 PM 

   

IGREJA; 245 CLARKE RD 
Phone/Fax; (519) 858-3028 
Pastor Joâo Batista D. <ia Silva 
Email: jbdst8»carismachurch.com 
Sâbado 6:(M) PM Quinta 7‘30 
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CRONICA DE COIMBRA 
COITL,. CZûnvazsandû 

Coitados dos Middos! 
A vertigem do progresse arrasta os 
mais pequenos para um buraco sem 
fundo! 
Julgam os pais e até certas pessoas 
responsaveis, que quanto mais cedo se 
iniciarem as crianças nas novas 
tecnologias, melhor é para elas. 
Recordo com que vaidade, orgulho 
e... ignorâneia (...) um avô dedicado, 
velho emigrante português, fascinado 
pelos computadores, residente hâ 
muito nos E.U.A. me falava de como 
sua neta, tao “precoce”, fora por ele 
iniciada, bébé, no computador! (For 
sinal, a menina tinha agora 6 anos e 
era agressiva. Brava! Nada afectiva. 
Menos delicada (...) e bem pouco 
sociavel. Mas havia de vir a ser um 
'génio' em informatica, segundo 
acreditava o seu avô. Iria ganhar rios 
de dinheiro. Isso é que era o mais 
importante!) 
Hâ muito que reparo, como os 
meninos, atafulhados de brinquedos 
electrônicos (...) e esfomeados de 
amor, atençâo, estâo cada vez mais 
insaciâveis e... intratâveis na Escola, 
na rua, em sociedade, diga-se. 
Porquê? 
Escolhi, para nos elucidar sobre este 
assunto, corn dados reconhecidos. 

Diane Levin. Ela é professera no 
Colégio Wherlock, em Boston. 
Bacharel em Desenvolvimento 
Infantil. Mestrada em Educaçâo 
Especial. Doutorada em Sociologia e 
Desenvolvimento Infantil. Membre e 
fundadora de associaçôes a favor da 
criança contra a violêneia. 
No seu livre Remote Control 
Childhood, Diane Levin explica 
como os pais e os professores devem 
planear o que os filhos vêem 
na televisào, explicando a 
razâo, de nâo poderem ver 
este ou aquele programa. 
Diz Diane Levin que as 
crianças nos E.U.A. estâo 
actualmente, 40 horas por 
semana, 'ligadas' aos 
media. Mais tempo do que 
passam na escola. Isto inclui 
4 a 6 horas diârias de T.v., 
mais computador e jogos de 
video. Parece que a Uniâo 
Europeia também jâ précisa 
de acordar para esta 
realidade tâo perigosa! 
De qualquer modo, é o momento de 
questionarmos e perguntar: e as 
crianças que dependem de mim e ou 
da minha familia, quanto tempo estâo 

'ligadas' aos media? 
- Sera que também estou convencido 
que isto da T.v., novas tecnologias, é 
um bem fantâstico, sem qualquer 
contra indicaçâo em qualquer 
momento da vida das minhas 
crianças? . 
- Serâ que enquanto as crianças estâo 
“ligadas” aos media, estâo entretidos 
e nâo incomodam ninguém? 
- Serâ que até penso que isso é um 
factor de sucesso futuro? Que isso os 
vai desenvolver extraordinariamente 
e fazer deles, génios?! 
Diane Levin acrescenta que desde 
que se descobriu que os mais novos 
poderiam ser encarados comb um 

mercado a explorar (...) 
tudo se agravou. 
A publicidadeü! Sobretudo 
a rentabilidade das vendas 
(...) nâo perdoam! (E como 
o negôcio das armas(...)). 
Fez uma sondagem 
nacional, junto dos 
professores. Estes 
afirmam que programas 
como Power Rangers e 
Tartarugas Ninja, afectam 
90% das crianças que as 
tornam assim mais 
agressivas. 

Do mesmo modo, as crianças ficam 
menos criativas. Tentam apenas 
imitar. Imitar as personagens que 
vêem na T.v. E que mensagens lhes 
passam elas?!!! 
Depuis os brinquedos que circulam, 
bem diferentes dos tradicionais, sâo 
também eles agressivos. Terriveis! 
Misturam sexo e agressâo. Violêneia. 
Deturpam os papéis femininos 
masculines. Estabelecem a confusâo. 
Alias, référé D. Levin, a T.v. usa 
intencionalmente a violêneia para 
conquistar os mais jovens. Sem 
escrüpulos. Apenas conta o lucro! 
A criança é atraida pelo que nâo 
percebe. Principalmente pelas coisas 
mais dramâticas. Assustadoras! 
Cheias de medo, as crianças querem 
descobridas. 
(E isto que o marketing utiliza 
perniciosamente e corn insistência (...) 
mudando sempre, para manter a 
expectativa dos miüdos, os cenârios e 
os assuntos). 
E tudo isto se paga. A criança vê os 
outres meninos interessados e 
também quer o mesmo. Contagiado 
pela moda do brinquedo dos sens 
coleguinhas, insite com os pais que... 
nâo resistem(...). 
Acontece que estes briquedos sem 
imaginaçâo, pouco excitantes, logo os 
aborrecem. 
Sâo tal como a droga: dâo prazer 
imediato, mas... sâo esvaziados de 
sentido. 
Ora o que se propôe, é que as crianças 
briquem! 
Brinquem corn bonecos/as por que 
nâo? 
Estarâo assim a trabalhar a sua 
experiência. Os seus sentimentos. 
Ganham ferramentas para 
aprenderem a ser activos/as. 
Afectivos/as. É necessârio preservar 
as crianças dos brinquedos que as 

SÔ PAGA EM 

■ ' t V il ' 4 

E verdade amigo leitor. 
Em Artnova Furniture Plus compra agora 
e pode pagar em 3 ou 6 meses, 
ou SÔ no ano 2003! 
Mobilias dos mais variados estilos,^ 
electrodomésticos e artigos para decorar 
a sua casa no NATAL pode comprar 
agora e pagar sô em 2003!!! 

ARTNOVA Furniture Plus, 
onde a qualidade e o bom 
gosto, andam lado a lado. 

’mm» mm mm 'mm mm 
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tornam passivas perante o mundo! 
As crianças devem descobrir coisas 
novas por elas prôprias; 
Esta atitude ajuda-as a nâo serem 
violentas. Os pais e educadores 
devem ajudar as crianças a serem 
agentes actives e nâo menos 
' automâticos ' : passives, nervosos, 
neurôticos, conflituosos... 
Consegue-se isto, evitando oferecer- 
Ihes brinquedos electrônicos; 
brinquedos ligados a séries de T.v.; 
Encaminhar a criança para 
divertimentos abertos, é urgente! 
A Academia Americana de Pediatria 
recomendou que crianças corn menos 
de 2 anos, se abstivessem de ver T.v. 
Antes desta idade, deve haver alguém 
a ver T.v. juntamente corn a criança e 
ir explicando. Por exemple, saltar de 
um alto edificio, é impossivel na vida 
real! - deve ser explicado â criança. 

A televisào confimde a criança. 

Perante este mundo mâgico, todo o 
reste lhe parece aborrecido. Sem 
interesse. Enfadonho. Desmotivante. 

A T.v. excita pelas imagens em 
movimento. Sons. Cor. Diversidade. 
E... Quando se desliga a T.v., como é? 
Quanto menos uma criança vê T.v., 
melhor é para ela. Evitar-se-iam 
assim, muitos e variados perigos. 
Quanto mais televisào uma criança 
vê, quanto mais bonecos tiver, maior 
serâ a sua necessidade de mais e mais! 
Antes dos 3 anos, nâo é aconselhàvel 
para a criança, brinquedos 
electrônicos ou novas tecnologias! 
Se a criança ao mexer no 
computador, acha o reste 
aborrecido... 
Se a criança ficar exposta a uma 
realidade que nâo entende, nâo 
contrôla - pornografia, confusâo, 
violêneia, entâo hâ que parar. 
Muito mais importante que tudo isto, 
é oferecer-lhe um ambiente familiar 
harmonioso. Amigo. Criativo. 
Motivante. Os bons “media” ajudam 
a criança a descobrir, mas no tempo 
certo. 
O Estado tem o dever de criar uma 
sociedade que ajuda os pais a educar 
os seus filhos! 
Por exemple, rotular os programas e 
os brinquedos associados. 
Formar os professores para ajudarem 
os pais a agir correctamente. 
Nâo permitir publicidade dirigida a 
menores de 12 anos de idade. Sô 
nesta altura, os jovens começam a 
perceber as intençôes do marketing. 
... e muito mais, que as pessoas 
atentas e cheias de amor pelos seres 
que pôem no mundo, sabem 
certamente e... procuram cada vez 
mais enriquecer-se e aprofundar estes 
assuntos para protéger os mais 
pequeninos. 
Se nâo nos preocuparmos corn estas 
questôes, que vai ser das crianças que 
nos sâo confiadas neste momento e 
neste espaço? 
Que adultos formâmes para o dever? 
Coitados dos miüdos!Como precisam 
ser protegidos! Defendidos! Àmados! 
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Auto-Estrada aproxima 
Sul de Portugal a Espanha 
Huelva fica agora a cerca de meia- 
hora da fronteira entre Portugal e 
Espanha com a inauguraçâo, na 
segunda-feira, do troço de auto- 
estrada que liga aquela cidade 
espanhola a Ayamonte. 
Corn 55,3 km de extensâo, o que 
representou um investimento de 
cerca de 30 milhôes de contos, 
compléta uma importante ligaçào em 
via râpida entre o Sul de Portugal e 
Sevilha, marcada pelo enorme trâfego 
internacional, tanto profissional 
como de lazer. O novo troço 
inaugurado corn pompa e 
circunstâneia pelos chefes de 
Governo português e espanhol, 
Antonio Guterres e José Maria 
Aznar, tornou-se uma alternativa à 
EN 431, que acusava jâ graves 
problemas de capacidade e de 
segurança gerados pelo elevado 
trâfego, correspondente a cerca de 12 
mil veiculos por dia e por travessias 
complicadas como as de Lepe e de 
Cartaya. 
Na cerimônia. Antonio Guterres 
realçou um "grande apreço" pelo 

Governo espanhol ter compreendido 
a "importâneia essencial e estratégica 
para Portugal de uma rede ibérica de 
auto-estradas, porque a Espanha nâo 
é sô nossa amiga, mas é também o 
nosso caminho para a Europa". Para o 
primeiro-ministro português, o troço 
de auto-estrada Huelva-Ayamonte é 
"um simbolo", nâo apenas das" 
relaçôes de irmandade e de 
cooperaçâo politica exemplar entre os 
dois governos", mas da "vontade 
comum de percorrer o caminho da 
Europa". Corn efeito, nos ültimos 
quatro anos esta é a terceira ligaçâo 
por auto-estrada entre os dois paises. 

POLITICR: 

Piano e Orçamento 
toi aprovado 
O Piano e Orçamento 
para 2002 foi aprovado 
apenas corn os votos do 
Partido Socialista. 
Carlos César aproveitou a 
oportunidade para 
lembrar as varias 
dificuldades pelas quais o 
seu executivo nos ültimos 
tempos e apontou que 
muitas dessas mesmas dificuldades 
poderâo, agora, condicionar a aeçâo 
do governo em 2002. 
Os partidos da oposiçâo 
manifestaram a sua opiniâo e pela 
parte do PSD foi apontada uma 
"derrapagem nas contas püblicas, os 

problemas de tesouraria", 
que fazem deste Governo 
Socialista "pior que o 
primeiro". 
O PP lamentou o facto deste 
Piano e o Orçamento nâo 
traduzirem uma 
programaçâo realista, justa e 
equilibrada. 
Déco Mota do PCP que 

optou sempre pelo ultimo momento 
para decidir o seu voto nesta matéria, 
as esperanças cairam por terra. O 
PCP acabou por votar contra um 
piano "que poderia ter sido mais 
equilibrado e ùtil" e um Orçamento 
que poderia ser melhor trabalhado. 

Niveis de pobreza na regiâo 
acima da média nacional 
A regiâo Centro apresenta niveis de 
pobreza «surpreendentes» e acima da 
média nacional. Estas sâo algumas das 
conclusôes a que chegou Lucilia 
Caetano, autora de um estudo 
apresentado num colôquio promovido 
pelo Instituto de Estudos Geogrâficos 
da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. 
Que Portugal é um dos paises mais 
pobres da Europa jâ se sabia. Que de 
acordo corn um relatôrio da Comissâo 
Europeia 23% da populaçâo vive corn 
um rendimento inferior à média 
nacional, também. E até mesmo, que 
Portugal é o pais da Uniâo Europeia 

que menos gasta em Protecçâo Social 
e que tem a mais elevada percentagem 
de pobres e de pobres crônicos, 
essencialmente constituidos por 
pessoas da terceira idade, mulheres e 
crianças, Jâ nâo é novidade. 
Surpreendente parece ser o facto de a 
regiâo Centro ser, no contexto 
nacional, uma «mancha negra que me 
levou inicialmente a verificar de novo 
os dados, porque nunca pensei que a 
situaçâo fosse tâo mâ», disse ao Diârio 
de Coimbra Lucilia Caetano, que 
recentemente apresentou em 
Coimbra um estudo sobre a realidade 
da pobreza na regiâo Centro. 

on Boy 

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

m (£(Dra[yKiQm[D[E 

Visite Joe da Costa, 
représentante português da 
Addison on Bay, esaiba porque 
é que mais de 7000 ciientes 
preferemosseusserviços 

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

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

com Joe da Costa. Parabéns! 
y 

«Xfl 

832 Bay Street, em Teronte 
(a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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CntRCIfl: 

Preços do gàs e electricidade 
SÔ0 dos mais altos na UE 

Portugal 
Portugal é dos paises da Uniâo 
Europeia com preços mais elevados 
do gas e electricidade para os 
consumidores industriais, segundo 
dados revelados esta semana pelo 
institute europeu de estatistica, 
Eurostat. 
O preço médio do gas consumido 
pelas indüstrias em Portugal é o 
terceiro mais alto da UE', em nivel 
igual ao do Luxemburgo e so 
superado pela Suécia e pela 

Dinamarca. 
O preço de 6,9 euros, excluindo 
impostos, que o Eurostat considéra 
como preço médio por gigajoule de 
gâs consumido em Portugal é superior 
à média dos Quinze, de 6,1 euros e 
superior ao verificado em Espanha, de 
5,5 euros. 
O gâs mais barato de toda a UE é o 
consumido pelas indüstrias no Reino 
Unido, que pagam apenas em média 
quatre euros por gigajoule. 

No que respeita à electricidade para as 
indüstrias, Portugal encontra-se a 
meio da tabela, corn 6,5 euros por 
cada 100 kWh para consumidores 
industriais médios, ligeiramente 
acima da média comunitâria, de 6,4 
euros. 
Espanha tem um preço médio de 
electricidade um euro mais barato que 
em Portugal, de 5,5 euros, isto apesar 
de em 20Ô0, os dois paises se situarem 
ao mesmo nivel, de 6,4 euros. 

PCORtS: 

Governo investiga sistemas 
municipals de tratamento de lixe 
o Governo açoriano anunciou esta 
semana uma investigaçâo aos 
sistemas municipais de tratamento 
de lixo de sete dos 19 concelhos do 
arquipélago para avaliar o 
cumprimento das regras do piano 
regional de residuos sôlidos e 
urbanos (PERSUA). 
A auditoria, entregue a uma 
empresa especializada, abrangerâ 
as ilhas do Corvo, S. Jorge, 
Terceira, Graciosa e o concelho de 

Nordeste, em S. Miguel. 
A concluir até Fevereiro de 2002, a 
investigaçâo pretende a recolha de 
elementos que permitam a 
introduçâo de "medidas 
correctivas" nos sistemas 
municipais, adiantou a secretaria 
regional do Ambiente. 
A iniciativa, esclareceu, visa 
simultaneamente apoiar os 
municipios e fazer prolongar no 
tempo a vida ütil dos aterros. 

Clt ÇPo 

«AVCIRENSE 

uttiisquaLta ii84BioorSt.w. 0 

QO 

;o “o 

On 

mu 
T. 416.538.3197 o 

em Toronto o 
(1 blocoaW.daDunerin] 

Apresenta.. 

Ma 
2* feira, 31 de Dezembro de 2001 às 10 lioras 

corn müsica de DJ Nazaré Praia 

F 416.538.9415 0> 

ôt) 
o^O 

Oo 
Venha saborear as especialidades desta^^, 

' casa corn a Ementa de Réveillon: 
■‘Â 

3 garrafas 
por mesa de 

10 pessoas 

it; 
/Caldo Verde 

Bife corn cogumelos 
Batata Assada e Végétais 
Fruta e Café 

Marque ié a sua mesa! 
À meia-noite 
1 garrafe de 
Champagne 
por mesa 

0 diuiitasquaita 

AVEIRCNSC 
Frango na brasa de carvào 
vegetal, Leitào à Bairrada e... 
MUITO MAIS! 

BUFETE COMPOSTO DE: 
Lagosta, Santola, Camarâo 
e Ameijoas, Bolo-Rei, Frutas 
e pastelaria variada. 
Nâo faltarâ a 
ESPECIALIDADE DA CASA; 
Frango e Leitâo à Bairrada 

Charcoal BBQChicken, 
Sucking Pig and... 
MUCH MORE! 

tlRnCUOLDC: 

Homem acusado de tentar 
matar mulher à facada 
O Tribunal de Mangualde confirmou a 
detençâo de um homem que segunda- 
feira terâ tentado matar a mulher à 
facada na via püblica, naquela localidade. 
O suspeito, de 38 anos, foi detido em 
flagrante por uma patrulha da GNR 
alertada por testemunhas, quando 
agredia a mulher à facada numa avenida 

de Mangualde. 
O suspeito é acusado de tentativa de 
homicidio, por alegadamente ter 
desferido 12 facadas na mulher, que ficou 
gravemente ferida e se mantém 
internada no Hospital de Viseu, embora 
fora de perigo, segundo o comandante 
do posto da GNR de Mangualde. 

Distrito do Lisboa lidora consumo 
do medicamoutos a m'uel nacioual 
O distrito de Lisboa ocupa o primeiro 
lugar a nivel nacional no consumo de 
medicamentos, segundo o estudo "Perfil 
de Saüde de Lisboa", efectuado pela 
Escola Nacional de Saüde Püblica e hoje 
apresentado. 
Segundo o documenta, apresentado na 
Câmara Municipal de Lisboa, em 1999, 
ano a que se reportam os dados 
recolhidos, foram passadas mais de nove 
milhôes de receitas e compradas cerca de 
25.733 mil embalagens de medicamentos 
comparticipados em regime ambulatario. 
Dos medicamentos présentas, os 
sedativos, hipnôticos e tranquilizantes 
ocupam o primeiro lugar da lista, 
seguidos pelos anti-reumatismais e outros 
anti-inflamatôrios. 

O estudo faz também uma referêneia às 
doenças dos residentes no concelho de 
Lisboa, apontando a tuberculose como 
"responsâvel" por 56,8 por cento do total 
de casos notificados pelo sistema de 
Doenças de Declaraçâo Obrigatôria, 
Entre 1996 e 1998, os casos de 
tuberculose notificados na capital 
obtiveram uma média de 546 casos/ano 
associada. 
O estudo concluiu ainda que as maiores 
causas de morte em Lisboa relacionam-se 
corn doenças do aparelbo respiratôrio 
(das quais se destacam as doenças 
cerebro-vasculares), tumores malignos - 
corn destaque para o tumor da traqueia, 
brônquios, pulmôes e marna - acidentes e 
cirrose hepâtica 

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

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

Confie em EXPO EOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 

Raûl (416) 330-6295 

Pager: 372-2428 

940 LansdowneAve., 

Building #24, Toronto, Ont. 

M6H409 
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Segundo maior centro comercial em 
Portugal abre em Setembro de 2002 
O segundo maior centro comercial 
do pais, O Almada Forum, em 
Almada, deverâ abrir ao pùblico 
em Setembro de 2002, 
representando um investimento 
privado de 45 milhôes de contos, 
disse um dos promotores do 
empreendimento. 
Corn uma area comercial de 75 mil 
metros quadrados, o équivalente a 
sete campos de futebol, este espaço 
sera o maior empreendimento do 
género instalado em Portugal, logo 

A Associaçâo de Comerciantes da 
Regiâo do Algarve (ACRAL) 
apelou ao inicio da semana, para 
que as entidades politicas impeçam 
a demoliçâo do Cinema de Santo 
Antonio, na baixa de Faro, sala 
que "deve ser preservada e 
recuperada". 
"Pensar que esta sala de 
espectâculos vai ser demolida para 

a seguir ao Colombo, em Lisboa, 
que tem 120 mil metros quadrados 
(équivalente a 11 campos de 
futebol). 
Situado proximo do Parque da Paz 
e da auto-estrada do Sul, o Almada 
Forum, em fase de construçâo, 
reparte-se por très pisos de zona 
comercial e lazer e dois patamares 
de estacionamento subterrâneo, 
disse à agência Lusa o director-geral 
da MDCI/Multidevelopment 
Corporation Portugal, Benno van 

dar lugar a um centro comercial é 
algo arrepiante que vai contra toda 
a filosofia de desenvolvimento 
harmonioso de uma cidade", 
defende a associaçâo. 
De acordo corn a ACRAL, aquela 
que é actualmente a maior sala de 
espectâculos do Algarve, com 
1.300 lugares, nâo deverâ ser 
transformada num centro 

Veggel. 
Ao todo, a grande superficie 
comercial das multinacionais 
MDCI (Holanda) e Grupo 
ALFCHAN (França) terâ 260 lojas, 
14 salas de cinema, 35 restaurantes, 
4.700 lugares de estacionamento no 
subsolo e 300 à superficie. 
No ultimo piso, além de cinemas e 
de restaurantes corn vista 
panorâmica, bavera um espaço de 
lazer corn sala de "bowling" e 
parque de recreio para as crianças. 

comercial, que "vem criar mais 
dificuldades aos comerciantes de 
Faro, que jâ se debatem corn uma 
concorrência feroz e muitas vezes 
desigual". 
Segundo a associaçâo de 
comerciantes, o concelho de Faro 
jâ tem 21 unidades comerciais de 
dimensâo relevante, o que "supera 
em muito a média nacional". 

SRBÜCfll: 

Tràfico de droga 
e posse de 
armas ilegaîs 
leva 13 arguidos 
à prisâo 
o Tribunal do 
Sabugal condenou, 
na terça-feira, treze 
dos 19 arguidos num 
processo de trâfico de 
estupefacientes, 
posse ilegal de armas e de muniçôes 
proibidas, a penas compreendidas entre 
dois e seis anos de prisâo. 
Entre os acusados, dos quais onze 
estavam detidos, estâo um funcionârio 
judicial de Lisboa, um trabalhador da 
Assembleia da Repüblica e outro dos 
Correios e très irmâos de Penamacor, 
tidos como os cabecilhas da rede. 
O colectivo do Tribunal do Sabugal, 
presidido pelo juiz Orlando Gonçalves, 
nâo deu como provado o crime de 
"associaçâo criminosa" de que 
inicialmente eram acusados os arguidos, 
por nâo ter considerado no julgamento 
gravaçôes de escutas telefônicas 
efectuadas pela Policia Judiciâria (PJ). 
Os arguidos foram ainda absolvidos da 
prâtica dos crimes de passagem de 
moeda falsa. 

rRRO: 

Comerciantes contra 
demoliçâo de antigo cinema 

Juros de hipotecas (mortgages)^*^ 

1 ano 3.20% 
2 anos 3.90% 
3 anos 4.35% 
4 anos 5.15% 
5 anos 5.45% 

• 15% pagamento extra opcional no aniversàrio 

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

Banco Comnnitàrio 
Lnso-Canadiano 

Abra 1 conta e receba logo, 

sem mais cantigas, 

$25.00 de bônusl^*^ 

Atençào pensionistas; Uma boa noticial 

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

sem mais complicaçôes ou despesas I 

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

ou faça-nos uma visita 

Sujeito a alteraçâo s.em aviso prévio. 
21 de Novembro de 2001 

Portuguese Canadian Credit Union 
Banco Comunitàrio Luso-Canadiano 

1199 Dundas Street West Toronto, On 1X3 
1966 



_I6  

ARTES E ARTISTAS 
Quinta-feira, 22 Novembre, 2001 

O MILENIO 

lançou 0 seu CD em grande » Tem apenas 18 anos'de idade 
mas jà é uma jovem 
consagrada entre nos. É 

professera de mùsica para iniciados e 
mantém-se no Conservatôrio 
estudando mùsica e voz. Compôe e 
interpréta corn uma força muito 

prôpria e plena de sensualidade. 
Uma jovem e bonita artista que 
caminha corn segurança ao encontre 
das suas metas. 
No lançamento do seu trabalho 
discogrâfico, "Ser Portuguesa", no 
salào de festas da Igreja de Santa 

Maria, em Hamilton, Jessica Amaro 
pôde sentir todo o carinho que o 
püblico tem por ela: casa mais que 
cheia, aplauso constante, animaçâo 
até ao limite. 
Depois do almoço, desfilaram no 
palco vârios artistas. Vindo dos EUA, 
O "padrinho" Marc Dennis, autor da 
cançâo "Ser Portuguesa" que, para 
além da sua actuaçâo, aprese'ntou 
ainda alguns elementos que trouxe 
consign da América. Os também 
jovens e talentosos intérpretes Mikâ e 
Steve Medeiros, deram o seu 
contribute ao êxito da festa, 
particularmente, o Steve Medeiros 
que cantou a dueto corn Jessica 
Amaro o tema, "Ai, esta saudade". 
A festa terminou em apoteose corn 
Jessica Amaro em palco cantando 
corn toda energia que sua juventude e 
felicidade permitem. Na sua voz, as 
suas prôprias cantigas e as de parceria 
corn outres autores, tais como, 
Valdemar Mejdoubi, Otilia Prazeres, 
Louder Milk e Al Rodrigo, Hernani 

Raposo e Norberto de Sousa, 
"soltaram-se" numa cadência feliz e 
entusiamante que electrizou os 
présentes. Houve um "casamento" 
imediato entre a artista e todos 
quantos assistiram à memorâvel festa 
de apresentaçâo do CD de Jessica 
Amaro. 
As nossas felicitaçôes e o desejo para 
que todos os sonhos se concretizem. 
Os CD's e cassetes de Jessica Amaro 
estâo à venda nas casas portuguesas 
da especialidade. 

O jovem cantor JOSÉ RIBEIRO lançou 
um trabalho intitulado "Castelo de 
Paiva", corn produçâo e arranjos de Nel 
Monteiro, numa gravaçâo executada 
nos Estüdios Conquista, na cidade do 
Porto. "Castelo de Paiva", da autoria de 
Nel Monteiro, narra a histôria trâgica 
da queda da ponte Hintze Ribeiro, que 
tantas vitimas causou num passade 
recente. Todos os lucres provenientes 
do tema "Castelo de Paiva" irào reverter 
em favor de uma associaçào de apoio 
aos familiares das vitimas do trâgico 
acidente na ponte de Entre Rios. 
Nel Monteiro assina todas cançôes, 
excepçâo feita para a cantiga "Viva 
Portugal", da autoria de Tony Carreira. 
José Ribeiro, apôs uns anos de 
ausência, entrou definitivamente nos 
"carris" da mùsica popular portuguesa, 
mostrando capacidades para construir 
uma carreira agradâvel, sem 
sobressaltos. 
É mais uma ediçâo da Espacial, que 
acaba de chegar ao circuito da 
emigraçâo. 

“Castelo de Paiva” 
uma tragédia em cantiga 

Castelo 
de Paiva 

festa püblica do lançamento do CD 
O conhecido RUIFURTADO, de 
Hamilton, fez o lançamento do seu 
trabalho gravado no passado Domingo, 
no Oasis C. Centre, em Mississauga. 
Um êxito pessoal para o jovem 
compositor e intérprete que, perante o 
seu pùblico e amigos, soube dar uma 
ideia mais consentânea corn o seu 
valor. 
O consagrado Carlos Borges, e os 
jovens Claudio Ferreira, Amy, Daisy, 
Joshua e Adam, deram o "toque de 
saida" à festa de Rui Furtado 
contribuindo para o seu sucesso. 
O trabalho de Rui Furtado, intitulado 
"Aonde estas", esta à venda nas lojas 
portuguesas. 
Rui Furtado tem em preparaçào mais 
uma gravaçâo e, vârios projectos com o 
parceiro de cantigas Barreiras, para os 
jovens artistas de Hamilton. 
Parabéns, Rui Furtado. 

Aos preços dos caxros novos devem acrescentar-se a 

licença, frété, ADM, PDE e todas as taxas 

10^ Idifg St. West 1^ Eofliiirst 
«SSÎt'iSSÎ 

wawfiKAW: rroRC g? ymm ocmmtomH- vmmm rrewitE. YOUR Dcmttixmm »WHVAW: arroRc g YOOR pewPiifrewigw: momi 

DOWNTOWN 
2001 Sebring LXI Coupe 

artM l)i*s ' lejiw seals ' saiei s» lîÿ ' ani%cass'< 
ûÿàmirécm ■ 

a $2^ s.. 

2001 Grand Cherokee LTD 

'Ctewtçgs • fewer SlffDO'* 
rtftiy sKîcefs * 10 dec cf! rger g mwfc m 

M $42;995* 
96 Blazer LT 

■MIy loaded' wTeate'CD 
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MISCELâNIA 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu tradicional 

C jskÊ PARTIDAS DE TORONTO A 20,21 E 27 DE JANEIRO DE 2002 
r""” frn Si9 ^ P»" “««s SEMANAS. 

TENHA UMAS MERECIDAS FÉRIAS NAS AREIAS ESCALDANnS DA 
REPODUCADOMINICANA! 

Visite a Happy Travellers naGaleria Shopping Centre, ^ ^ 
na Dufferin e Dnpont, em Toronto II0üQQ ^ 

% casa oRQvtDEa 
YOVR FAMILY CLOTHING STOfiE ikiUM 

325 Central Parkway W. 
Teresa and Tony Mississauga 905-6151402 

^ecomdom 
^ FINE JEWELLERY & GIFT 

Américo Amaral 802 Dundas St. W., Toronto 416-603-3068 

David Costa 
& Associates 
La ïv y ers/A dv ogû d o s 

1015 Bloor St. W. 
Toronto 

Tel: 416-535-6329 

"A cerveja dos 
portugueses" 

4,6861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

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

fotografia. "fiipotese de algumas restriçôes. Contacte o deaier para mais informaçôes 

KTlD;KIA)CKtÀ)rklA>1<:ijD(ktÀ)';KIA)OCtA).1tlA)(K>A)^lA)atlÀ)i(ltO(KIÀ)'1ttÀ)(klA)^tÀ)^klÀ)'lCtA)TCIA)'l<IA) kl<OlKIA) KtA~)TtlA) klA)^KlÀTdklA)'1tlA)''KIA)':ktA)':KIA)':KIA 
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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. 

OROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

ROGERS CABIE IHFORMA QUE 
0 PERlOOO GRATIS DA RECEPQAO 

DA PROGRAMAQAO FPTV-SIC 

TERMINA NO PROXIMO 
DIA 30 DE NOVEMBRO 

Um sonho tornado 
REAIIDADE! 

Visite a loia 
BOGERSWDEO 

mais perte de si 
ievame a 

Caixa Dlgitat 
e maade activar 

eaovoCanai 
Festivai Pertugods 

TV-SiC. 

Q ROGERS 
Digital Cable 

mm&m: 

pi 

Sabado 

5° Feira 

06.00 - FRv Jornal 

07:15 ■ SIC 10 Horas 

08:00 - SIC 1°Jornal 

09:00 - Receitas do Dia 

10:00 ■ Fatima Lopes 

11:30 e Jtiiz Decide 

12:30 - Sofa Vermelho 

12:45 - Ora Solas Marina 

13:15 - Médico de Familia 

14:15-Ganância 

15:00-SIC 2-’Jornal 

16:00- SOS SIC 

16:30 - Conversa Afiada 

17:30 - Ffctieiros Clinicos 

18:00 - Receitas do Dia 

19:00 - FPtv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SIC 2° Jornal 

22:00 - SOS SIC 

22:30 - Conversa Afiada 

23:30 - Ficheiros Clinicos 

24:00 - Médico de Familia 

Feira 

06:00 - FPtv Jornal 

07:15 - SIC 10 Horas 

08:00 - SIC 1°Jornal 

09:00 - Receitas do Dia 

10:00 ^Fatima Lopes 

11:30-Juiz Decide 

12:30 - Sofa Vermelho 

12:45 - Ora Solas Marina 

13:15 - Médico de Familia 

14:15 - Ganância 

15:00 - SIC 2” Jornal 

16:00 Cuidado Aparências 

16:30 - Ponto de Encontro 

17:30 - S. Belas Aries 

18:00- Receitas do Dia 

19:00 - FRv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SiC 2° Jornal 

22:00 - Cuidado Aparências 

22:30 - Ponto de Encontro 

23:30 - Médico de Familia 

06:00 - 

07:15- 

08:00 - 

08:45 - 

09:15 - 

10:15* 

13:00 - 

14:15- 

15:00- 

16:00 - 

18:15- 

19:00- 

20:30 - 

21:15- 

22:15 - 

FPtv Jornal 

Zip Zap 

SIC 1°Jornal 

Malucos do Riso 

Cantigas da Rua 

Curto Circuito 

Minas e Armadithas 

Ganância 

SIC 2“ Jornal 

Noites Marcianas 

Portugal Radical 

FPtv Jornal 

Ganância 

SIC 2° Jornal 

Herman SIC 

Dominga 

06:00 ■ 
07:30 

08:00 

09:00 

10:30 

13:00 

14:15 

15:00 

16:00 

18:00 

FPtv Jornal 

Zip Zap 

SIC 1° Jornal 

Trapalhoes 

Curto Circuito 

Minas e Armadilhas 

Ganância 

SIC 2° Jornal 

Herman SIC 

Linha da Frente 

(Desporto) 

FPtv Jornal 

Ganância 

SIC 2° Jornal 

Linha da Frente 

Noites Marcianas 

a® Feira 

06:00 - FPtv Jornal 

07:30- SIC 10 Horas 

08:00- SIC1°Jornal 

09:00 - Receitas do Dia 

10:00 - Fatima Lopes 

11:30 - Juiz Decide 

12:30 - Sota Vermelho 

12:45- Ora Solas Marina 

13:15- Médico de Famflia 

14:15-Ganância 

15:00 - SIC 2“ Jornal 

16:00 - Linha da Frente 

(Desporto) 

17:00 - Noites Marcianas 

19:00 - FPtv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SIC 2° Jornal 

22:00 - Noites Marcianas 

Acompanhe FPiV-Sitl 24 horas por dia 
Para mais deiallies Rgue para CIRV-fm: 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÂO 

”0 TOP DOS TOPS ESTÂ NO FPTV-SIC" 

3** Feira 

06:00 - FPtv Jornal 

07:15- SIC 10 Horas 

08:00 - SIC 1°Jornal 

09:00 - Receitas do Dia 

10:00* Fatima Lopes 

11:30 - Juiz Decide 
12:30 - Sofa Vermelho 

12:45 - Ora Solas Marina 

13:15 - Médico de Familia 

14:15 - Ganância 

15:00 - SIC 2“ Jornal 

16:00-Mundo VIP 

16:30 - Balrro da Fonte 

17:30 - EXIT 

18:00 - Receitas do Dia 

19:00 - FPtv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SIC 2" Jornal 

22:00 - Mundo VIP 

22:30 - Bairro da Fonte 

23:30 - EXIT 

24:00 - Médico de Familia yv! 

Feira 

06:00 - FPtv Jornal 

07:15 - SIC 10 Horas 

08:00 - SIC 1° Jornal 

09:00 - Receitas do Dia 

10:00- Fatima Lopes 

11:30-Juiz Decide 
12:30 - Sola Vermelho 

12:45 - Ora Solas Marina 

13:15 - Médico de Familia 

14:15-Ganância 

15:00-SIC 2“ Jornal 

16:00 - Conversa da Treta 

16:30 - Querido Professor 

17:30 - Mar Portugues 

18:00- Receitas do Dia 
19:00- FPtv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SiC 2° Jornal 

22:00 - Conversa da Treta 

22:30 - Querido Professor 

23:30 - Mar Portugues 

24:00 - Médico de Familia 
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WWW. 
SITES 

COMUIMIDAI3E 
www.aâlaspora.com 
Um site recheado de cor e conteûdo, corn 
paginas sobre a cultura portuguesa e 
canadiana assinn como banco de dados, 
galeria de fotos, museus, monumentos, 
etnografia e outres temas intéressantes tudo 
em Português e Inglês. 

Cinema 
www.fllmnews.corn 
Neste portal pode encontrar muito mais do 
que informaçôes sobre cinema. Para além 
das noticias dos filmes e do mundo 
cinematografico, veja aqui links para o 
mundo da müsica, da moda, do teatro e até 
dos cartoons. Ainda neste portai, tudo sobre 
os Ôscares e os estûdios de Hollywood. 

Arte 
www.lennonart.co.uk 
Os fàs de John Lennon têm agora a 
oportunidade de ver a exposiçâo, que a 
galeria londrina The Mathew Street acaba de 
lançar na Rede. Intitulada "The art of Jonh 
Lennon in the heart of the beatle city", ela 
traz ao piiblico, desenhos e pinturas feitas 
Lennon. 

Pintura 
V7WW. luispintocoelho. com 
Este é O site oficial do pintor Luis Pinto 
Coelho. Uma verdadeira exposiçâo virtual 
onde é possi'vel ver ampliadas e 
identificadas varias obras do pintor, como 
ôleos e serigrafias. Espaço ainda para o 
contacta com o publico e notas biogréficas. 

ANIMAIS 
http;//www.tigers.ca 
Nesta pagina os cibernautas têm a 
possibilidade de observer os tigres em 
movimento. A Fundaçào dos Tigres colocou 
no seu site oficial dezenas de fotos das 
diverses espécies de tigres assim como 
alguns videos e piadas. É urgente salvar 
esta espécie. Esta é a mensagem principal 
que O portai tenta passer. 

MODA 
www.onfashion.pt 
Para quem gosta de ester sempre actual... O 
www.onfashion.pt traz-lhe as ultimas 
novidades do mundo da moda. Para além 
das rubricas Dices, Curiosidades, Eventos e 
Modèles, a pagina apresenta um grafismo 
bastante atraente e animado. A müsica é 
outre dos elementos disponi'veis no site. 

PRÉ-HI5TÔRIA 
www.culture.fr/culture/arcnat 
Através deste site os utilizadores vào poder 
ver as pinturas rupestres que se faziam hâ 
milhôes de anos, nas grutas de Lascaux. 
Albergada no Ministério da Culture francês, 
a pagina divide-se em viagem virtual, 
pinturas e histôria. 

Quinta-feira, 22 Novembre, 2001 

Harry Potter, a nova netmania 
A pottermania jâ chegou à 
Rede... O site oficial do Harry 
Potter tem-se revelado um 
megaêxito. Depois da estreia do 
filme nos EUA os cibernautas 
têm diariamente invadido a 
pagina do pequeno mâgico - 
www.harrypotter.com. Sô 
durante a ultima semana 
acederam ao portai 753 mil 
visitantes, um crescimento de 
345 por cento em apenas uma 
semana, indica um relatôrio da 
Nielsen/Netratings. 
Um em cada cinco visitantes tem 
entre dez e onze anos e dois em 
cada très sâo raparigas. Mas, 
nem sô as crianças andam loucas 
corn esta personagem mâgica. O 
site www.hpgalleries.com é 
maioritariamente visitado por 
adultos. Isto porque aqui os mais 
velhos podem dar asas à sua 
imaginaçào e exibir as suas obras 
de arte sobre a personagem mas 
também escrever o seu 
testemunho de como se 
deixaram enfeitiçar pelo jovem 
Potter. No forum discutem-se as 
prôximas aventuras e quais os 
actores mais indicados para cada 
papel. Entre os favoritos estâo 
Hugh Grant e Kenneth 
Brannagh. 

Mas site oficial existe apenas um, 
o www.harrypotter.com. Todos os 
outros sâo de fis que nâo 
resistiram a lucrar um pouco 
corn esta mania. Descontente 
corn a situaçâo anda a AOL 
Time Warner, que adquiriu os 
direitos cinematogrâficos e 

de lutar em tribunal contra a 
Time Warner para poder salvar a 
sua pagina: 
www.harrypotterguide.co.uk. O 
tribunal acabou por dar a vitôria 
a Claire por esta nâo ter qualquer 
fim lucrative corn o portai. 
Entretanto, outras vozes se 

comerciais deste sucesso. Dai os 
advogados da Warner terem jâ 
enviado diversas cartas aos 
autores da pâgina 
HPGalleries.com exigindo a 
mudança do endereço 
electrônico. 
Outre exemple é o de Claire 
Field, de 15 anos. Esta jovem teve 

levantam. O portai 
www.saveharry.com recebe 
diariamente dezenas de protestes 
contra a Time Warner e a forma 
como esta explora 
comercialmente o mâgico. Na 
base do problema esta o acordo 
entre a Warner e a Coca-Cola 
para a promoçâo do filme. 

Cegos de Tomar 
aprendem a "1er" 
ne cemputader 
Cegos, ambliopes e analfabetos vâo 
ter acesso no proximo ano a todos 
os livres da Biblioteca Municipal 
de Tomar, bastando para isso um 
computador e alguma paciência. A 
digitalizaçâo dos textes e a sua 
transformaçâo em soin ou em 
braille deverâ ficar pronta no 
proximo ano, se os apoios do poder 
central forem garantidos. A ideia 
partiu de Antonio Oliveira, 42 
anos, que cegou hâ 12 devido a 
diabetes, e que entretanto concluiu 
uma licenciatura em Histôria em 
1996 e "dévora todos os livres em 
braille" a que tenha acesso. "Nâo 
podemos desistir. Estar cego é 
apenas uma incapacidade, nâo é 
um defeito", explica. O projecto 
prevê a utilizaçâo de equipamento 
informâtico para reconhecimento 
de caractères impresses, que serâo 
traduzidos para linha braille ou 
suporte sonore. "Muitos cegos e 
pessoas corn dificuldade de visâo 
nâo sabem braille, e séria uma 
injustiça nâo ter outre suporte", 
nota Antônio Oliveira, em 
declaraçôes â Lusa. 
A criaçâo de uma revista sonora, de 
âmbito regional, esta também 
prevista neste projecto aberto às 
contribuiçôes de todos os 

interessados. "Isto nâo pode ser 
uma coisa estanque. Tem que ser 
aberta a todas as pessoas corn 
vontade de colaborar", afirma. Para 
apoiar quem tenha dificuldades de 
visâo, Antônio Oliveira quer 
instalar uma lupa junto de um dos 
computadores e a prôpria 
digitalizaçâo vai permitir ampliar a 
dimensâo das imagens. "O 
objective é aumentar o acesso a 
livres em sectores da populaçào 
que têm dificuldades em 1er por 
questôes fisicas, como os cegos ou 
idosos, ou por analfabetismo", 
explica, salientando que, no total, 
esta previsto um investimento de 10 
mil contes em instalaçôes prôprias 
e equipamento informâtico. A falta 
de infra-estruturas deste género 
distribuldas pelo pais é uma das 
crlticas feitas por Antônio Oliveira, 
considerando que "estâ tudo 
concentrado em Lisboa e Porto". 
Em Tomar, toda a biblioteca serâ 
acessivel aos utilizadores cegos ou 
analfabetos, porque as pâginas de 
um livre poderào ser digitalizadas 
em scanner e convertidas em som 
ou braille. "E uma forma de 
democratizar a leitura, até para 
quem nâo consegue ou nâo sabe 
1er", destaca Antônio Oliveira. 

Escola de 
pirataria 
informàtica 
"Depois do intervalo, vâo 
fazer o vosso primeiro 
ataque à Rede" diz o mestre, 
numa escola como qualquer 
outra, onde dois alunos por 
carteira e um professor à 
secretâria se reùnem para 
um curso de pirataria 
informàtica. 
Zi HackAdemy, a primeira 
escola oficial de pirataria 
informàtica em França (e 
provavelmente a primeira do 
mundo) abriu em Outubro, 
num pequeno beco calcetado 
do 11.° Bairro, em Paris. 
A escola, que exibe uma 
simbôlica faixa corn uma 
caveira na montra, jâ récusa 
alunos. "As pessoas que se 
inscreverem agora sô 
poderâo frequentar as aulas 
daqui um mês", garante 
Olivier Spinnelli, o seu 
director. O custo do curso 
nâo assusta ninguém - cerca 
de 14 contos por nove horas 
de aulas. Nem todos os 
alunos pretendem tornar-se 
piratas informâticos, antes 
pelo contrârio, muitos 
frequentam estas aulas para 
saber como lutar contra eles, 
outros sâo mesmo piratas 
recuperados que dizem ter 
sabido "parar a tempo". 
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CARNCIRO - turn A 20/04 

Nao Ihe faltarao, nesta altura, energia, movimento e até 
uma certa acutilância nas palavras, ou uma maior 
brusquidâo nos atitudes. 
Com tudo isto, so mesmo quern associar o amor e a luta 
é que poderâ nâo o levar a mal. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

A Lua ira transitar pela sua Casa VIII, sector astrolôgico que 
governa os instintos e as emoçôes mais profundas. 
Serào nesta altura facilitados os contactas corn Caranguejos ou 
Peixes. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06  tl_ 

CARANOLCJO -21/06 A 21/07 

A Lua esta a fazer uma Oposiçào a Saturno. Nâo é ainda o 
momento em que regressarâ a uma certa tranquilidade. 
A Lua, que simboliza as emoçôes e os instintos, poderâ 
perturbar o seu lado controlado e mental. 

LCÀO - 22/07 A 22/08 

Serào os negôcios e o trabalho que irâo reclamar a sua atençào. 
Nâo vale a pena continuar a hesitar sobre um projecto que tem 
vindo a amadurecer nos ültimos tempos. Chegou finalmente o 
momento de o passar à prâtica. 

ViROCMI -23/08 1^2/0^ ^ iL 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

ESCORPIàO - 23/10 A 21/11 
Este é um momento essencialmente marcado pela 
comunicaçâo e pelas relaçôes corn o exterior. Esse desejo de 
comunicar pode, no entanto, ser mais positivo ou negativo 
conforme os interlocutores. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Sera um momento fértil em oportunidades para situaçôes 
românticas. No entanto, nem todas serào para explorar. 
Analise previamente a concretizaçào de qualquer 
relacionamento, para nâo ter depois horas amargas, e acabar 
por dizer que sô ganhou... experiência. 

Nâo tolerarâ que outros o tenham ultrapassado em certos 
acontecimentos, que, sem que o manifestasse, eram para si 
pontos de honra. Por isso, nas suas manifestaçôes verbais ou 
escritas, vem à tona algum despeito expresso em agressividade. 

E um momento de irrequietaçào. Vai sentir vontade de fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo. Necessidade de acçào. 
Aversâo à rotina. Altura ideal para fazer algumas viagens ou 
estudar novas matérias. Altura propicia para apresentar 
projectos devido à sua grande capacidade de comunicaçâo. 

Nâo se envolva demasiado em problemas muito complicados. Os 
sens pensamentos andarâo nas nuvens. Poderâ envolver-se corn 
pessoas incomuns e passar por experiências espirituais invulgaies, 
o que alimentarâ o seu interesse no oculto e em assuntos 
metafisicos. 

^^g^APRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^ . W 

Enquanto a Lua e Saturno estiverem em Oposiçào, poderâ 
sentir-se um pouco mais frio, mais duro, mais cerebral. Se 
explicar aos outros que estava a atravessar um momento mais 
compücado, eles vâo entender. 

AQUARIO - 21/01 A19/02 

o conflito entre Mercùrio e Marte poderâ trazer-lhe 
irritabilidade e mau humor no emprego. Espaireça e tente 
desfrutar do seu tempo de trabalho tanto quanto possivel. 
Tenha cuidado, se fizer investimentos nesta altura. 

PEIXES -20/02^0/03 ^ ri 
Os assuntos do espirito, tais como a poesia, a müsica, o 
espectâculo poderào trazer-lhe um pouco de descontracçâo 
neste momento pleno de energia inspiradora e sensivel. 

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

VERTICAIS: 
I- Castrar; parreco. 2-Brisa; 
repetiçâo. 3-Oxido de 
câlcio; parede; tomba. 
4- Olâ!; impulse; ainda. 
5- Cont. prep. A corn o art. 
OS; caminho; igual. 
6- Simb. quim. do Brômio; 
queimar. 7-Fechara as asas 
para descer; sufixo. 
8-Dama de companhia; 
gostar; altar. 9-Cadeia de 
televisâo Americana; nica; 
sinal ortografico. 10-Tanto; 
nome de letra(pl.); ensejo. 
II- Partida; campeâo. 
12-Fruto da Pereira; 
agradecida. 

HORIZONTAIS: 
1-Bradar; acçào. 2-Interj. équivalente a ESTÂ LÀ!; sorte (pop.). 3-Relativo 
a ilha de Lesbos. 4-Utensilio doméstico; batrâquio; seguir. 5-Equipar; 
rabicho; nasce. 6-Grito; amante. 7-Nacet larva do queijo. 8-Agravas; 
nivelar. 9-Art. Def.; apelido; letra grega. 10-Catadupa. 11-Ligar; sorris. 
12-Leal; animaçào. 

SOLUÇÔES; 

uo|BD "P- isu ÎJBiB iO'lT 4 îJL-OI 
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XBOX 
Uma nova fase da batalha pcio 
contrôle do apetecivcl mcrcado dos 
consolas de jogos foi, no fim da 
semana passada, cncetada corn a 
estreia oficial da esperada Xbox da 
Microsoft. O novo modelo, que 
promete potêneia acrcscida, mais 
realismo e grande operacionalidade 
corn a Internet, esta jd disponivel aos 
consumidores norte-americanos, 
sendo anunciada a sua chegada à 
Europa no dia 14 de Março do 
proximo ano. Pelo caminho, a Xbox 
testera a sua aceitaçSo junto do 
mercado nipdnico a partir de 22 de 
Fevereiro. 
A nova mdquina entrera em disputa 
directe corn a id estabelecida 
Playstation 2 da Sony e corn a nova 
GameCube da Nintendo, que desde 
domingo estd também disponivel nos 
Estados Unidos. Deixa-se assim 
antever uma feroz concorrêneia 
durante o penodo natalicio que se 

equipada corn um disco duro de 8 
gigabytes, um leitor de DVD e 
potencial para uma ligaçSo de alto 
débite à Net. 
Esta é uma aposta forte da Microsoft 
num mercado global anual superior a 
quatre mil milhoes de contes, que vai 
disparar até aos 32 mil milhoes de 
euros em 2006, segundo numéros do 
departamento de estudos Informa 
Media. O grupo de Bill Gates nâo 
poupou, por isso, na aeçao de 
lançamento, tendo accionado uma 
campanha publicitaria orçada em 113 
milhoes de contes. 

O ni@v@ brîim 
www.xbox.com 

avizinha, altura 
tradicionalmente feliz para c 
vendos no mercado dos 
consolas de jogos. 
Numa primeira fase, a Xbox 
apresentard uma gama de 
jogos que nâo deverd excede 
as duas dezenos de titulos, 
manifestamente pouco, 
quando comparado corn os 175 
editadospela concorrente Sony, que 
vendeu ja cerca de 20 milhoes de 
mdquinas em todo o mundo. Mas a 
consola da Microsoft apresenta-se 
corn outras pretensoes, visando 
posicionar-se como uma possibilidade 
de escolha entre outros equipamentos 
da tecnologia doméstica. 
Pesando cerca de quatre quilos e corn 
as dimensoes aproximadas de um 
video, a consola estd dotada de uma 
potêneia digna de um computador 
pessoal, ostentando um processador 
de 733 MHz. A Xbox estd ainda 

GameCube mesmo a horas para o Natal! 
A consola de 128 bits da 
Nintendo, a GameCube, foi 
lançada hoje oficialmente nos 
Estados Unidos, pouces dias 
depois do pomposo lançamento em 
Nova lorque aa consola Xbox da 
Microsoft. 
A GameCube, lançada no Japâo no 
passade dia 14 de Setembro, estd 
disponivel mercado norte 
americano em duas cores, prêta e 
purpura, e serd comercializada 
por 199,95 ddlares (45.300 
escudos ou 225,96 euros), o que a 
tonna mais barata 100 ddlares do 
que a Xbox. 
Para o lançamento a Nintendo 
colocQu disponiveis cerca de 
700.000 unidades da GameCube, 

esperando atingir 1,1 milhoes de 
unidades vendidas até ao fim do 
ano. Também foi confirmada a 
disponibilizaçâo de 15 jogos para o 

lançamento, corn a Nintendo a 
anunciar outros jogos até ao fim 
do ano. 
Apzsar de entrer no mercado 
concorrendo corn a PlayStation 2 e 
corn a Xbox, o mercado alvo da 
GameCube, segundo a Nintendo, 
sSo as crianças a partir dos seis 
anos e jovens até 14 anos. 
De acordo corn a empresa, a 
GameCube mostrou um significative 
numéro de vendes na Internet e 
nas lojas. E dois dos seus jogos 
entraram nos dez mais vendidos 
nos Estados Unidos mesmo antes 
do lançamento da consola. 
A GameCube deverd começar a ser 
comercializada na Europa na 
Primavera de 2002. 

^-uni"o 
E um dos programas mais populares 
e irreverentes da televisâo 
Portuguese. Além des emissoes 
semanais na FPtv-SIC, o Curto 
Circuito passa 24 horas por dia no 
site oficial. 
No curtocircuito.tv é possivel 

aceder às emissoes do programa, 
participer em passatempos e saber 
as ultimas sobre müsica, cinema e 
Internet. E claro, ficar a conhecer 
0 que Rui Unes e companhia têm 
preparado para as prdximas 
emissoes do programa. 

IMovo "site" da 
Câmara 
Municipal de 
Lisbesa 
Foi lànçado o novo "site" da 
Câmara Municipal de 
Lisboa. No endereço 
ulisses.cm-Usboa.pt 
encontram-se informaçôes 
como mapas da cidade, 
pianos de urbanizaçâo 
previstos ou, por exemple, a 
histôria do Castelo de S. 
Jorge. No novo endereço da 
autarquia lisboeta é 
também possivel consultât 
os transportes, os serviços 
pùblicos e os monmnentos 
que existem na cidade. No 
banco de dados, poderâ 
aceder à cartografîa da 
cidade ou a diversas 
imagens. 

Novo portai 
dejogos 
O portai de jogos level.pt 
registou, em pbuco mais de 
um mês, cerca de 10 mü 
registos e 850 mil pageviews. 
Lançado em Setembro, este 
portai oferecé mais de 230 
jogos. Uma prova de que a 
Net aposta no 
entretenimento online.. 

"Site" português 
galardoado 
O português 
www.secretplaces.com foi 
galardoado cOm a 
medalhà de prata, na 
categoria Nem Media, no 
The New York Festivals. 
Este é o segundo prémio 
do site. No Festival 
Internacional de Cannes 
de 2001 ganhou o Cyber 
Lion de bronze. 
O lema desta pagina é 
cultivât a arte de viajar. 
Considerado por muitos 
como um guia perfeito, 
oferece uma vasta selecçào 
de hotéis. O destine é a 
Peninsula Ibérica. 
Actualmente estâ em 
inglês mas a versâo 
portuguesa estarâ 
disponivel em breve. 

Espanha 
refiecte sobre 
efeitos da net 
na sociedade 
O sociôlogo espanhol 
Manuel Castells publicou 
no dia 8, em Espanha, a 
obra Galaxia Internet: 
Reflexôes sobre Internet, 
Empresa e Sociedade, na 
quai se analisam os efeitos 
da Net sobre a sociedade e 
a vida quotidiana. 
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Caligrafias Açorianas 
Foi inaugurada na Galeria 

Almada Negreiros do Consulado 
Gérai de Portugal, no passado dia 8 
do corrente, a exposiçâo Caligrafias 
Açorianas, uma trilogia composta de 
fotografia de Valter Vinagre “O 
Espirito das Ilhas”, pintura de 
Ferreira Pinto “Tempo no Tempo” e 
ainda um video de Brandâo Lucas 
“Em Nome do Espirito Santo”. 
Muitos se têm interrogado sobre o 
titulo dado a este projecto. Do ponto 
de vista etimolôgico, a palavra 
caligrafia provem do grego 
kalligraphia em que o elemento cali-, 
calo-, traduz a ideia de belo e bonito. 
Sendo a grafia toda e qualquer forma 
de escrita, a caligrafia mais nâo é do 
que a arte de bem escrever, tendo em 
conta nâo o conteùdo, mas a forma, 
ou seja, a letra bem bonitinha. Por 
isso, de imediato, a ideia de caligrafia 
transporta-nos aos nossos verdes anos 
da infâneia (e digo nossos, porque a 
actual geraçâo jâ nâo passou por isso) 
em que era preocupaçâo da escola 
obrigar-nos a produzir letras bem 
bonitas. Para o conseguirmos, 
forçavam-nos a fazer uns exercicios 
em que repetiamos inümeras 
palavras emparedadas entre duas 
linhas paralelas, até atingirmos a tâo 
desejada perfeiçâo da relaçâo de 
forças entre o corpo da letra e as 
respectivas hastes ascendentes ou 
descendentes. A harmonia conseguia- 
se, quantas vezes, ao som da pancada 

seca do ponteiro, nos nos dos nossos 
dedos de criança, que nâo entendiam 
por que razâo as palavras para serem 
bonitas, tinham que ser redondinhas 

e viver espartilhadas entre dois 
carris, como os dos comboios, em 
viagens que inevitavelmente 
esbarravam na largura de uma folha 
de papel. 

Felizmente, a grafologia salvou- 

OUEREMOS PflZER O NEStlO 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. 

REGIONAl 
INSURANCE 

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! 

nos desta tortura. O conjunto de 
estudos teôricos e prâticos sobre a 
escrita vieram provar que as palavras 
nâo podiam suportar por 
mais tempo o suplicio dos 
exercicios contorcionistas 
das barras paralelas. A 
letra passou a constituir 
uma certidâo de 
identidade, a revelar 
caractères e espelhos de 
aima de diferentes autorias, 
em que cada um 
emprestava à grafia um 
pouco do seu ser. As letras 
do alfabeto soltaram gritos 
de liberdade e quebraram 
as amarras do rigor a que 
se tinham sujeitado anos sem sentido 
e reinventaram novas caligrafias. 
Descobriram que escrever bonito nâo 
era apenas atributo da palavra, nem 
da pena que lhe dâ forma. A escrita 
espreita por trâs do olhar de cada 
homem sempre que ele tenta 
perscrutar o âmago do universo e das 
coisas que o rodeiam. Desse olhar 
nascem novos registos de escrita, 
todos eles sublimes, que nos chegam 
através do preto e branco da 
fotografia, do colorido de uma tela ou 
do movimento de um filme. Sâo estas 
as novas Caligrafias Açorianas, 
testemunhas de um tempo e de um 
lugar présente no imaginârio de cada 
um. Tempo e espaço transformados 
por novos icônes que se lhe 
incorporaram, mercê de outras 
vivências em que todos se 
reconhecem, numa coabitaçâo 
pacifica de tradiçâo e inovaçâo. O 
traço de uniâo é o Divino Espirito 
Santo, a festa por excelêneia de todos 
os açorianos e elemento aglutinador 
de uma identidade que se mantém 
viva por via d’Ele, revelado aos 
apôstolos através de linguas de fogo. 
Saibamos nos, também, aceitar todas 
estas novas linguagens como o curso e 
percurso autêntico de um povo, que 
soube preservar a tradiçâo como 
forma de sobrevivência de uma 
identidade cultural, mesmo quando 

esta foi invadida por elementos 
intrusos de outras culturas, numa 
simbiose perfeita de uniâo que, em 

vez de a adulterarem, a 
enriquecem como marca 
de uma nova 
mundividência integradora 
de todas as tendências. 
Entender a açorianidade 
nâo é ficarmos presos a 
memôrias do passado que, 
tal como os exercicios de 
caligrafia, estavam 
confinados a um espaço 
limitado. Também as 
hastes da açorianidade 
saltaram as linhas 
demarcadas pelas grades 

da insularidade e souberam desenhar 
novas formas nos espaços por onde se 
derramaram, sem nunca terem 
renunciado â noçâo de pertença do 
lugar de origem. Se o novo berço 
passou a engalanar-se de outros 
guizos - mesmo que engendrados em 
latas de coca-cola-- nem por isso 
deixou de embalar ao som do ritmo 
da sapateia, do pezinho, da 
chamarrita ou da charamba, 
abotoados em colchetes de afecto e 
murmurados em toadas de saudades. 

Se Eduardo Lourenço afirmou 
que aquilo que nos une é “esta noçâo 
de Portugalidade”, entâo ela esta bem 
patente nas paredes da nossa galeria, 
transformada em praceta ou largo da 
freguesia, reinventada em cada um de 
nos, onde se queima o incenso da 
grande familia diante do altar da 
mâtria, mâe e divindade comum, 
num rememorar de liturgias 
reavivadas pelas mâos de artistas. 

Quem ainda nâo teve 
oportunidade de visitar esta 
exposiçâo, aproveite até ao dia trinta 
deste mes os ültimos dias de fruiçâo 
estética de todo um clima de 
envolvimento afectivo a um passado 
que vive e convive sem ruptura corn o 
présente, mantendo-se Tempo no 
Tempo, Em Nome do Espirito Santo, 
O Espirito das Ilhas. 

Totografias (fe VaCter 'Vinagre 
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SAüDE 

SAÜDE EM SUA CASA 

PERSONAIIDADES ANORMAIS 
Nâo existe qualquer 

condiçâo de saüde, ou de 
comportamento, em que 
os limites do normal 

sejam mais confusos, ou dificeis de 
définir, do que os problemas de 
personalidade. Essas pessoas 
geralmente nâo assumem os sens 
defeitos e erros, e, para nâo 
sofrerem, transferem o sofrimento 
para os outros membros da 
sociedade. Sâo pessoas pouco 
motivadas para modificar o seu 
comportamento e, por isso, sâo as 
que mais dificuldades e problemas 
dâo à familia, aos amigos, e â 
sociedade. 

Os paranôicos suspeitam de 
quase tudo: das pessoas e da 
sociedade em gérai. Nâo assumem 
responsabilidade pelos seus 
sentimentos e acçôes, mas exigera 
essa responsabilidade dos outros. E 
este carâcter que esta por traz do 
prepotente, do coleccionador de 
injustiças, do ciumento irracional, 
e do utilizador frequente de 
advogados e tribunais. 

O esquizôide tem 
dificuldade em viver em sociedade; 
é excêntrico, solitârio, sem amigos, 
frio, distante e insensivel aos 
sentimentos. As suas relaçôes sâo 
muitas vezes imaginârias, distantes 
e sem contacte visual ou corporal. 

A personalidade histérica, 
mais frequente no sexo feminino, é 
oolorida, dramâtica, extrovertida, 
excitâvel, emocional, e tem 
incapacidade de manter relaçôes 
profundas e duradouras. E 
caracterizada pelo exagero das 
emoçôes com resposta emocional 
desproporcionada ao estimulo; pela 
chamada de atençâo ao corpo e 
procura obsessiva da excitaçâo; 
pelos gestes, ameaças, e tentativas 
de suicidio de carâcter 
manipulador. 

O narcisista tem a mania de 
ser grande, importante, ünico, 
poderoso, brilhante e belo. Procura 
constantemente a atençâo e 
admiraçâo; e vai, sempre que pode, 
para locais visiveis onde possa ser 
admirado. Costa de alocuçôes, 
conferêneias, programas, e 
espectâculos onde se possa mostrar 
e brilhar, muitas vezes indiferente 
ao ridicule e criticisme. 

O timide fugidio tem 
horror â rejeiçâo e é extremamente 
sensivel â critica. O medo de 
parecer ridicule é tâo forte que nâo 
consegue enfrentar um püblico; 
muitas vezes foge dele! Nâo tem 
aversâo à sociedade, mas isola-se 
por timidez. A insegurança e falta 
de confiança em si prôprio 
limitam-lhe o sucesso, nâo sô 
profissional, mas também 
emocional. 

Ao contrârio do timide, o 

compulsive tem muitas vezes 
sucesso na vida profissional. 
Contudo, pela rigidez, e pela 
tendência de fazer, ou querer que 
os outros façam tudo à sua 
maneira, afugenta quem esta â sua 
volta. Vê tudo pelo rigor, e tem 
dificuldade de exprimir 
emoçôes de ternura. E 
minucioso, teimoso, 
repetitive no trabalho até 
â perfeiçâo, indécise até 
nâo ter mais düvidas. A 
devoçâo ao seu trabalho, 
muitas vezes até ao 
martlrio, afugenta-lhe as 
amizades, anula-lhe o 
tempo para o descanso e 
o prazer, e dâ-lhe 
vulnerabilidade ao stress, 
â ansiedade, e depressâo. 

Os que sofrem de 
personalidade dependente têm 
falta de confiança em si prôprios; 
sâo pessimistas e passives. Têm 
medo de exprimir sentimentos de 
sexualidade ou de agressividade e 
deixam os outros assumir o 
contrôle das suas vidas, 
submetendo-se muitas vezes, com 
resignaçâo, ao abuse pelo outre 
conjugue. 

O passivo-agressivo 
manifesta o seu descontentamento 
com obstruçôes, adiamentos e 
ineficiências intencionais. Por 
deixar para amanhâ o que podia 
fazer hoje, e desculpar-se com o 
esquecimento ou estado de doença, 
manifesta grande resistência às 
exigêneias ocupacionais e sociais, 
acabando quase sempre por ser um 
grande perdedor. 

Os anti-sociais têm 
temperamentos impulsives, nâo 
toleram frustaçôes, e nâo 
desenvolvem respostas 
condicionadas ao medo. Esta 
personalidade começa em criança 
com problemas de conduta, 
continua na adolescência com a 
delinquêneia, e na juventude e 
idade adulta com um 
comportamento manipulador, 
explorador, irresponsâvel e muitas 
vezes criminoso. E mais frequente 
no sexo masculine e nos bairros 
degredados. Varies estudos vieram 
mostrar que a sua frequêneia nâo 
varia com raças ou etnias 
diferentes, embora a sua frequêneia 
seja maior nos paises desenvolvidos 
do ocidente, dobrando em cada 
quinze anos nas zonas urbanas da 
América do Norte; um reflexo das 
mudanças com desumanizaçâo do 
ambiente social! 

Os sofredores de 
instabilidade emocional têm uma 
personalidade impulsiva, muitas 
vezes com tentativas de suicidio, 
auto-mutilaçâo, intoxicaçâo com 
drogas e certes de pulso. Estes 

actes auto-destrutivos sâo causados 
por desapontamentos emotivos, 
conflitos ou discussôes. As relaçôes 
afectivas, assim come as emoçôes, 
sâo inconstantes e mudam 
subitamente com paixôes breves e 
desapontamentos repentinos. 

Calcula-se que 5 a 
10% da populaçâo sofre de 
problemas de 
personalidade; mas sô 
quando esses problemas 
se tornam notados, por 
causarem problemas 
séries de carâcter 
interpessoal e social, é 
que se consideram 
anomalias da 
personalidade. Algumas 
destas pessoas sâo 
marginalizadas, mas o 
critério de 

marginalizaçâo nâo é igual quando 
se trata de drogados, prostitutas, e 
limpadores de carres, ou de 
pessoas com poder econômico e 
boas relaçôes no meio social. Os 
mesmos abusos, vicies, e pecados, 
têm aceitaçôes diferentes; como se 
o nivel das pessoas condicionasse 
as normas da moral! Tantes tiranos 

com personalidade psicopâtica 
foram honrados e condecorados 
como herôis; e tantes homens 
honrados, mas pobres, foram 
desprezados! 

Muitos psicopatas, por 
serem inteligentes, terem meios, e 
nâo olharem a meios para alcançar 
os seus intentes, ao alcançarem 
poder, vâo explorar, destruir e 
desumanizar a sociedade. A 
Histôria mostra-nos que muitos rei? 
e imperadores, lideres 
chauvinistas, ou fanâticos 
religiosos, com poderes brutais, 
desde a antiguidade até aos nossos 
dias, têm causado muito sofrimento 
à humanidade. 

As normas de 
comportamento fixadas no cérebro, 
adquiridas dos genes, do convivio 
social, e do amor e caricias dos pais, 
quando associadas à paranoia e 
agressividade, continuam a ser um 
dos maiores entraves à paz e 
progresse mundial. Se pelo menos 
houvesse justiça para todos! Mas a 
justiça e violêneia ainda se 
confundem; e quem tem poder, 
mostra nâo querer, que a justiça da 
lei seja universal! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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PEDIBTRIR: 

Explicaçôes para a si'ndrome 
de morte sübita dos bébés 
A ciência tem procurado diversas 
explicaçôes para a sindrome de 
morte sübita dos bébés, incluindo a 
forma como sâo deitados e tapados 
no berço, mas, agora, uma équipa de 
investigadores americanos julga ter 
encontrado mais uma causa para a 
tragédia que, anualmente, atinge 
milhares de pais em todo o mundo: 
segundo Michael Ackerman e colegas 
da Clinica Mayo, de Rochester, no 
estado americano de Minnesota, sera 
um gene que ajuda a regular o ritmo 

cardiaco o responsâvel pela morte de 
bébés aparentemente saudâveis 
durante o sono. 
O gene, chamado SCN5A, ajuda as 
células cardiacas a controlarem os 
niveis de sôdio que utilizam para 
regular o seu ritmo e foi jâ também 
associado a uma outra sindrome que 
pode causar a morte sübita. No 
entanto, este é apenas um dos genes 
que controlam o ritmo cardiaco e 
Ackerman admite que a sindrome de 
morte sübita dos bébés pode estar 

ainda ligada a outros factores. 
"Dois mil a 2500 bébés, 
aparentemente saudâveis, 
morrerâo este ano nos 
Estados Unidos sem que haja 
uma explicaçâo. Tudo o que 
sabiamos é que existem 
factores de risco - a posiçâo 
durante o sono, a exposiçâo 
ao fumo de tabaco, coisas 
assim -, mas também sabemos 
agora que uma das causas é 
uma perturbaçâo eléctrica no 
coraçâo. E, de algum modo, 
essa é a culpada perfeita desta 
sindrome, porque nâo deixa 
vestigios numa autopsia", 
disse Michael Ackerman. 

"Hâ provavelmente dez a 20 genes 
que codificam os canais de iôes 
responsâveis pela orquestraçâo do 
ritmo cardiaco. Desses, cinco, 
quando defeituosos, podem provocar 
a sindrome de falha cardiaca em 
adultos, e é ai que iremos concentrar- 
nos a seguir", referiu o cientista. 
Ackerman, cuja pesquisa foi 
publicada no Journal of the 
American Medical Association, disse 
que poderâ haver uma ligaçâo entre 
as duas sindromes. "Consideramos 
que talvez o sono e defeitos nos 
canais de sôdio sejam uma ma 
combinaçâo", disse. 
O estudo, por enquanto, nâo serve de 
qualquer ajuda aos pais ansiosos pela 
oeorrêneia dessa sindrome, que 
afecta sobretudo bébés até aos très 
meses, dado que ainda nâo existe 
qualquer teste genético capaz de 
detectar os defeitos no gene ou genes 
responsâveis. No entanto, hâ outras 
formas de prévenir o problema e 
uma campanha recente, para levar os 
pais a deitarem os bébés de costas - 
em vez de ficarem de bruços - 
reduziu a metade as mortes por esta 
sindrome nos EUA e na Grâ- 
Bretanha. 

Governo 

decidiu proibir 
clonagem 
humana 
o Governo britânico anunciou que 
vai recorrer de uma decisâo 
judicial da semana passada sobre 
clonagem humana e planeia 
apresentar ao Parlamento uma 
nova lei para a proibiçâo dessa 
prâtica. O ministro da Saüde, Alan 
Milburn, explicou que a nova lei 
estabelecerâ que a clonagem 
humana é um delito penal. A nova 
legislaçâo responderâ à sentença 
proferida na quinta-feira pelo juiz 
Peter Crane, de um tribunal de 
Londres, sobre uma petiçâo 
apresentada pelo grupo Àliança 
Prô-Vida. O magistrado 
estabeleceu que u'm ser criado 
através da clonagem nâo é um 
embriâo, logo nâo estâ incluido na 
Lei de Fertilizaçâo Humana e 
Embriologia, actualmente em vigor 
no Reino Unido, que autoriza o uso 
de embriôes corn fins terapêuticos. 
A decisâo de Crane mosta que a 
clonagem humana nâo estâ sujeita 
â legislaçâo em vigor e nâo é 
penalizada naquele neste pais. 

IBO 84 HOHAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est:es radios e5t;âo 
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. 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Sylvania 
Portable RaüUâ> / 

CassetteAM/FM /SCMO 

tgO.oo* 

Panasonic RX-D13 
*160.'“* 

*Plus GST & 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 

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

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

Panasonic nx>FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 

Générai Eiectric 
*55."" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CLASSIFICADOS 

Cantor/a corn experiência (URGENTE) 
para grupo musical. 
Tel.;416-725-5318. (DEMO TAPE) é 
necessario. 

Pessoal para trabalhar corn mârmore. 
Tel.;416-876-7978. 

Casai para limpeza na area de Thornhill. 
Tel.:905-893-9046. 

Conjunto musical de sucesso nécessita de 
TECLISTA profissional. 
Podem contactar pelo telef: 416 543-0263. 

Senhoras para confecçào de calças de homem. 
Tel.:416-398-4258. 

Pessoal para venda de sistemas de alarme corn 
ou sem experiência. Contactar George. 
Tel.:905-502-8288. 

Carpinteiros (framing) casas novas. 
Contactar Jack. 
Tel.:905-794-0724.. 

Empregada de balcâo que fale português e 
inglês para loja de joias, estatuetas, electrônica 
e bijutenas. 
Contacte jâ; 416 603-9572. 

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

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

Preparador para oficina. 
Tel.:416-251-9688. 

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

Condutor corn carta DZ. 
Fluente em Inglês, Português ou Espanhol. 
Tel.:416-247-6859. 

Pedreiros e ajudantes. 
Tel.;416-762-5947. 

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

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

Pessoal para limpeza, area de Mississauga. 
Contactar Bill. Tel: 1-800-786-755 9. 

Carpinteiros de acabamentos. 
Tel.:416-315-3522. 

Pessoa para balcâo. Loja de artigos 
decorativos. Tel:4l6-652-0763. 

Pessoal para limpeza de neve. 
Tel.:416-703-0788. 

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

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

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

Pessoal para limpeza na area de Brampton. Operadores de escavadoras. 
Tel.:416-234-5125. Tel:905-738-6655. 

Costureira para fazer alteraçôes. 
Tel.:416-690-9188. 

Condutores corn experiência em limpeza de 
neve. Contactar Jorge. Tel.:416-578-0159. 

Assine e divulgue Nome: 

O MILÉNIO   
Morada: 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 
C. Postal: 

Tel: ( ) 

Bifinhos corn Natas e Cogumelos 
InCREDItriTES; 

Para 4 pessoas 
* 1,5 kg de bife de porco 
(sem gordura e nervuras); 

* 2 embalagens de natas; 
^ 2 latas de cogumelos às lâminas 

(ou 500 g de cogumelos naturals); 
* 1 cabeça de alho; 
‘^pimenta q.b.; 
* salgrosso q.b.; 

salfino q.b.; 
‘^folhas de louro q.b.; 

manteiga ou margarina; 
* vinho branco. 

(Om:£CCflO: 
Cortar os bifes em pequenos bifinhos (ou 
pedir para fazê-lo no talho) e fazer uma vinha- 
dalhos corn os bifes utilizando os dentes de 
alho esmagados, sal grosso, folhas de louro, a 
pimenta e o vinho branco (sô até cobrir os 
bifes). Deixar os bifinhos em vinha-dalhos 
umas 12 a 15 horas. 
Derreter a manteiga {+/- 2 colheres de sopa 
cheias) numa frigideira sem deixar queimar, 
fritar os bifinhos na manteiga até tirar o 
sangue, metendo-os numa caçarola. 
Depuis fritar os cogumelos no molho restante 
(se necessario derrete-se mais uma colher de 
sopa de manteiga) e quando estiverem 
lourinhos introduzir as natas e vai-se mexendo 
até as natas ficarem quentes. 
Chegando a este ponto rega-se os bifinhos corn 
o molho de natas e cogumelos na caçarola. 
Servir corn arroz branco e/ou batatas fritas. 

Sobremesa: 

Bolo Nega Naluca 
h CREDIEriTES: 

^ 4 ovos 
* 2 xîcaras de farinha 
* 2 colheres de sopa de fermento em pô 

2 xîcaras de açûcar 
* 7 xîcara de ôleo de girassol 
* 1 xîcara de âgua fervendo 
* 1 xîcara de chocolate em pô 

(OnEECÇflO: 
Bâter os ovos, a farinha, o açûcar e o ôleo 
enquanto ferve a âgua. 
Acrescentar aos poucos o chocolate em pô e a 
âgua e continuar a misturar. 
Untar uma forma e levar ao forno ( 180-200°) 
durante 25-30 minutes. 
Fazer buracos corn um garfo e despejar o 
glacé. 

GLACÉ; 
uma xîcara de leite, 1 colher de sopa de 
margarina, 3 ou 4 colheres de sopa bem cheias 
de chocolate em pô. 
Dar voltas a lume brando até espessar e 
despejar sobre o bolo ainda quente. 
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Aniversàrio da Casa do Benfica de Toronto 
Benfiquismo e muita fé! 
Com alguns acidentes de percurso, que 
nâo merece a pena evocar, a Casa do 
Benfica de Toronto comemorou o seu 
32o. Aniversàrio, corn benfiquismo e 
muita fé. 
Fé na Casa do Benfica de Toronto e, 
acima de tudo, fé no Sport Lisboa e 
Benfica, agora em "marés mais calmas" 
e corn timoneiros mais capazes e 
experientes. 

O ponto mais saliente da situaçâo -no 
sentido negativo- foi a "falta justificada", 
do responsâvel do futebol do S.L. e 
Benfica, Luis Filipe Vieira, que era a 
figura mais desejada na festa, sem 
beliscar minimamente o valor dos 
convidados présentes, Dr. Joào 
Domingos Fernandes de Abreu- 
Salgado, Secretârio Gérai e Chefe de 
Gabinete da Presidência do S.L. e 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono: 416-534-5520 

APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

I416)5344i520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS PESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - I416)5344i520 
EM TORONTO! 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECRLHE 

TODA A SUÀ EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

[ISQa© © [Ûff©[ri©Gi'©üî' 
Q ©©©©ûmQÛQQ® 

Benfica; Dr. Manpel Barbosa, Director 
do Departamento para as Filiais, Casas 
do Benfica, Delegaçôes e Cultura do 
S.L. e Benfica e, Joào Malheiro, 
jornalista, autor do livro "Obrigado, 
Eusébio" e Director de Comunicaçâo 
do S.L. e Benfica. 
Dentro das circunstâneias, os 
présidentes da Casa do Benfica de 
Toronto, Joào Mario Narciso 
(Assembleia Gérai), Vitor Rocha 
(Direcçâo) e Eduardo Medeiros 
(Conselho Fiscal) -sem esquecer o 
laborioso secretârio José Gomes-, 
excederam-se em energia e simpatia 
para resolverem os "acidentes de 
percurso" e receberem fidalgamente os 
convidados, sôcios, amigos e Ôrgâos de 
Comunicaçâo Social. 
Na sexta-feira, no "Porto de Honra" 
(porque nâo "Benfica de Honra?), foi 

feita a apresentaçâo dos convidados e a 
entrega de lembranças à Casa do 
Benfica pelos vârios dirigentes de 
outras colectividades présentés na sede. 
Juntaram-se à festa e entrega de 
prendas, Joe Eustâquio, em nome da 
ACAPO, seguindo-se os présidentes do 
F.C. do Porto de Toronto, S. C. 
Angrense de Toronto, Nücleo do 
Benfica de London (cuja équipa foi a 
vencedora da Liga do Ontario de 
Futebol, em sub-17). Sporting Clube 
Português de Toronto, Arsenal do 
Minho e Centro Cultural Português de 
Mississauga. 
Jâ que mencionâmos a vitôria dos 
jovens futebolistas benfiquistas de 
London (Sub-17), mencionemos 
também o facto inédito de a équipa de 
futebol da Casa do Benfica de Toronto 
ter ganho todos os troféus em disputa^ 

Os elementos do I 
rancho da Casa do 
Benfica exibiram-se 
corn a celaboracdo di 

présentés, directores 
induidos... 

0011 
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► na Toronto Soccer Association , em 
2001. 

Na plaça oferecida pela TSA, pode 1er- 
se: 
"Toronto Soccer Association is proud to 
recognize the unprecedented 
achievements of Benfica House of 
Toronto. For the first time in TSA 
history, one team has won all of the 
following: 
-Premier Division League Champions 

esperança. 
O Dr. Joao Salgado, sem deixar de pôr 
em destaque a vontade de todos em dar 
à grande massa benfiquista a alegria de 
campeâo, do quai esta arredio hâ 8 
anos, nào deixou de alertar para a 
necessidade absoluta de "limpar" o 
Benfica de um passado-recente 
vergonhoso, deixando neste presente 
um future risonho para o clube e para 
os seus socio e simpatizantes. Para ja, 

-TSA Cup Champions 
-Consols Cup Champions e TSA Super 
Cup Champions. 
Congratulations on your record- 
breaking Season'2001". 
Parabéns, mais que merecidos. 
Os convidados vindos de Lisboa, em 
representaçâo do S.L. e Benfica, foram 
portadores de varias prendas, uma 
carta do présidente Dr. Manuel 
Vilarinho e muitas palavras de 

segundo disse e repetiu, o Benfica 
ganhou o campeonato da credibilidade 
e da honra. Por sua vez, o Dr. Manoel 
Barbosa, vincou a total disponibilidade 
para contribuir para a melhoria das 
Filiais e Casas do Benfica, tendo a sua 
porta sempre aberta aos seus 
responsaveis. 
Acrescentou que o Benfica pode e deve 
voltar ao esplendor do passado com a 
participaçâo de todos os benfiquistas - 

A Casa * 

Benfica 
homenageia 

Tony Dionisia. 

Um por todos, todos por um!-, dentro e 
fora de Portugal. O conhecido e audaz 
porta-voz do S.L. e Benfica, Joao 
Malheiro, sem evasivas, garantiu que se 
bateria sempre com quern quer que 
fosse, em defesa do Benfica e da 

verdade. Salientou, com prazer, o 
convivio salutar, no salao de festas da 
Casa do Benfica, de responsaveis 
portistas e sportinguistas, entre outros, 
sem preocupaçôes clubisticas, apenas e 
so por amizade e sentido dé 
confraternizaçào. No campo 
desportivo, Joao Malheiro recordou 
que o S.L. e Benfica é a nivel mundial, 
um dos dez clubes miticos, na 
companhia do Real Madrid (Espanha), 
Boca Juniores (Argentina), Flamengo 
(Brasil), Bayern de Munique 
(Alemanha), Juventus (Italia), 
Manchester United (Inglaterra)... 
Pôs também em destaque a figura de 
Eusébio, consagrado pela FIEA, como 
um dos dez melhores jogadores de 
futebol de sempre. Jâ agora 
acrescentamos Amalia, considerada 
uma das dez melhores vozes do mundo. 
Para um pais pequeno e pobre como 
Portugal, nada mau, nâo acham? 

^Pagina 28 

FANDOR WAV 

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

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

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

Sensacionais casas 
separadas em lotes 
de 36 e 45 pés 

Superbas casas 
semi-separadas em 
lotes de 30 pés 

905-456-1424 
Prices subject to chsnge without notice. E,& O.E, Riustrstions are artist's concept ClosctI Fridays 

iOOfllilOI.» 
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Benfiquismo e muita fé! 
Continuaçào da pagina 27 

No Almoço de Gala, comemorativo do 
32o. Aniversârio da Casa do Benfica, 
tivémos um ôptimo serviço do New 
Casa Abril Restaurant e um bolo de 
aniversârio belissimo e à moda da Nova 
Era. 
A mesa de honra era composta pelos 
convidados, Dr. Joâo Salgado, Dr. 
Manoel Barbosa e Joâo Malheiro; 
présidentes da Casa do Benfica, Joâo 
Mârio Narciso e mulher Dina Pacheco, 
Vitor Rocha e mulher Rosa Rocha e 
Eduardo Medeiros e mulher Cidâlia 
Medeiros. Ainda, Miss Benfica'2001, 
Tânia Pereira e o sôcio numéro 2 e 

fundador da Casa do Benfica de 
Toronto, Carlos Ventura Ferreira. 
De salientar também a presença no 
salâo de outro sôcio fundador, o Silvino 
Carvalho, dos présidentes da ACAPO, 
Joe Eustâquio e Laurentino Esteves, 
Tony Dionisio e Joâo Dias da Local 183, 
Nellie Pedro çandidata à nomeaçâo 
pelo Partido Liberal à ârea Trinity- 
Spadina a nivel provincial, muitos 
amigos e Orgâos de Comunicaçâo 
Social. 
Actuaram no salâo de festas da Casa do 
Benfica, o Rancho Folclôrico da Casa 
do Benfica (sempre bem!) e a 
benfiquista desde a primeira hora. 

Otilia de Jesus. Depuis dos discursos 
naturais nestas festas e trocas de 
prendas entre os convidados e os 
anfitriôes -corn destaque para as 
lâgrimas sentidas de emoçào do Vitor 
Rocha-, e do corte do bolo de 
aniversârio, cerimônia corn a presença 
do présidente Vitor Rocha e do 
convidado, Dr. Manoel Barbosa (os 
outros convidados jâ tinham partido 
para o Aeroporto...), animou a parte 
final da festa o conjunto musical 
Samba'2001, corn a sua alegria e ritmo 
contagiantes. 
Num momento especial, a Casa do 
Benfica de Toronto ofereceu uma plaça 
de agradecimento ao Tony Dionisio 
que, entusiasmado, prometeu colaborar 
numa grande festa benfiquista na Local 
183, corn a presença dos grandes nomes 

do S.L e Benfica. 
Nellie Pedro, também se "mostrou" 
benfiquista por dentro e por îora, 
apelando ao voto em seu favor, na 
nomeaçâo, dia 9 de Dezembro. 
Até às tantas a festa prosseguiu. Sinal 
que os momentos menos agradâveis 
tinham sido esquecidos. 
Tudo bem quando acaba bem. 
Os ventos présentes nâo correm de 
feiçâo aos clubes e associaçôes mas, 
fazemds votos, para que em 2002 tudo 

' seja melhor e mais fâcil. Os nossos 
parabéns aos responsâveis da Casa do 
Benfica de Toronto pelo aniversârio e 
pela festa, e o desejo de que os 
convidados levem ao clube-mâe a fé que 
por aqui se mantém acesa e que por lâ, 
por vezes, parece mortiça. 

JMC 

Aniversârio da Casa do Benfica de Toronto 

Fresh Juice $21.99 

ta/npû lunita^û, adijuiza um baà^c 
20 (itzos siutw ?e 

Grappolo D^Oro 
fiûZ apanas ^2!.*^^ (bzanco au tinto). 

jOaza obtaz esta 0(f\ezta espaciaU, oisitani poz tf^aaoz 

uma das tojas mais pazto ?e si, distzibuidozas de 

GRAPPOLO D’ORO. 

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

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

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

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

Oakviile (905) 339-1278 

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

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

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

* Algumas restriçôes 
poderâo ser impostas. 
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Seis duelos de I Lige nos 16 avos-de-final 
Belenenses e Beira-Mar sâo os ünicos clubes da I 
Liga que saîram teoricamente beneficiados no 
sorteio dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal de 
futebol, uma vez que vâo jogar com équipas de 
escalôes inferiores. 
Desta feita, os "azuis" do Restelo recebem o 
Sacavenense, um dos "resistentes" da III Divisào, 
enquanto o Beira-Mar desloca-se a Vila Real, para 
defrontar uma équipa da II Divisâo B. 
O sorteio ditou ainda que as restantes 12 équipas 
da I Liga jâ apuradas para a quinta eliminatôria 
jogassem entre si, corn os "grandes" Benfica, 
Sporting, FC Porto e Boavista a beneficiarem do 
"factor casa", recebendo o Maritime, Farense, Santa 
Clara e Alverca, respectivamente. 
Salgueiros e Varzim, ambos da I Liga, vâo ainda 
jogar um encontre de desempate, a 28 de 
Novembre, desta vez como visitantes, 
nomeadamente do Sporting de Espinho, da II Liga, 
e Leixôes, da II Divisâo B. 
Perez Andion, o représentante no sorteio do FC 
Porto, o detentor do troféu, mostrou-se confiante na 
vitôria dos "dragées" frente ao Santa Clara, 
considerando ser uma vantagem jogar em casa. 
"E sempre bom jogar em casa corn équipas 
consideradas inferiores, mas isso nâo quer dizer 
que os jogadores vâo ter a vida mais facilitada", 
afirmou, referindo ainda que os 90 minutes 
"passam a correr" e nâo se pode "facilitar". 
"O relôgio nâo pâra e é por isso depois que hâ bolas 
na trave, bolas que nâo entram e outras coisas mais 

que a gente sabe...", adiantou o représentante 
portista. 
Quanto ao adversârio, Perez Andion considerou 
que o Santa Clara é uma équipa que estâ 
"novamente em reestruturaçâo", afirmando que a 
visita dos açorianos às Antas é "sempre agradâvel". 
"Estou convencido de que vai ser um bom jogo, um 
bom desafio", salientou Perez Andion. 
O director desportivo do Benfica, Antonio Simôes, 
considerou o sorteio como "atipico", uma vez que 
muitos clubes da I Liga jogam entre si. 
"Havia 30 clubes, o sorteio ditou-nos o Maritimo", 
disse o responsâvel "encarnado", para afirmar em 
seguida que as prôximas eliminatôrias poderâo 
facilitar a vida em termes de confrontes entre 
équipas da I Liga corn as restantes divisées, uma 
vez que este sorteio ditou muitos encontros entre 
primodivisionârios. 
Antonio Simées considéra o Maritimo um 
adversârio "complicado" e salientou que conhece 
bem o trabalho dos madeirense, pois foi adjunto do 
técnico Nelo Vingada, afiançando que o jogo "nâo 
vai ser fâcil". 
Para o director para o futebol do Sporting, José 
Manuel Torcato, o clube "leonino" dispée da 
vantagem de jogar em casa, mas ela é "relativa", 
pois hâ "que ter muito cuidado corn o adversârio". 
"Nâo hâ que ter preferêneia, às vezes o que parece 
fâcil pode tornar-se dificil, De momento é o jogo 
que temos", disse Torcato, afirmando ainda que a 
équipa vai "respeitar o Farense", que, sendo uma 

"boa équipa, vai dignificar o espectâculo". 
Antonio Barbosa, représentante do Boavista, 
considerou por sua vez, que a équipa campeâ 
nacional estâ "preparada psicologicamente para 
estes desafios". 
"Temos tido jogos complicados, este vai ser mais 
um. Estamos prontos para ganhar seja o que for. 
Agora temos de pensar no campeonato e quando o 
Alverca chegar pensaremos no assunto e câ 
estaremos prontos para ir até à final", afirmou 
Anténio Barbosa. 

- Programa de jogos dos 16 avos-de-final: 

Belenenses (I) - Sacavenense (III) 
Boavista (I) - Alverca (I) 
Vit. Guimarâles (I) - Sp. Braga (I) 
Vit Setûbal (I) - Paços de Ferreira (I) 
Sporting (I) - Farense (I) 
Louletano (II B) - Sintrense (III) 
VÜa Real (ü B) - Beira-Mar (I) 
Moreirense (II) - Leixôes (IIB)/Varziin (I) 
Felgueiras (II)/Estarreja (III) - Caçadores Taipas (IIB) 
Pombal (IIB) - Portimonense (H) 
Benfica (I) - Maritimo (I) 
Naval (n) - Espinho (II)/Salgueiros (I) 
Sanjoanense (IIB)/Vasco Gama (III) - Académica 
Coimbra (II) 
FC Porto (I) - Santa Clara (I) 
Académico Viseu (IIB) - Penafiel (IIB) 

(liLflO-SPORTinC 

Incidentes com 
antocarro corn 
adeptos "leoninos" 
Um autocarro que transportava adeptos do 
Sporting, com destino a Milâo, foi esta quarta-feira 
interceptado pela Brigada de Trânsito da GNR 
perto de Évora para identificaçâo dos lideres da 
"claque", na sequêneia de uma queixa por roubo 
numa ârea de serviço. 
Fonte da BT da GNR disse à Lusa que um grupo 
de jovens entrou na ârea de serviço de Vendas 
Novas, na A6, levando vârios produtos expostos, 
desde bebidas a material de caça e pesca. 
Segundo a mesma fonte, o sub-destacamento da 
BT de Vendas Novas, com o apoio do 
destacamento de Evora da corporaçâo, interceptou 
o autocarro ainda na A6, junto ao né de Évora, 
identificando dois individuos, que lideravam o 
grupo de mais de 60 adeptos, e recuperando 
grande parte do material roubado. 
Contactado pela Lusa, o gerente da ârea de serviço 
de Vendas Novas disse que a oeorrêneia foi 
registada cerca das 00:30, e que todos os 
movimentos dentro da loja estâo registados em 
video. 
A mesma fonte adiantou que "nâo se registaram 
cenas de violêneia" corn o funcionârio que se 
encontrava de serviço. 

Bazar Anual Natali'cio 
Mavnard Nursing Home 

Sâbado 1 de Dezembro, 2001 
20 Halton St. (perto da Ossington e Dundasl 

DaslObOOàsISbOO 
Habilite-se a ganhar vârios e vahosos prémios nas rifas que 
custam apenas $1.00 cada. Se estâ interessado em vender os 

seus produtos' alugue uma mesa por $20.00 

Maisinformaçies: 416 533-1434 OU 416 533-5198 

UEFA estuda suspensâo da segunda 
fase da liga dos Campeôes 
A UEFA estâ a estudar a hipôtese de suprimir a 
segunda fase da Liga dos Campeées, devido ao 
elevado numéro de partidas, segundo anunciou 
o secretârio-geral da instituiçâo. Gerhard 
Aigner. 
"Estamos na fase de pesquisa, e apresentaremos 
as nossas conclusées no proximo comité 
executivo, que se realiza nos dias 12 e 13 de 
Dezembro em Nyon (Suiça)", afirmou Aigner, 
em declaraçées ao diârio suiço "Le Temps". 
Aigner reconhece que "hâ uma saturaçâo gérai, 
dada a abundante oferta de futebol na 
televisâo", o que nâo afecta a Liga dos 
Campeées, mas traz implicaçées na Taça 
UEFA. 
"No que respeita à Liga dos Campeées, 
comprovâmos que a realizaçâo de duas 
jornadas (na terça e quarta-feira) leva os 
espectadores a eleger uma delas", explicou o 
secretârio-geral da UEFA. 
"No principio dos anos 90, as primeiras 
adaptaçées (na Liga dos Campeées) 
respondiam a uma popularidade crescente, em 
que os clubes e as federaçées queriam maior 
numéro de participantes". 
"Atendemos às exigêneias dos .clubes e 
oferecemos duas jornadas para aumentar as 

participaçées", historiou Aigner, acrescentando 
que as consequêneias eram previsiveis: "temos 
demasiadas partidas e os jogadores estâo 
sujeitos a uma sobrecarga de jogos". 
Em relaçâo à situaçâo corn o G-14 , constituido 
por 14 grandes clubes europeus - entre os quais 
o FC Porto -, que, ao contrârio das intençées da 
UEFA, pretendem mais jogos, Aigner 
reconheceu que "os clubes têm sempre 
necessidade de mais dinheiro, e quanto mais 
dinheiro lhes podermos dar melhor". 
"Se reduzirmos o numéro de partidas, os clubes 
perdem receitas nas bilheteiras e nas que 
derivam dos nossos contratos. Vamos propor o 
mesmo valor de receitas mas corn menos 
partidas", considerou o dirigente dando o 
exemplo da Itâlia, em que alguns clubes 
atravessam dificuldades devido â saturaçâo do 
mercado. 
Entretanto, Aigner salientou que a sociedade 
corn a "Team Markting", que faz a gestâo dos 
direitos comerciais da Liga dos Campeées, 
termina a 30 de Junho de 2003, indicando que 
a UEEA jâ recebeu propostas para as très 
temporadas seguintes: da prépria Team 
Markting, Octagon CSI, IMG/ TWI e da AIM 
Internacional. 

IVIusic S. Video 

Oueres o melhor do 
mus ica moderna 

porl’uguesa nes1*e lado do 
A-HâirHco, em CD ou KZ? 

416-539-0536 

Espiritualista Kiny 
Meditaçào e leitura de palma da 

mâo, tarot e de bola de cristal. 
Conselheira para todos os 
problemas da sua vida. 
Consultas de 75, 30 e 60 

minutos. ResuUados garantidos. 

Para marcar consultas, contacte: 
41B-3S5-a-73S 
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dÂassL(^Lcaçâo 
Equipas 

IBIAVISTA 
2 FC PORTO 
OBERFiCA 
4SP0RTIH6 
SMARiTIMO 
6 BELENENSES 
TCOiMABAES 
0 REIRA-MAR 
OCilViCENTE 
10RRAGA 
USETiBAl 
12U.LEIRIA 
13ALVERCA 
14 FARENSE 
15SALGBEIR0S 
16 SANTA CLARA 
17VABZIM 
10P.FERREIRA 

ififiiirrrnrirrfiorfffîip^pprûir^rpiMûûPppppflfifiP^fi.ii.i 
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11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

0 
7 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 

1 
1 
6 
2 
0 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
4 

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

23 
20 
19 
25 
16 
16 
13 
24 
12 
15 
17 
14 

6 14 
6 8 

11 2 3 
11 1 5 

7 
5 
6 
5 

9 
0 

10 
10 

0 25 
0 22 

11 21 
10 20 
12 10 
15 17 
14 17 
21 16 
15 15 
9 15 

15 14 
12 14 
23 11 
17 11 
23 10 
16 10 
22 9 
22 0 

PORTUGUESfl DC fUTCbOL 
pRocissionai 

O MILENIO 

CO elhores lllarcadores 

mmmmmm 

ResuRadosi Prôxlmaioraada 
(1P jornada) 

VarUm - Sparling Braga 0-0 
Vitària Setübal - Earense, 2-0 
Benlica - V. Guimarâea 0-0 
Balanenses-Mvercal-I 

Baira-Mar - Gil Vicente. 2-2 
Man'nma - Santa Clara 1-0 
FC Parta-UniâaLeIria 2-1 
Salgueires - Snarling, 1-5 

Baavista - Paças Farmira 5-0 

(12® jornada) 
Ahierca-Salgneiras 

Uniâa leiria - Belenenses 
Gil Vicente - FC Parte 
Farense-Beira-Mar 

V.Guimarâes-V. Setübal 
Spelling Braga-Benlica 

Santa Clara-Varzim 
Paces Ferreira - Maritime 

Spelling-Baavista 

Mario JARDEL (Sporting) 

FARY Faye (Beira-Mar) 

Marins NICULAE (Sporting) 

6 golos 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

S golost 
Vanderlei da Silva “DERLEI” (Uniào Leiria) | 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
ANDERSON Luiz (Alverca) 

3 

PORTUCUCSfl DC rUTCBOL 
PROfISSIOnflL 

(Zâassit^icaçdû T^^sultados 

Equipas 

iNACiONAL 11 28 
2ACADÉMiCA 11 26 
3 CRANES 11 20 
4 ANES 11 19 
SCAMPOMAIOR. 10 19 
6P0RTIM0NENSE 10 17 
7ESTJUIAO0RA 10 17 
8 NAVAL 10 16 
90VARENSE 10 15 
10 MOREiRENSE 10 12 
IIESPiNRO 11 10 
12LEÇA 10 9 
13BNiA0LAilllAS 11 8 
14 RIO AVE 10 0 
15MAIA 10 7 
16 OLIVEIRENSE 10 6 
IIPENAFIEL 10 5 
18FELGUEIRAS 0 0 

Oliveirense - Pertimanense, 4-3 
Ovarense - Campemainr, 4-1 

Haval1° Maie-leça, 2-0 
Moreirense - Uniào lamas, 3-0 

L Amadora - Desp. Aves, 2-0 
Penafiel-Mala, 0-0 

Nacional-Sp.Espinbo.3-1 
Académica - Desp. Chaves, 3-1 

11 de Novembro: 
Felgueiras-BiaAve 

fOzâxima ^^znada 

Portimonanse - L Amadora 
Campamaiar. - Oliveirense 

Mais - Ovarense 
leça-Penaliel 

Nia Ave - Naval 1* Maie 
Uniào lamas - Felgueiras 
Sp. Espinho - Moreirense 
Desp. Chaves - Nacional 
Desp. Aves - Académica 

Equipas J P 

1MICAELENSE 9 23 
2PRAIENSE 9 17 
3MADALENA 9 16 
4STJLNTÙNI0 9 13 
5ANGRENSE 9 12 
6 SANTIAGO 9 11 
7IAYAL 9 10 
OBOAVISTARIR. 9 0 
9FLAMENG0S 9 6 
IOAGUIA 9 5 

l^^suâtados ^ 
Baavista Ribeirinha - Praiense, 1-0 

Flamengos - Madalena, 1-1 
Aguia-Micaelense.04 

Santa Anténio-Fayal. 2-1 
Santiago-Angrense, 4-3 

t 

É ) 
fDzôxinia 

Santa Anténio-Santiago 
Aguia-Fayal 

Flamengos - Micaelense 
Boavista Ribeirinha - Madalena 

Praiense-Angrense 

JVrnal 
Milénii 

O seu semanario 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu tradicional 

WDHTfHIFeST 
No Santana Beach Casino Hotel, em La Romana, 

Repüblica Dominicana 
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 
Repüblica Dominicana! 

Visite a Happy 
Travellers na 

Galeria Shopping 
Centre, 

na Dufferin e 
Dupont, em 

Toronto 
HDPPV 
iŸaoe.Ue.n 

n 
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r\r\ FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 
COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 

QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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Estreia vitoriosa lança Boavista 
na liderança do Grupo A 

Portugal 
Isolado no 
quarto lugar 
Portugal esta isolado no quarto 
lugar do «ranking» da FIFA, 
divulgado esta quarta-feira pelo 
organisme mâximo do futebol 
mundial. 
Na ultima classificaçâo, a selecçâo 
nacional jâ ocupava a quarta 
posiçâo, mas na altura estava em 
igualdade pontual corn a Itâlia, 
que desceu agora para o sexto 
posto. 
Corn O apuramento para o 
Mundial 2002, Portugal tem agora 
741 pontos, mais dois do que tinha 
em Outubro, e isolou-se no quarto 
lugar, logo atrâs do Brasil, que 
desceu da segunda para a terceira 
posiçâo (797 pontos), por troca I 
corn a Argentina (798 pontos). I 
Na frente do «ranking», continua a | 
França, corn 811 pontos. Destaque I 
ainda para a subida da Colombia, I 
que passou do oitavo para o quinto j 
lugar (736 pontos). A prôxima I 
classificaçâo serâ divulgada a 19 de j 
Dezembro. | 
Dez primeiros classificados: I 
1. França, 811 pontos | 
2. (3) Argentina, 798 I 
3. (2) Brasil, 797 
4. (4) Portugal, 741 
5. (8) Colômbia, 736 
6. (4) Itâlia, 735 
7. (6) Ëspanha, 731 
8. (7) Holanda, 722 
9. (11) México, 713 
10. (9) Inglaterra, 712 

FO Porto 
empota 
em 
Atenas 
Panathinaikos (Grécia), 0 - FC Porto 
(Portugal), 0. Jogo da primeira 
jornada do Grupo C da segunda fase 
da 
Liga dos Campeôes de futebol, 
disputado no estâdio Apostolos 
Nikolaides, em Atenas. 

O Boavista juntou a vitôria no Bessa 
sobre o Nantes (1-0) ao comando 
isolado no Grupo A, numa estreia 
absoluta duplamente triunfante na 
segunda fase da Liga dos Campeôes 
de futebol. 
Os "axadrezados", a quem chegou o 
golo solitârio de Erwin Sanchez, aos 
24 minutes, acabaram por beneficiar 
da igualdade a uma bola no outre 
encontre do agrupamento, que 
juntou em Munique 0 Bayern e o 
Manchester United. 

nOTOCICLIiMO: 

Grande 
Prémio 
de Macau: 
Vitoria de 
britânico 
o britânico John McGuiness sagrou- 
se vencedor do 35/o Grande Prémio 
de Macau em motociclismo, â frente 
dos também britânicos Roger 
Bennett e David Jefferies. 
McGuiness, em Honda 960 e a 
competir em Macau pela quarta vez, 
venceu a prova corn o tempo 
37.54,656 minutes, deixando Roger 
Bennett, em Ducati 996, a 5,154 
segundos e David Jefferies, em 
Yamaha 1000, a 49,011 segundos. 
John McGuiness, que largou da 
"pole position", conseguiu também a 
volta mais râpida da prova 
percorrendo os 6,2 quilômetros do 
circuito urbano da Guia em 2.29,173 
minutes, â média de 91,77 
quilômetros por hora. 
No 35/o grande prémio de 
motociclismo - integrado no 

Nesta verdadeira final antecipada 
entre os dois "colosses" europeus, foi 
o inglês Manchester United que 
esteve mais perte da vitôria, mas ao 
golo de Ruud Van Nistelrooij, à 
entrada do derradeiro quarto-de-hora, 
responderam os campeôes europeus e 
alemâes a très minutes do fim, com 
um tente do brasileiro Paulo Sérgio. 
Na prôxima jornada, agendada para 
05 de Dezembro, o Boavista deslocar- 
se-â a Old Trafford para defrontar o 
Manchester, enquanto o Nantes serâ o 

programa de corridas do 48/o 
Grande Prémio de Macau, que tem a 
Taça Intercontinental de Formula 3 
como a prova principal, a disputar 
domingo - participaram dois pilotes 
portugueses, Denny Mascarenhas e 
Joâo Fernandes, 17/o e 23/o da 
classificaçâo gérai, respectivamente. 
Joâo Fernandes, campeâo nacional 
de resistência, concorreu no grande 
prémio de motociclismo inscrite na 
classe de 600 c.c. corn uma Honda, 
em que conquistou o 5/o lugar da 
classe. 
Denny Mascarenhas, em Suzuki 
1000, cumpriu as 15 voltas da prova, 
que foi a sua estreia em Macau, corn 
mais 2.08,732 minutes que o 
vencedor Mc Guiness. 
O piloto português disse no final da 
corrida que fez uma conduçâo 

anfitriâo dos actuais campeôes 
europeus. 
No jogo grande do Grupo B, o FC 
Barcelona foi a Liverpool alcançar 
uma preciosa vitôria por 3-1 sobre a 
équipa que na primeira fase venceu o 
agrupamento dos boavisteiros, 
estreando-se da melhor forma na 
segunda fase. 
No entante, foram os ingleses os 
primeiros a marcar, quando Michael 
Owen colocou o Liverpool em 
vantagem aos 27 minutes, 
respondendo os catalâes a quatre 
minutes do intervalo, corn um tenlo 
de Patrick Kluivert. 
Na segunda parte, o brasileiro Fabio 
Rochenback anotou o segundo golo 
dos espanhôis, que confirmariam 
definitivamente a saborosa vitôria a 
seis minutes do final, por intermédio 
de Marc Overmars.Finalmente, o 
Galatasaray deixou escapar nos 
descentes a vitôria sobre- a AS Roma, 
que "arrancou a ferres" uma 
igualdade a um golo em Istambul, 
graças ao tente "milagroso" de 
Emerson aos 92 minutes, depois de os 
turcos se terem colocado em 
vantagem ainda na primeira parte, 
por intermédio de Sebastien Perez, 
aos 24. 

"cautelosa porque a pista nâo admite 
que se cometam erros". 
"No prôximo ano se a organizaçâo 
voltar a convidar- me para correr em 
Macau tentarei fazer melhor porque 
o circuito é extremamente dificil 
para quem nâo o conhece bem", 
disse Denny Mascarenhas. 
Joâo Fernandes manifestou-se 
satisfeito corn o 5/o lugar obtido na 
classe em que competiu e afirmou 
que "é bom representar Portugal em 
Macau". 
O programa do 48/o Grande Prémio 
de Macau inclui um total de nove 
corridas, sete de automôveis e duas 
de motos, das quais as mais 
importantes do cartaz sâo o Grande 
Prémio de Fôrmula 3, o Grande 
Prémio de Motos e a Corrida da 
Guia, para automôveis de turismo. 
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urprosa 
Pois, as espectativas foram goradas. 
Nâo houve surpresas, apenas umas certas afliçôes... 
Entre os grandes, por exemple, as afliçôes 
couberam aos que jogaram em casa. Em Alvalade, 
e depois de sofrer um golo de grande penalidade, o 
Sporting viu-se em apures para... apurar-se. Sô 
Jardel deu corn o "buraco" da baliza do 
Vilanovense, da II Divisâo B. No Bessa, o Boavista 
"viu-se à nora" para, no prolongamento, eliminar a 

vencerem, por 2-1. 
Outre jogo a "doer" foi o Oliveirense- 
Académica de Coimbra, que os "estùdantes" 
venceram, por 2-4. 
Os "empatas" desta eliminatôria, sâo: Felgueiras 
(II)-Estarreja (III); Sp. Espinho (Il)-Salgueiros 
(I); Sanjoanense (IIB)-Vasco da Gama (III) e 
Leixôes (IIB)-Varzim (I). 
Os jogos de desempate serâo jogados na quarta- 
feira, dia 28 de Novembre. 
Os "ilhéus" Maritime e Santa Clara, 
ultrapassaram os "obstàculos" Imortal (IIB) e 
Lousada (III), respectivàmente. 
Este fim-de-semana jâ temos os excitantes iosos 
da I LIGA. 

U. de Leiria, por 3-0. 
O Belenenses, no seu Restelo, ante o Aves, 
sô no prolongamento obteve a almejada 
vitôria. Os homens de Aves quase fizeram 
"voar" a eliminatôria. Porto e Benfica, 
movimentaram-se "quanto baste", para 
eliminar o E. da Amadora e o Infesta, 
respectivàmente, pelos 3-0 da praxe. 
O Gil Vicente, foi outre da I Liga (corn a U. 
Leiria) a abandonar a Taça de Portugal 
"aos pés" do Penafiel, da II Divisâo. 
Giro foi o jogo V. Setübal-Atlético, um 
recordar dos bons velhos tempos, em que 
os "alcantarenses" marcaram primeiro e 
corn os "setubalenses" a "suarem as 
estopinhas" para virar o resultado e 
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No purchasé necessary. Must be of legal drinking age to participate. Call 1.888.495.3434 for details. tWhile supplies last, Camera not exactly as shown. ~ TM/MC Labatt Brewing Company. 
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