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Sabado passado Adveu-se 

uma grande noite na Casa 

do Alentejo, em Toronto. O 

voluntario e talentoso Raul 

Raposo, co-fiindador da 

Casa do Alentejo e do 

Grupo Coral Masculino, 

recebeu uma justa 

homenagem em 

reconhecimento da sua 

dedicaçâo, conhecimentos 

e esforço em prol da 

cidtura alentejana, o 

mesmo que dizer, da 

cultura de Portugal. 

uma referência da 
Casa do Alentejo 

A BUIIDOZER E AS CRIANÇAS 
PAS ESCOUS CATÛ1ICAS... 

E 
DE DONS SERWQOS 

José Conçoives, Raimundo Favas e Gilberto Moniz. 
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A guerra, guerra e mais guerra! 
Nas pantalhas televisivas, na radio, nos 
jornais e revistas, pouco mais se vê, ouve e 
lê, do que guerra aqui e guerra ali. 
Guerra, uma praga de sempre, desde a pré- 
historia até aos dias de hoje e, infelizmente, 
que vai continuar nos tempos vindouros. 
For mais que avance na ciência e na 
técnica, o ser humano, por condiçâo, 
prossegue em paralelo corn a saga da 
destruiçâo. 
Deus (o Destino, ou quer quer que seja), 
quando deu inteligência ao ser humano 
para se desenvolver em todos os sentidos, 
deu-lhe também a estupidez suficiente para 
se auto-destruir. Claro, de outra forma, nâo 

caberia no mundo tanto ser humano. Se os 
animais irracionais gigantescos foram 
desaparecendo (diz quem sabe destas 
coisas) para dar espaço a outros mais 
pequenos, mesmo assim em 
extinçâo muitos deles, é lôgico 
e natural que os homens e 
as mulheres entrem em ' 
fase de "desapareci- « 
mento" para que o * 
espaço nâo faite ao ser 
humano, pelo menos o 
ser humano clâssico, 
aquele que nos 
conhecemos. ''iw 
Como a ciência dâ ao ser 

humano cada vez mais "esperanças de 
vida", a ünica soluçào para manter espaço e 
alimentos suficientes para os racionais é a... 
guerra! 

O Ovo de Colombo! 
E eu, que desde que comecei a 

conhecer-me, andava às 
"voltas corn o miolo" por 

m causa do dilema da guerra 
m e quase que morria sem 
* descobrir o segredo. 
* Afinal, é a coisinha mais 
'' simples do mundo. Ora 

bolas! 

JMC 

com os leitores 

Olà, companheiros 
de todas as semanas! 

Que tal O 
porquinho? 
No prato, nâo 
é? Pois claro, 
assim é que é, 
tostadinho e 
saboroso. 
Venham 
agora as 
coisinhas boas 
do Natal e 
Ano Novo. 

Começamos por desejar à Sonia Fernandes, ex- 
funcionâria do gabinete do Deputado Rosario 
Marchese, uma boa e frutuosa estadia em Portugal. 
A jovem e activa Sonia Fernandes foi estagiar para a 
Câmara Municipal de Cascais. Ali estarâ pelo periodo 
de 9 meses, contratada como Técnica Social, Projectos 
e Pesquisa. 
F bom que os nossos jovens adquiram conhecimentos 
e experiência em ambos os lados, para um melhor 
servir no futuro. 
Parabéns, Sonia Fernandes, 

O NATAF jâ ronda a porta. 
A Casa do Alentejo e CIRV-fm, mais uma vez, 
realizam em conjunto a 'Testa de NaUil das Crianças", 
uma iniciativa que jâ se tornou uma simpâtica 
obrigaçâo entre nos. 
Esta festa dedicada às crianças mais carenciadas da 
comunidade terâ lugar na sede-social da Casa do 
Alentejo, Sâbado, dia 15 de Dezembro de 2001, corn 
inicio às 15h00. 
Na festa serâo distribuidos brinquedos e oferecido um 
lanche às crianças, corn o apoio das padarias Nova 
Era, Newfish Importers, Montepio Gérai, o som de 
TNT Productions e, variedades, corn vârios artistas 
locais. 
CIRV-fm ira transmitir ao vivo o espectâculo entre as 
17 e as 19h00. 
Pede-se aos familiares que inscrevam as crianças -entre 
um mês e os 9 anos de idade!-, na Casa do Alentejo, 
1130 Dupont St., junto à Dufferin. Informaçôes: 416 
537-7766. 
Saiba dar um BOM NATAF às crianças, colaborando 
corn a organizaçâo da "Festa de Natal das Crianças", 
na Casa do Alentejo, em Toronto. Obrigado, e bom 
Natal a todos! 

Sâbado, dia 1 de Dezembro, os Jorgenses locais, em 
honra da sua Ilha, realizam um jantar de convivio no 
salào de festas da Igreja de Cristo Rei, em Mississauga. 
Este encontro dos naturais de Sào Jorge -cujo jantar 
começarâ a ser servido às 19h00-, serve também para 
a angariaçâo de fundos a favor da nova sede da 
conhecida colectividade Recreio e Progresso de Santo 
Antào. 
O convivio Jorgense serâ animado pelo conjunto 
Português Suave. 
Para informaçôes e réservas, contactem o José ou o 
Fuis Bettencourt, pelos telefones: 
416 259-2491, ou 712-3701, ou 905 2724992. 
Desejo-vos um sào e bom convivio. 

Dia 1 de Dezembro, no salào nobre do Sport Club 
Angrense of Toronto, a partir das 19h00, tem lugar o 
tradicional jantar de Aniversârio do Sport Club 
Angrense, da Ilha Terceira, agora a comemorar 72 
anos de prestigiosa actividade. 
O baile de confraternizaçâo angrense serâ animado 
pelo conjunto Eclipse. Parabéns! 
Informaçôes e réservas: 416 537-1555. 

Na segunda-feira, dia 3 de Dezembro, a The Catholic 
Children’s Aid Society realiza, às 19h00, uma noite de 
Esclarecimentos sobre a Foster Care. 
Os interessados sobre este importante sector social 
podem obter mais informaçôes telefonando para 
Foster Care Intake: 
416 395-0558. Ajudar as crianças é uma obrigaçâo de 
todos. 

Vem ai os Smirnoff Fashion Awards! 
A passagem de modelos terâ lugar no Kool Haus (The 
Warehouse), no 132 Queens Quay East, hoje, 29 de 
Novembro, às 21h00. 
Portugal estâ representado pela estilista Odete 
Barreiro. 
Vamos lâ fazer uma forçinha!?... 

Dia 8 de Dezembro, Sâbado, a CASA DAS BEIRAS 
Cultural Community Centre of Toronto realiza a 
cerimônia da Inauguraçâo Oficial da nova sede-social 
localizada no 34 Caledonia Road, a norte da St. Clair. 
A recepçâo terâ lugar às llhOO, seguindo-se um 
beberete. 
As nossas felicitaçôes aos beirôes locais. 

Eu vou. E vos? 
Até p'râ semana, se Deus quiser. 

JMC 
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MISCELâNIA 

Aiérgico 
ao EUROP 

COIMBRA; O elevador do Mercado Municipal, 
inaugurado sexta-feira, liga a baixa à zona alta de Coimbra. 
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Homici'dios marcam violência 
doméstica 
Em Portugal e no ano passado, 11 em 
cada 100 homicidios ocorreram em 
âmbito de violência doméstica, de 
acordo com dados do Ministério da 
Administraçâo Interna citados pela 
Lusa. A violência doméstica 
portuguesa também representou, de 
acordo corn os dados oficiais, 3,3 por 
cento do total da criminalidade e 23 
por cento do total de ofensas à 
integridade. Recorde-se que nos 
primeiros seis meses deste ano, a 
Associaçâo Portuguesa do Apoio à 
Vitima, foram registados 5575 casos 
de violência doméstica. Perturbador 
ê que segundo Teresa Rosmaninho, 
coordenadora do Projecto Inovar, do 
Ministério da Administraçâo 
Interna, que falava na cerimônia que 
assinalou o Dia Internacional para a 

Eliminaçào da Violência Contra as 
Mulheres, 617 vitimas eram menores, 
assim como 40 suspeitos da prâtica 
de violência. Para esta responsâvel, o 
aumento de 16,7 por cento nas 
ocorrências em 2000, face a 1999, 
"traduz um aumento da confiança 
das vitimas de violência doméstica 
nas policias". "A GNR e a PSP foram 
pioneiras em termos europeus no 
registo da utilizaçâo de armas", disse, 
acrescentando que em 495 casos 
registou-se a utilizaçâo de armas de 
defesa, em 56 casos foram utilizadas 
armas de caça e em 1.007 casos 
estiveram envolvidas outras armas. 
A violência, sublinhou, é 
actualmente um caso de policia e em 
99 por cento dos concelhos 
portugueses existem vitimas de 
violência doméstica. Aos 
profissionais da GNR e PSP cabe 
atender, informar, protéger e 
encaminhar as vitimas, defendeu 

Teresa Rosmaninho. Mas, segundo a 
responsâvel, nâo existem em 
Portugal respostas eficazes na 
comunidade que permitam às 
policias encaminhar as mulheres. E 
exemplificou: faltam casas de abrigo, 
programas de mediaçâo corn o 
agressor e a agilizaçâo da lei. A 
propôsito das salas de atendimento 
nas esquadras da PSP e GNR, 
previstas no Piano Nacional Contra 
a Violência Doméstica (PNCVD), 
Teresa Rosmaninho afirmou que 
foram instaladas 116 novas salas nos 
ültimos très meses e 841 soldados da 
GNR e 442 agentes da PSP 
frequentaram acçôes de formaçâo no 
âmbito da violência doméstica, em 
2001. Mas muitas situaçôes hâ em 
que as vitimas sâo atendidas a um 
balcâo, corn uma fila de pessoas 
atrâs e sem qualquer privacidade, 
sendo muitas vezes dissuadidas de 
apresentar queixa contra o agressor. 

Um estudo elaborado por um 
dermatologista sueco e por um 
laboratôrio britânico, obtido pela 
Reuters e publicado no jornal 
Contact Dermatitis, diz que duas das 
oito moedas de euro (um e dois 
euros), libertam demasiado niquel e 
que, as pessoas alérgicas ao metal 
podem desenvolver inflamaçôes 
cutâneas e eczemas. 
Neste estudo, as moedas estiveram 
submersas, durante uma semana, 
numa soluçâo semelhante ao suor 
humano para tentar perceber os 
efeitos do manuseamento das moedas 
nas pessoas. O montante de niquel 
libertado das moedas estava 30 por 
cento acima daquilo que, os cientistas 
consideram o suficiente para provocar 
uma reacçâo alérgica, o que pode ser 
preocupante se considerarmos que, 
cerca de 15 por cento das mulheres e 
cerca de cinco por cento dos homens 
sâo alérgicos ao niquel. 
Segundo Ivor Kirman, présidente do 
grupo das industrias de niquel, o 
resultado do estudo era aceite pelas 
indùstrias mas, “no manuseamento 
normal, o contacta corn a pele é curto 
e nâo prolongado”. 
No entanto, a utilizaçâo de niquel nas 

moedas nâo é apenas um assunto do 
euro, uma vez que este elemento tem 
sido usado na maioria dos sistemas 
monetârios. Por isso mesmo, as 
industrias do niquel assumem a 
necessidade de os estudos sobre os 
efeitos do niquel nos seres humanos 
serem mais aprofundados. 

Lei «difîculta» acçâo do comandante supremo das FA 
o Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, mostrou-se insatisfeito corn o 
facto de os poderes que lhe estâo 
constitucionalmente atribuidos, 
enquanto comandante supremo das 
Forças Armadas, nâo estarem reflectidos 
na Lei de Defesa Nacional, dificultando a 
sua acçâo. 
Num discurso proferido no Institute de 
Defesa Nacional, no quai passou em 
revista os principals temas relacionados 
corn as Forças Armadas, Jorge Sampaio 
assinalou a «dissonâneia» existente entre 
os poderes que lhe sâo conferidos na 

Constituiçâo, que considerou suficientes, 
e a forma como, depois, o «legislador 
ordinârio» lhes deu conteùdo. Referiu 
Jorge Sampaio que a atitude de «réserva e 
contençào» corn que foram preenchidos 
os poderes do Présidente da Repüblica 
em 1982 - altura em que a Lei de Defesa 
Nacional foi elaborada - é hoje 
«claramente problematizada», quer 
«pelas necessidades de funcionamento 
equilibrado do sistema de governo», quer 
pelas «expectativas» da sociedade quanto 
à intervençào do chefe de Estado. 
A lacuna existente na lei, explicou Jorge 

Sampaio, é sobretudo évidente 
quando se espera do Présidente da 
Repüblica uma acçâo no que se 
référé à «participaçâo de 
contingentes militares portugueses 
nas operaçôes humanitârias e de 
paz» e a «casos de incidentes que 
impliquem o emprego das Forças 
Armadas, sem que ocorra ou se 
justifique prévia declaraçâo de guerra». 
Chamando a atençâo para os reflexos dos 
atentados terroristas de 11 de Setembro, 
que tornaram mais necessâria a revisâo 
do «âmbito e objecto da Defesa 

Nacional», o Présidente da Repüblica 
chamou ainda a atençâo para as «lacunas 
identificadas» nos «instrumentos 
legislativos nacionais», nomeadamente os 
«relacionados corn as situaçôes de crise». 

Sampaio insatisfeito corn lei de Defesa 
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RAÜlRAPOSO 
uma referenda da 
Caaa do Alentejo 
Sâbado passado viveu-se uma grande 
noite na Casa do Alentejo, em 
Toronto. O voluntario e talentoso 
Raul Raposo, co-fundador da Casa do 
Alentejo e do Grupo Coral 
Masculino, recebeu uma justa 
homenagem em reconhecimento da 
sua dedicaçào, conhecimentos e 
esforço em prol da cultura alentejana, 
o mesmo que dizer, da cultura de 

Portugal. 
Raiil Raposo, humilde servidor das 
coisas do Alentejo, homem que nâo 
précisa de elogios para criar obras e 
dar-lhes seguimento, sentiu quanto 
era estimado e admirado pelas 
centenas de pessoas que encheram a 
Casa do Alentejo. 
No jantar-homenagem, realizado pela 
Casa do Alentejo e amigos -sem pôr 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Marque mmi entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jd cosn uiidtos mws de experiêda, 
que o poderd a jiidar HéI solnçÙo dos sens problemas. 

Raül Raposo com 
a pintura 

oferecidapor 
Armando Jorge. 

de parte a "ceifeira" Bia Raposo-, 
participaram ainda vârios artistas que 
deram um brilho especial à festa, a 
testa do Raül Raposo. 
Para dar o exemplo, iniciaram as 
variedades, o Rancho Folclôrico 
Infantil da Casa do Alentejo, cheios 
de energia e alegria, uma 
demonstraçâo cabal de que a Casa do 
Alentejo nâo tem de preocupar-se 
com o futuro. Hâ muito pano para 
mangas... 
Haja sempre ensaiadores-bailadores 
como o Joaquim Silva e 
coordenadoras-bailadoras como a 
Manuela Brito, para que os "putos" se 
multipliquem pelos anos fora. 
Seguiu-se o fado. 
Antonio Amaro e Leonardo 
Medeiros, deram o seu apoio musical 
e experiência, aos fadistas Vitor 
Manuel, Guida Figueira, Armando 
Jorge, Fâtima Ferreira e Humberto 
Silva. Silêncio e fado, sô 
interrompidos pelos aplausos. 
Armando Jorge, aproveitou a sua 
actuaçâo para oferecer um quadro da 
sua autoria ao comovido Raül 
Raposo. Apôs curto intervalo, seguiu- 

se uma actuaçâo-surpresa dos 
cantadores e fundadores do Grupo 
Coral Masculino da Casa do 
Alentejo, numa homenagem directa 
ao Raül Raposo. Cantaram-lhe uma 
das modas junto da mesa onde se 
encontrava sentado corn a familia. 
Emoçôes fortes e velhas recordaçôes. 
Depois, corn a mesma intençâo, 
deslocaram-se à mesa do Raül 
Raposo, o Grupo Coral Feminino, 
liderado pela Bia Raposo, uma 
mulher feliz na festa dedicada ao 
marido. 
Voltâmos ao folclore, corn a actuaçâo 
do Rancho da Casa do Alentejo, 
colorido, sabedor e cheio de pujança. 
Temos gente! 
Logo a seguir, a beleza e o ritmo das 
jovens componentes do Grupo de 
Ginâstica Ritmica da Casa do 
Alentejo, lideradas pelas irmâs Dalila 
e Karina Cruz, com os temas 
"Inigma" e "Ciclo da Vida". 
Otilia de Jesus, subiu ao palco para 
oferecer duas bonitas cantigas ao 
homehageado. 
O Grupo Coral Masculino também 
subiu ao palco da Casa do Alentejo 
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para cantar e salientar a figura do seu mentor, o 
colega e amigo, Raül Raposo. A jovem e bonita 
Maria Joâo Ferreira, também entrou em cena, 
primeiro para extrair o prémio referente a um 
magnifico cabaz de Natal, do Newportfish, que 
coube à felizarda Odete Cruz. Depois, Maria joâo 
leu a biografia de Raül Raposo, leitura que foi 
muito aplaudida. 
Os présidentes da Casa do Alentejo, Carlos Sousa 
e José Luis Lopes , Direcçâo e Assembleia Gérai, 
respectivamente, em palco e ladeados pelo Grupo 
Coral, enalteceram a personalidade e talentos de 
Raül Raposo. Raül Raposo, finalmente foi para o 
palco, onde recebeu varias lembranças dos amigos 
dos Grupos Corais e da Direcçâo da Casa do 
Alentejo. Visivelmente emocionado, Raül Raposo 
agradeceu a festa e pediu um minuto de silêncio 
pelos velhos companheiros que, entretanto, 
morreram. Desde 1983, altura da fundaçâo do 
Grupo Coral Masculino da Casa do Alentejo, 
faleceram alguns çamaradas de tertülia e cantigas, 
que muitas saudades deixaram ao Raül e 
companheiros. 
Para fechar corn chave de ouro, Raül Raposo 
"comandou" a ültima actuaçâo da noite dos Grupos 
Corais Alentejanos, présidentes incluidos, que 
provocaram uma grandiosa e prolongada salva de 
palmas do püblico présente. 
Assim, Raül Raposo, "desabafou" a pressâo de uma 
noite que lhe foi dedicada, corn muito amor e 
carinho. Para ele, quem "canta seus males 
espanta"... 
E, para alegria de todos, vai continuar a cantar no 
"seu" Grupo Coral da Casa do Alentejo. 
Bern hajâs "velho pioneiro" das coisas alentejanas. 
Como disse e repito: "Es um grande exemplo para 
todos nos. Um bom exemplo!". As nossas 
felicitaçôes e agradecimentos pelo muito que 
fizeste, quase sempre na sombra, nesta 
comunidade portuguesa de Toronto. 

JMC 

Matanças do Porco, 
uma tradiçâo que 
nâo marrai 
No pltimo fim-de-semana foi um "vê se te havias" de 
Matanças de Porco à açoriana, à madeirense, em suma, à 
portuguesa. As raizes sâo as mesmas, a tradiçâo é igual, o 
gosto ao petisco nâo difere. 
Nâo fomos a todas, claro! Era humanamente impossivel. 
Assim, passâmes por uma -à madeirense!-, e "provâmos" o 
todo. 
Parabéns aos que lutam por manter esta antiga e saborosa 
tradiçâo bem portuguesa. Morre o porco mas a tradiçâo 
mantém-se viva! 

product lof imor^o 
or 

Stte 

broccplLâ%& 

robin hood 
ali purpose flour 
10 kg ^ 

Joe’s 

hofriHs Situado na Dufferin Mail 
(a norte da CoUege) 

Estes preços estarâo em vigor até o 
dia 15 de Dezembro, 2001, 

enquanto houver em armazém. lower food prices 
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Os conselheiros camararios, Vereadores 
Mario Silva e Chris Korwin- 

Koscyzinski, e o MPP Gerard Kennedy, 
estiveram présentes na demonstraçâo junto 
da St. Vincent de Paul School contra o 
encerramento de Escolas, uma 
organizaçâo de pais da "Toronto Catholic 
Save Our Schools (SOSs)", representativa 
das 27 escolas catolicas de Toronto. 
Pais e crianças juntaram-se na St. Vincent 
de Paul School, junto de uma Bulldozer, 
dando a imagem de travar o andamento da 
maquina destruidora, para salvar as 
escolas. 
O grupo de pais considéra ridicula a 
argumentaçâo do governo da provincia 
demoliçào de algumas escolas. Por outro lado, a 
demoliçâo prevista esta a causar uma desnecessaria 
desmotivaçâo no processo educativo dos estudantes. 
Politicos, pais e crianças nâo faltaram tal como 
elementos dos Ôrgâos de Informaçâo locais, lusos e 
canadianos. 
Mario Silva, activo membro do movimento contra a 
demoliçâo das Escolas, salientou 
que "nâo consegue compreender 
as razôes para tal destruiçâo e que 
tudo farâ para a evitar". 
Pelo mesmo diapasâo afinaram 
outros responsaveis politicos e 
membros da "Toronto Catholic 
Save Our Schools-SOS's" présentes 
na manifestaçâo junto da St. 
Vincent de Paul School, onde as 
crianças, "vestidas" com coletes 
onde estava indicada a escola a 
que pertenciam, gritavam 
"palavras de ordem", fazendo coro 

com ps adultos. A bulldozer, maquina destruidora, 
com as crianças à sua volta, parecia mais um gigante 
brinquedo de Natal. 
Brinquedo perigoso, como muitos dos que sâo 
vendidos na época festiva... 
Para informaçôes ou apoios ao grupo anti- 
demoliçâo das escolas, contactem pelo telefone: 
416 392-7112. 

VmwgM WlwCeAoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 1 de Dezembro 

Balle do socio 
com o conjmito 

TABU 

INFO: 905-286-1311 

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

Tel: [416] 762-5503 OU 1-600-935-4441 

A Bulldozer e as crianças das Escolas catdiicas... 
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PCCM nova sodé e 27 anos de bons serviços 
Sô quem viu o local onde se 

ergue agora a sede propria 

do PCCM-Centro Cultural 

Português de Mississauga, é 

que se apercebe das grandes 

e radicals mudanças e da 

habilidade dos responsàveis 

pela transformaçâo. As 

actuals instalaçôes do PCCM 

nâo sâo nem sequer 

parecidas corn as anteriores. 

Dirigeâtes e mestres da obra, 
conseguiram o "milagre" de 
modificar um feio e mal aproveitado 
supermercado de uma "Piazza made 
in Canada", num local bonito, 
atractivo, prâtico e ideal para os fins 
em vista. Na fachada principal, 
temos uma entrada para o salâo de 
festas, que acomoda 640 pessoas, e 
uma entrada lateral que dâ acesso 
aos salôes da cave, onde se 
concentram as salas individualizadas 
para as Escolas, folclore, ginâsio, 
secretarias para secçôes de desporto. 

juventude, teatro e outras, 
tesouraria, biblioteca, sala de 
convivio diârio corn bar, jogos, TV e 
recreio e, até, para festas especiais 
que nâo precisem de muito espaço e 
grande serviço. 
Voltando ao andar principal, ainda 
uma cozinha grande, acessivel, corn 
todos os requisitos modernos e 
higiénicos, casa frigorifica, 
arrumaçâo, etc. Haja voluntaries, 
espaço e serviços nâo faltam! 
Para ajudar "à festa" um enorme 
parque de estacionamento. Ninguém 
pode queixar-se. 
Parabéns! Valeu a pena o esforço 
para a concretizaçâo do sonho. 
Estivémos no "Porto de Honra" 
comemorativo do 27o. aniversârio do 
Centro Cultural Português de 
Mississauga onde, no cenârio jâ 
descrito, apreciâmos a felicidade dos 
dirigentes do PCCM e a alegria dos 
varies représentantes de outras 
colectividades portuguesas pela 
sumptuosa sala (e instalaçôes) do 
clube de Mississauga. 
Os mais responsàveis do PCCM, 
Gilberto Moniz-Presidente da 
Direcçâo; José Gonçalves-Presidente 
do Conselho Fiscal e, Raimundo 

Favas-Presidente da Assembleia 
Gérai e da Comissâo Prô-Sede, nâo 
se pouparam em elogios ao todo, 
embora tenham salientado alguns 
dos sôcios e apoiantes recentemente 
falecidos, em especial Manuel Faria, 
grande trabalhador em prol da sede, 
e também os actives Jack Prazeres e 
Virgilio Alves, que deram "o litro" 
pelas instalaçôes recentemente 
inauguradas e, Horâcio Domingos, 
sempre contagiante e pronto a 
ajudar. 
Raimundo Favas, o homem que 
sonhou a obra, disse, em certa altura 
do seu discurso: "Sonhei, procurei os 
homens certes para ajudar à 
realizaçâo e... a obra aqui esta!" 
Mais palavras para quê? 
A Regional Insurance, num geste 
bonito, ofereceu um cheque de mil 
dôlares para a compra de cadeiras 
para o salâo. Mais voluntaries? 
Depois, seguiu-se a tradicional e 
indispensâvel "remaria" da entrega 
de lembranças ao clube 
aniversariante; 
Casa dos Poveiros, Congresso 

Lusocanadiano e First Portuguese, 
F.C. Porto de Toronto, ACAPO, 
Sporting C. Português de Toronto, 
Casa do Benfica de Toronto e 
Associaçâo Migrante de Barcelos, 
cumpriram a contente a obrigaçâo. 
De imediato, o jantar volante ao 
dispôr dos muitos présentes, e 
animaçâo a cargo de TNT, Porfirio 
Ribeiro, Steve Medeiros e o Rancho 
Folclôrico do PCCM. 
Fecho corn o esperado "Porto de 
Honra" e convivio até às tantas. 
No Sâbado, o Jantar de Gala, 
abrilhantado pelo conjunto musical 
Os Panteras. 
Mais do que a obra jâ feita, nâo é 
possivel de momento. Muito mais 
vira a seu tempo. 
Agora, a ultima palavra pertence aos 
sôcios, amigos e portugueses em 
gérai. O espaço PCCM é, como 
também foi dite, a sala de visitas de 
Mississauga para todos os 
portugueses. 
A porta esta aberta... 

JMC 

FINE ► BB ORFUS < 

LEATHER 
B X J l\/l B S Sc jyXIVIES 

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

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

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

13 elegância e conforto 

Malas, cintos, chapéus, carCeiras, sacos, et:c... 

^^ptesen tanws 

UZtLiZ S 
Ladies’ Fashions 

UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂo COM OS MELHORES MATERIAISü! 

'bid 
- dignas de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa F o màximo em 
classe e 

elegâneia para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Aberfco 

7 dlas por semana 
Oom. - Feir'a 

das am - 6 dm 
S'Feil'a • 6*Feira a Séb. 

das :^Cl am * 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Os seiubalenses de 
Toronto comemoraram 
28 anos de vida 
O Vitôria de Setübal de Toronto 
comemorou 28 anos de vida, corn um 
simpâtico "Porto de Honra", na sexta- 
feira, dia 23. 
Um momento que serviu para 
conviver, lembrar velhos tempos, 
rever bons amigos e saudar a "velha" 
colectividade. 
Nâo tem tido uma caminhada fâcil 
mas, corn a prata da casa e mais 
sacrificios de uns quantos, o Vitôria 
de Setübal de Toronto vai continuar a 

prestar o seu serviço aos sôcios, 
amigos e à Comunidade. Vontade 
nâo falta. Respeito e amizade também 
nâo como ficou demonstrado na sede- 
social do Vitôria de Setübal de 
Toronto. Sôcios e amigos, antigos 
dirigentes e clubes, nâo deixaram de 
dizer présenté e participar no 
convivio comemorativo do 28o. 
aniversârio do Vitôria de Setübal e 
dar aquele abraço ao présidente José 
Rocha e companheiros. 

José Rocha enche alegremente o copo de um dos companheiros qtÿÊi 
: partilhara consigo q./esta do Vitôria de Setübal. 

28 anos de trabalho intenso nâo têmpera de campeâo para continuar e 
podem ser deitados fora sem mais crescer. Força setubalenses de 
nem menos. E preciso coragem e Toronto. Parabéns pelo aniversârio. 

Fadistas e musicos em 
confraternizaçào no Graciosa. 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar corn RAPEDez para a famflia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAl .14' 
Canadà e EUA .07i2‘ 

S. Paulo e Rio de Janeiro .15c, Aiemaniia, França, ingiaterra e itàiia .08c 

"Se a saudade matasse", é uma frase 
que se ouve corn muita frequêneia entre 
nôs portugueses e, particularmente, em 
ambientes fadistas. Por razôes naturais, 
por muito que falem mal do fado, ele 
continua enraizado dentro de nôs e, por 
isso, sempre que hâ reuniôes fadistas 
nos nossos clubes ou festas privadas, dâ 
casa cheia corn certeza. 
Assim aconteceu na ültima sexta-feira. 

bons velhos tempos... sem a fidalguia, 
naturalmente. 
O présidente do Graciosa C. Centre, 
José Ataide, foi ainda para nôs um 
cicerone simpâtico e atento, mostrando- 
nos orgulhoso a obra realizada, em 
especial a espaçosa e prâtica cozinha 
que serve ambos os salôes. Estâo de 
parabéns os graciosenses de Toronto. 
De parabéns também todos os artistas 

no Graciosa C. Centre, onde na nova e que teimam em demonstrar que o fado 
bem arranjada sala de festas da cave do é a nossa cançâo. Mârio Jorge e 
Graciosa, teve lugar uma sessâo de Luciana Machado, tal como os müsicos 
fado, corn Mârio Jorge e Luciana acompanhantes, souberam transmitir 
Machado, que foram acompanhados Issa ideia e o püblico présente nâo se 
por Antônio Amaro e Leonardo furtou em dispensar-lhes os 
Medeiros e, na segunda parte, também agradecimentos, corn silêncio e 
pelo guitarrista Manuel Moscatel. aplausos. 
Caldo verde, chouriço assado e outros Eado, fadinho e faduncho, é o nosso 
petiscos corn "sabor a fado" e vinho fado! 
tinto, deram ao ambiente a imagem dos JMC 

As VAIMTABEIMS QUE TEM EM SER NOSSO CLIEIMTE; 

• 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 minutos poderâ ligar para qualquer parte 
do mundo. 

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

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

• Durante dâ horas de expedicnle nâo hâ mâquinas a responder, existe 
sempre 

• Falat 

llfiràrlne>a feira - 9am - 6pm nuiinllla. .S jljàdo e Domingo - lOam - 2pm 

Telefone iâ: 1888-219-3528 ou 905-619-2598 
FALAMOS PORTUGUÊ5 

Eco AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

Ontario Registration number 042297Ü1 

Aceitamos 
encomendas de 

CABAZES DE NATAL 
para Continente, 

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-mail: sales@ecoacor.com 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 29 Novembre, 2001  9 

COMUNIDADE 

Ainda bem que vâo acontecendo com certa 
frequêneia na nossa Comunidade, festas de 
homenagem, a determinadas personalidades de 
vârios sectores da sociedade, em vida. 
Depois de morrer para quê homenagens? 
Flores, um gesto de simpatia e pronto! 
Nos ültimos tempos, surgiram homenagens que 
aqui foram relatadas e, neste apontamento, vamos 
salientar mais duas. 
Nâo tivémos oportunidade de estar présentes mas 
nâo esquecemos o gesto, por gentileza de amigos. 
No primeiro caso, a justissima homenagem à 
voluntâria e sôcia do First Portuguese C.C. Centre, 

D. Maria da Conceiçâo, de 76 anos de 
idade, que se mantém na cozinha do First 
Portuguese Senior's Centre sem hesitaçôès 
e que recebeu o prémio "Neighbourhood 
Achievement Award", do Community & 
Neighbourhood Services, no Metro Hall, 
em Toronto, no passado dia 6 de 
Novembre. Parabéns, D. Conceiçâo. 
Sâbado passado, simultâneamente, corn a * 
do Raül Raposo, na Casa do Alentejo, o ^ 
First Portuguese C.C.Centre homenageou a 
nâo menos voluntâria e fadista Luciana Machado, 
no salâo superior do Restaurante Lisboa-à-Noite. O 

Luciana Machado e 
Peter Ferreira, présidente do First, na CIRVfin. 

salâo encheu de familiares mais chegados, 
companheiros do fado, amigos e admiradores. 
A Luciana Machado mereceu o carinho que teve ao 
seu redor. Nâo sô como fadista e mulher, mas pelo 
muito que tem dado aos clubes, associaçôes e 
parôquias quase sempre, como ela diz corn o sorriso 
leve e feliz, "de borla", porque as chamadas sâo para 
ajudar este ou aquela, clubes ou movimentos de 
solidaridade. 
Pois, carissima Luciana, nâo podemos ter tudo no 
mesmo saco. Por isso a homenagem que te 
prestaram corn toda a justiça. E nessa tua vontade 
de ajudar tudo e todos que mais jutificas o respeito 
e gratidâo das pessoas. Continua assim, pois é 
assim que te sentes melhor, é assim o teu fado, é 
assim que conquistas a nossa amizade e simpatia. 
Felicidades, Luciana Machado. 
Parabéns aos que tiveram as iniciativas de 
homenagear Maria da Conceiçâo e Luciana 
Machado. 

JMC 

Homenagens 
a fignras comunitàrias 

mde eanpanha da Oinana. 
Nâo perça esta oferta especial e os nossos 
baixos preços para este fantàstico saldo... 

Web: www.westyorkchev.com • E>mail: service@westyorkchev.com 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6i 656-1200 
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O. Présidente da Repùblica de Angola Eng. José 
Eduardo dos Santos, orientou esta passada 
semana a revisâo da Lei de Segurança Nacional e 
do Segredo de Estado, nomeando assim o Jurista 
Carlos Maria Feijô para coordenar um grupo de 
trabalho para adequar as actuais leis. 
Fazem parte desta patrulha Fernando Garcia 
"Miala", Carlos - Teixeira e Caspar Miguel de 
Carvalho, que contain com 90 dias para 
apresentar propostas e projectos de diplomas 
legais sobre as matérias em referêneia. 
Mas, caro leitor, se recuarmos no tempo e no 
espaço, estes mesmos homens foram os que 
sempre lideraram a "bofia", serviço secreto do 
pais, e até mesmo de informaçâo do MPLA. 
O cidadâo angolano, "particularmente 
Jornalistas", o que podem esperar destas novas 
propostas das leis em causa, se olharmos no 
anùncio do Présidente durante a sessâo de 
abertura da reuniâo do Comité Central do 
Partido em que ele mesmo diz "que o prôxin\o 
candidate do MPLA nas eleiçôes presidenciais 
nâo se chama Eduardo dos Santos", eleiçôes estas 
previstas para Setembro de 2002? 
Sera que o présidente nâo esta a préparai a sua 
saida se olharmos pelas graves acusaçôes feitas 
pelos jornalistas e até mesmo pela sociedade civil, 
pela ma governaçâo da coisa püblica, da 
corrupçâo e para nâo falarmos do abuso de 
poder? 
Sera que rever estas leis nâo é tapar cada vez mais 
os jâ conhecidos casos que se encontram â solta 
da Justiça angolana como os casos "saco Azul" 

roubo do Dinheiro uma 
"sacada de dezenas de 
milhôes de dôlares" 
protagonizada por gente que 
mexe no petrôleo, um outro 
caso também conhecido 
entre nos, o "caso trilhôes", 
cujas peças chaves andam ai 
à solta, como justificar a 
mais recente compra de mais 
de 5 milhôes de dôlares 
utilizados para a mansâo da 
Ana Paula dos Santos, 
"esposa do présidente da 
repùblica", na Florida, USA, 
ou o caso "Simportex", a 
importadora de equipa- 
mentos das Forças Armadas 
Angolanas, onde altas 
patentes do exército 
sobrefacturaram na compra 
de material de guerra e 
logistica. Ou serâo estes os 
casos, dentre muitos outros, 
a cobrir corn esta revisâo nas 
Leis? 
Soubemos que quem faz a Lei é o homem e temos 
conhecimento da existência de pilhagem' nas 
riquezas de Angola, muitos sâo aqueles que se 
enganam pensando que Angola nasceu em 1956 
corn o MPLA ou em 1966 corn a UNITA. 
Que nâo seja mais uma Lei para dar asas aos 
patrulheiros e oprimir aqueles que se pautam 

pela justiça e verdade para libertar consciências, 
mas que seja para dar corpo às investigaçôes 
sécrétas sobre a corrupçâo nas instituiçôes do 
governo e nos atentados contra a naçâo. 
O poder do serviço secreto nâo pode de maneira 
nenhuma fazer perigar a vida ou a liberdade 
fundamental do cidadâo. 

Dos Santos prépara 
a sua safda do poder 

som Dt  
° Problemas da pele 

Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 

Infertilidade 
n Bronquite 
° Gripe 
° Asma 
° Colite 
n Obstipaçâo 
n Diabetes 

n Tensào alta 
n Indigestâo 

Depressâo 
n Artrite   

Dores de cabeça e 
enxaquecas 

n Lumbago 
n Ciâtica 
n Entorses 
n Pescoço tenso 
n Tendinite 
° Neuralgia Trigeminal 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Seg. • Sex. 

09h. s 17h. 

Para um COKSULTA BBATIS contacte: 
416-534-0937 

Caça às Bruxas 
Continuam detidos os présidente 
e vice-presidente do supremo 
Tribunal de Justiça da Guiné- 
Bissau, afastados do cargo desde 
Setembro, pelo chefe do estado 
guineense. 

De acordo corn a nova direcçâo do supremo, foi 
detectado na maxima instâneia judicial um 
desvio de 75 milhôes de francos, "cerca de 113 
mil euros", alegadamente da responsabilidade de 
Venâncio Martins e de Nosolini dos Reis. 
O Présidente da Repùblica Kumba lalâ continua 
assim a sua perseguiçâo aos homens que se 
manifestam contra a sua ditadura. 
A sua mais recente caça foi ao Jornalista e 
director do "Diârio de Bissau", Joâo de Barros, 
recentemente preso e libertado sexta feira 
ùltima. 
Segundo Joâo de Barros, em contacte mantido 
corn o editor destas linhas, afirma mesmo que 
"o fecho do seu Jornal, o encerramento do 
gabinete de juizes a crispaçâo entre o Presidência 
da Repùblica e a Assembleia Nacional Popular 

sâo sinais iniquivocos de que os guineenses 
vivem numa ditadura". 
A situaçâo é perigosa, o regime esta totalmente 
isolado, o pânico jâ existe para quem vive na Guiné- 
Bissau. 
Saiba pois amigo leitor, que embora discreta, 
mantêm-se as facçôes afectas âs duas grandes 
personalidades derrotadas, o ex-presidente Nino 
Vieira, pela Junta Militai e o General Amsumane 
Mané, pela cisâo nas Forças Armadas, implicando 
assim mais cêdo ou mais tarde a deterioraçâo da 
situaçâo global que acabarâ por enfraquecer até os 
prôprios defensores de Kumba lalâ. 
Nâo menos importante foram as reacçôes da 
Amnistia Internacional que considéra a detençâo 
dos dois magistrados um grave ataque â 
independência da justiça. 
Jâ o Secretârio-geral das Naçôes Unidas Kofi Annan, 
considerou a situaçâo politica da Guiné-Bissau 
perigosamente instâvel. 
Kumba lalâ encontra-se no poder hâ quase dois anos 
apôs ter ganho as eleiçôes presidenciais e legislativas. 
Os ùltimos contactes que eu, Mateus Machado, tive 
corn Bissau, cidade capital guineense, confirmam a 
exoneraçâo da Ministra dos Négociés Estrangeiros 
Antonieta Rosa Gomes. Segundo o décrété 
presidêncial, nâo divulgou os motives. 
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Comunidade 
Quînta-feIraV dîa 
-Debate parlamentar no Qüeens Park sobre o projecto do Deputado | ICarl de Faria, sobre o estatuto "Celebration of Portuguese Heritage | 
Act’2001". Compareçam no Queens Park, às ilhOÛ e partidpem no | 
momento histôrico. | 

I Sext;a-feira, dia 30 | 
I -Ultima "bacalhauzada" do ano da Academia do Bacalhau de Toronto. } 
I Jantar de bacalhau e... apertos de bacalhau, no Europa Catering, às } 
I 19h30. Os compadres e comadres podem reseryar lugar, contactando os I 
I fiéis amigos: 416 254-7060, ou 905 427-9923, ou 905 281-2000. I 
I I 

I Sàbado, dia 1 i 
I -Baile no Graciosa C. Centre corn o conjunto Pai e Filhas. I 
I -Festa no Lusitania de Toronto corn o conjunto "Hô Là Lâ". § 
I -Jantar e baile no F.C. Porto de Toronto. Conjunto "Iris". 
I -Jantar e noite de fado na Casa do Benfica, com Otîlia de Jesus, Rosa ' 
I Marques, Floriano Rodrigues e outros. i 
I ' I 
I Gtuinüa-feira, dia G 
I -O Grupo dos Seis -Mia Azevedo, Paiva de Carvalho, Gilberto Girio, | 
I Luis Palaio, Hildebrando Silva e Margaret Teixeira-, inaugura a sua I 
I exposiçâo de pintura na Galeria Almada Negreiros/Consulado Gérai de | 
I Portugal. Exposiçâo patente ao pùblico até 18 de Janeiro de 2002. | ISâbado, dia'8 : j 

-Excursâo do Madeira Club a Cullen Garden. Réservas com Olivia | 
Abreu, pelo telefone: 416 531-5397. | 
-Festa do "Natal da Criança", da Comissâo de Nossa Senhora da Luz, na j 
Igrëja de Sâo Mateus, pelas 19h30. Animaçào com Sarah Pacheco e o DJ I 
5 Stars. Pai Natal, prendas e presépio vivo. j 
-Festa de Nàtal e jantar do Asasdo Atlântico S. & S. Club, corn présentes J 
para as crianças e baile corn Os Panteras. j 
-Festa natalicia anual, na Local 183, dos "Union Stewards and Health | 
and Safety Representatives". Inicio às 18h00. Confirmaçôes pelo i 
telefone: 416 241-1183. | 
-Baile do sôcio na sede-social da Associaçâo Migrante de Barcelos, com | 
inicio às 15h00. Concertinas, cantares ao desafio e muito mais. Info: 416 I 
530-1662. j 
-"Brasil, Usina da Alegria", na Casa do Alentejo, corn o compositor e I 

I cantor Saldanha Rolim, corn raùsica Forrô. J 
I -A Casa Cultural de Wa do Conde célébra o Natal das Crianças, na i Il sede do clube, corn o Pai Natal a distribuir as prendas às crianças. I 

Sâbado, dia US 
-Festa de Natal das Crianças do Arsenal do Minho de Toronto, às 19h30. I 
Info: 416 532-2328. f 
-Natal da Criança do Amor da Pâtria no salâo da Igreja de Santa I 

I Helena, O Pai Natal darâ prendas às crianças. Info: 416 656 9481. | 

I Domingo, dia HG 1 
I -Natal das Crianças no Madeira Club, com inicio às 14h00. | 
I Os sôcios devem inscrever os filhos, contactando Olivia Abreu, pelo I 
I fdefbne: 416 531-539Z | 

ECSTASY, HEROINA E HAXIKE 
apreendidos 
A Brigada Fiscal da Guarda Nacional 
Republicana, do Destacamento Fiscal 
de Angra do Heroismo, detiveram em 
meados do corrente mes, na ilha 
Terceira, um cidadào de 
nacionalidade portuguesa, por posse 
de 150 comprimidos de Ecstasy, 306 
doses de Heroina e 2 doses de Haxixe. 
Para além dos estupefacientes que 
foram juntamente apreendidos 1 
telemôvel, 1 mâquina fotogrâfica corn 
très objectivas, sendo ainda retidos 
trinta mil escudos em notas do Banco 
de Portugal. 
O individuo aguarda, agora, em prisâo 
preventiva, julgamento depois de ter 
sido présente ao Meritissimo Juiz do 
referido Tribunal. 

ne Terceira 

BRIGADA 
FISCAL 

Hospital de Ponta Delgada 
tem unidade de 
investigaçâo genética 
o Hospital do Divino Espirito Santo, 
em Ponta Delgada, jâ tem uma 
unidade de investigaçâo que se destina 
a detectar precocemente doenças 
varias. 
A Unidade de Genética e Patologia 
Molecular foi inaugurada com a 
presença do ministro da Ciência e 

A secretâria regional dos Assuntos 
Sociais, Fernanda Mandes, salientou, 
por seu turno a importâneia da 
parceria encontrada entre diversas 
entidades püblicas e privadas, que 
permitiu pôr em funcionamento a 
unidade de genética, tendo em conta 
que a regiâo, por si nâo poderia 

Tecnologia, Mariano Gago, que na 
altura sustentou que devem ser 
reforçados os contactos ao nivel da 
investigaçâo genética no Pais, e ainda 
que o novo serviço deve ser 
disponibilizado a novos investigadores 
que encontram na Regiâo "condiçôes 
de acolhimento" para desenvolverem 
um trabalho de qualidade. 

suportar este projecto. 
A Unidade de Genética e Patologia 
Molecular, inaugurada pelo présidente 
do Governo Regional, Carlos César, 
obteve apoios financeiros do Governo 
Regional, Ministério da Ciência e 
Tecnologia e fundaçôes Luso- 
Americana para o Desenvolvimento e 
Calouste Gulbenkian. 

JEvèrsfièlcf Rd. ®: 2 

; ';.ap8™ AveM: .®; 

Morrison Ave, 
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5 Goodwood Cloyeriawn Ave. 
Avé:'^ i ;Y ;1 ,w 

IGREJA CARISMA 
Reverendo 

Tony Silveira 

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

C^meîeiy 'i 

TORONTO 
IGREJA: 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quarta e Se.xta 7:30 PM  

C M B R I D G E 
IGREJA; 96 Elgin Street South 

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

LONDON 
IGREJA: 245 CLARKE RD 
PhoneÆ^ax: (319)858-3028 
Pastor Joâo Batista 0. da Silva 
Email: jbds@carismach«rch.cora 
Sàbâélb 6;CK) PM Quinta'7:30 PM 

llliiSIllIilïîîH 
Catedral Carisma 
280 Main Street East 
ESCRITÔRIOS (SEDE): 
16 West Ave S. ^ 
Hamilton, Ontario, L8N 2$1 

EM PORTUGUÊS 
Domingo 11:00 AM 
Terça e Sexta 7 ;30 PM 
IN ENGLISH - Sunday 9:30 

Phone: (90|) 527-5448 FAX: (905) 527-595 
http://www.carismachurch.com ■ Email: tony®* 
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Conclusses do I Encontre do Organizaçôes 
Socials das Comunidades 
A Directora Regional das 
Comunidades Açorianas, Dra. Alzira 
Maria Serpa Silva, enviou-nos as 
CONCLUSÔES DO I ENCONTRO 
DE ORGANIZAÇÔES SOCIAIS 
DAS COMUNIDADES, realizado na 
Ilha Terceira, entre 21 e 26 de 
Outubro de 2001. 

Os participantes no I Encontro de 
Organizaçôes Sociais das 
Comunidades nao so manifestam o 
seu regozijo pela iniciativa como 
reconhecem o enriquecimento que a 
mesma Ihes proporcionou. Tal 
enriquecimento tornou-se évidente 
tanto a nivel técnico como a nivel 
pessoal e humano. 

No final dos trabalhos, ousam propor 
as seguintes conclusôes: 

I -Muito embora a mulher portuguesa, 
emigrante ou nao, tenha jâ alcançado 
notâvel grau de independência e 
principie a ocupar lugares de 
destaque na sociedade, continua no 
entanto a ser necessârio prosseguir 
neste trabalho de consciencializaçâo 
em parceria corn outras organizaçôes, 
a fim de que a desigualdade ainda 
existente seja ultrapassada e mais e 
melhor informaçào chegue às pessoas 

isoladas, por enquanto incapazes de 
dizer nâo à violência. 

n - Entendida a sexualidade como 
uma das dimensôes da personalidade 
e nâo somente como capacidade 
erotica, alerta-se para a necessidade 
de se evitar qualquer tipo de 
homofobia (medo ou ôdio irracional 
da homossexualidade prôpria ou dos 
outros), pois a sociedade é feita de 
diferenças e nâo apenas de 
uniformidades. 
Toda a informaçào que respeita à 
homossexualidade e à SIDA, deve ser 
ministrada no mais rigoroso respeito 
pela orientaçâo sexual das pessoas e 
sem qualquer tipo de discriminaçâo. 

ni - Todas as medidas que se 
tomaram e possam vir a tomar, no 
sentido de garantir às familias um 
rendimento minimo, a prevençào, o 
tratamento e o acompanhamento aos 
toxicodependentes, assim como a 
assistência aos atingidos pela doença 
do Machado-Joseph, o que 
fundamentalmente devem visar é 
proporcionar a tais pessoas uma vida 
compativel corn a dignidade de 
cidadàos. 

IV - O problema do repatriamento 

SÔ PAGA EM 

_/l\anueù 2a ^iùoa 

E verdade amigo leitor. 
£m Artnova Furniture Plus compra agora 
e pode pagar em 3 ou 6 meses, 
ou SÔ no ano 2003! f 
Mobilias dos mais variados estilos,\ 
electrodomésticos e artigos para decorar 
a sua casa no NATAL pode comprar 
agora e pagar sô em 200311! 

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

LIL12 üJlJiJj' 2iL bJJJ'J'Dj'UJJiU 
^ I o ” o •.:> c - I I «3 0 

mu JJR jjyyr, yjjj UUzlPJJ 
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exige um piano de acçào coordenado 
entre EUA e Portugal e Canadâ e 
Portugal. Tal piano de acçâo deve ter 
em vista: 
-rever os programas de acolhimento, 
desenvolver um piano de pressào que 
vise incluir um melhor apoio à familia 
no pais de imigraçào; 
-uma melhor coordenaçâo da 
informaçào ao repatriado acerca das 
suas espectativas no pais de 
reinserçào; 
-uma melhor coordenaçâo entre as 
organizaçôes das Comunidades e as 
entidades portuguesas; 
-continuar a desenvolver campanhas 
de sensibilizaçào civica para a 
obtençâo da cidadania estadunidense 
e canadiana, como método de 
prevençào. 

V - As respostas sociais que se 
procuram dar ao processo de 
envelhecimento parecem-nos 
encaminhadas no bom sentido, na 
medida em que procuram respeitar o 
idoso como pessoa. No entanto, nos 
paises de imigraçào o problema da 
lingua e o problema da cultura, nâo 
permitem aos idosos imigrantes uma 
vida corn a dignidade que merecem. 

VI - A solidariedade intergerecional 
deve ter em vista apenas prestar 
serviços aos idosos, como receber 
deles o contributo que ainda sâo 

capazes de prestar à sociedade. 

Vn - Un dos principios que haveria 
que adoptar e implementar séria o de 
ouvir formalmente as eventuais 
organizaçôes representativas dos 
idosos, na iminência da tomada de 
medidas legislativas e administrativas 
que lhes digam directamente respeito. 

VIH - O voluntariado é uma das mais 
nobres dimensôes da cidadania, pelo 
que deve merecer o devido respeito e 
apoio tanto por parte da sociedade 
em gérai como, em particular, por 
parte do Estado. Séria no entanto de 
lastimar que alguma vez a 
generosidade que caracteriza o 
voluntârio se transformasse em puro 
funcionalismo, como serâ de desejar 
que tais iniciativas se integrem num 
piano de acçôes concertadas. 

Angra do Herotsmo, 2007. 

Dia Mundlal da Juventude 
em Julho de 2002 

2002, acontecerâ o 
de toda a histôria 
Dia Mundial da 

Para este evento. 

Em Julho de 
maior evento 
canadense, o 
Juventude. 
contamos corn a participaçâo de mais 
de setecentos mil jovens de vârias 
partes do mundo. De acordo corn os 
nossos registos do dia 22/11, mais de 
cinquenta mil peregrinos de setenta e 
quatro paises diferentes jâ estâo 
inscrites para o evento. 

■Em Toronto, mais de 140 parôquias 
estâo mobilizadas no sentido de 
promover o D.M.J. 2002 e 
conscientizar os sens paroquianos da 
necessidade da participaçâo de todos 
na organizaçâo desta grande 
peregrinaçâo de jovens, 
principalmente no que diz respeito ' a 
hospedagem dos mesmos e outros 
serviços voluntaries. As inscriçôes 
para participaçâo na semana do Dia 
Mundial da Juventude (D.M.J.) 2002 
podem ser feitas via on-line no nosso 
site www.wyd2002.org. Aqueles que 
desejarem servir como voluntaries 
para o evento, também poderâo 
inscrever-se da mesma maneira. 

Para obterem maiores informaçôes 
sobre o Dia Mundial da Juventude, 
favor acessarem o nosso site 

www.wyd2002.org ou contacte-nos 
via e-mail portugues@wyd2002.org 

Desde jâ, agradecemos a vossa 
colaboraçâo. 

Atenciosamente, 

Liane Paixâo 
Coordenadora do Dept. de Assuntos 
Ligados aos Paises de Lingua 
Portuguesa 
Do Dia Mundial da Juventude 2002 
Tel. 416-971-5353 
Fax. 416-971-7879 
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Gama reafirma posiçâo 
do governo ponugues 
sodre visita 
O ministro dos négocies estrangeiros, 
Jaime Gama, reafirmou a posiçâo do 
governo português de nâo receber o 
Dalai Lama durante a sua visita a 
Portugal, assinalando ser 
"absolutamente idêntica à de outres 
parses europeus". 
Jaime Gama repetiu que a visita do 
lider espiritual tibetano a Portugal "é 
privada", na sua qualidade de "lider 
religiose e prémio Nobel da Paz", e 
observou que o governo português 
gostaria de que a mesma "decorresse 
corn normalidade". 
O Dalai Lama, que chegou no sâbado 
a Portugal, onde ficarâ até hoje, 
quinta-feira, nâo sera recebido por 
qualquer représentante dos ôrgâos 
de soberania portugueses. 
O chefe da diplomacia portuguesa 
escusou-se a fazer qualquer 

comentârio sobre o proteste da 
embaixada da China em Portugal 
acerca da visita do lider espiritual 
tibetano. 

mmmmmmi O Présidente português, Jorge Sampaio, acompanhado do seu 
homôlogo venezuelano, Hugo Chavez e a panamiana Mireya 
Moscoso, durante a ocasiâo de foto de familia dos Chefes de 

Estado, na XI Cimeira Iberoamericana no Observatôrio Pré-Inca de 
Huaca Huallamarca. 

ENTRE-OS-RIOS: A construçâo da nova ponte sobre o rio Douro 
em Entre-os-Rios é aguardada corn impaciência pelos utentes que 
se queixam da "seca" do ferry-boat. 

on 

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

YisiteJoeda Costa, 
représentante português da 
Addison on Bay, e saiba porque 
ê que mais de 7000 clientes 
preferemosseusserviços 

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

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

corn Joe da Costa. Parabéns! 

«XiT 

832 Bay Street em Teronto 
[a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Cascais 
récupéra 
farelde 
oaiiiii 
Maria 

A Câmara de Cascais vai 
recuperar ao longo do proximo 
ano O Farol de Santa Marta para 
O transformar em museu, 
depois de o espaço ter sido 
cedido à autarquia pela 
Marinha Portuguesa. O farol de 
Santa Marta sera o primeiro 
farol/museu em Portugal, 
depois da realizaçâo de um 
estudo que jâ foi aprovado pelas 
entidades competentes, 
designadamente o Instituto 
Português do Patrimônio 
Arquitectônico (IPPAR) e a 
Marinha Portuguesa. As obras 
de recuperaçào e requalificaçâo 
do farol vâo arrancar no 
proximo ano, estando prevista a 
sua abertura ao püblico em 
2003. 

Vinte anos depois da 

identificaçâo da SIDA, 
esta doença devastadora 
jà matou mais de 20 

milhôes de pessoas, e a 
maior parte dos outros 

40 milhôes de atingidos 

pelo virus (HIV) 

morrerâo se nâo 
tiverem acesso aos 

tratamentos 

disponiveis, alertou esta 
semana a ONUSIDA. 

Em 2001, a SIDA (Sindrome de 
Imunodeficiência Adquirida) terâ 
causado a morte de très milhôes de 
pessoas e um pouco mais de cinco 
milhôes de novos infectados, 
elevando para 40 milhôes o 
numéro de pessoas do mundo que 
vivem corn o virus. 

' Chu (fc 

V ttasquacta 

ÀVEIRCNSC 
Apresenta. 

1184BloorSt.W. ^0 
em Toronto o°c 

(IbloGPaW.daDufferin) 

Q°gtfffTÎ!ÎT!T7T^?î!!T!fnTÎT!T!ÎÎTÎT 
2' feira, 31 de Oezembro de 2001 às 10 horas 

T. 416.538.3197 
r 416.538.9415 

coin mijsica de DJ NazarO Praia 

^ Venha saborear as especialidades desta>} 
^ casa corn a Ementa de Réveillon: 

\ 

0 0 

& 

% 0 0 

ils'’ 

0 

3 garrafas 
por mesa de 

10 pessoas 

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

0 CLluizzasquaiza 

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

TAKE-OUT 
Aceitam-se ENCOMENDAS 

para o Natal e Ano Novo 

.0; 

/^aldo Verde 
Bife corn cogumelos 
Batata Assada e Végétais 
Fruta e Café 

C 
0* 

a c 
0/ 

BUFETE COMPOSTO DF.: 0^ 
Lagosta, Santola, Camarâo QQ 

e Ameijoas, Bolo-Rei, Frutas 0, 
e pastelaria variada. Q 
Nâo faltarâ a 
ESPECIALIDADE DA CASA: ^0^ 
Frango e Leitâo à Bairrada ^ 

Charcoal BBQ^ChickenV\^^ 
Sucking Pig and... (S: 
MUCH MORE! 

MAMUEL BONçAIWIS 
416.530.3191 

^ dc 

Mais de 60 milhôes de 
pessoas infectadas desde 
inicio da epidemia 
Destes ûltimos, cerca de très 
quartos vivem na Africa 
subsaariana, segundo o relatôrio 
anual publicado pela ONUSIDA, 
programa das Naçôes Unidas para 
o HIV-SIDA, e da Organizaçâo 
Mundial de Saüde (OMS). 
"Cerca de um terço das pessoas 
infectadas ou doentes têm entre 15 
e 24 anos, sendo que a maior parte 
ignora ser portadora do virus", 
salienta o relatôrio. 
"Desde o inicio da epidemia, mais 
de 60 milhôes de pessoas foram 
infectadas pelo virus. O HIV/SIDA 
é actualmente a primeira causa de 
morte na Africa subsaariana, e 
figura, no mundo, no quarto lugar 
das doenças mais mortiferas", 
especifica o documento. 
Em paises jâ sobrecarregados por 
énormes problemas sociais e 
econômicos, a SIDA ameaça o 
desenvolvimento e a estabilidade 
social a uma escala sem 
precedentes, segundo a ONUSIDA. 
A Europa oriental e a Asia central, 
e em particular a Russia, têm o 
"crescimento mais râpido da 
epidemia no mundo" e "um 
numéro de novas infecçôes que 
sobe em flécha". 
A situaçâo é explosiva na Russia, 
onde "o total de identificaçôes 
notificadas ultrapassa os 129.000 
casos desde o inicio da epidemia", 
segundo o relatôrio. Este numéro 
situa-se jâ, na realidade, entre os 
600.000 e os 800.000, segundo os 
peritos. 
A Africa subsaariana continua a 
ser a regiâo do mundo mais 
atingida. Os quase 3,4 milhôes de 
novas infecçôes deste ano, elevam 
para 28,1 milhôes o numéro de 
africanos que vivem corn o HIV e 
que, na maioria, devido à ausência 
de tratamento adequado, nâo 
sobreviverâo ao decénio. 
Na Africa do Norte e no Médio 
Oriente, onde 440.000 pessoas 
vivem corn o HIV, a epidemia 
progride lentamente mas de forma 
marcante em paises como o 
Djibuti, a Somâlia e o Sudâo, 
enquanto um numéro crescente de 
infecçôes é assinalado em vârios 
paises, nomeadamente no Irâo, 
Libia e no Paquistâo. 
A epidemia custou a vida a 435.000 
pessoas em 2001 nessa regiâo onde 
a margem de manobra foi reduzida. 
As taxas de infecçâo aparentemente 
baixas a nivel nacional sâo 
"enganadoras". Elas mascaram 
epidemias localizadas no seio dos 
paises mais povoados do mundo, 
como a China, a India ou a 
Indonésia e que se podem 
facilmente transformar em 
"grandes epidemias generalizadas". 
Na frente politica, uma sessâo 
extraordinâria da Assembleia 
Gérai das Naçôes Unidas sobre o 

HIV/SIDA, realizada em Junho 
passado, fixou como objectivo a 
reduçâo da expansâo da epidemia, 
nomeadamente entre os jovens e os 
recém-nascidos. 
Entre os objectivos consta a 
reduçâo, em 25 por cento, da 
infecçâo pelo HIV entre os jovens 
de 15 a 24 anos, até 2005, nos 
paises atingidos, e em 25 por cento 
à escala mundial até 2010. 
A reduçâo, em 20 por cento até 
2005, e em 50 por cento até 2010, 
da proporçâo de recém-nascidos 
infectados pelo HIV, é outro um 
dos objectivos. 
Até 2003, devem ser postas em 
prâtica estratégias nacionais, no 
intuito de reforçar os sistemas de 
prestaçâo de cuidados de saüde e 
atacar os factores que afectam o 
fornecimento de medicamentos 
contra o HIV, nomeadamente a sua 
acessibilidade e o seu preço. Deverâ 
ser feito um esforço, a titulo 
prioritârio, para garantir que o 
nivel de tratamento do HIV/SIDA 
é o mais elevado possivel, incluindo 
as terapias anti-retrovirais, de 
maneira prudente e sob supervisâo, 
para reduzir o risco de resistência. 
Deverâo ser elaboradas, até 2003, e 
postas em prâtica, até 2005, as 
estratégias nacionais que visam 
garantir um ambiente favorâvel aos 
ôrfâos e às crianças infectadas e 
afectadas pelo HIV/SIDA. 
Até 2003, deverâo ser estabelecidas 
estratégias para começar a 
examinar os factores que tornam as 
pessoas particularmente 
vulnerâveis à infecçâo pelo HIV, 
nomeadamente o subdesenvol- 
vimento, a insegurança econômica, 
a pobreza, a marginalizaçio das 
mulheres, a ausência de educaçâo, 
a exclusâo social, o analfabetismo, 
a discriminaçâo, a falta de 
informaçâo e/ou de artigos que 
visem a protecçâo, e todo o tipo de 
exploraçâo sexual das mulheres, 
dasjovens e dos rapazes. 
Até 2003, deverâo ser estabelecidas 
também estratégias multi-sectoriais 
para lutar contra os efeitos da 
epidemia do HIV/SIDA a nivel 
individual, familiar, comunitârio e 
nacional. 
Estâo traçados os objectivos, é 
necessârio agora que os governos 
concretizem estes compromissos, 
conclut Piot. 
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0 embriâo clonado ià "existia II 

A experiência de clonagem de um 
individuo num embriâo humano 
relatada pelos cientistas da empresa 
privada norte-americana Advanced 
Cell Technology nâo é, afinal, nova. 
Soube-se que uma équipa 
internacional, em que participou o 
português Mario Sousa, publicou 
numa revista cientifica, em Maio 
deste ano, um artigo onde descrevia a 
mesma técnica e os sens resultados. 

A équipa liderada por Jan Tesarik - 
que tinha como objectivo ultrapassar 
dificuldades reprodutivas em 
mulheres corn ovôcitos corn defeitos 
irreparâveis - conse'guiu criar 
artificialmente um embriâo a partir 
de uma célula adulta Humana. O tal 
"embriâo clonado" que os norte- 
americanos afirmaram também ter 
criado, corn destaque em toda a 
imprensa mundial. 
Este caso vem, de novo, levantar a 
questâo sobre a investigaçâo privada e 
a pùblica. Mario Sousa afirma que o 
anüncio de proporçôes mundiais que 
agitou a comunidade cientifica teve 
apenas "fins de publicidade". A sua 
équipa, "académica e ligada a 
universidades", alcançou em primeiro 

Cientista português, Mario Sousa. 

lugar os mesmos reSultados e parou 
ao segundo dia da experiência para 
anâlise genética do embriâo, que 
entretanto se tinha dividido em 
quatro células. Este passo é 
considerado essencial pelo cientista 
português porque esta é a ünica forma 
de avaliar se as células 
indiferenciadas, que têm objectives 
terapêuticos, nâo trazem os "mesmos 
defeitos". 
A empresa privada Advanced Cells 
Technology apenas se "esqueceu" que 
a descoberta jâ tinha sido feita 
anteriormente e descrita num artigo 
publicado a 3 de Maio na 
Reproductive BioMedicine Online, 

Esclarecimento de 
Hollywood Hights Sports Inc. 
A ACAPO que presume tratar-se de uma organizaçâo representativa 
dos Clubes e Associaçôes do Ontârio, e nada mais que isso, pretende 
agora, também, imiscuir-se em areas que nâo lhe dizem respeito e 
para as quais nâo estâo vocacionados, ao convidar os proprietaries dos 
bares para uma reuniâo levada a efeito no passade dia 20 de 
Novembre na sede social do F.C. Porto, e àcerca do processo de 
contencioso corn o Hollywood Nights Sports Inc. 
E no minime estranho a azâfama desenvolvida e a rapidez corn que 
tudo se processou ao virem a terreiro em defesa de suas "damas" e de 
outras "emprestadas", sem ter o cuidado em saber de que lado se 
encontra a razâo... 
Outrera, nâo teve a ACAPO a mesma iniciativa nem demonstrou o 
mesmo empenho, quando os utentes dos bares e de alguns clubes lhes 
eram exigidos o pagamento de dez e vinte dôlares e/ou 9 mil dôlares 
dkectamente às empresas norte-americanas para assistirem aos 
jogos?... 
Eu, Eduardo Vieira, proprietârio do Hollywood Nights Sports Inc., 
que investi a quantia de milhares de dôlares, conforme posso 
comprovar, para adquirir o direito de transmissâo, em EXCLUSIVO, 
de todos os jogos de futebol, pretendo ser ressarcido do investimento 
que fiz, e o ünico meio de o ser, é cobrar das entidades que 
pretendem transmitir os jogos, nos serïs estabelecimentos, as quantias 
justas e que em devido tempo lhes foi comunicado. Apenas isso! 
Por favor, Senhores da ACAPO, haja coerêneia e idoneidade nas 
atitudes que assumem para nâo cairem no descrédito da opiniâo 
pùblica. 
Respeitosamente, 

tduardo Vieira 
H«l!ywc>o<t Nights Spons Inc. 

Nota da Redaeçâo de O Milenio: 

Entretanto, chegou à nossa Redaeçâo um COMUNICADO da 
ACAPO informando de que, sobre o assunto das transmissôes dos 
jogos de futebol, ia realizar uma Conferêneia de Imprensa na 
Cervejaria Downtown, em Toronto, hoje, dia 29, pelas HhOO. 

editada por Robert Edwards, o pai da 
primeira bebé-proveta. Segundo 
Mario Sousa, a experiência que 
desenvolveram consistiu na 
enucleaçào do ôvocito (a retirada do 
nùcleo), o que resultou num citoplasto 
que sofreu em seguida o processo de 
injecçâo (ou electrofusâo) de uma 
célula adulta, ou seja, somâtica. O 
resultado foi um embriâo, corn 46 
cromossomas, mas corn a informaçâo 
genética vinda de uma ùnica pessoa-. 
A équipa de Mario Sousa desenvolveu 
dois tipos de embriôes: um somâtico, 
o tal corn a informaçâo genética de 
uma sô pessoa, e um outro corn 
apenas 23 cromossomas - fruto da 
haploidizaçâo, um processo criado 
pela équipa para criaçâo artificial de 
ôvulos ou espermatozôides que évita o 
recurso a dadores. Este era, alias, o 
objectivo desta investigaçâo: 
conseguir gâmetas artificiais 
(espermatozôide ou ovôcito corn 
apenas metade dos cromossomas 
humanos). 
A équipa de investigadores defende 
no artigo publicado que o embriâo 
somâtico - que, para Mario Sousa, 
"nâo é um verdadeiro embriâo porque 
nâo dériva da fecundaçâo" - pode ser 
usado para fins terapêuticos. Utiliza- 
se uma célula somâtica da pessoa que 
vai ser tratada para criar um embriâo 
e é a partir das suas células 
indiferenciadas que se produzem 
tecidos para transplante. "Evita-se 
assim a rejeiçâo", explica Mario 
Sousa, que defende esta soluçâo em 
vez da utilizaçâo de embriôes 
congelados execedentârios da 
fertilizaçâo in vitro, que, esses sim, sâo 
fruto de fecundaçâo. 
A investigaçâo desta équipa 
internacional iniciou-se em Sâo Paulo, 
no Brasil, onde foram feitas as 
sequêneias e marcaçâo. Em Paris e no 
Porto, na Faculdade de Medicina, 
foram feitas as anâlises genéticas que 
revelaram, em pelo menos um dos très 
embriôes conseguidos, os "mesmos 
defeitos" do individuo dador da célula 
somâtica. Nesta experiência, como na 
realizada nos Estados Unidos, foram 
utilizadas células dos ovârios. 

CitlEMA: 

Manuel de 
Oliveira 
hamenageado 
em Paris 
O cineasta 
português 
Manoel de 
Oliveira, de 
93 anos, irà 
ser homena- 
geado em 
Paris pelo 
Centro 
Pompidou, 
através da projecçâo de 
todos os seus filmes entre 
5 de Dezembro e 21 de 
Janeiro. 

O présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, estarâ présente na 
projecçâo da ultima pelicula de 
Oliveira "Porto, minha infâneia", 
vencedora do prémio Robert 
Bresson no Festival de Cinema 
de Veneza e que marca o 
regresso às origens do realizador 
português. 
Segundo a responsâvel pela ârea 
cinematogrâfica do Centro 
Pompidou, Sylvie Pras, "Oliveira 
é um contemporâneo de toda a 
histôria" da sétima arte, sendo 
"actualmente o ùnico realizador 
que iniciou a carreira corn o 
cinema mudo e comemorou, no- 
passado dia 19 de Setembro, 70 
anos de carreira". 
No âmbito desta homenagem vai 
ainda ser lançado o livro 
"Manoel de Oliveira", um 
compêndio de textos sobre o 
cineasta, acompanhado de 
testemunhos de colaboradores 
de Oliveira e de toda a sua obra 
cinematogrâfica. Trabalhador 
incansâvel - actualmente esta a 
rodar "Jôia de Familia - o 
principio da inquietude" 
Oliveira estreou o primeiro filme 
em 1931 ("Douro, faina fluvial") e 
jâ trabalhou corn alguns actores 
credenciados como Marcello 
Mastroianni e Catherine 
Deneuve. 

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

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 
mecânicas e bate-chap£is. 

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 
Raùl (416) 336-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAveH 
Building #24, Toronto, Ont. 

M6H469 
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Surpresa? 
Para nos, nao. A Patricia Ribeiro, sempre que 
dava um pulinho a Toronto, visitava-nos © 
dava conta da sua evoluçâo nos EUA, naquilo 
que mais gosta, a müsica e as cantigas. 
Bonita, madura, consciente das suas 
possibilidades e das dificuldades da carreira 
que escolheu, Patricia Ribeiro "transformou- 
se" na TRISH, uma jovem de sucesso. 
Patricia Ribeiro -a TRISH- estâ em Toronto, 
de visita aos pais e para actuar no Healey's , 
no 178 Bathurst St., quarta-feira, dia 12 de 
Dezembro, em très sessôes, com a primeira âs 
22h00. 
TRISH esteve na redaeçâo de O Milénio, onde 
deu conta da sua ascençào no dificil mundo da 
müsica. 
-Estou muito feliz. Tudo estâ a decorrer 
devagarinho mas bem. Tenho a amizade de 
um grande mûsico, o Greg Schiff, que me 
acompanha a Toronto, para tocar para mim, 
assim como outro bom amigo, o Fernando 
Tavares. 
-Que tipo de müsica préférés? 
-Blues!-Nâo hesitou em esclarecer.- O "soul" é 
para mim o melhor, o que sinto mais. 
-Jâ gravaste? wwwotjd}ouHriiH.com 

-Sim! Tenho um CD corn très gravaçôes, um 
Demo, para apresentaçâo a empresârios e 
nas estaçôes de radio. Alias, deixo um aqui 
para a CIRV-fm. 
-Também compôes? 
-Sim, gosto muito. Alias uma das cantigas 
gravadas é um original meu, intitula-se "Now 
I know". As outras nâo sâo originais: "Stormy 
Monday" e "Natural Women", jâ foram 
cantadas por grandes nomes da cançâo. 
Agora, canto-as à minha maneira. 
-Tens cantado no The Triad Theatre and 
Launche ou por outros circuitos? 
-Sim, eu sou artista contratada do The Triad 
Theatre and Launche mas também tenho 
cantado em outros locais, sempre que 
possivel. 
-E por câ, esta é a primeira vez? 
-Sim, fui feliz em conseguir cantar no 
conhecido HEALEY's, onde o ambiente é 
favorâvel à minha müsica. Vai ser ôptimo. 
-Vais ficar por câ uns dias...? 
-Sim, como habitualmente, vou passar o 
Natal ë o Ano Novo corn os meus pais, corn 
os meus amigos, aqui na minha cidade de 
Toronto. 
Bem vinda Patricia Ribeiro, a TRISH dos 
Blues, do circuito musical. 
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entre Fàtima e Armando 
A dupla de fadistas, Fâtima Ferreira e 
Armando Jorge, gravaram recentemente 
um CD corn fados clâssicos que foi 
apresentado publicamente na Casa do 
Alentejo e na Casa da Madeira, em 
Toronto. 
"Amor Fadista" é o titulo genérico do 
trabalho gravado. 
Fâtima e Armando, acompanhados por 
Nuno Cristo e Tony Melo, gravaram 
"Maria Madalena", "Canoas do Tejo", 
"Gaivota", "Havemos de ir a Viana", 
"Viela", "Confesso", "Fiz Leilâo de mim", 
"Saudade, silêncio e Sombra", "Sonho 
Tropical", "Tudo te dei" e "Tudo isto é 
fado", entre outros, da autoria de 

Gabriel de Oliveira, Frederico de Brito, 
Alexandre O'Neil, Pedro Homem de 
Melo, Alfredo Marc.eneiro, José 
Galhardo, Frederico Valério, Max, e 
Artur Ribeiro, respectivamente, autores 
de ontem, de hoje e de sempre! 
Este trabalho de Fâtima Ferreira e 
Armando Jorge, "Amor Fadista" na 
profissâo e na vida, foi gravado nos 
Estüdios Valmusic, e tem todos os 
ingredientes para os amantes do fado e, 
particularmente, da Fâtima e do 
Armando. 
Que os fados os mantenham de 
"garganta e coraçâo", por muitos anos e 
bons! 

94 Mazda MX3GS 
•Si^hSsjxl'Loaéed’ 

•Power sunroof' 
quad Cab 4x4 

Blad, 4,71 «8, auto, security group, anti spin 
■HBBDmMmmnm d, M ira, 0«et head œrâe, alum. 
wMs, fog lamps, auise, fit steering, pear view dimming mirors, [mt windws, 

power heated. loM away minors, oewet lodts 8 much mote 

2002 Dodge Dakota 
Club CAb 4x4 

Cheia de extras* Ptaleada 
6 cyl auto, alum, wheels, wheel tares, deep 

tint wind, amilm/cd, ait cond, shit on le 

96 Blazer LT 
fullyloaderl' w/leâer'CO Aos preços dos carros novos devem acrescentar-se 

licença, frété, ADM, PDE e todas as taxas 

1030 King St. West Of BaKinrst 2001 Sebring LXI Coupe 
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PARTIDAS DE TORONTO A 20,21 E 27 DE JANEIRO DE 2002 
FOR ÜMAOO DUASSEMANAS. 

TENHA üMAS MERECIDAS FËRIAS NAS AREIAS ESCALDANTES DA 
REPODLICADOMINICANA! 

fsmm 

Visite a Happv Traveiiers na Gaieria Shopping Centre, 
  na Dnfferin e Dupont, em Toronto 

763 Dundas St. W. 

Toronto 416-603-4293 I casa ORQjuiDEa * 
YOURFAMILYCLOmm STORE 

Teresa and Tony 
FINE JEWELLERY & GIFT 

325 Central Parkway W. 

Mississauga 905-6151402 802 Dundas St. W., Toronto 416-603-3068 

1015 Bloor St. W. 
Toronto 

David Costa 
& Associates 
Laïuyt’rsj Aihogtuios 

''A cerveja dos 
portugiieses" 

Tel; 416-535-6329 

5-year /100,000 km 
EXTRA comprehensive 5-year/100,000 km 

limited powertrain and 5-year unlimited km 

and perforation warranties 24 hour roadside 

assistance for 5-year 7100,000 km** 

KIA Uo'wnto. 
4,6861-1010 
2 Eastern Ave. 

RICHMOND ST E. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 FRONT ST. 

Starting MSRP of a MY2002 Rio RX-Vis Licença, impostos, frété, POE e seguro sao extra. Dealer 
podera vender mais barato. Preços podem alterar sem aviso. Veiculo podera nao corresponder à 

fotografia. “hipbtese de algumas reslriçôes. Contacte o dealer para mais informaçôes. 

Desde 

96 horsepower 

1.5 litre, 4 cylinder, DOHC engine 

60/40 split folding rare seats 

5 speed manual transmission 

Dual Airbags 

Steel side-door impact beams 

AM/FM stereo 

Ja é altura de todos terem 
urn carro bem feito 



18 
FPTV-SIC 
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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, 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

wsite a loia 
ROfiERS VIDEO 

mais Dana Da Si 
lavante a 

CABIE IHEORMA QUE 
U PERfODO GRATIS OA RECEPÇAO 

DA PROGRAMAQAO FPTV~SIC 

TERMIHA NO PROXIMO 

DIA15 DE DEZEMBRO 

Urn sonho tornado 

REAIIDADE! 

a mande acHvar 
a neve Canal 

Fastival Partugnês 
TV-SIC. 

O ROGERS' 
Digital Cable 

i 

TV 

aaM3Œû[!Bij a s 

Eata grelha de programaçâa; 
  

»vo.- . : 

5- Feira 

06: 

07: 

08: 

09: 

10: 

11: 

12: 

12: 

13: 

14: 

15: 

16: 

16: 

17: 

18: 

19: 

20: 

21: 

22: 

22: 

23: 

Sàbado 

00 - FPtvJornal 

15 - SIC 10 Horas 

00 - SIC 1°Jornal 

00 - Receitas do Oia 

00 - Fàtima lopes 

30 - Julz Decide 

30 - Sofa Vermelho 

45 - Ora Boias Marina 

Médico de Fainilla 

Ganância 

SiC2*’Jornal 

00 - SOS SIC 

30 - Conversa Afiada 

30 - Ficheiros Ciinicos 

00 • Receitas do Dia 

00 - FPtv Jornal 

15-Ganância 

00 - SIC 2° Jornal 

00- SOS SIC 

30 - Conversa Afiada 

30 - Ficheiros Ciinicos 

24:00 - Médico de Familia 

15 

15 

00 

Feira 

06:00 - FPtvJornal 

07:15- SIC 10 Horas 

08:00 - SIC 1°Jornal 

09:00 ^ Receitas do Oia 

10:00 - Fàtima Lopes 

11:30 - Juiz Decide 

12:30 - Sofa Vermelho 

12:45- Ora Boias 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 Artes 

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 * FPtv Jornal 

07:15 - Zip Zap 

08:00 - SIC 1°Jornal 

08:45 - Malucos do Riso 

09:15 - Cantigas da Rua 

10:15 - Curto Circuito 

13:00 - Mmas e Armadilhas 

14:15 - Ganância 

15:00 - SIC 2“ Jornal 

16:00 * Moites Marcianas 

18:15- Portugal Radical 

19:00- FPtvJornal 

20:30 - Ganância 

21:15-SIC 2“ Jornal 

22:15 • Moites Marcianas 

Domingo 

Afwmpanhe FIWSIC; 24 horas por dia 
Para mais deiallies ligue para CIRV-lm: 

EMTERMOSDEPROGRAMAÇAO 

”0 TOP DOS TOPS ESTÂ NO FPTV-SIC 

06:00 - FPtv Jornal 

07:30 - Zip Zap 

08:00 - SiC 1°Jornal 

09:00 - TrapalhSes 

10:30- Curto Circuito 

13:00 - Minas e Armadilhas 

14:15- Ganância 

15:00 - SIC 2“ Jornal 

16:00- Herman SIC 

18:00 - Linha da Frente 

(Desporto) 

FPtvJornal 

Ganância 

SIC 2° Jornal 

Linha da Frente 

Herman SIC 

2® 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 - Sofa Vermelho 

12:45 - Ora Boias Marina 
1315 Médico de Familia 

14:15-Ganância 

15:00- SIC 2“ Jornal 

16:00 - Linha da Frente 

(Desporto) 

17:00 - Modes Marcianas 

19:00 - FPtv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SIC 2” Jornal 

22:00 - Modes Marcianas 

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 Boias Marina 

13:15 - Médico de Familia 

14:15 - Ganância 

15:00 - SIC 2“ Jornal 

16:00 - Mundo VIP 

16:30 - Bairro 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 

4® Feira 

TV! 

06:00 - FPtvJornal 

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 Boias 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 Porluguês. 

18:00 - Receitas do Dja 

19:00 - FPtv Jornal 

20:15 - Ganância 

21:00- SIC 2” Jornal 
22:00 - Conversa da Treta 

22:30 - Querido Professor 

23:30 - Mar Português 

24:00 - Médico de Familia 
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CIêNCIA/INTERNET 

www. 
SITES 

TITIIM 
www.tintin.corn 
Sob O lema "Objective: aventura", esta 
pagina abre as portas para o fantàstico 
mundo do personagem criado por Hergé. 
Para além de uma reconstituiçào interactiva 
do mapa das aventuras do famoso reporter, 
O site disponibiliza ainda um catâlogo de 
merchandising temâtico e uma galeria de 
imagens de Tintin. Site em francês. 

Ast:erix 
www.asterlx.tm.fr 
Mais uma popular criaçâo da BD de sempre. 
A pagina oficiai de Astérix disponibiliza todo 
O catâlogo das aventuras dos irredutiveis 
gauleses imaginados por Uderzo e Gosciny, 
perfil das personagens, galeria de imagens e 
merchandising temâtico. Espaço ainda para 
jogos online corn os personagens. Site em 
francês e inglês. 

IMegocios 
xifww.businessâaily.com 
A sugestâo de agora é dedicada aos 
homens, e mulheres, claro, de négociés que 
podem encontrar aqui todos os dados sobre 
O business world. Mercados, noti'cias de 
varies continentes e areas e muitos links 
para outres domi'nios. 

Hitchcock 
www.hitchcock.ni 
Este endereço vai conduzi-lo ao fantàstico 
mundo de Alfred Hitchcock. Conheça a sua 
biografia, os inümeros filmes que realizou e 
que se revelaram autênticos sucessos e veja 
as respostas que o mestre do suspense tem 
para dar às suas questôes. Neste site ainda 
uma galeria de fotos onde se se pode ver 
Hitchcock para além dos filmes, ou seja, nos 
bastidores. 

MOI3A 
www.yoox.corn 
Se gosta de andar na moda, mas nâo tem 
dinheiro para comprar alta costura, este 
pode ser um site a reter. Em 
http://www.yoox.com pode adquirir roupa e 
acessôrios de conceituadas marcas, como 
Dolce&icom;Gabana, Versace, Fendi, Jean 
Paul Gaultier, Burberry, entre outres, corn 
descentes até 50 por cento, jé que se trata 
de peças de fim de estaçâo. 

ARTE 
www.artchive.com 
Esta é uma pagina para quem é apreciador 
de arte. Se pretende fazer pesquisas sobre 
esta matéria, o www.artchive.com 
disponibiliza arquivos online que trazem 
imagens de trabalhos de artistes 
consagrados no panorama das artes. A 
busca pode ser orientada por nome de 
artistes e por movimento arti'stico. 

Microbiôlogo norte-americano 
envoMdo na envia de anthrax 
Um microbiôlogo norte- 

americano de renome poderà "'s***»^ % 

estar envolvido na origem do 

envio de anthrax, afîrma a 

revista da «Greenpeace 

Alemanha», citando fontes 

norte-americanas. 

Sv«(«r«<t 
fi4 adKf,,* 

t* * *1- 

O suspeito, que poderâ ter causado a morte 
de cinco pessoas nos Estados Unidos, nâo foi 
identificado pela organizaçào ecologista, mas 
sabe-se que é membro do programa norte- 
americano de pesquisa de armas biolôgicas. 
Segundo a Greenpeace, com o envio das cartas 

contendo o bacilo do carbünculo, o cientista 
pretendia «criar o pânico» sem, contudo matar, 
no intuito de chamar a atençâo para a questâo 
das armas biolôgicas e obter um aumento do 
orçamento atribuido à pesquisa nesse sector. c 

“E-commerce" no auge em 2002 
O comércio electrônico vai 
atingir, em 2002, um volume de 
negôcios de 400 milhôes de 
contos em Portugal, segundo um 
estudo divulgado em Ponta 
Delgada. Na apresentaçâo do 
documento, o seu autor, o 
consultor Lopes da Costa, 
acrescentou que a chamada nova 
economia registou, em 1998, 
apenas 10 milhôes de contos de 
negôcios, o que prova que esta 
"perfeitamente a crescer" no Pais. 
Este crescimento esta, porém, a 
ser suportado por empresas da 
economia tradicional, que 
apresentam "modelos de negôcio 
rentâveis que geram dinheiro" e 
nâo apenas bons suportes 
informâticos, referiu o 
especialista. Para Lopes da Costa, 
a Internet é o "alicerce de uma 

nova ordem industrial", tendo em 
conta que as empresas de todo o 
mundo estavam, na década de 90, 
"âvidas de novas vantagens 
competitivas", que hoje sâo 
asseguradas pelo comércio 
electrônico. 
Mas, apesar do crescimento 
acentuado dos ùltimos anos, o 
comércio electrônico debate-se 
ainda corn a noçâo de 
insegurança ao nivel do 
pagamento por parte dos 
consumidores, uma situaçâo "que 
é mais fictlcia do que real", 
considerou. 
Além disso, a falta de hâbito de 
comprar na World Wide Web 
constitui outra barreira ao seu 
desenvolvimento, enquanto que a 
maior vantagem esta em o 
consumidor encontrar produtos 

corn mais facilidade e corn preços 
acessiveis, garantiu. Lopes da Costa 
adiantou, ainda, que Portugal jâ 
dispôe de algum^s iniciativas 
relevantes nesta area, como é o caso 
de bancas e corretoras online, 
portais de Internet e centros de 
negôcios. 
O especialista apontou ainda a 
Amazon.com como o exemplo de 
uma empresa que retirou vantagens 
do comércio electrônico, ao 
aumentar, desde 1999, o seu 
numéro de clientes de dois para 
cerca de onze milhôes. Tiago Rosas, 
da assqciaçào de desenvolvimento 
Terra Mar, anunciou que o portai 
Virtual Açores vai lançar um 
"centro comercial" electrônico corn 
vârias empresas que 
disponibilizam produtos por 
diversas categorias. 

Müsica em 2002: odisseia na Net 
www.idc.com 
No momento em que a indüstria 
discogrâfica se prépara para uma 
viragem decisiva rumo â 
distribuiçâo online de müsica em 
suporte digital por subscriçâo, 
uma das mais prestigiadas 
empresas de consultoria na area 
do ebusiness, a IDC, apresenta 
um estudo sobre as expectativas 
para este mercado, agora 
reconfigurado por um novo 
quadro juridico résultante das 
exigêneias de respeito pelos 
direitos de autor. 
Duas grandes plataformas de 
distribuiçâo anunciam a sua 
entrada em funcionamento até 
ao final deste ano para disputar 
este novo terreno: a Pressplay, 
suportada pelo grupo Vivendi 
Universal e a Sony Music 
Entertainment, e a Musicnet, 
nascida da aliança estratégica 
entre a AOL Time Warner, a 
RealNetworks, a EMI e o grupo 
alemâo de media Bertelsmann - 

que contrôla agora também o 
transformado Napster, 
igualmente apostado em manter 
o seu espaço. 
No melhor dos cenârios 
possiveis, o mercado da 
distribuiçâo de müsica online 
por subscriçâo poderâ, segundo 
as estimativas do estudo 
apresentado pela IDC, atingir em 
2005 um volume de transacçôes 
de aproximadamente 1600 
milhôes de dôlares por ano - 
qualquer coisa como 352 milhôes 
de contos. Uma previsâo de 
nümeros apeteciveis que os 
responsâveis pelo estudo, nâo 
obstante o optimismo corn que 
encaram as possibilidades do 
negôcio, fazem depender da 
opçâo das editoras por uma 
estratégia de maior flexibilizaçâo 
no acesso aos conteüdos, 
fundamental para a adesâo dos 
consumidores e para a 
fidelizaçâo que posteriormente se 

deseja captar. 
A primeira opçâo, defende 
Susan Kevorkian, analista da 
IDC, passa por desligar os 
conteüdos da sua étiqueta de 
ediçâo. "Aos consumidores terâ 
de ser dada a possibilidade de 
conseguir a sua müsica num 
local que se assemelhe a uma 
loja tradicional, onde nâo 
necessitem saber a que editora 
pertence cada artista para 
conseguirem encontrar a sua 
müsica", explica. 
Do mesmo modo, exigem-se 
modalidades de licenciamento 
mais libérais que permitam uma 
maior operacionalidade dos 
conteüdos fornecidos. Tal como 
agora se anuncia, a müsica 
disponivel para download nâo 
permite, regra gérai, a 
possibilidade de exportaçâo para 
leitores portâteis de MP3, 
ficando o seu usufruto 
restringido ao PC. 
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VOÎ' 
CARNCWO - ai/03 A 20/04 

Sentirâ uma grande atraeçào pelo sexo oposto, e nào terâ 
receio de o mostrar. Serâ a vida e a aima de qualquer 
festa a que compareça. Saia para dançar e liberte-se da 
energia a mais que descobriu dentro de si. Pode mesmo 
receber uma oferta ou dinheiro extra. 

TOLIRO "21/04 A 20/05 

Vénus em conflito corn Marte pode apresentar-lhe a 
oportunidade de uma relaçâo pessoal ou romântica surgir no local 
de trabalho. Deverâ ter cautela antes de se aventurar 
impulsivamente em qualquer tipo de relacionamento ou 
transaeçâo. 

OÊMCOS -21/05 A 20/06 

i 

A sua vida profissional esta na ordem da semana. E uma 
boa semana para fazer uma retrospectiva da sua vida e 
analisar as boas e mâs decisôes que tomou. É através das 
experiências do passado que melhor podemos planear o 
futuro. 

J±. 

CACANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ sentir-se dividido entre o seu trabalho e a casa, o 
ambiente social e a familia. 
Nesta ocasiâo o seu lado fantasista, emocional e sentimental 
estarâ mais desenvolvido. 

LcÂo - 22/07 A 22/08 

O seu lado apaixonado, romântico e idealista estarâ acentuado. 
Nâo é altura para passar despercebido. Ouse vestir uma roupa 
corn cores mais fortes. Apesar de ser um bom momenta, poderâ 
ter a sensaçâo que hâ alguma coisa que nâo vai para a frente, que 
nào se resolve. 

ViRGCM -23/08 Jl. 
Nesta altura poderâ vir a ter alguns conflitos. Nâo serâ grave 
pois irâ analisar a situaçào e tirar partido a seu favor. Haverâ 
uma tendência para se conhecer melhor a si e aos outros corn 
quem tem negôcios. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Sentirâ de uma forma mais intensa todas as suas 
experiências emocionais, a tal ponto que elas se reflectirâo 
nos sens contactas e situaçôes. Insatisfaçâo, ansiedade, 
perturbaçâo interior, podem ser vividos e sentidos nesta 
altura. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Uma tensào provocada por Marte poderâ atrapalhar uma 
situaçào, através de um sentimento mal expresso, uma palavra 
mal interpretada, criando um desconforto, uma insegurança ou 
uma ansiedade. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

A sua intimidade, a sua vida pessoal e o seu bem estar no seio 
familiar sâo factores essenciais para a sua realizaçào pessoal e 
equihbrio emocional. Esta é uma semana em que deverâ 
retemperar forças e recarregar baterias 

^^^^CAPRICORNIO-22/12 A 20/01 

Nesta altura poderâ sentir uma maior tendência de 
interiorizaçào. A sua atençào vai-se voltar, progressivamente 
para dentro, para os assuntos do passado, da famiha, para a 
casa, para a sua intimidade. 

AOLÀRIO - 21/01 A19/02 

Esta é uma fase em que vai sentir necessidade de assegurar o 
seu futuro material, concretizando projectos que lhe 
incrementarào os seus valores financeiros. Tendência a 
associaçôes corn pessoas influentes e bem posicionadas estâo 
favorecidas. 

Pcixcs - 20/02^0/03 ^ ri 
Energia e criatividade sâo as palavras chave. O esforço corn que 
neste momenta se dedicar aos trabalhos que tenha em mâos 
tem boas hipôteses de conduzir ao sucesso. Tenderâ a valorizar 
mais a sua independência do que habitualmente. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PINK FLOYb MANTÊM LlbERANÇA 
OA TA BELA NACIONAL DE ALBUMS 
Os Pink Floyd mantêm a liderança do 
tabela nacional de dibuns, claborado pela 
Associaçao Fonogrdf ica Portuguesa, corn o 
disco duplo de retro^ectiva de carreira 
intitulado "Echoes - The Best of Pink 
Floyd". 
O principal destaque desta tabela refere- 
se à entrada directa dos Smashing 
Pumpkins para o segundo posto, corn a 
colectânea "Rotten Apples", cuja 'ediçao 
limitada, incluindo o disco "Judas O", jd se 
encontre esgotada. 
Também dircctamente, mas para lugares mais 
baixos da tabela, entraram os discos "Pelo Dia 
Dentro" de Camané (20®), "SHV2" de Madonna ••••••••••• 

/Ni/ 

(24®), "Reserve Especial de Luis Represas 
(27®), "MTV Unplugged" - Alejandro Sanz 
(28®), e "Greatest Hits" - The Cure (29®). 

Assim, os primeiros quinze lugares da 
tabela nacional de dibuns sdo os 
seguintes: 

1. "Echoes - The Best of Pink Floyd" - 
Pink Floyd 

2. "Rotten Apples'' - The Smashing Pumpkins 
3. "Greatest Hits - Chapter One" - BacKStreet 
Boys 
4. ‘AM This Time" - Sting 
5. "The Look of Love" - Diana Krall 

• JOAO PEDRO PAIS, R0DRI60 LEAO E • 
I CAETANO VELOSO ENTRE AS * 

EDIÇÔES DESTA SEMANA . 
Chega agora ao mercado o novo dIbum de Joao Pedro 
Pais, de titulo "Falar Por Sinais", urn novo trabalho do 
musico e compositor portugues que sucede a "Outra 
Vez", 0 segundo dIbum da carreira deste jovem cantor 
que ultrapassou a Platina. Em "Falar Por Sinais" hd 
doze cançdes que foram jgravadas e misturados em 
Londres, cuja produçao e assinada^jor Luis Jardim. 
"Pasidn" é outro dos dibuns com saida apontada para 
agora. Este é urn dIbum que résulta da gravaçSo do 
espectdculo que decorreu no passado dia 10 de 
Abril, na Aula Magna, em Lisboa. Na altura, 
Rodrigo Leao contou com vdrios convidados em g 
palco: Sonia Tavares e Nuno Gonçalves, dos Gift e ^ 
com Rui Reininho dos GNR. ^ 
Ainda pelo piano nacional sao editados os dibuns " 
"Motor de Luz" de Eugenia Melo e Castro, ^ 
"Crdnicas da Violentissima Ternura" de Pedro * 
Barroso e "O Melhor dos Milénio", obviamente, ^ 
dos portugueses Milénio. “ 

• • • • 
Excite@Home 

fecha na 
sexta-feira? 

m m m m 

ALL STAR ip SERVICE 
The wedding specialist 

Dry ice, Indoor Fire Works, 
Sound & Lighting 

Eric Moniz 416-717-2346 

^^riéiüoniz^ll^ti|iaiLcoiit^ 

^ A Excite@Home, actualmente em processo de 
falência, poderd encerrar o seu serviço de ligaçao à 

P Internet por cabo, na sexta-feira. 
Caso nao consiga renegociar os contratos corn as 

^ empresas de cabo que lhe fornecem o serviço, a 
Excite@Home poderd deixar mais de quatro milhoes de 

clientes sem ligaçao. 
Em Outubro, a empresa, anunciou a venda da sua divisâo 

de acesso d Internet por banda larga à ATàT, na 
tentativa de evitar a falência. Aquele operador é, alids, 

um dos maiores credores da Excite@Home. 
Na sexta-feira, um tribunal de San Francisco ird decidir 

se 0 serviço serd ou nao bloqueado. A empresa estd 
actualmente em processo de falência, tendo recorrido a 
uma medida legal designada de "Chapter 11 bankruptcy 

protection". 

rtas 
cia net 

Grupo aiemao 
O grupo aJemâo T-Online 
anunciou no inicio da 
semana a sua decisâo de 
entrar na era dos conteüdos 
pagos a partir do inicio de 
2002, seguindo a estratégia 
jâ adoptada relativanaente 
ao fornecimento de acessos 
à Net, sector em que lidera 
o mercado europeu. 

Piaybay.com alvo 
de aCaque 
A Playboy.com foi alvo do 
ataque de um hacker que, 
tomando partido de mna 
Mha de segurança na 
pâgina, terâ roubado dados 
pessoais dos clientes do site, 
incluindo numéros de 
cartôes de crédito utilizados 
no pagamento dos seus 
serviços. 
Numa carta endereçada aos 
seus clientes, a Plaboy pede 
que sejam reportados 
quaisquer movimentos 
indevidos feitos corn os seus 
cartôes e informa <pre jâ 
contratou os serviços de 
uma empresa especialista 
em segurança de sistemas. 

Eieiçâes 
au1:ârquicas 
As eleiçôes autârquicas 
algarvias têm site prôprio 
na Net. Em www.regiao- 
sul.pt/autarquicas2001 os 
eleitores dos 16 concelhos 
algarvios podem 
comunicar dircctamente 
corn os candidates, 
consultar programas 
politicos e biografîas 
pessoais. 

A EMi 
A EMI anunciou que no 
prôximo ano terâ um 
serviço de assinatura de 
müsicas pela Web. O 
sistema irâ dispor de 
tecnologia Liquid Audio. 
A partir de um valor fixo 
pré-definido, os 
utilizadores poderâo fazer 
o download das müsicas e 
passâ-las para CD. 

Portai dix 
O portai Glix tem a partir 
de agora um novo visual e 
arquitectura de conteüdos, 
justificado pelo 
crescimento do ültimo 
ano. Destaque para a barra 
de navegaçâo, do lado 
esquerdo que permite ter 
dois niveis diferentes 
quase em paralelo. 
www.clix.pt. 
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DOS PANTANOS BROTAM NENdFARES 
Armandina Maia lançou o seu livro 
“Dedicadamente Sua”, na Portuguese 
Book Store, no passado dia nove. 
Depots da apresentaçâo feita por 
Manuela Marujo, foi a vez da autora 
falar da sua obra perante uma 
audiência que, atentamente, bebeu as 
suas palavras. De tudo quanto 
Armandina Maia disse, uma frase 
guardei como prova de um acto de 
grande coragem por parte de uma 
mulher que tem um cargo pùblico de 
grande responsabilidade - Directora 
de Serviços de Acçâo Cultural 
Externa no Instituto Camôes. Foi 
nessa funçâo que se deslocou a 
Toronto para procéder à abertura 
oficial das Caligrafias Açorianas. No 
Consulado Gérai de Portugal, 
assumiu a postura oficial e soube 
defender o projecto do Instituto 
Camôes, que ela acarinhou desde a 
primeira hora, corn a solenidade que 
o momento exigia. Na livraria, liberta 
das amarras institucionais que o 
cargo oficial impunha, falou de si: da 
mulher, da profissional, da mâe, da 
amante, da filha, das varias vidas que 
se entrelaçam numa sô, todas elas 
feitas de alegrias, angüstias, vazios, 
solidôes, ausências, distâncias, uma 
vida igual e diferente de tantas outras 
corn que cruzamos todos os dias. Nem 
todos, porém, tiveram necessidade 
de, sob a forma de cartas, a gravar no 
papel para, sem falsos pudores, a 
partilhar corn outros num exercicio 

de catarse libertadora. Menos ainda 
terâo tido a ousadia de, num acto 
pùblico de lançamento, proclamar 
que fora criada sem livres. 

Quando ouvimos uma pessoa 
culta falar, partimos do pressuposto 
de que essa pessoa cresceu rodeada jâ 
duma cultura que se foi impregnando 
como melanina na pele e crescendo à 
medida que esta esticava para 
albergar um corpo cada vez maior 
maior; que na placenta que 
alimentava o embriâo, havia jâ uma 
biblioteca em vez do tradicional 
liquido amniôtico de que sâo feitas 
todas as placentas; que a cultura é um 
apêndice da certidâo de nascimento e 
nâo dâ trabalho nenhum a adquirir. 
Poucos se deram ao trabalho de 
indagar sobre os grandes vultos das 
letras e das artes e concluir que, à 
semelhança do nobel José Saramago, 
da herâldica familiar constavam avôs 
guardadores de rebanhos que nâo 
sabiam 1er. 

Muito poucos terâo 
consciência de que crescemos num 
outro tempo, de um universo fechado 
como um ovo em que, por muitas 
bicadas que déssemos, dificilmente 
romperiamos a casca calcificada por 
uma elite que ditava os cânones da 
intelectualidade, que se passeava por 
salôes, bajuladora de salamaleques 
engarrafados em arrotos de enfado. 

Armandina Maia nâo tinha 
biblioteca em casa, nem cresceu no 

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. 

Hà mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

pdoteger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

OUtRmOS fflZQR o MESnO POR SI! 

meio de livros. Disse-o publicamente. 
E isso deu-me coragem para o 
proclamar também e, naquele 
momento, recordar como se matava a 
sede intelectual das 
migalhas de aspiraçôes que 
se quedavam amordaçadas 
pela condiçâo de pobre. 
Foram anos a calar este 
amor prôprio ferido, que se 
comprazia na sofreguidâo 
de devorar tudo quanto se 
apanhava à mâo. A verdade 
é que tudo liamos, mesmo 
sabendo que ‘‘Os Maias” e 
“O Crime do Padre 
Amaro” faziam parte dum 
indice interdite às meninas 
que se queriam “de bem”. 
De bem e de mal se foi construindo o 
nosso gosto desenfreado pela leitura, 
que mundos interdites sempre 
despertaram maior curiosidade que 
biblias e missais escancarados em 
montanhas de sermôes. Sabiamos que 
se a ascensâo social nos era vedada 
pela falta de sinais exteriores de 
riqueza, podiamos fazer da 
superioridade do espirito uma 
bandeira e desfraldâ-la no cimo da 
primeira colina de saber que 
conseguissemos galgar. Por cada livro 
que liamos, nova colina se erguia à 
nossa frente, até que construimos a 
nossa cordilheira para depois 
concluirmos que câ em baixo se 
mantinha um deserto vazio por 
preencher e, afinal, nada sabiamos. 
As metâforas das bandeiras estavam 
la apenas a assinalar marcos de um 
percurso conquistado palmo a palmo 
nesta grande epopeia toda ela tecida 
de palavras, apenas palavras. Mas, 
acima de tudo, demo-nos conta de que 
é através delas que chegamos a todo o 
lado. Corn palavras afagamos o 
euforismo das alegrias e corn elas 

lambemos as feridas mais profundas 
da aima. 

Quando se tenta cada vez mais 
justificar o insucesso escolar 

invocando as carêneias 
sôcio-econômicas, nos e 
tantos outros como nos, 
somos bem o exemplo de 
toda uma geraçâo que, 
excluida à partida da mesa 
dos fartos, agarrou as 
migalhas que 
desdenhosamente caiam 
para as multiplicar coiji o 
fermento do querer. E é este 
querer que condiçâo 
alguma pode suster, 
quando a vontade de 
cavalgar palavras é^mais 

forte do que as prisôes erguidas pelas 
ditaduras do espirito. E, por favor, nâo 
se invoque mais a desculpa de que os 
livros sâo caros para justificar os 
numéros das estatisticas! Hâ metros 
de lombadas nas catacumbas das 
bibliotecas püblicas à espera da 
caricia de uma mâo que lhe percorra o 
corpo. Cada vez rnais dominados 
pelas ditadura dos numéros do ter, 
preferimos encher os momentos de 
ôcio corn os vazios do tédio que a 
sociedade consumista tem para nos 
oferecer. E hâ cada vez mais gente a 
puxar dos galôes de fidalguias 
enterradas; cada vez mais gente a 
polir patines de brasôes embaciados 
pela indiferença! E a Histôria a provar- 
nos que um povo sô se enobrece pela 
cultura. Basta que para tal aprenda a 
trocar as catedrais do consumo pelas 
ermidas do saber - as bibliotecas! 

Obrigada, Armandina, pela 
tua mensagem. 

Em nome de todos os que 
cresceram sem livros, dedicadamente 
te digo: dos pântanos, brotam 
nenûfares! 

il 

Pf 
Preuenir a violêneia 

domésoca 
em Poma Delgada 
Subordinado ao tema "Prévenir a 
Violêneia Doméstica - Trabalhando 
em rede" tem inlcio hoje um 
Seminârio que decorre até sexta- 
feira na Universidade dos Açores. 
Em cima da mesa estarâo questôes 
correlacionadas corn a violêneia 
doméstica e os agentes e 
instituiçôes que podem e devem 
trabalhar em rede para prévenir e 
combater este flagelo. 
Ao longo do dia de hoje serâo 
proferidas alocuçôes variadas das Comunicaçâo Social, uma alocuçâo 
quais se destaca "O trabalho em jornalista Diana Andringa. 
rede" pelo Dr. Nuno Ferreira, NQ dia de sexta-feira destaca-se 
Director dos Serviços de "Violêneia Doméstica e Agentes 
Reinserçâo Social dos Açores, Sociais", um tema da 
"Violêneia doméstica e Justiça, responsabilidade dos técnicos da 
proferida pela Procuradora da comissào para a Igualdade e 
Repüblica, Dr'* Celina Manita e Direitos das Mulheres, Dr** Susana 
"Violêneia Doméstica e Mota e Dr. Nuno Gradim. 
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SAÜDE EM SUA CASA  
QUANDO A MENTE EM TORMENTA MARCA A VIRA 

Sigmund Freud, no principio 
do século vinte, foi o primeiro médico 
a elaborar uma teoria para tentar 
explicar as origens dos estados de 
tormenta emocional da mente 
Humana a que chamou neuroses, mas 
as suas ideias, aceites inicialmente 
corn grande entusiasmo, nunca 
passaram de teoria. Até hoje, nenhum 
substrato orgânico causador dessas 
perturbaçôes emocionais foi 
demonstrado; contudo a descoberta 
de medicamentos capazes de aliviar 
alguns sintomas sugere a 
possibilidade duma base orgânica 
dessas doenças. As neuroses, 
provavelmente tâo antigas como o 
homem na Terra, continuam a ser um 
grande mistério! 

Ao contrario dos individuos 
corn taras de personalidade, incapazes 
de se modificarem e 
responsabilizarem pelos sens erros, 
tornando-se insensiveis às emoçôes 
humanas, os neurôticos sofrem e 
responsabilizam-se pelos sens actos, 
assumindo as consequêneias; sâo 
muitas vezes demasiado sensiveis às 
emoçôes, e procuram arduamente a 
remissâo para os erros que lhes 
causam sofrimento. Foi essa grande 
sensibilidade que fez surgir, entre os 
neurôticos, criadores extraordinârios. 
Alguns foram mùsicos notâveis como 
Chopin e Berlioz; outros pintores e 
poetas como Van Gogh,. Bocage, 
Antero, Florbela, e Cesârio; 
caminharam pela vereda tortuosa da 
neurose, e libertaram-se delà pela arte 
sublime. 

A ansiedade aparece em 
pessoas normais num estado breve e 
passageiro, muitas vezes como reaeçâo 
ao stress. Todos nos jâ sentimos essa 
sensaçâo sob a forma do bâter râpido 
do coraçâo, de calor e rubor na face, 
ou o suor sùbito nas màos, quando 
estamos perante uma situaçâo 
apreensiva ou inesperada; é um 
mecanismo de defesa a preparar-nos 
para uma situaçâo de stress ou de 
perigo. A ansiedade pode ser também 
um sintoma, comum a quase todas as 
doenças psiquiâtricas; as taras de 
personalidade, onde existe uma 
grande carêneia, ou ausência total de 
ansiedade, sâo a ünica excepçâo. E 
essa falta de protecçâo da ansiedade 
que faz corn que os tarados nâo sintam 
medo, nem remorso, ao cometerem as 
piores atrocidades e carnificinas. 

O estado ansioso, mais 
frequente em membres da mesma 
familia, é uma neurose de ansiedade 
prolongada, corn a duraçâo de pelo 
menos um mês, mas que pode durar 
uma vida inteira. Começa geralmente 
na juventude e é caracterizado por um 
estado de apreensâo, tensâo, 
contraeçâo muscular, nervosisme, 
desconforto gérai, e medo de um 
acontecimento terrivel suceder a 
qualquer momento. O coraçâo parece 
bâter mais râpido e corn força; a 
respiraçâo torna-se dificil, obrigando a 
um respirar mais râpido e profonde 

que pode causar tonturas; o peito 
pode começar a doer, geralmente no 
lado esquerdo, sobre o coraçâo. Os 
ataques de pânico sâo episôdios 
subites de ansiedade intensa em que o 
neurôtico, ao sentir-se impotente, 
perde o contrôle ou entra em 
desespero. 

As fobias sâo medos 
irracionais a objectes, 
actividades ou situaçôes. 
As fobias simples sâo 
geralmente medos de 
coisas ou de animais; ou de 
situaçôes temiveis como as 
alturas, espaços fechados, 
ou escuridâo. O neurôtico 
corn fobia social tem medo 
de falar em pùblico; se tem 
agorafobia foge de todos os 
locals onde nâo possa 
escapar corn facilidade da 
vista do pùblico, sejam eles 
espaços abertos, ruas, 
centres comerciais, elevadores ou 
teatros. Os neurôticos que sofrem de 
fobias sabem que o medo nâo faz 
sentido, mas tentam sempre evitâ-lo, 
muitas vezes de forma irracional. 
Nos cases extremes de agorafobia o 
medo é tâo intense que o neurôtico 
nâo consegue sair de casa. A fobia às 
viagens aéreas pode contribuir para 
que um imigrante, cheio de 
saudades, nunca volte à Pâtria. 

Ao contrario das fobias onde 
as causas do terror vêm do exterior, 
na neurose obsessiva-compulsiva os 
medos brotam de ideias, 
pensamentos, impulses e acçôes que, 
repetitivamente, afloram à mente e 
sâo dificeis de controlar. As ideias e 
pensamentos sâo obsessôes; e os 
impulses e acçôes tornam-se 
compulsôes que nâo se conseguem 
evitar. O neurôtico reconhece que as 
suas obsessôes, ou compulsôes, sâo 
nâo sô indesejâveis e inaceitâveis, 
mas também absurdas e irracionais; 
contudo nâo lhes consegue resistir, 
ou libertar-se delas. A sua frustraçâo 
pode acabar em depressâo. 

A doença de stress pôs- 
traumâtico pode aparecer horas, 
dias, ou até anos, apôs um acidente, 
ataque, guerra, ou abuse pessoal. 
Para que esta neurose se desenvolva 
tem que existir um acontecimento 
traumâtico de grande intensidade a 
afectar a integridade fisica, moral ou 
psicolôgica do individuo. É 
caracterizada por ansiedade, 
irritabilidade, perda de memôria e 
concentraçâo, sentimentos de culpa, 
e dificuldade no dormir, muitas 
vezes corn pesadelos relacionados 
corn o acontecimento traumatizante. 
O sofredor tende a reviver, de forma 
incontrolâvel, o terror intense do 
passade, em memôrias que lhe 
chegam à mente, geralmente nos 
pesadelos da noite, acabando, 
algumas vezes, por perder a 
capacidade de sentir prazer e 
emoçôes. 

Nas neuroses somatiformes 

hâ sintomas de doença fisica quando 
esta nâo existe. Na doença de 
somatizaçâo as dores de cabeça, 
tonturas, nauseas, vômitos, dores de 
barriga, diarreia, prisâo de ventre, 
dores menstruais, frigidez, ou 
impotêneia, podem aparecer isolados 
ou nas mais variadas combinaçôes, 
embora à presença de doença fisica 

nâo se consiga demonstrar. 
Na neurose de conversâo 
hâ uma perda repentina, 
ou alteraçâo temporâria, 
das funçôes integradas de 
consciência, identidade, ou 
movimento, como perça do 
andar, falar, ver, oir mexer 
uma parte do corpo; 
podem aparecer sob a 
forma de movimentos 
anormais ou paralisias. 
Nas dores crônicas 
neurôticas as dores 
persistem sem qualquer 

explicaçâo ou evidência de ôrgâo 
afectado. Na hipocondria hâ uma 
crença irracional da presença duma 
doença grave, geralmente cancro, ou 
a interpretaçâo errônea dum 
sintoma como presença irrefutâvel 
dessa doença. Nas doenças 
dissociativas hâ uma alteraçâo 
repentina e temporâria das funçôes 

normalmente integradas de 
consciência, identidade e 
comportamento motor, o que pode 
causar amnesias neurôticas, fugas 
incontrolâveis, personalidade 
mùltiplas, ou neuroses de 
despersonalizaçâo em que o 
individuo sente uma alteraçâo na 
percepçâo da identidade e realidade 
de si prôprio. 

Quando a tormenta da 
mente marca a vida surgem as 
neuroses, fontes de sensibilidade fe 
sofrimento de origem desconhecida, 
embora se conheçam os factores que 
as fazem despontar e amplificar. 
Fazê-las desaparecer implica um 
trabalho ârduo de colaboraçâo do 
sofredor, terapeuta, familiares e 
amigos. O tratamento das neuroses 
deve basear-se na compreensâo, 
tolerância, paciência, ..amizade e 
confiança, para que os problemas 
que afligem o doente possam ser 
ventilados livremente. O apoio, 
ajuda mütua, e a psicoterapia, 
podem ser armas eficazes para 
libertarem o neurôtico do tumulto 
das emoçôes que o atormentam. 
Também a arte, na sua expressâo, 
pode ser a libertaçâo pelo 
compartilhar das emoçôes: a cura 
pela criaçâo! 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Paleontïologia: 

Astéroïde causou 
devastaçâo global 
O asterôide que colidiu coin a Terra, 
hâ cerca de 65 milhôes de anos, e que 
se pensa ter levado à extinçâo de 70 
por cento dos animais que entâo 
povoavam o planeta, incluindo os 
dinossauros, causou uma devastaçâo 
ainda maior do que até agora se 
julgava ao nivel das plantas, mesmo a 
milhares de quilômetros do seu ponto 
de impacte, afirmam os autores de 
um estudo publicado na revista 
Science. 
Até agora, os cientistas pensavam que 
a destruiçâo de florestas devido aos 
incêndios causados pela colisâo ou ao 
"inverno artificial" que se seguiu - 
provocado pela espessa nuvem de 
poeiras que ocultou o Sol por um 
longo periodo - se verificara 
sobretudo no continente americano, 
dentro de um raio de alguns milhares 
de quilômetros em torno do ponto de 
impacte, na actual peninsula de 
lucatâo, no México, conhecido como 
a cratera de Chiexulub. 
Uma équipa de cientistas 
neozelandeses e suecos, no entanto, 
acaba de encontrar provas fôsseis de 
que as profundas alteraçôes 
climâticas provocadas por aquele 
acontecimento se estenderam ao 

hemisfério sul, corn a oeorrêneia de 
grandes incêndios florestais, queda 
de chuvas âcidas e outros fenômenos, 
que rapidamente levaram à 
destruiçâo de florestas e a uma 
râpida recolonizaçâo por fetos e 
outras plantas semelhantes nas 
mesmas areas. 
Os dados até agora conhecidos 
indicavam danos em larga escala, 
causados pela queda do asterôide, na 
América do Norte, de onde 
praticamente desapareceu toda a 
vida animal e vegetal. No entanto, era 
dificil estabelecer o que acontecera 
noutras regiôes do planeta. Isso foi 
agora feito através do exame de grâos 
de pôlen preservados na ârea da 
mina de carvâo de Moody Creek, na 
Nova Zelândia, a cerca de 11 mil 
quilômetros da zona de impacte. 
Essa regiâo, outrora uma floresta 
pantanosa, mudou radicalmente 
depois do impacte. Corn efeito, o 
pôlen encontrado nas diversas 
camadas geolôgicas de Moody Creek 
revelou que a zona, entâo coberta de 
florestas e de diversas espécies de 
angiospérmicas (plantas corn flor), 
ficou limitada a fetos e pouco mais. 
Os cientistas conseguiram 

estabelecer a relaçâo entre o impacte 
e as mudanças no flora por meio da 
anâlise geoquimica das camadas de 
carvâo, que revelou a presença de 
concentraçôes extremamente 
elevadas de iridio, cobalto e crômio, 
elementos muito mais abundantes 
em meteorites do que na crusta 
terrestre. 
As plantas, no entanto, nâo foram as 
ûnicas vitimas, na Nova Zelândia, 
do impacte do meteorite. Hâ 65 
milhôes de anos, a regiâo era 
bastante mais quente que na 
actualidade e viviam ai pelo menos 
quatre espécies de dinossauros e 
diverses répteis marinhos, que 
também desapareceram durante o 
"inverno artificial" causado pelas 
nuvens de poeiras em redor do 
planeta. 

CenÉTICfl: 
Vacas 
clonadas nos 
EUA mostraram 
ser saudâvels 
Vacas clonadas que atingiram a idade 
adulta nâo mostraram, entretanto, 
quaisquer sinais de problemas fisicos, 
segundo um estudo publicado na 
revista Science, que poderâ ter 
importantes repercussôes no debate 
sobre as utilizaçôes médicas e 
comerciais da clonagem. 
No estudo, uma équipa de 
investigadores examinou os resultados 
da clonagem de 30 bovinos da raça 
Holstein, seis dos quais morreram 
pouco tempo depois do nascimento. No 
entanto, os sobreviventes, jâ adultos, 
corn idades de um a quatro anos, nâo 
s6 continuam saudâveis como mostram 
um comportamento normal. Segundo 
um dos cientistas, Robert Lanza, da 
Advanced Cell Technology, de 
Worcester, Massachusetts, a pesquisa 
forneceu provas de que animais 
clonados podem produzir células 
saudâveis e funcionais. 
Lanza disse esperar que os resultados 
do estudo possam contribuir para um 
debate mais rigoroso quanto à 
clonagem e acrescentou que existe um 
grande potencial para aplicaçôes 
médicas no desenvolvimento desta 
tecnologia. 

8IQO S4 HORAS POR OIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est;es radios est:âa à 
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 

0© 
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. 

*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 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Panasonic RK-D13 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $fifl 08* 
Cassette/Recorder Player ^ ■ 

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

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 

General Electric 
$RR 00 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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Cortadores de carne e aiudantes de baicâo para 
companhia de retalho. Centacte MiKe: 
4^B--745--7000 

Cendutor que fale Inglês e Português para 
armazém de distribuiçâo. Area da Dupont. 
4^6-533-3568 

ALUGA-SE 
CASA na area da Dufferin e Dupont 

G/ 2 andares, cave e estacionamento. 

APARTAMENTO na ârea da Dufferin e Dupont. 
Para mais informaçôes: 

4^6-5^6-38^5 

Conjunto musical de sucesso nécessita 
de TECLISTA profissional. 
Podem contactai pelo telefone: 
416 543-0263. 

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

Churrasqueira précisa de empregado 
de mesa com experiência. 
Tel.: 416-538-3197 

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

Pessoal para limpeza, ârea de 
Mississauga. 
Contactar Bill. 
Tel.: 1-800-786-7559. 

Pessoal para limpeza na ârea de 
Brampton. 
Tel.: 416-234-5125. 

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

Conzinheira/o e empregado de mesa e 
Aiudante de motorista para limpeza de , x r> .. r r bar para restaurante em Brampton. 
neve. Tel.: 905-273-5691. , nnn nn cr-ven Tel.: 905-455-5750. 

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

Pessoa para balcào de peixaria, ârea de 
Mississauga. 
Contactar Tony. Tel: 905-270-3198. 

Motoristas e ajudantes para limpeza de 
neve. Contactar Manuel. 
Tel: 905-271-3967. 

Pessoa para a construçào. Fluente em 
Inglês. Contactar Peter. 
Tel: 416-787-8897. 

Dentista précisa de higienista às terças 
e sâbados. 
Tel: 416-538-3197. 

Recepeionista para consultôrio médico, 
fluente em Português e Inglês, 
corn algum conhecimento de 
computador. 
Tel: 416-969-8931. 

Pessoas para renovaçôes c/s experiência 
e corn carta de conduçâo. 
Tel: 416-880-4254. 

Assine e divulgue Nome: 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

Tei: 

C. Postal: 

I 
I 
I 
i 
I 

I 

I 

CabritodosSaloios 
CREDItniES: (Para 4 pessoas) 

2 kg. de cabrito 
* 750 gr. de batatas 
* 1 chouriço 

3 cebolas 
* 4 tomates sem pele 

2 pimentos 
* 6 aUios 

2 folhas de louro 
* sal q.b. 
“^pimenta q.b. 
* 1 coUier de sopa de banha 
^ 2 dl de azeite 

vinho branco q.b. 
* colorau q.b. 
* 7 coïher de banha 

(On»CCftO: 
Na véspera do dia em que se vai cozinhaç, cortar o 
cabrito em pequenos pedaços e temperâ-lo corn vinho 
branco, sal e pimenta, e deixar apaladar no frigorifico 
em recipiente fechado. 
Para eozinhar, aloirar num tacho o cabrito corn uma 
colher de sopa de banha e, depois de aloirado, 
escorrer bem a gordura. 
Entretanto, descascar as batatas, cortâ-las aos cubos e 
temperâ-las corn pimenta e colorau. 
Cortar o alho em lâminas finas, cebola e tomate às 
rodelas e pimento em tirinhas. 
Numa caçoila de barro, primeiro, tapar o fundo corn 
uma camada de cebola, pimento e alho a que se 
juntam duas folhas de louro. 
Em seguida, colocar uma camada de batatas. 
Depois, uma outra camada corn cabrito e tomate. 
Sobrepor tantos andares quanto o numéro de pessoas 
a servir. 
Cobrir corn rodelas de chouriço sem pele, polvilhar 
corn pimenta, regar corn vinho branco e juntar 2 dl de 
azeite. 
Deixar no forno por 40 minutos corn a caçoüa tapada 

Sobremesa: 

Bolo Pudim 
InCRlDIlimS: 

PflUfl o PUDIM: 
* 6 ovos 
* 500 gramas açûcar 
*0,5 litro de leite 
Bate-se tudo. 

PflPfl O BOLO: 
* 6 OVOS 

* 350 gramas de açûcar 
* 2 châvenas de farinha 
* 1 châvena de coco ralado 
*fermento empô q.b. 
Bate-se tudo. 

(OriKCCflO: 
Queima-se açûcar para barrar o tabuleiro e deita-se 
o pudim. 
Por cima deitam-se colheradas de massa, 
espalhando uniformemente sobre o pudim. 
Leva-se ao forno bem quente, baixando depois a 
temperatura para o minimo, para alourar. 
Demora aproximadamente 1 hora a cozer. 

JSûm K=4patlta! 
Ëm 
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nutlDIAL (SORTEIO): 

Portugal sem “pistas” sobre adversârios 
Portugal vai partir sâbado para o 
sorteio da fase final do Mundial de 
futebol de 2002 sem qualquer 
adversârio excluido, apôs terem sido 
conhecidos em Busan, Coreia do Sul, 
os oito cabeças de série para o 
sorteio. 
Brasil, Argentina, Alemanha, Itâlia e 
Espanha foram os cinco cabeças de 
série conhecidos hoje, juntando-se à 
França (campeâo em titulo) e aos co- 
organizadores Coreia do Sul e Japâo 
no primeiro pote. 
Para o segundo pote ficaram as 
restantes 11 selecçôes europeias, onde 
se inclui obviamente Portugal, o que 
vai obrigar a um complexo 
procedimento para que se évité que 
très équipas deste continente fiquem 
no mesmo grupo, pelo que a équipa 
portuguesa pode vir a defrontar uma 
das lO selecçôes que integram o seu 
pote. 
No terceiro pote ficaram reunidas as 
restantes très selecçôes da América 
do Sul (Equador, Paraguai e Uruguai), 
além das outras duas asiâticas (China 
e Arabia Saudita). 
Finalmente, no derradeiro pote 
ficaram colocadas as cinco selecçôes 
do continente africano (Camarôes, 
Tunisia, Nigéria, Senegal e Africa do 
Sul), bem como os très apurados da 
CONCACAF (Costa Rica, México e 
Estados Unidos). 
O secretârio gérai da FIFA, Michel 

Zen-Ruffinen, explicou que o câlculo 

para determinar os cabeças de série 
para o sorteio "foi o mesmo adoptado 
para o Mundial de França98". 
"Os resultados obtidos nos ültimos 
très mundiais, corn um ratio 
progressivo no tempo, e a 
classificaçâo FIFA dos ültimos très 
anos foram tornados em consideraçâo 
para designar os ültimos cinco 
cabeças de série", sublinhou Zen- 
Ruffinen. 
Este dirigente da FIFA revelou ainda 
que no final dos câlculos o Brasil foi a 
selecçào melhor classificada, corn 62 
pontos, seguido da Itâlia e Argentina, 
com 56, da Alemanha, com 54, e da 
Espanha, com 45, enquanto a 
Inglaterra, outro dos potenciais 
cabeças de série, apenas totalizou 41 
pontos. 
Na ocasiâo, o secretârio gérai da FIFA 
revelou ainda que a China efectuarâ 
os sens jogos da primeira fase na 
Coreia do Sul, mas nunca no mesmo 
grupo do pais organizador, seguindo 
assim um ponto do regulamento, que 
se référé a "razôes econômicas e 
geogrâficas". 
Consequentemente, a Arâbia 
Saudita, o outro représentante 
asiâtico proveniente da fase de 
qualificaçâo, efectuarâ os seus 
encontros da primeira fase no Japâo. 
Zen-Ruffinen explicou ainda que a 

colocaçâo da China, que se apurou 
pela primeira vez na sua histôria para 
um Mundial, num dos grupos a 

[ls[®cû a [DGfâCDaïQ'SIGi* 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÀO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUTTO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

M16)5344i520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS -1416)534^520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, teiefone: 416-534-5520 

disputar na Coreia do Sul visa evitar 
aos adeptos Chineses uma deslocaçào 
ao Japâo, classificada como 
demasiado onerosa. 

Os potes para 
o sorteio de sabado: 

Pote 1: 
França (Grupo A, campeâ do Mundo) 
Coreia do Sul 

(Grupo D, organizadora) 
Japâo 

(Grupo H, organizador) 
Brasil 
Argentina 
Alemanha 
Itâlia 
Espanha 

Pote 2: 
PORTUGAL 
Inglaterra 
Rüssia 

Suécia 
Polonia 
Bélgica 
Dinamarca 
Croâcia 
Repüblica Irlanda 
Turquia 
Eslovénia 

Pote 3: 
- Equador 
Paraguai 
Uruguai 
China 
Arâbia Saudita 

Pote 4: 
Camarôes 
Tunisia 
Nigéria 
Senegal 
Africa do Sul 
Costa Rica 
México 
Estados Unidos 
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SPORTinC-BOflVISTfl: 

Pinto Sousa nâo ontonde 
substituiçâo de observador 
o présidente do Conselho de 
Arbitragem (CA) da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (FPF), Pinto de 
Sousa, nâo entende as razôes da 
substituiçâo à "ültima hora" do 
observador do encontro Sporting- 
Boavista, da 12“ jornada da I Liga. 
"Houve mudanças de ültima hora que 
jâ chegaram ao conhecimento do 
Conselho de Arbitragem da FPF", 
referiu Pinto de Sousa, em declaraçôes 
prestadas à Râdio Renascença. 
"Trata-se de uma situaçâo que nâo 
entendo e que terâ de ser esclarecida. 
Segundo o que tive conheçimento, o 
observador sorteado para o jogo 
Sporting-Boavista nâo é o mesmo que 
realmente efectuou o relatôrio (sobre a 
arbitragem de Isidoro Rodrigues)", 
acrescentou. 

Na entrevista, Pinto de Sousa referiu 
que vai "reunir uma série de 
pormenores para que possam ser 
tomadas medidas" e ainda que, no 
seguimento de dados conhecidos hoje 
em plenârio do CA da FPF, nâo pode 
ratificar as classificaçôes dos ârbitros 
no final da época. 
"Estes observadores contribuem 
simplesmente para que os ârbitros 
sejam prejudicados", sublinhou. 
As declaraçôes de Pinto de Sousa 
referiam-se ao facto de o observador 
Luis Carvalho ter sido substituido no 
Estâdio José Alvaladé por Manuel 
Correia, que na véspera havia estado 
em Campo Maior a avaliar o trabalho 
dos assistentes Joâo Santos e Luis 
Salgado no encontro Campomaio- 
rense-Oliveirense. 

Guardiola acusa nandrolona 
pela segunda vez 
No espaço de uma semana o futebolista 
espanhol Josep Guardiola acusou pela segunda 
vez o uso de nandrolona, substância proibida, 
nas anâlises relativas a outro jogo da Liga 
italiana. 
O jogador do Brescia aguarda ainda pelo 
resultado da contra-anâlise que o seu clube 
solicitou em resultado do «doping» detectado 
na urina do jogador depois de efectuado o 
encontro corn o Piacenza a 21 de Outubro para 
a oitava jornada. 
Este segundo caso de nandrolona foi detectado 
no passado dia 4 de Novembro em partida que 
contou para a décima jornada do campeonato italiano mas sô agora foi 
divulgado. 
O espanhol afirmou, em conferência de imprensa, «pensar em abandonar o 
futebol caso a sua inocência nâo seja provada». 
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Dias da Cunha responde ao présidante do 
Boavista e volta a criticar q sjstema 
«A arbitragem teve o propôsito de prejudicar o Sporting» 
O présidente leonino 
comentou os aconteci- 
mentos do jogo de 
segunda-feira, e nâo 
poupon a arbitragem, 
principalmente depois de 
se ter visto as imagens 
televisivas. «Acredito que 
aquela arbitragem nâo 
aconteceu exclusivamente 
por erros do ârbitro, 
aconteceu porque havia o 
propôsito de prejudicar o 
Sporting, por parte de quem gere o 
sistema». 
As criticas à Liga também nâo 
faltaram e Dias da Cunha voltou a 
reforçar a ideia que a demissâo em 
massa é a soluçâo que se procura. «A 
actual liga incomoda muita gente, 
incomoda a maioria dos clubes. A 
soluçâo é mudar em definitivo e eu 
espero que o minimo de dignidade 
leve cada uma das pessoas a 
apresentar a atitude correcta, que é a 
demissâo, incluindo toda a direcçâo», 
sustentou. 
As acusaçôes de Joâo Loureiro, que 
acusa Dias da Cunha de ser 
inimputâvel, também nâo foram 
esquecidas. «Tenho impressâo que o 

Dr. Joâo Loureiro ontem 
estava' muito perturbado 
e foi levado a usar uma 
palavra cujo o significado 
exacto ele desconhece. 
Creio que o que ele quis 
dizer é que eu como 
présidente do Sporting 
nâo estou sujeito à alçada 
da Liga», desdramatizou. 
O lider do clube de 
Alvalade garantiu que o 
que se passou segunda- 

feira entre os dois clubes e toda a 
"troca de bocas", nâo vai fazer que se 
cortem as relaçôes existentes entre o 
Sporting e o Boavista. «Enquanto eu 
for présidente do Sporting, o Sporting 
nâo corta relaçôes corn nenhum 
clube. Nâo faz sentido cortar relaçôes. 
Aquilo que procuro conseguir é que o 
Sporting tenha excelentes relaçôes 
corn todos os clubes», comentou. 
Em relaçâo ao jogo de segunda-feira, 
Dias da Cunha enalteceu o 
comportamento da sua équipa, 
caracterizando-o como «exemplar», 
quer em termos de atitude quer de 
qualidade. «Jogâmos de forma 
exemplar e sem pôr em causa a 
integridade fisica do adversârio. 

infelizmente nâo se passou a mesma 
coisa da parte do Boavista em relaçâo 
ao Sporting. Foi enorme a diferença 
de comportamento das équipas». 
Dias da Cunha ainda se pronunciou 
sobre a expulsâo do capitâo leonino. 
«O Beto foi agredido, é évidente que 
ele nâo teve um comportamento 
exemplar, mas foi agredido. E uma 
pessoa muito frontal, que ferve em 
pouca âgua, tal como o Rui Jorge. 
Nâo tenho a minima dùvida que foi 
provocado. Se nâo houver um urso hâ 
sempre qualquer pretexto para que 
eles saiam mais cedo do campo. Eles 
sâo sistematicamente provocados». 

Valentim 
Loureiro 
responde a 
Dias da Cunha: 
«Sô um 
irresponsàvel me 
acusa pela actuaçâo 
dos arbitres» 

Valentim Loureiro respondeu esta 
terça-feira âs acusaçôes de Dias da 
Cunha, sobre a arbitragem do jogo 
Sporting-Boavista. O présidente da 
Liga diz que as criticas feitas pelo 
dirigente leonino nâo têm qualquer 
fundamento: «Sô um irresponsàvel é 
que me pode responsabilizar pela 
actuaçâo dos ârbitros. Quem 
conheça bem os regulamentojs, 
nunca me poderâ acusar de tal coisa, 
porque sabe que eu nâo tenho nada a 
ver corn a arbitragem. Eu pensava 
que depois das alteraçôes dos 
estatutos dos regulamentos, processo 
em que présidente do Sporting 

colaborou, os 
’ problemas dos golos 

mal anulados e das 
grandes penalidades, 
iam acabar. Afinal 
parece que aumenta- 
ram». 
O présidente da Liga 

^ considéra ainda que as 
declaraçôes de Dias da 
Cunha têm sido «um 
filâo bem explorado 
pela comunicaçâo 
social» e apelou à 
contençâo nas 

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

*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 ceisas 
semi-separadas em 
lotes de 30 pés 

,] 00,9*1 S181» 
905-456-1424 

Prîceu uubject to change without notice. £.& 0.£. Diuatratlonu are artisfa concept. 

Mon> -Tmirs. 1 pni - « pm, 
Sat. & Sun. Hoi. 11 am - 6 pin, 

Closed Fridays 
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“Esqueçam as pessoas e amem oVenfica” 
Frase forte de Manuel Vilarinho, segundo Manoel Barbosa, um mestre na arte de unir. 

Na recente visita dos dirigentes 
benfiquistas a Toronto, Joâo Azevedo, 
Manoel Barbosa e Joâo Malheiro, por 
ocasiâo do aniversârio da Casa do 
Benfica, tivemos ocasiâo de dialogar 
com todos e, em particular, com 
Manoel Barbosa, director das Filiais, 
Casas do Benfica, Delegaçôes e 
Cultura, que se demorou entre nos 
mais alguns dias. Pudemos constatar 
o seu fervor benfiquista e a grande fé 
na recuperaçâo do S.L. e Benfica 
martirizado nos ültimos tempos por 
imeompetentes e interesseiras 
individualidades, ditas benfiquistas. 
Hâ muita fé nas actuais équipas 
Directiva e do Futebol profissional. 
Vamos ao dialogo. 

JMC - Uma vez que é responsâvel por 
todas as filiais do Benfica, a primeira 
questâo que se coloca é relacionada 
com a sua funçâo no clube. Tern uma 
tarefa dificil? 
Dr. Manuel Barbosa - É um bocado 
dificil. Hâ alguns anos, quando 
cheguei ao Benfica, encontrei alguns 
processes pendentes que alguém 
deixou - por vârias razôes -, ainda 
estou a resolver alguns e para além 
disso, existe o dia-a-dia. Dai que esta 
posiçâo dé muito trabalho porque 
existem 177 filiais, casas e delegaçôes 
do Benfica nos cinco continentes. 

Dentro do que é possivel, damos todo 
o apoio, embora gostassemos de dar 
mais. Se me permite vou aqui deixar 
um pequeno exemple: somos 
convidados para participar em festas 
e eventos organizados por estas filiais, 
aos quais aderimos corn muito prazer 
e nâo queremos que nos agradeçam 
por isso. Agora, acredito que o 
Benfica tem que oferecer muito mais 
e isso vai ser dado, de certeza 
absoluta, dentro de meio ano. Este 
relacionamento vai sofrer uma 
transformaçâo para melhor, quer para 
as filiais e casas, quer para o Sport 
Lisboa e Benfica. 
JMC - Alias, mencionou durante o 
evento que bavera a participaçâo de 
vârias misses Casa do Benfica, em 
Lisboa. Poderâ dar-nos uma ideia do 
que se estâ a preparar neste sentido, 
para que haja a deslocaçâo destas 
misses? 
Dr. Manuel Barbosa - Haverâ uma 
finalissima em Fevereiro para 
comemorar os 98 anos do Sport 
Lisboa e Benfica. Aliâs, aproveito 
para revelar que é minha intençâo e 
da direcçâo começar as 
comemoraçôes do centenârio - que se 
realizarâo em 2004 - precisamente no 
prôximo ano porque a dimensâo do 
Benfica é de tal maneira que para se 
fazer uma comemoraçâo como deve 

ser, tem que se começar corn dois 
anos de antecedência. Ora, 
iniciaremos corn as comemoraçôes do 
98° aniversârio e corn a eleiçâo da 
Miss Benfica. Depois haverâ toda 
uma programaçâo que a seu tempo os 
benfiquistas vâo ficar a saber. 
Quanto à Miss Benfica, tem havido 
eliminatôrias em vârias Casas do 
Benfica - haverâ muitas mais -, mas 
gostaria que a Tânia Pereira, aqui de 
Toronto estivesse présente na final de 
Fevereiro. 
JMC - Falemos um pouco da sua 
carreira profissional. Como pintor, 
como estâ a sua actividade? 
Dr. Manuel Barbosa - Praticamente 
nâo me dedico a esta actividade. Eu 
costumo dizer que o melhor que me 
aconteceu na vida foi o ter aceitado o 
convite que me foi feito pelo Dr. 
Manuel Vilarinho para o Benfica. E 
uma enorme honra poder servir o 
Benfica. A minha carreira foi por ai 
abaixo - e felizmente eu pude deixar 
que isso acontecesse. Tenho um 
compromisso em Nova lorque no 
prôximo mes de Março, ainda nâo 
tenho nada feito, mas hei-de 
conseguir tempo... 
JMC - No entanto, a pintura talvez 
seja uma oportunidade para se 
libertar um pouco das tarefas e do 
stress do Benfica. 
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2»^Dr. Manuel Barbosa - Eu acho 
que nunca tive stress porque sou uma 
pessoa extremamente calma, mesmo 
perante deteminadas siiua(,:()es c:om 
um maior grau de dilit uldade. 
Quando fomos jiara o Benfica em 
Novembre do ano passade, os meses 
que se seguiram apreseniaram-se um 
pouco dificultosos c tivemos que 
resolver vârios assuntos sob pressâo. 
Creio que este foi o ùnico momento 
de algum stress. .Agora, a queslâo de 
deixar o stress no atelier, ai jâ acho 
que nâo acontece. Eu tente semjne 
esquecer-me de tudo quando estou no 
atelier. Dentro de um ano e meio 
aproximadamente, penso retomar a 
série a minha carreira de pintor. 
JMC - Quer dizer corn esta afirmaçâo 
que vai deixar o Benfica, mais 
precisamente o Pelouro da Cultura? 
Dr. M. Barbosa - Nâo, nâo creio. 
JMC - Ainda falando do Benfica: 
depois de ter passado todo o drama 
dos primeiros meses corn coisas que 
surgiram e que nem por hipôtese lhes 
passavam pela cabeça, neste 
momento que tipo de problemas é 
que afectam - ou ainda afectam o 
Benfica? 
Dr. M. Barbosa - Neste momento, 
temos dois processes em tribunal - 
creio que sào dois - colocados por 
quatre sôcios. Eles nâo têm razâo, 
embora eu nâo queira estar aqui a 
divulgar os motives porque nâo me 
cabe a mim fazê-lo. Isto é muito 
simples de se explicar: qualquer coisa 
que aconteça, por muito pequena que 
seja, eles colocam um processo. O 
aumento de capital da SAD teve um 
processo, outra coisa que aconteça 
recebe um processo... Mas isso é lâ 
corn eles. O Benfica quer justiça no 
présente e no future. O Benfica - 
assim como os benfiquistas - pode 
estar descansado corn quem lâ estâ. 
Isto para o présente. No future, 
queremos deixar um Benfica estâvel, 
organizado, uma estrutura de uma 

comemoraçâo para o centenârio 
dignissimas para os benfiquistas, para 
a vida e para a histôria do clube 
Quem nâo quiser a paz para o 
Benfica, retire-se. 
JMC - Por aquilo que nos é dado 
observar, temos a sensaeâo que hâ 
uma tentativa, pelo menos, de colocar 
em "luta" o responsâvel pelo futebol. 
Luis Filipe Vieira, e o présidente, a 
dizer que este desaparen.-u e outres 
confutes que vâo surgindo no meio da 
conversa. Na realidaile, o c[ue é que se 
estâ a passar? 
Dr. M. Barbosa - O que se estâ a 
passar é que hâ ôrgâo eleitos pelos 
sôcios sufragados hâ um ano e pouco. 
O présidente é Manuel Vilarinho que 
tem a sua estrutura de vice- 
presidentes e directores nomeados. 
Em segundo lugar, o sr. Filipe Vieira 
foi nomeado para gestor do futebol. E 
apenas isto e vamos agora aguardar. 
O présidente Manuel Vilarinho disse 
hâ dias "Esqueçam as pessoas, amem 
o Benfica." E quanto basta. 
JMC - No entanto, também se nota 
que hâ uma certa contestaçâo contra 
Tony. Acha que é uma contestaçâo 
real, que o Tony serâ capaz de levar o 
Benfica a campeâo? 
Dr. M. Barbosa - Da parte da direcçâo 

do Benfica, tenho a certeza absolutâ 
que hâ uma aposta no Tony como 
treinador de futebol. Penso que 
também haverâ uma aposta da parte 
do departamento de futebol. Quanto 
aos sôcios, penso que é natural - 
devido à onda de empâtes - existir 
algum descontentamento. Agora da 
parte da direcçâo do Benfica, nâo hâ 
qualquer "pé atrâs" em relaçâo ao 
trabalho do Tony. 
JMC - Quai é a mensagem que deixa 
aos Benfiquistas? 
Dr. M. Barbosa - Jâ tinha ouvido falar, 
mesmo antes de chegar ao Benfica, da 

Casa do Benfica do Toronto. Garanto 
que é das casas que mais me 
fascinaram e que mais me ajudaram a 
criar este mito Benfica. Em relaçà<j ùs 
pessoas que vivem fora do pais, eu 
tenho uma afectividade muito 
especial. Eu jâ fui emigranle c'in 
Paris, jâ nessa épnea apercebi-me que 
havia benfiquistas que amavam o 
clube à distancia e tenho -junlamente 
corn a direcçâo - uma especial atençâo 
para com quem vive fora do pais. P’m 
primeiro lugar, gosiaria de desejar as 
maiores felicidades pessoais e 
profissionais. Quanto ao benfiquismo 
destes portugueses, eu desejava uma 

coisa muito sinceramente: que 
fossemos campeôes nacionais este ano 
e a minha alegria era saber que com 
isto os portugueses de Toronto 
ficavam felizes corn lâgrimas. Se o 
Benfica for campeâo, as referêneias 
vâo logo para os benfiquistas que 
moram fora do pais. Foi um enorme 
prazer ter estado aqui. 

Para nôs foi também importante este 
convivio corn Manoel Barbosa. 
Compreendemos melhor o passado- 
recente do S.L. e Benfica e 
conseguimos entender o porquê da 
grande fé que move os dirigentes 
actuais. Campanha dificil mas nâo 
impossivel. Quando hâ fé e amor à 
causa as barreiras sâo ultrapassâveis. 
Como diz o présidente: "Esqueçam as 
pessoas e amem o Benfica!". 
E todos -um por todos, todos por um, 
irmanados no mesmo sonho, 
preparam hoje o futuro Benfica^ o 
Benfica campeâo e altaneiro que 
todos conheceram e desejam que 
volte com todo o seu esplendor. 

JMC / Ana Fernandes 

riUnDlflL2002: 

Apelo de Brigitte Bardet contra consume de carne de câo 
A antiga estrela do cinema francês 
Brigitte Bardot apelou aos sul- 
coreanos para deixarem de 
consumir carne de câo, explicando 
que tal hâbito poderâ atentar contra 
a imagem de marca do pais como 
co-organizador do Mundial de 
futebol de 2002. 
Mesmo sendo uma tradiçâo 
culinâria, esse hâbito deve acabar", 
declarou Brigitte Bardot, também 
conhecida como defensora dos 
animais, numa entrevista telefônica 
à râdio sul-coreana MBC, 

salientando: "jâ nâo estamos na 
Idade Média. A vossa imagem de 
marca poderâ ser gravemente 
afectada". 
A antiga actriz explicou ainda que 
vai enviar fotografias aos membros 
da selecçâo francesa e a outras 
équipas qualificadas para a fase 
final, que se disputa de 31 de Maio 
a 30 de Junho na Coreia do Sul e no 
Japâo, "para que eles saibam o que 
se passa na Coreia e façam pressâo 
sob o governo coreano para colocar 
um fim a tais prâticas". 

Em Novembre, o présidente da 
FIFA, Joseph Blatter, enviou uma 
carta ao Comité de Organizaçâo 
Sul-coreano (KOWOC), apelando à 
adopçâo de "medidas imediatas e 
radicais" contra o tratamento cruel 
infligido aos câes na Coreia do Sul, 
por considerar que "tais actes nâo sô 
prejudicam os animais, mas 
também a imagem internacional do 
pais". 
Por sua vez, o KOWOC respondeu 
que os problemas relacionados corn 
o consume de carne de câo, como o 

tratamento dos animais e o seu 
abate, nâo eram assunto corn que a 
FIFA se devesse preocupar. 
O governo sul-coreano interditou a 
produçâo e a venda de carne de câo 
destinada ao consume, mas a 
prâtica demora muito tempo a ser 
erradicada em todo o pais. 
Dois pratos tradicionais da Coreia 
do Sul sâo confeccionados à base de 
carne de câo: Boshing-tang, uma 
sopa à base de legumes e pedaços 
desde animal doméstico, e Suyook, 
que nâo passa de câo cozido. 

Bazar Anual Natali'cio 
Maynard Nursing Home 

Sâbado 1 de Dezembro, 2001 
28 Halton St. (perte da Ossingten e Dundasl 

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

seus produtos alugue uma mesa por $20.00 

Maisinformaçôes: 416 533-1434 OU 416 533-5198 

■ ! I dM ITTI 
IVIusic S. N/ideo 

Oueres o melhor da 
müsica moderna 

porl'uguesa nesl'e lado do 
AI-lairHco, em Ct> ou KT“? 

416-539-0536 

Espiritualista Kitty 
Medüaçào e leitura de palma da tmào, tarot e de bola de cristal. 

ConseUieira para todos os 
problemas da sua vida. 
Consultas de 15, 30 e 60 

minutas. Resultados garantidos. 

Para marcar consultas, contacte: 
^iB-ssB-aTgs 
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CZâassifUcaçâc 
Equipas J V E 

iFeroiTo 12 

2B0AVISTA 12 
tBENFieA 12 
4 SPORTING 12 
SMARlTIMO 12 
6 GUIMARAES 12 
mmm 12 
s REUNENSES 12 
9SEtRA-MAR 12 
10 GIL VICENTE 12 
11 BRAGA 12 
12SETÜBAL 12 
UFARENSE 12 
14SALGUEIR0S 12 
15 SANTA CUUtA 12 
16ALVERCA 12 
17 i FERREIRA 12 
1RVARZIM 12 

R 1 
S 1 

3 25 
3 23 

fi S 0 20 
7 2 3 27 
fi 0 6 17 

3 4 13 
3 17 
5 Ifi 

fWiW- 

5 14 
5 15 
5 17 
fi lilt:' 

1 7 11 
4 5 8 

7 15 
151121 

7 10 

5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 

3 
2 
2 

5 
2 
4 
3 
3 
3 
2 

2 
5 
3 

S P 

10 25 
10 25 
11 24 
10 23 
14 18 
14 18 
12 17 
18 17 
22 Ifi 
20 15 
10 15 
15 15 
17 14 
24 13 
IG 13 
25 11 

n 
9 

PORTU^ÊSfl DC fUTCDOL 
PPOCISSIOnflL 

O MliENIO 

m Lil 

23 
23 

Resultados 
(12®jornada) 

V. Guimaries - V. Satübal. 0-0 

Mverca-Salgueiraa.1-2 
Sparting Braga - Banfica 0-1 

Uniia laiifa - Balenensaa 34) 

raransa-Baira-Mar.1-0 

Paças Ferreira - Marftima, 2-1 

Gil Vicente-FG Parta, 2-5 

Santa Clara-Varzim, 1-0 

Sparting-Baairiata 2-0 

(13®jornada) 
FC Parta-Farense 

Maritime-Sparting 

Salgneiras-Baavista 

Baianenses-Gil Vicente 

Varzim-PaçasFerreira 
Baira Mar - Vitiria Guimaries 

Mverca-Uniia leiria 

Banfica-Santa Clara 

Vitiria Setûlial - Sparting Braga 

elhores ■Wiarcadores 

13 gmlios 
Mario JARDEL (Sporting) 

FARY Paye (Beira-Mar) 

Marius NICULAE (Sporting) 

fi gtslog 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 
LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
Vanderlei da Silva "DERLEF' (Uniâo Leiria) 

LL 
- fi 

PORTUCUCSfl DC fUTCBOL 
PROCISSIOnOL 

dâassL(fUcaçâû T^^sultados 
Equipas 

lACABEMiGA 
2NACI0NAL 
SCANPIMAiOR. 
4 CHAVES 
SAVES 
GPORTIMONENSE 
lESTAIIADORA 
8 NAVAL 
iOVARENSE 
10M0REIRENSE 

12ESPINH0 
13UN1A0 LAMAS 
14MAIA 
15 RIO AVE 
1G0UVEIRENSE 
mmm 
18FELGUEIRAS 

12 28 
12 27 
n 22 
12 21 
12 19 
11 18 
n 18 
11 17 
n 15 
12 13 
n 12 
12 H 
12 11 
11 10 
n 9 
11 
11 

2 

G 
5 
3 

s. Espinhn - Mareirense, 0-0 

Desnartiva Chaves - Nacienal, 1-1 

Uniia lamas - Felgueiras, 2-0 

Desnartiva Aves - Académica 1-3 
Partimenense - L Amadera 1-1 

Campemaier. - Oliveirense, 4-1 
Mala-Ovarense, 4-0 

leça-PenafieU-V 

Aie Ave-Naval rMaia, 1-1 

jOzàxima ^oznaèa 

Penafiel-RieAve 
Naval-Uniia lamas 

Mareirense-Chaves 
Esuala Amadara - Académica 

Caimhra 
OTnelrense-Maia 

Ovarense - leça 
Partimenense - Campemaier. 
Felgueiras - Sparting Espinha 

Nacianal-Desp.Aves 

Equipas J P 

1MICAELENSE 
2 MADAIENA 
3PRAIENSE 
4 SANTIAGO 
5ANGRENSE 
OSTJLNTéMO 
7 FATAL 
8B0AVISTARIB 10 
9 FLAMENCOS 10 
IOAGUIA 

10 26 
10 19 
10 10 
10 14 
10 13 
10 13 
10 13 

0 

6 

10 5 

l^jzsu(tados ^ 
S.Aminia-Santiaga.O-1 

Àguia-FayalO-1 
Flamenges - Micaelense, 1-3 
Beavista BIb. - Madalena, 1-2 

Praiense-Angrense,1-1 
fi 

V 

V 

B 
) 

P- zoxitna ^ctna^a 
Angrense - Santa Antinia 

Santiage-Aguia 
Fayal-Flamenges 

Micaelense - Bnavista Rib. 
Madalena - Praiense 

Jvrnal 

O seu semanario 

l-lappy Travellers e CIRV-fm realizam o seu t:radicional 

WIHT 
No Santana Beach Casino Hotel, em La Romana, 

Repûblica 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 
Repûblica Dominicana! 

Visite a Happy 
Travellers na 

Galeria Shopping 
Centre, 

na Dufferin e 
Dupont, em 

Toronto 

I-|1>PPV 
tŸao&UûŸS 

n 

i 
FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 
COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 

QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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Guerra de palauras entre 
Sperting e Beavista cresce de tem 
O présidente do Boavista, Joâo 
Loureiro, insurgiu-se segunda- 
feira contra as declaraçôes 
proferidas pelo seu homôlogo do 
Sporting, Dias da Cunha, no final 
do encontro entre as duas équipas, 
que considerou que os "leôes" 
foram "roubados", apesar da 
vitôria por 2-0. 

O présidente "leonino" chegou mesmo a 
considerar que a virilidade utilizada pelos 
jogadores do Boavista foi semelhante à dos 
angolanos no jogo particular disputado corn 
Portugal e que nâo chegou ao seu final por 
inferioridade numérica dos africanos. 
Logo apôs O encontro, Joâo Loureiro afirmou que 
O "ârbitro (Isidoro Rodrigues) teve boa vista", e 
acrescentou, em conferência de imprensa, que 
estava a recorrer à ironia, porque tem de a utilizar 
para responder a determinadas criticas "de alguém 
que é inimputâvel". 

"Tenho um nivel que nâo me permite entrar nesse 
tipo de diâlogo. Prefiro passar ao lado desse tipo 
de coméntârios e dar em primeiro lugar os 
parabéns ao Sporting pelo facto de ter ganho. Aos 
sens jogadores e ao seu treinador, que é um 
gentleman' do futebol, e que podia ensinar 

muito alguns dirigentes do Sporting", disse Joâo 
Loureiro. 
O lider "axadrezado" afirmou que também tem o 
direito à critica e nâo sâo sô os dirigentes que 
domînaram o futebol português durante muitos 
anos a deterem esse ejüclusivo. 
"Depois perdem votaçôes, nâo conseguem as suas 
prôprias estratégias, nâo conseguem explicar os 
insucessos sucessivos que têm, nâo obstante o 
desbarato do dinheiro que é dos associados e vêm 
corn este tipo de dislates sô para esconder alguma 
coisa", sublinhou Joâo Loureiro. 
O présidente do Boavista disse ser motivo de 
orgulho estar a discutir o titulo corn os 
denominados clubes "grandes" e frison que 
ninguém vai conseguir derrotar o Boavista corn 
este tipo de estratégias. "Ninguém nos consegue 
intimidar, especialmente a mim. Nâo é o doutor 
Dias da Cunha que me consegue intimidar". 

Os quenianos Enock Mitei, primeiro 
classificado, Nicholas Kemboi, segundo e 

Felix Limo, terceiro classificado do Cross 
Internacional de Oeiras. 

OCII^ÛS: 

Despedida de Joâo Azevedo e Joâo Maliieiro 
“1^ pouco à pressâo devido à 
I I partida do aviâo para 
I I Lisboa, no prôprio 

Domingo da festa 
comemorativa do aniversârio da Casa 
do Benfica de Toronto, o Chefe de 
Gabinete da Presidência do S.L. e 
Benfica, Dr. Joâo Azevedo, e o 
Director de Comunicaçâo, Joâo 
Malheiro, mal tiveram tempo para 
meia-dùzia de palavras de despedida. 
Enquanto o Rancho Folclôrico da 
Casa do Benfica, se exibia no salâo, 
"atrasâmos" a saida dos convidados 
por mais uns minutos para 
registarmos as suas despedidas. 

JMC - Apôs esta recepçâo de 
portuguesismo, e sobretudo de 
benfiquismo, o que lhe vai neste 
momento na aima? - 
Joâo Malheiro - Sinto-me 
particularmente lisonjeado pela 
forma hospitaleira, dedicada e 
entusiâstica como nos, em 
representaçâo do Benfica, fomos 
recebidos pela comunidade 
portuguesa de Toronto, e no caso 
présente, pelos muitos benfiquistas 
desta cidade. 
JMC - Alias, esta despedida foi 
celebrada corn o som do folclofe 
português que também esta ligado ao 
Benfica... 
J.M. - O que eu acho mais espantoso 
foi parecer-me que estava em 
Portugal, embora esta observaçâo sô 
tenha 24 horas de existência e 
embora goste de conhecer outras 
culturas e outras realidades, nâo hâ 
düvida que estar aqui é estar 
rigorosamente em casa corn todos 
estes elementos de portucalidade. 
Apercebi-me disso na gastronomia, 
no convivio e em praticamente tudo. 
Po.derei dizer que nâo sai de casa e 
como tal consegui fazer muitos 
amigos. Para além disso, tive a 

oportunidade de ver o jogo do 
Benfica. A ünica diferença é que se 
estivesse em Portugal nâo via o jogo 
em frente ao écran, mas no campo, 
como sempre estou. 
JMC - Muitas felicadades, volte 
sempre e se puder traga o Eusébio 
porque é uma pessoa querida de 
todos nos. 
J.M. - Ainda hâ pouco tive a 
oportunidade de falar corn ele 
telefonicamente e coloquei-o em 
contacte corn présidente da Casa do 
Benfica do Toronto. Da minha parte, 
desde que haja disponibilidade de 
agenda, terei muito gosto em 
proporcionar esta visita e admito que 
o Eusébio, embora jâ câ tenha estado 
varias vezes, possa também voltar - a 
curto ou médio prazo - e possa dar 
um abraço de amizade a todos os 
benfiquistas e portugueses em gérai. 
Quando falamos no Eusébio, falamos 
na personalidade portuguesa de 
maior dimensâo internacional. 
Toronto é uma cidade que tem uma 
grande abrangência a nivel de raças, 
pessoas corn mültiplas origens e creio 
que séria sempre um motivo de 
satisfaçâo a Casa do Benfica 
patrocinar mais uma visita do 
Eusébio. Creio que séria um motivo 
de festa nâo sô para os portugueses e 
benfiquistas, mas para todos os 
habitantes desta cidade. Foi um 
prazer. Obrigado. Até um dia. 

JMC - Gostaria que focasse sobre um 
ponto que a determinada altura do 
seu discurso frisou: “ O Benfica 
sofreu os très piores anos da sua vida 
e vai continuar talvez nos sens très 
anos mais dificeis”. Porquê esta 
afirmaçâo? 
Joâo Azevedo - O Benfica viveu os 
ültimos cinco anos de uma forma 
muito ma e sobretudo os ültimos très 
foram péssimos corn a gestâo anterior. 

Este ano foi muito mau porque 
ficâmos em sexto lugar, ou seja, 
tivemos a pior classificaçâo de sempre 
devido ao facto da équipa ser muito 
nova e porque foi mal gerido. Isto 
dénota bem a ma gestâo que foi feita 
quando se fizeram os contratos 
durantes a anterior gestâo. Dai que 
tivemos um ano muito mau e 

esperamos que agora corn a ajuda 
para o futebol, o grande empenho do 
Benfica e da SAD, assim como do Dr. 
Manuel Vilarinho, corn os novos 
contratos que foram feitos e o 
colmatar de todos os prejuizos e 
pagamentos que tiveram de ser feitos, 
creio que para o ano jâ deverâ estar 
ultrapassada a ma gestâo e vamos 
começar a pensar numa boa équipa 
de futebol. Nâo quero corn isto dizer 
que esta nâo seja boa. Nôs nâo 
podemos é hipotecar, como outras o 
fizeram, o futuro do Benfica. Eu 
percebo que os sôcios querem 

campeonatos, taças e o campeonato 
europeu. Sô que isto nunca sera 
possivel se continuarmos a fazer 
gestôes para a frente sem que 
ninguém nos possa acompanhar. Por 
conseguinte, estamos a receber essa 
ma gestâo e espero que os vindouros 
nâo tenham que se lamentar sobre a 
nossa gestâo. 
JMC - Resumidamente, uma vez que 
esta de partida, descreva a sua estadia 
entre nôs. 
JA. - A vivência foi muito boa. Alias, 
eu conheço o Canada porque tenho 
familia aqui e em Montreal. Por 
conseguinte, fomos muito bem 
recebidos por gente que gosta de 
Portugal, do Benfica e nôs 
conseguimos transmitir esta amizade 
que trazemos de Portugal. Sobre o 
que pensamos do futuro, achamos 
que o Benfica tem que ser campeâo 
ou pelo menos que fique numa boa 
classificaçâo para podermos ir às 
competiçôes europeias e que de uma 
vez por todas consiga ver a “luz ao 
furido do tùnel”. Nâo hâ düvida que 
o Dr. Manuel Vilarinho, embora às 
vezes seja criticado por falar menos, 
actua e isso é fundamental. O Dr. 
Manuel Vilarinho e a sua équipa têm 
lutado dia-a-dia para ultrapassar os 
problemas que surgem. Gostaria de 
deixar uma mensagem a todos os 
benfiquistas de Toronto para quando 
forem a Portugal, visitem o estâdio da 
luz, apoiem a sua équipa porque 
todos necessitam dessç apoio do povo 
português. Obrigado por tudo. 
E corn estas palavras de apreço e de 
esperança, os convidados da Casa do 
Benfica de Toronto, Joâo Azevedo e 
Joâo Malheiro, partiram "a correr" 
para o aeroporto internacional de 
Toronto. 
Obrigado pela visita e pela simpatia. 

JMC / Ana Fernandes 
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LeHes com boa vista» 

seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 30, FC Porto - Farense, às 16h00, 
com transmissâo na RTPi. 
Sâbado, dia 1 de Dezembro, às 12h30, Maritimo - 
Sporting, com imagens na SporTV e, às 16K30, 
Salgueiros - Boavista, também corn transmissâo na 
SporTV. 
Domingo, dia 2, às lOhOO, Belenenses - Gil Vicente 
e Varzim - Paços de Ferreira. Depois, às llhOO, Beira 
Mar - Guimaràes e Alverca - Uniâo de Leiria. Mais 
tarde, às 13h00, Benfica - Santa Clara, corn 
transmissâo na SporTV. 
Segunda-feira, dia 3, V. Setübal - Sp. Braga, às 
15h30, corn transmissâo na SporTV.-. 
Porto e Benfica talvez tenham a tarefa mais fâcil 
entre os grandes pois. Sporting e Boavista, podem 
ter viagens complicadas ao Maritimo e ao 
Salgueiros, respectivamente. Sô que, em Futebol, a 
lôgica é uma batata e... tudo pode acontecerî 
Ainda bem, de outra maneira o futebol nào tinha 
gracinha nenhuma. 

JMC 

por um canudo e, os homens do Gil Vicente, 
gritaram: "Canudo, assim nào vale!". Até deu para 
pancadaria... a valer! 
Guimaràes e Setübal, dividiram os pontos num 
jogo muito fraco. 
O Alverca, do Ribatejo, nào se deu bem corn os 
"campinos" do Salgueiros que lhes "fintaram" os 
très pontos da ordem. 
A Uniâo de Leiria tornou "tudo azul" frente ao 
Belenenses, batendo-o, por 3-0. 
No Algarve, o Farense "respirou" de allvio ao bâter 
O Beira Mar, por 1-0. Também no "campo das 
afliçôes", o Paços de Ferreira conseguiu bâter o 
Maritimo, pela margem de 2-1. Em Sâo Miguel, o 

A I Liga estâ intéressante. Os candidates ao titulo 
sâo quatre, dizem os entendidos, e para baixar à 
divisâo inferior temos muitos mais candidates mas, 
quem vai mesmo descer, é muito cedo para 
adivinhar. Os grandes, Benfica e FC Porto, 
ganharam fora, ao Sp. Braga e ao Gil Vicente, 
respectivamente. Os bracarenses viram 3 pontos 

Santa Clara aproveitou a visita do 
Varzim para somar 3 pontos, vencendo- 
o sem remissâo, por 1-0. 
Em Alvalade, o remate final da 12a. 
jornada. Sporting e o Boavista, 
encontraram-se, em jogo de muita 
importâneia para ambos, cada um corn as 

.suas légitimas razôes. 
Os "leôes" afiaram as garras e nâo deram 
tréguas aos homens do Norte. Sporting 2- 
Boavista 0, um resultado juste para os 
"veirde-e-brancos" do Sul, que pôs os 4 
primeiros da tabela classificativa a apenas 

-2 pontos de distâneia uns dos outres. 
Porto e Boavista encabeçam a tabela corn 
25 pontos cada, Benfica isolado em terceiro lugar, 
corn 24 pontos e, o Sporting, em 4o., corn 23 pontos. 
Em terrenes pantanosos, corn 13 pontos e abaixo, 
temos Salgueiros e Santa Clara (13); Alverca e Paços 
de Ferreira (11) e o Varzim, em ultimo, com apenas 
9 pontos. 
Na jornada 13, a da sorte para alguns, temos os 

uira o 
A'T A;- 

RGULHOSO DE SER 

iirHiMiri M I < ■ i 

coin 4 diferentes tipos de cerveja 
todos ao seu gpsto: 

'AINDA UMA 

SAlUIA 
EM CADA CAÏS^ DE CÉRVl^^ 
A PARTIR DO DIA 19 DE NOVEMBRO, 2001. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especias, contacte Bob Roposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

C4 J 0)248-0751 


