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O salâo 
Ambiance Hall, 
em Toronto, 
encheu-se de 
artistas, fami- 
liares e amigos, 
para um almoço 
de convivio e, 
acima de tudo, 
para apreciciçâo e 
apoio ao 
punhado de 
cançôes gravadas 
no album "Amor 
de Artista'2002'. 

^ Pâgina 05 

"Marcha Conva 
a SIDA" 
^ Pâgina 02 

Domingo, dia 22 
de Setembro na 
Câmara Municipal 
de Toronto. 

Fernanda da Silva e Humberto Carolo 

LeixSes espanta 
a Eurepa 
O Leixôes manteve "vivo" o sonho de seguir em 

frente na Taça UEFA, ao veneer os gregos do 

PAOK Salônica por 2-1, num encontro, da 

primeira "mao" da primeira eliminatoria, em 

que nunca deixou transparecer o escalâo que 

ocupa. 
^ Pagina 28 

0 açoriano que "acabou" 
com a mafia nos EUA 
Tony Cabral, residente hâ 40 anos nos EUA, mandou 
para a cadeia, ao serviço do FBI, o corrupto mayor da 
cidade de Providence, estado de Rhoad Island ^ Pâeina 2 
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sem vertebras 

Sua Santidade o Papajoâo Paulo II 
recebeu a riquissima equipa de futebol 
do Real Madrid, na sua residência de 
campo, onde a abençoou. 
Para uma visita ao Papa e para receber 
a sua bençâo nâo sâo necessârias 
muitas razôes, basta a felicidade de o 
ver, falar-lhe e ouvir as suas palavras de 
bom conselheiro. 
-O desporto é uma escola de virtudes!- 
Sentenciou o Papajoâo Paulo II, recor- 
dando a voz do Povo, na altura em que 
recebeu os dirigentes, técnicos e atletas 
do Real Madrid. 
Todos ouviram e concordaram. Mas, 
virtudes ao preço que o Real Madrid 
paga, nem dâ para pensar assim. Hoje, o 
mais importante é procurar justificar os 
inimaginâveis ordenados que auferem e 
detxar para altura oportuna (?) as virtudes! 
Pouco depuis, ouvi na FPtv-SIC, as 
noticias do desporto e apreciei as "vir- 
tudes" de um responsâvel do Nacional 
da Madeira, do treinador do Moreirense 
e do présidente do FC Porto, Pinto da 

Costa... 
Espero que o Santo Padre nâo tenha 
ouvido tanto "palavriado" de trazer por 
casa e para impressionar os locais. 
E de bradar aos céus! 
O Santo Padre, na sua bondade infinita, 
ainda crê "na escola de virtudes" (eu 
também) e mantém as portas abertas 
até aos profissionalôes do futebol 
europeu. 
Bom, por outro lado, também espero 
que o Santo Padre nâo tenha dado uma 
bençâo muito "catôlica" aos jogadores 
do Real Madrid. 
Jâ viram o que serâo eles abençoados? 
Sem bençâo jâ sâo os melhores "diabos 
â solta" do mundo... 
Era preferivel a bençâo aos bébés do 
Leixôes que, por meia-tijela de ordena- 
do, jâ ganharam "uns tostôes" na Taça 
UEFA, à custa do PAOK da Grécia. 
Estes é que sâo merecedores de bençâos 
e da nossa gratidâo. Nâo acham? 

JMC 

Tu CO Tu LO corn os leitores 

Olâ, bons companheirosi 

Nâo vos vou falar mais no bom tempo, pode dar 
azar. Jâ cheira a chuva. Estou a alinhavar estas 
linhas, sexta-feira, dia 13. Lagarto, lagarto (até o 
Sporting teve azar)... 
Assim, vamos saudar tudo e todos e, ao mesmo 
tempo, oferecer-vos alguns acontecimentos que 
poderâo interessar â maioria. Por exemplo, para 
aqueles que nâo conseguem fugir ao vicio da bebida, 
podem e devem entrar em contacto corn o Joe 
Pimentel, coordenador do Grupo Português dos 
Alcoôlicos Anônimos, pelo telefone: 416 538-9105. 
E importante que possam viver sem o vicio da 
bebida, um vicio que tanto mal faz aos prôprios, 
aos sens familiares e amigos. Podem telefonar sem 
receios. Sigilio absoluto. Aproveitem. 

Fernanda da Silva e Humberto Carolo, ligados às 
Agências VIVER e ACT -com o apoio da 
ACAPO/Coligaçâo de Lingua Portuguesa Contra 
a SIDA/AIDS-, apelaram na CIRV-fm e na FPtv, à 
Comunidade Portuguesa para que participe na 
"Marcha Contra a SIDA", Domingo, dia 22, corn 
concentraçâo na Câmara Municipal de Toronto. 
Informaçôes: 416 340-8484, Extensôes 242 e 290, 
ou www.aidswalktoronto.org 
Fernanda da Silva estarâ também na Dufferin 
Mail, todos os dias, para informar tudo o que 

necessitarem saber quanto à doença SIDA/AIDS, 
apoios governamentais, prevençâo, testes e conselhos, 
e inscriçôes para a Marcha Contra a SIDA- 
AIDSWALK TORONTO, Domingo, dia 22 de 
Setembro. Caminhe em solidariedade. Pelos que 
sofrem e por aqueles que poderâo vir a sofrer. 

O Centro de Divulgaçâo Açoriana no Canadâ 
realiza o "16°. Ciclo de Cultura Açoriana", de 23 
de Setembro a 01 de Outubro, intitulado 
AÇORES-UM ROSÂRIO DE TRADIÇÔES. 
Como vem sendo habituai, o 16”. Ciclo de 
Cultura Açoriana terâ lugar na sede-social do 
Lusitânia de Toronto. Desta feita, vêm représentantes 

de todas as ilhas dos Açores e, também, das 
Comunidades dos EUA, Continente português e 
Canadâ. 
Info: 905 2798368, ou E-mail: azorean@echo-on.net 
Nâo faltem. 

Ainda a propôsito de semanas culturais, saudamos 
também a "XVIII Semana Cultural Alentejana", 
que irâ ter lugar de 18 a 26 de Outubro de 2002, 
na sede-social da Casa do Alentejo, em Toronto. 
Quando se trata de cultura, as semanas nunca sâo 
demais. 
Info: 416 537-7766. 

Em Oakville, nos dias 28 e 29 de Setembro, a 
Parôquia de Sâo José realiza a festa "Farmers 
Festival", em Honra de Sâo Miguel Arcanjo. 
Entre muitas actividades, no Sâbado, às 
15h00, terâ lugar o Cortejo de Oferendas, corn 
acompanhamento de Rancho Folclôrico. 
No Domingo, missa festiva ao meio-dia, corn 
sermâo de Monsenhor Eduardo Resendes, seguido 
de Procissâo e festa. 
Informaçôes corn José Câmara: 905 847-9846. 

Muito por onde escolher. 
Decidam-se e até para a semana. 

JMC 
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“Corrida contra o cancro da mania” do CISC 
CANADIAN BREAST CANCER FOUNDATION 

CIBC RUN 
for the 

Domingo, 6 de Outubro de 2002 

Pelo 11° ano consécutive, a campanha 
“Correr para uma cura” do CIBC vai 
reunir milhares de participantes para 
angariar fundos contra o cancro da 
marna. O objective desta campanha 
é poder alertar as mulheres para o 
cancro da marna, ao mesmo tempo 
que se procura uma cura para esta 
doença. Alguns factos sobre o cancro 
da marna: 
Uma média de 20.500 mulheres cana- 
dianas serâo diagnosticadas corn can- 
cro da marna em 2002, 5.400 mor- 
rerâo. 
O cancro da marna représenta cerca 
de 30.6% dos cancres no Canada e é o 
mais frequentemente diagnosticado 
nas mulheres. 
21% dos cases de cancro da marna 
ocorrem nas mu-lheres corn menos de 
50 anos, 47% em mulheres corn 

idades compreendidas entre os 50 e 
os 69 anos e 32% em mulheres corn 
mais de 70 anos. 
A detecçào de um cancro na fase ini- 
cial poderâ prolongar a vida da mu- 
Iher em 81%. A detecçào na fase 
inicial significa reconhecer os 
sintomas e adoptar o método das 
très fases: exame mensal à marna 

(BSE); exame anual efectuado pelo médi- 
co de familia; mamografia conforme a 
idade ou risco de contrair cancro. 
O cancro da marna também pode 
afectar o homem, embora seja 
muito rare. Uma média de 140 
homens no Canada serâo diagnosti- 
cados corn cancro da marna em 
2002 e 40 virào a falecer. 

Uma pesquisa feita pelo grupo 
Canadiano de Pesquisa do Cancro 
da Marna sugere que a actividade 
fisica diâria poderâ reduzir o risco 
do cancro da marna entre 30 a 40%. 
Alguns factures considerados de 
risco para o cancro da marna sào: 
ser mulher; envelhecimento; ocor- 
rêneia de cancro de marna na 
familia (mâe, irmà, filha...); biôpsia 
feita à marna; inicio do ciclo mens- 
trual antes dos 12 anos; mulheres 
sem filhos ou que deram à luz o 
primeiro filho depois dos 30 anos; 
abuso de bebidas alcoolicas (entre 2 
e 5 bebidas por dia). 
Mais informaçôes sobre este cancro c 
ou a “Corrida pela Cura” poderâo 
ser obtidas através da pagina da 
internet: 
www.CIBCRunForTheCure.com 

Endividamento das famflias portuguesas 
atinge 96% do seu rendimento 
o endividamento das familias por- 
tuguesas aumentou no ano passado 
para 96 por cento do total dos sens 
rendimentos, révéla o relatôrio anual 
de 2001 do Banco de Portugal, divul- 
gado esta semana. 
Apesar do abrandamento verificado 

na concessâo de crédite, o endivida- 
mento das familias portuguesas (divi- 
da total face ao rendimento total) au- 
mentou quatre pontes percentuais 
entre 2000 e 2001, référé a instituiçào. 
O Banco de Portugal esclarece que 
este aumento résulta do facto do 

lilllli'IllIIHS 
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crédite bancârio a particulares ter au- 
mentado 10,4 por cento em 2001, en- 
quanto o rendimento disponivel das 
familias aumentou apenas 6,4 por 
cento. 
Tendo em conta estes valores, o 
Banco de Portugal référé que a taxa 
de esforço dos particulares para paga- 
mento das dividas (o pagamento da 
divida e Juros face ao rendimento 
disponivel) tenha voltado a crescer 
em 2001, situando-se actualmente nos 
20 por cento do rendimento das 
familias. 
Em termes concretes, a instituiçào 
liderada por Vitor Constâncio adi- 
anta que os juros pages pelas familias 
portuguesas representaram 6,2 por 
cento do seu rendimento disponivel 
no ano passado, contra 5,2 por cento 
em 2000 e 4,3 por cento em 1999. 
A taxa de esforço é inferior à taxa de 
endividamento, uma vez que a 
grande parte dos empréstimos sâo 
amortizados a longo prazo, como é o 
caso da habitaçâo, que no final do 
ano passado representava mais de très 

quartos do crédite a particulares. 
O relatôrio divulgado adianta, 
porém, que o crédite a particulares 
sofreu uma desaceleraçâo durante o 
ano de 2001, tendo crescido apenas 
10,4 por cento, contra o aumento 21,2 
por cento registado no ano anterior. 
O Banco de Portugal destaca o facto 
do abrandamento ter sido mais pro- 
nunciado no crédite para outres fins 
que nào o da habitaçâo, que passou 
de um aumento de 24,1 por cento reg- 
istado em Dezembro de 2000, para 
uns modestes 2,8 por cento no final 
de 2001. Por seu lado, o aumento do 
crédite à compra de casa prôpria, que 
em 2000 fora 20,3 por cento, ficou-se 
pelos 13,1 por cento, d 
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Festa de Santa Cecilia em Brampten 
A Banda Lira Portuguesa de 
Brampton realizou a sua anual festa em 
Honra de Santa Cecilia, Padroeira dos 
Müsicos. 
O fim-de-semana chuvoso ensombrou 
um pouco o arraial mas nao arrefeceu 

os ânimos de ninguém. A Banda tocou, 
os casais dançaram, os comes-e-bebes 
desapareceram e Santa Cecilia foi ho- 
menageada. Uma festa que sempre 
cativou os portugueses, um convivio 
que permite à Banda Lira de Brampton 

’ J^Uéns Ugadùf à Banda 
Lira At Bmmptan, 

. respaofâvtis peta x>enda 
\ dt nrtigas $ r^oi. 

RspinisaveU da Banda Lira de 
Bramplun, nri rnmpnnhia do artuta 

I nnviaddo, Derio Cionçalres. 

recolher alguns dolares para instru- 
mentos e fardamentos novos. E a lei da 
vida. 
De louvar o esforço dos responsâveis da 
Banda, Mestre e müsicos, pelo trabalho 
desenvolvido e pela escola de müsica 

que mantêm. 
As bandas musicals sâo sempre escola 
de müsica e de virtudes. 
Nunca é demais agradecer-lhes e pedir- 
Ihes que continuem a sua marcha de 
bem fazer e divertir. 

JMC 

"Dia do Socio" 
no CCPM 
Decorreu na acolhedora sala de 
festas do Centro Cultural 
Português de Mississauga, o Baile 
do Sôcio, corn a presença do con- 
junto musical "Português Suave". 
Uma festa animada que serviu de 
homenagem aos sôcios da colec- 
tividade, neste inicio de temporada 
festiva. 
O Présidente, Gilberto Moniz, 
saudou todos e referiu as varias 

festas que iriam ter lugar naque- 
la espaçosa e bonita sala dos por- 
tugueses de Mississauga 
(Streetsville). Destaque para a 
cozinha do clube: agora, com co- 
zinheiro profissional, corn 
serviço de jantares e petiscos 
todas as semanas. 
O "CCPM", cada vez mais, uma 
casa portuguesa ao serviço dos 
portugueses e seus convidados. m 

O Governo Regional dos 
Açores esta a entregar, no caso 
de habitaçôes arrendadas, duas 
casas novas por cada uma des- 
truida no sismo que afectou a 
Regiâo hâ quatro anos. O se- 
manârio «Éxpresso» afirma 
que, no total, registam-se 263 
casos de duplicaçâo que repre- 
sentam um custo acrescido de 
15 milhôes de euros. Apesar do 
arrendamento nâo ser muito 
frequente no meio rural açoria- 
no, a verdade é que cerca de 10% 
do total de habitaçôes si- 
nistradas estavam arrendadas 
por altura do sismo de 1998. 

Como a legislaçâo que régula o 
processo de reconstruçâo nas 
ilhas do Faial, Pico e Sâo Jorge 
prevê que, no caso de arrenda- 
mento, tanto os proprietârios da 
habitaçâo sinistrada como os 
desalojados podem recorrer as 
ajudas do Governo Regional, os 
263 casos passaram a ser 526. 
«A generosidade» do legislador 
fez, de senhorios e inquilinos 
das habitaçôes destruidas, si- 
nistrados e beneficiârios das 
ajudas governamentais. O arti- 
go 7° do decreto legislativo re- 
gional, aprovado em 1998 pela 
oposiçâo (PSD, PP e CDU) e 

corn o voto contra do PS, 
equiparou proprietârios, arren- 
datârios e comodatârios. Deste 
modo, a alteraçâo â proposta do 
Governo obrigou a Regiâo a as- 
sumir a reconstruçâo ou reabili- 
taçào de cerca de 90% das casas 
afectadas pelo sismo, ou seja, 
2801 habitaçôes das 3179 
familias sinistradas. O sismo 
afectou 70% do parque habita- 
cional do Faial. O Governo jâ 
gastou 80 milhôes de euros, mas 
ainda faltam mais de 130 mi- 
lhôes. A «duplicaçâo» é uma das 
razôes para os custos da recons- 
truçâo terem disparado. EI 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 
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Amor de Artista'2002 um grande encontre 
O salâo Ambiance Hall, em Toronto, 
encheu-se de artistas familiares e ami- 
gos, para um almoço de convivio e, 
acima de tudo, para apreciaçâo e 
apoio ao punhado de cançôes 
gravadas no album "Amor de 
Artista'2002'. 
Desde o almoço ao espectâculo, pas- 
sando pelo som e luz, tudo correu 
bem. Ainda bem. Conhecemos per- 
feitamente as responsabilidades e difi- 
culdades para pôr de pé um espec- 
tâculo da envergadura do "Amor de 
Artista'2002". Estâo de parabéns os 
manos Joe (Concord Furniture de 
Toronto) e John Furtado (Medi-Place 
Pharmacy) que, como muitos recor- 
dam, tiveram entre 1969 e 1979, o 
conjunto musical Venus, um grupo 
constituido por John e Joe Furtado, 
Nelson Câmara e John Ferreira, 
ainda hoje juntos nesta cruzada de 
bem fazer a favor dos artistas comu- 
nitârios. 
Joe Furtado recordou-nos; "Quando 
terminâmos corn o conjunto Venus, e 

enveredâmos pelo comércio, o meu 
irmâo John disse que, se tivéssemos 
êxito no negôcio, iriamos ajudar os 
artistas jovens da comunidade... 

Assim, aconteceu, e câ estamos a aju- 
dar dentro das nossas possibilidades!". 
Bonito e digno de registo. 
No campo musical, Nelson e John 

Desfilaram no bem ornamentado 
palco. Misty, Nelson Câmara, Mikâ, 
Miguel Cordeiro, Diane Campos, 
Fuciana Machado, Fuiz Bonanza, 

Ferreira sâo os habituais responsâveis, 
na direcçâo de espectâculos impôe-se 
a Misty e, na gerência dos recursos 
artisticos, Fiberal do Couto. Uma 
équipa afinada e corn bons volun- 
târios. 
Séria injusto da nossa parte destacar- 
mos esta ou aquela voz, uma vez que 
foi a apresentaçào de todas as cantigas 
por todos os artistas da casa. Assim, sô 
o püblico présenté, neste caso, pode -e 
soube corn certeza- distinguir quem se 
salientou, de quem mais gostou. 

Gilberto Pancini, Nancy Costa, Mano 
Belmonte, Lindsay Moita, Porfirio 
Ribeiro, Jessica Amaro, John Ferreira 
e Luis Gomes. Houve actuaçôes de 
grupos de bailarinos e bailarinas, ple- 
nas de sucesso e beleza estética. Corn 
a Misty ao comando, a dança nunca 
poderia faltar! 
O som e a luz estiveram a cargo de 
Sound's Good Productions. 
A todos, as nossas felicitaçôes. 

JMC 

Fotos; Danny Custôdio 
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2\ Semana Cultural da Casa das Belras 
Estivémos présentes na Conferência 
de Imprensa que a Direcçâo da Casa 
das Beiras realizou para apresentaçâo 
do Programa da 2a. Semana Cultural 
da Casa das Beiras. 
Présentes na Conferência de 
Imprensa, Antonio Santos-Presidente; 
Bernardino Nascimento-Presidente 
da Assembleia Geral e Albino Dias- 
Vice-Presidente, e alguns mais direc- 
tores. Com estes responsâveis tam- 
bém visitâmos as intalaçôes onde 
apreciâmos as obras em curso, va- 
garosas mas no bom caminho, e ainda 
alguns arranjos que irâo permitir 
montar uma "Vila Beirâ" para ex- 
posiçâo e apoio à Semana Cultural. 
-Precisamos de mais gente para tra- 
balhar e dar novas ideias.-Disse o 
présidente Antonio Santos, afirman- 
do a seguin- Nos nâo tencionamos 
abandonar a Casa das Beiras mas pre- 
cisamos de sangue novo, gente que 
ocupe os nossos lugares por uns tem- 
pos de modo a que descansemos um 
pouco. Isto nâo mata mas cansa...- 
Opiniâo que foi apoiada pelos 
restantes companheiros. 
Entretanto apurâmes de que o PRO- 
GRAMA, bem elaborado, oferece aos 
interessados muito por onde escolher, 
entre 21 e 28 de Setembro. 
-Sâbado, 21: Cerimônia de abertura 
ao meio-dia corn um copo d'âgua a 
cargo de Europa Catering, o mesmo 
acontecendo corn o jantar. Actuam, 
neste dia dedicado à Beira Alta e a 

Sâo Mateus, Nancy Costa e, os 
Castiços, vindos de Portugal. 
-Domingo, 22: Dia do Teatro, a cargo 
da Associaçâo Democrâtica. Pescada 
Frita e Arroz de Tomate ao almoço e, 
ao jantar, Febras à Moda das Beiras. 
-Segunda-Feira, 23: Dia da Beira 
Baixa, corn actuaçôes de Profirio 
Ribeiro. Almoço de Trutas Grelhadas 
e, ao jantar, Arroz de Feijâo corn 
Entremeada Grelhada. 
-Terça-Feira, 24: Dia das Romeiras, 
corn Cantigas ao Desafio pelos 
Castiços & Amigos. Ao almoço 
Feijoada e, ao jantar, as saborosas 
Iscas de Figado. 

Quarta-Feira, dia 25: Noite de 
Folclore, corn os Ranchos, Académico 
de Viseu, Amigos de Peniche, As 
Tricanas e Clube Português de 
Mississauga. Ao almoço terâo 
Caldeirada de Cabrito e, ao jantar, 
Coelho â Caçador. 
-Quinta-Feira, dia 26: Dia da 
Juventude, corn a apresentaçâo da 
Tuna Universitâria dos Engenheiros 
do Porto. Rancho â Viseu para o al- 
moço e, â noite, Jardineira. 
Sexta-Feira, dia 27: Grande Noite do 
Fado, corn Guida Figueira e 
Humberto Silva, acompanhadbs por 
Januârio Araüjo e Gabriel Teves. 
Consta que a rapaziada da Tuna do 
Porto vai dar uma "mâozinha" ao 
fado... 
-Sâbado, dia 28: Dia da Beira Litoral, 
com actuaçôes dos Searas de Portugal 
e Os Castiços. Feijâo Frade ao almoço 
e, ao jantar, um especial de Europa 
Catering. 
Saliente-se que, todos os dias, poderâo 
corner Enguias, bifes, sandes, etc. 
De 21 a 28 de Setembro, visitem a 
sede da Casa das Beiras onde ira 
decorrer a 2a. Semana Cultural da 
Casa das Beiras, no 34 Caledonia 
Road, a norte da St. Clair, em 
Toronto. 
Para informaçôes: 416 604-1125 
Vâ e leve um amigo de outra comu- 
nidade. E preciso que nos conheçam 
melhor! 

JMC 

16". Cicio 
de Culture 
Açoriaua 
em Toronto 
o Centro de Divulgaçâo 
Açoriana no Canadâ realiza pela 
16a. vez o CICLO DE CUL- 
TURA AÇORIANA. em 
Toronto, com abertura oficial no 
dia 23 de Setembro, Segunda- 
Feira, às I9h30, na sede-social do 
Sport Club Lusitania, no 103 
Ossington Ave., em Toronto. 
Présenté na abertura, o lider do 
grupo parlamentar do PSD- 
Açores, na Assembleia Municipal 
de Ponta Delgada, Jorge do 
Nascimento Cabrai. O parlamen- 
tar açoriano Ira proferir uma 
palestra subordinada ao titulo, 
'Testas do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres - As recomendaçôes 
de Casülho", 
No final da abertura do 16°, Cicio 
de Cultura Açoriana, sera servido 
um "Ananas de Honra", por gen- 
tileza da Direcçâo Regional do 
Comérçio e Indûstria dos Açores. 
Informaçôes; 905 279-8368. 
O 16° Cicio de Cultura Açoriana 
que se inicia no dia 23, terminarâ 
na Terça-Feira, dia 01 de 
Outubro. 

C3 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 

Hüfiàm Dowtftgoô WMuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauga 

Dia 
21 do Setembro 

Baiie 
come 

Conjunto Tabii 

INFO: 905-286-1311 

Visite Horacio Domingos Wholesale Meats Ltd., nas 
novas instalaçôes, situadas no 3249 Lenworth Drive, 

Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

Horacio Domingos, um amigo sempre à mao! 

m 

KrÆûZdcLû ^^^omlngos 
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Igreja de Santa Maria 
150 anos ao serviço dos catolicos 
A Igreja de Santa Maria -St. Mary's 
Parish, em Toronto, situada no 
Portugal Square (na zona da Bathurst 
e Adelaide), onde os luso-canadianos - 
particularmente oriundos dos Açores- 
e sens amigos se concentram em maior 
numéro por altura das lestas em 
Honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, esta a comemorar 150 anos 
de existência. 
Desde 1965 que, dada a grande con- 
centraçâo de portugueses, começou a 
ser ministrada a Missa em português 
na Igreja de Santa Maria, uma das 
mais antigas da Arquidiocese de 
Toronto. Desde essa altura, corn o es- 
tatuto de administradores, passaram 
pela Igreja de Santa Maria os Padres 
Alberto Cunha e Antonio Arruda 
Viveiros. Para substituir o Padre 
Viveiros, foi nomeado -jâ como 

Pastor- o Padre Libôrio Tavares que 
iniciou o seu münus sacerdotal no 
dia 7 de Outubro de 1982. 
No dia 29 de Setembro de 2002, a 
Igreja de Santa Maria vai celebrar o 
seu 150°. Aniversârio. A Missa 
Solene vai decorrer às 14h00, corn a 
participaçào do Cardeal Arcebispo de 
Toronto, Aloysius Ambrosic, e do 
Bispo Nicola de Angelis. 
A festa para comemorar os 150 anos da 
Igreja de Santa Maria e os sens 150 
anos de serviço às comunidades, vai 
dar que falar. 
O Padre Libôrio Tavares convida 
todos os Paroquianos e seus amigos, a 
associarem-se aos festejos. 
Informaçôes: 416 703-2326. 
Dia 29 de Setembro nâo faltem na 
Igreja de Santa Maria, na Portugal 
Square, em Toronto, m 

Uma em cada dez balizas testadas pela APSI 
cam, constituinde perigo para as crianças 
Uma em cada dez balizas testadas 
pela Associaçâo para a Promoçâo 
da Segurança Infantil (APSI) em es- 
colas e campos de jogos cedeu a 
pesos, constituindo um perigo para 
as crianças. 
Um estudo da APSI sobre as 
condiçôes de segurança das balizas, 
divulgado em Lisboa, révéla que 

num total de 300 balizas analisadas 
em Portugal continental e Açores 
observaram-se balizas soltas e corn 
fixaçôes degradadas e desade- 
quadas que também caem se uma 
criança se pendurar. 
Nos ùltimos dois anos, ocorreram 
em Portugal vârios acidentes devi- 
do à queda de balizas, entre os 

quais cinco mortais, pelo que a 
APSI foi verificar no terreno se as 
balizas utilizadas no meio escolar e 
recreativo oferecem condiçôes mini- 
mas de segurança. 
A associaçâo apresentou igual- 
mente um teste de estabilidade a 
uma baliza na Escola Secundaria de 
Gil Vicente, em Lisboa, E 

Canada’s Permanent 
Resident Card 

For information or application kits; 

1 800 255-4541 
TTY/TDD: 1 888 576-8502 

www.cic.gc.ca 

Canada 

What You Should Know 

A New Permanent Resident Card: A more secure 

and durable proof of residency card for permanent 

residents (landed immigrants) living in Canada is one 

feature of Canada’s new Immigration and Refugee 

Protection Act. This tamper-resistant card replaces the 

paper document (IMM 1000) for travel purposes. 

Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent residents” are people 

who have applied and been accepted to live in Canada. Permanent residents travelling outside 

of Canada as of December 31,2003 will need this card to re-enter Canada. Canadian citizens 

are not eligible for the Permanent Resident Card. 

Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian citizens are 

encouraged to apply for their citizenship. 

4^ When To Apply For Your Permanent Resident Card: Applications are now available. 

They will be processed based on the year you became a permanent resident of Canada. 

Check the chart below to see in which month you should apply. For example, if your year of 

landing as a permanent resident was 1998, you should submit your application in May 2003. 

There is no need to apply earlier. 

YEAR OF LANDING WHEN TO SUBMIT YOUR APPLICATION 

2002 October 1 5 to November 30, 2002 

2001 December to February 2003 

2000 March & April 2003 

1996 - 1999 May 2003 

1992 - 1995 June 2003 

1988 - 1991 July 2003 

1980 - 1987 August 2003 

1973 - 1979 September 2003 

Before 1 973 ANYTIME after October 2002 
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A Desintoxicaçâo 
A desintoxicaçâo é a cura terpêutica, 
que em primeiro lugar se instala em 
qualquer tratamento pelos métodos 
naturais e uma das principais armas 
de que se serve a Naturopatia para 
combater qualquer doença ou distür- 
bio do corpo humano. 
A desintoxicaçâo é aplicada a qual- 
quer paciente, seja quai for o seu 
problema, a limpeza dos tecidos, dos 
ôrgâos e do corpo em gérai é uma 
necessidade absoluta, que tem de ser 
encarada logo à partida para a insta- 
laçâo de qualquer piano de tratamento 
que vise ultrapassar situaçôes de 
saùde, quer estas sejam de carâcter 
agudo O crônico. 
Q^uando a terapêutica natural 
preserve para as doenças agudas o 
repouso, o jejum ou dieta liquida, o 
sono reparador ou normal e o ar 
puro, recomendarâ para os distürbios 
ou doenças crônicas ou degenerati- 
vas, a trototerapia que quer dizer, 
tratamento através de uma alimen- 
taçâo adequada e especifica, 
começando pelas chamadas curas de 
desintoxicaçâo. 
As curas de desintoxicaçâo com- 
preenderm cerca de uma dùzia de 
procedimentos que tem por finali- 
dade limpar os sistemas ou conjunto 
de ôrgâos que compôe o corpo 
humano, no sentido de lhe criar 
condiçôes para as chamadas curas de 
revitalizaçâo e finalmente para o equi- 
librio gérai de todo o organisme, ou 
seja, a condiçâo de saüde. 
Sâo consideradas curas de desintoxi- 
caçâo O jejum absolute, o jejum miti- 
gado ou simples, o regime autolitico, 
a cura pelos sûmes de frutas ou de 
végétais, a cura pelas frutas, a cura 
pelas frutas e saladas, a cura pelas fru- 
tas e farinhas intégrais, a cura pelo 
puré de frutas e leite pelas uvas, a 
cura pelo limâo, etc., sâo conside- 
radas curas de limpeza do organisme 
através do seu sistema digestive, 
Qualquer tratamento que nâo se 
baseie num regime dietético adequado 
estâ, logo à partida, condenado uma e 
simplesmente ao puro fracasse. 
O tratamento dos sintomas corn 
medicamentos quimicos (fârmacos) 
ou outre qualquer meio repressive é, 
Tiâo sô insuficiente, como provocarâ 

efeitos secondaries, atacando outres 
ôrgâos, camuflando sintomas ou 
transportando para esses ôrgâos 
sobrecargas tôxicas que por sua vez 
darâo origem a novos problemas e 
complicaçôes dos sistemas e sempre 
do organisme, em gérai. Porque como 
define uma das leis da naturopatia a 
doença é sempre gérai e nâo local. 
O verdadeiro caminho para o resta- 
belecimento integral da saùde, princi- 
palmente nos doentes crônicos, nâo 
se compadece corn a aplicaçâo de 
tratamentos repressivos de sintomas, 
mas sim corn a aplicaçâo dos chama- 
des métodos naturais e seus processes 
de terapêutica biolôgica entre os 
quais estâ, em primeiro lugar, a 
“desintoxicaçâo”, que combatam 
essencialmente as causas da doença e 
nâo os efeitos, que melhorem as defesas 
do organisme, através das suas 
reacçôes curativas facilitem a elimi- 
naçâo (desintoxicaçâo) - através dos 
emunctôrios (portas de saida), ou 
sejam a pele, os rins, os pulmôes e os 
intestines - das substâneias môrbidas 
que sobrecarregam, o organisme e 
que sâo afinal a causa principal de 
muitas doenças. 
A vida do dia-a-dia é uma intoxicaçâo 
permanente. A poluiçâo atmosférico 
e alimentar à base de alimentes 
desnaturados, preparados e cultivados 
sob a aeçâo de poderosos quimicos e 
hormonais, os prazeres de uma mesa 
refinada sem temperança, a falta de 
exercicio fisico especialmente depois 
de uma certa idade, as preocupaçôes 
e emoçôes de varia natureza a falta 
de repouso adequado, as noitadas os 
excesses e os devertimentos préjudici- 
ais, os vicies do alcool, do tabaco, do 
café e das drogas incluindo os exces- 
ses de medicamentaçâo fârmaca, 
enfim tudo isto vai minando pouco a 
pouco a saüde, esgotando as energias, 
baixando as defesas e intoxicando 
todo o organisme, preparando assim 
o terreno que darâ origem as mais 
diversas doenças. 
Qualquer doença aguda é uma 
reaeçâo natural mais ou menos vio- 
lência do organisme contra a acumu- 
laçâo de toxinas acima do limite de 
tolerância é como que um aviso ou 
uma chamada de atençâo que algo vai 

Aceitamos encomendas, 
com especiais üodos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost;elet;as, 
galinha grelhada na 
braaa e no eapeto, 
saladas e muit:a mais. 

Ao serviço da comunidade 

6 DIAS POR SEMAHA PAS 10AM-8PM * FECHADO A 2^ mBA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, 
Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 905-829-8395 

Manuel R.C. 

Melo, N.D. 

Naturôlogo - 

vice-presidente do 
Colégîo Português 
dos Naturopatas. 

mal e que deve ser imediatamente 
atendido e resolvido de acordo corn 
os principais naturais. 
Desintoxicar e limpar sâo as palavras de 
ordem, cada vez mais sâo concebidos 
métodos de limpeza do organisme, 
mas principalmente dos côlons. As 
companhias que se dedicam à 
preparaçâo de suplementos naturais, 
entraram numa competiçâo desmedida, 
cada uma tenta ultrapassar a prece- 
dente corn O produto que julga ser o 
melhor ou o mais adequado. Na 
realidade, esta preocupaçâo apenas 
vem demonstrar a veracidade dos 
nossos métodos. Para os naturôlogos 
hâ muito que a desintoxicaçâo é a 
preocupaçâo primeira das curas pelos 
métodos naturais. A limpeza 
através dos emunctôrios entre os 
quais o intestine grosso “côlons”, tem 
uma aeçâo prépondérante é a base da 
chamada hidroterapia interna ou 
“hidroeôlon”. Os clâssicos clisteres 
que desempenhavam uma higiéne 
periôdica dos côlons, foi abandonada 
e considerada nâo oportuna pela 
medicina convencional levando as 
pessoas a descurar um efectivo meio 
de desintoxicaçâo e limpeza do sis- 
tema digestive que corn a troterapia 
desempenhava relevante papel na 
manutençâo do estado de vitalidade 
das pessoas. Portante, a desintoxi- 
caçâo é fundamental, tâo necessâria 
como O pâo para a boca. Todos nôs 
periodicamente devemos procéder a 
uma cura de desintoxicaçâo pelo 
menos quatre vezes no ano, ou seja, 
coincidindo corn as estaçôes, utilizando 
as mais adequadas para as chamadas 
curas através da dietoterapia dos 
sûmes. O verâo corn os seus 
périodes de férias, a abundâneia das 
frutas sumarentas, a oportunidade de 
disfrutar dos banhos de sol e de âgua 
dos rios, lagos ou do oceano. No 
entanto, as curas de desintoxicaçâo 
se podem fazer durante todo o ano, 
criando condiçôes propicias para tal. 
A Ervanâria Victoria estâ ultimando 
as obras na sua clinica de bioterapias, 
que funcionarâ no mesmo edificio 
“cave”, onde poderâ encontrar um 
ginâsio para reeuperaçâo e treino 
cardio-vascular, banhos calôricos de 
desintoxicaçâo “sauna e vapor”, 
salas para massagem, reflexologia, 
acupuntura, chiroprâtica e trata- 
mentos à base de argila e lamas 
medicinais. Enfim, a comunidade 
portuguesa de Toronto, ficarâ corn 
uma estrutura especializada nos trata- 
mentos ou curas de desintoxicaçâo e 
fisioterapia pelos métodos naturais da 
quai se poderâ orgulhar e congratular. 
Aproveite este louvâvel investimento 
de um conceituado patricio das 
nossas ilhas. ta 

Minisiro da 
Saùde garante 
quenâefaltarâo 
medicamentos 
nemcederàa 
pressées 

Ministro da Saùde, Luis Filipe Pereira 

O ministro da Saüde assegurou 
que os medicamentos nâo vâo 
faltar nos hospitals, ao contrârio 
do cenârio traçado pela indùstria 
farmacêutica, que ameaçou corn 
essa possibiiidade se as dividas 
nâo forem saldadas. 
Luis Filipe Pereira, que participou 
na sessâo de abertura das jornadas 
"Novas Politicas de Saüde", que 
decorreu na Universidade 
Lusôfona, em Lisboa, esclareceu 
a comunicaçâo social sobre a 
resposta da indùstria farmacêutica 
às opçôes politicas na area do 
medicamento, 
O ministro lamentou mesmo o 
"timing" escolhido - dias depois 
de o Conselho de Ministros 
aprovar um "pacote" de medidas 
nesta area-, uma vez que a 
questâo das dividas dos hospitais 
à indùstria farmacêutica "nâo é 
de hoje". 
"A indùstria farmacêutica sabe 
perfeitamente que foi incluida no 
orçamenlo rectificativo uma 
verba para pagaraento das divi- 
das de 2001", no total de 550 
milhôes de euros. 
Em relaçâo aos restantes 75 
milhôes de euros em divida. Luis 
Filipe Pereira anunciou que o 
governo vai fazer "um esforço" no 
sentido de liquidât este montante, 
até porque existe uma directiva 
comunitâria que nâo permite 
atrasos superiores a ÜO dias. 
Actualmente, a divida dos hospitais 
portugueses aos laboratôrios 
farmacêuticos esta a ser paga 
corn atrasos superiores a um ano, 
segundo anunciou o présidente 
da Associaçâo Portuguesa da 
Indùstria Farmacêutica 
(Apifarma), Gomes Esteves. 
Luis Filipe Pereira assegurou que 
a posiçâo da indùstria nâo vai 
fazer rétrocéder o governo nas 
suas intençôes nesta area. Ou 
seja, os preços de referêneia e a 
prescriçâo por Denominaçao 
Comum Internacional (DCI) - os 
pontos mais sensiveis e contesta- 
dos pela Apifarma - vâo mesmo 
avançar. ta 
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MNE fala em operaçâo de retina 
Tudo indica que o Acordo das Lajes 
foi violado e que o Estado Poftuguês 
foi posto perante um facto consuma- 
do no que toca à utilizaçâo da Base 
das Lajes e do espaço aéreo por- 
tuguês por parte dos EUA, visando 
uma eventual intervençâo militar 
contra o Traque. 
Apôs noticias vindas a püblico na co- 
municaçâo social, o ministério dos 
Negôcios Estrangeiros "confirmou" 
através da Lusa ter recebido recente- 
mente um pedido dos EUA para uti- 
lizaçâo da Base das Lajes. Martins da 
Cruz classifica esse pedido, que é 
feito desde 1991, como de"rotina". 
Mas o facto é que se a operaçâo em 
curso fosse de mera rotina, muito di- 
ficilmente se assistia à movimentaçâo 
de reabastecedores, bombardeiros e 
caças na Base das Lajes em numéro 
expressivo (ver ediçâo de domingo), 
de acordo corn as fontes do Açoriano 
Oriental. Contactado em Nova 
Torque pela Lusa - onde o ministro 
participa na Assembleia Gérai da 
ONU, o porta-voz do MNE afirmou 
que "no quadro das operaçôes de roti- 
na da zona de exclusâo aérea do 
Traque, decidida pela ONU em 1991, 
e na aplicaçâo das competentes reso- 
luçôes de segurança, os EUA solici- 
tam periodicamente autorizaçâo para 
utilizar a Base das Lajes". 
Uma utilizaçâo, acrescentou a mesma 
fonte, que é "para apoio logistico a 
forças que operam na regiâo, 

nomeadamente na Turquia, e que as- 
seguram o cumprimento daquelas 
resoluçôes". Fonte prôxima do prési- 
dente do Governo dos Açores, que se 
econtra incontactâvel por motivo de 
doença, lembra, por seu turno, ao 
Açoriano Oriental que a Regiâo nâo 
tem competência na area da defesa e 
politica externa. A Regiâo pode nâo 

ter competência nesta 
matéria mas, de acordo corn 
as mesmas fontes de infor- 
maçâo, tal como os EUA 
devem pedir autorizaçâo a 
Portugal para utilizar as 
Lajes, détermina também o 
Acordo Bilateral que o 
Governo dos Açores seja in- 
formado por Lisboa. Admite- 
se que o dossier Base das 
Lajes tenha sido abordado na 
ultima reuniâo do Conselho 
Superior de Defesa Nacional. 
A reuniâo teve lugar na sem- ■ 
ana transacta e o présidente 
do Governo dos Açores nâo 
esteve présente por "impossi- 
bilidade de agenda". Ao 
Governo dos Açores nâo 
chegbu ainda qualquer eco 
do encontro, o que geral- 
mente acontece através de 
acta do encontro. 

" - Entretanto, o assessor para a 
CooperaçâoExterna do 
Governo Regional esteve re- 
centemente, na Base das 

Lajes. Naquela infraestutura militar 
avistou-se corn a comandante das 
forças militares estacionadas na 
Terceira (Feusaçores). Judith Fedder 
declarou, na altura, que nâo estava 
em curso nenhuma acçâo militar con- 
tra o Traque e que o movimento de 
aviôes que se tem registado é mera 
rotina. EI 

Portugal tem 
mais de quatre 
mil pessoas 
em prisâo 
preventive 
Portugal apresenta uma das maiores 
taxas de presos preventives na 
Europa, corn 4029 individuos nesta 
situaçâo. Entre sete paises de referên- 
cia, apenas é ultrapassado pela 
França e pela Turquia, noticiou o 
Diârio de Noticias esta quarta-feira. 
«Em termes estatisticos, nâo restam 
dùvidas que em Portugal hâ, pelo 
menos, um excesso de prisées 
preventivas aplicadas», disse Carlos 
Pinto de Abreu, da Comissâo dos 
Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados (OA). 
«Nâo se podem olvidar medidas 
alternativas à prisâo preventiva como 
sâo, por exemple, a possibilidade de 
obrigaçâo da permanência na 
habitaçâo ou a vigilância electrônica», 
sublinhou. 
Corn menos detençôes preventivas, as 
cadeias estariam menos sobrelotadas. 
Neste memento, a capacidade é para 
11 371 individuos, mas, na realidade, 
encontram-se no seu interior 13 892, 
o que représenta uma sobrelotaçâo 
de 120%. ca 

Grande campanha. 
IM a a perça eat:a ofertaa especial e os nossos 
baixos preços para este fantàstico saldo... 

lâo dâ nada de entrada 
Nâe papa iures 

Nâe faz pagamentes 

)Q]»5iaifâ 0© ©Oas 
Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 

EARNING CUSTOMER TRUST & OONPIOENCE SINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6i 656-1200 
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0 Angolanos preocupados corn produtos 
geneticamepte modificados no pais 

OGoverno de Angola faz cara feia 
dizendo que desconhece até ao 

momento quanto do produto actual- 
mente doado ao pais se é genetica- 
mente modificado ou nào. 
"O pais précisa, neste momento, de 
uma ajuda humanitâria para milhares 
de pessoas, maioritariamente desloca- 
dos internes, vitimas de mais de quatre 
décadas de guerra civil que varreu 
Angola" diz uma fonte governamental. 
A questâo da oportunidade ou nâo de 
se debater a entrada de produtos ge- 
neticamente modificados foi levantada 
recentente por um jornal local, que 
mostrava que os paises doadores inter- 
nacionais nâo declaravam quanto do 
material doado era geneticamente mo- 
dificado. 
Organizaçôes como o Programa 
Alimentar Mundial e a Unidade de 
Coordenaçào de Ajudas Humanitârias, 
mesmo o Ministério da Reincersâo 
Social, desconheciam se, eventual- 
men te, Angola terâ jâ recebido algum 
produto geneticamente modificado. 

De acordo corn fonte prôxima ao 
Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, o Governo 
planeia criar uma conferêneia local in- 
formativa sobre os produtos genetica- 
mente modificados. 
Os produtos estâo a levantar ampla dis- 
cussâo nos paises da regiào austral de 
Africa, particularmente no Zimbabwe e 
Zambia, onde os governos locais ale- 
garam que, ao consumir tais produtos, 
os seus cidadâos teriam a saùde periga- 
da. 

rrn 

AlOS CoiT<mîf?e« o( Torons? 

SERVIÇOS e PROGRAMAS DO 
AIDS COî«f«IITT61 OFTORONTTO 

Zm Ohuroh St., 4th floor 
Tofoot0,ON mm 2M 

Fernanda da Silva 

Ruî Pires 

Serviço de aconselhamenito uratuito para famlitas e indivkiuos 
infectados o« afectados pelo virus da AIDS/SIDA. 

Ajuda na procura de emprego e currieufum vaeae (résumé)* 

Preenchtmento de Oecteraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

Aulas de computadores para pessoas HIV posd:«vas. 

Programas de isdiuca<;^<i e prevençâo para jovens e adu^os, 

■ Oportunktades de voiuntarlado e respectivo treino, 

• Acompanhamento ao médico e ao hospltai. 

- Asslstêncla para prof^looais que trabadiam na area de 
HIV/AIDS (médkos/ assistentes socials, etc). 

TCLî 416'340'8484, ext,290 (f^manda) OM ext* 242 (Rul) 

S-MAIt{ fdasiva#actorottto«org ou rptres#acioronto.org 

WEBSITEî wwur.actoronto.org/poftuguese/iadex.litmi 

A polémica acontece num momento 
em que Africa apresenta uma crise hu- 
manitâria profunda. 
No caso de Angola, mais de 1.4 milhôes 
de pessoas necessitam de ajuda urgente. 
Este é um numéro que tende a subir 
(situando-se entre os 1.24), pois junta-se- 
Ihe milhares de pessoas que viveram 
nas areas controladas pela UNITA e 
que agora precisam de ajuda alimentar. 
Angola précisa de importar, entre ou- 
tres, neste e no proximo ano, 725 mil 
toneladas de cereais. 
A FAO disse que a situaçâo é preocu- 
pante. É que paises doadores garanti- 
ram apenas 24% dos 507 milhôes de 
dôlares necessârios, â ârea austral de 
Africa, para proporcionar ajuda ali- 
mentar a mais de 10 milhôes de pessoas 
até à colheita da prôxima safra, prevista 
para Abril de 2003. 
Os alimentes geneticamente modifica- 
dos sâo aqueles alimentes cujos genes 
foram modificados ou manipulados 
pelos humanos de forma a que exibem 
caracteristicas que nâo teriam no seu 
estado natural. 
A engenharia genética cruza espécies 
que naturalmente nâo se cruzariam. 
As culturas onde se utiliza mais mani- 

pulaçâo genética sâo o feijâo, a soja, o 
milho, colza e algodào. 
Os alimentes transgénicos ou alimentes 
geneticamente manipulados 
começaram a ser introduzidos em 
maior escala no mercado mundial, par- 
ticularmente no mercado americano, 
em 1996 e desde entâo os consumidores 
dos principals paises europeus, e agora 
africanos, têm-se manifestado aberta- 
mente contra a introduçâo destes ali- 
mentes no mercado, particularmente 
sem uma conveniente rotulaçâo que 
identifique claramente se os ingredi- 
entes utilizados num determinado pro- 
duto alimentar foram ou nâo genetica- 
mente manipulados. 

^ MM 

Moçambiaue procura 
reforço da cooperaçâo 
A capital moçambicana esta a co- 
nhecer, nos ültimos dias, uma movi- 
mentaçâo diplomâtica fora do comum. 
Depois da recente visita ao pais do se- 
cretârio-geral das Naçôes Unidas, Kofi 
Annan, e do primeiro-ministro do 
Reino Unido, Tony Blair, escalaram 
esta semana Maputo os présidentes da 
Venezuela e da Finlândia, respectiva- 
mente Hugo Châvez e Tarya Halonen, 
o principe Filipe, da Bélgica, o vice- 
primeiro-ministro da Bélgica, Louis 
Michel, a ministra para a Cooperaçâo 
Internacional do Canadâ, Susan 
Whelan, e o das Relaçôes Exteriores de 
Cuba, Felipe Perez Roque. 
O responsâvel pela diplomacia moçam- 
bicana, Leonardo Simâo, garante que 
esta movimentaçâo diplomâtica se rela- 
ciona essencialmente corn as questôes 
da cooperaçâo e nada tem a ver corn os 
très mil fazendeiros que se viram força- 
dos a abandonar o Zimbabwe, no âm- 
bito da reforma agrâria de Robert 
Mugabe. 
Por outro lado, Leonardo Simâo de- 
fendeu que os visitantes "mostram o seu 
apreço pelo pais". Recorde-se que 
Moçambique conseguiu operar a tran- 
siçâo de uma guerra civil de quase duas 
décadas para uma situaçâo de paz e re- 
lative pluralisme politico. 
A situaçâo interna, todavia, permanece 

dificil, devido aos elevados indices de 
pobreza que afectam o pais. Gerça de 
60 por cento dos 17 milhôes de moçam- 
bicanos vivem em situaçâo de pobreza 
absoluta e, acredita-se em Maputo, é 
fundamental o desenvolvimento das re- 
laçôes bilaterais e que estas se possam 
traduzir, a prazo, em programas de co- 
operaçâo. Em termes visiveis, as visitas 
dos dirigentes estrangeiros têm, contu- 
do, produzido pouces resultados. Um 
dos factos agora tornados püblicos re- 
fere-se â promessa feita pela ministra 
para a Cooperaçâo Internacional do 
Canadâ de concessâo de 35 milhôes de 
dôlares americanos para programas de 
educaçâo. O Présidente da Venezuela, 
Hugo Châvez, estâ interessado em co- 
operar corn Moçambique nas âreas de 
abastecimento de âgua, combate â de- 
sertificaçâo e projectos agricolas, mas 
nâo avançou valores para os investi- 
mentos. O vice-primeiro-ministro da 
Bélgica, Louis Michel, deixou ficar a 
promessa do reforço do programa de 
cooperaçâo corn Moçambique, que 
movimenta anualmente dez milhôes de 
dôlares americanos. A desminagem, o 
ensino superior e o apoio ao 
Orçamento do Estado, dependente de 
doaçôes e de crédite externe em mais 
de 50 por cento, sâo algumas das âreas 
de cooperaçâo corn a Bélgica. 
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0 NaufràgiO do Arnol em Santa Maria, nos Açores 
Fâz esta semana 44 anos, mais pre- 
cisamente no dia 19 do corrente, que o 
navio motor Arnel da Impresa 
Indulana de Navegaçâo naufragou 
por encalhe na Ponta da Restinga, a 
oeste da Baia dos Anjos, na ilha de 
Santa Maria, nos Açores. O Arnel 
navegava de Vila do Porto, de onde 
largou o ancoradouro às 02:55 horas 
da manhâ, rumo a Ponta Delgada em 
Sâo Miguel, sob o comando do 
Capitâo José Rodrigues Bernardo. A 
bordo encontravam-se 138 passageiros 
e 25 tripulantes. Perdeream a vida 14 
pessoas: 6 homens, 6 mulheres e 2 cri- 
anças. 
Construido e completado em Março 
de 1955 nos Estaleiros Navals de 
Viana do Castelo, corn o numéro de 
construçâo 17, o Arnel era parelha de 
um outro navio motor chamado 
“Cedros” (n° 16). Ambas as embar- 
caçôes eram relativamente pequenas, 
mas ôptimas para a carreira insular de 
carga e passageiros, tal como surgiu 
em 1962 o “Ponta Delgada”, também 
construido em Portugal, nos estaleiros 
da Navalis em Lisboa. 

Todos esses navios tinham tamanho e 
medidas identicas, e uma velocidade 
média de 12 nos. Comparados corn 
navios da mesma época, o Arnel era 
quaze dez vezes mais pequeno que o 
“Angra do Heroismo” construido no 
mesmo ano (1955) em Hamburgo, ou 
o “Funchal” , construido na 
Dinamarca em Outubro de 1962. 
O “Protesto de Naufrâgio por 
Encalhe” assinado pelo capitâo José 
Rodrigues Bernardo e quatro testemu- 
Ihas, nomeadamente o Imediato 
Fernando Simôes França; o 1° 
Maquinista Guilherme Pereira Pinto; 
o Contra-Mestre José da Rosa Lima, e 
o Marinheiro (leia-se Timoneiro) 
Francisco da Silva, diz o seguinte: “... 
Quem em nome dos armadores deste 
navio, carregadores, recebedores, segu- 
radores e pessoas outras interessadas 
no dito e seu carregamento, protesta 
contra a avaria na agulha, prisâo de 
leme, estoque de âgua, ou qualquer 
ourto caso fortuito que ocasionou o en- 
calhe do navio e suas consequências. E 
por ser verdade, lavra este protesto que 
depois de lido é assinado”. 

I 

Acidente na Argentina 
faz pelo menos 47 mortos 
Pelo menos 47 pessoas morreram 
num despiste de autocarro que 
ocorreu na Argentina no domingo, 
às 22:00 horas locals (02:00 horas 
de segunda-feira em Lisboa), infor- 
mou a juiza a quera foi entregue o 
caso, Milagrp Vega. 
O autocarro caiu num penhasco na 
provîncia de, Catamarca, norte da 
Argentina. 
Por seu turno, o comissàrio Julio 
Diaz, sub-secretârio de Segurança 
de Tucumân (provincia de onde era 

oriunda a maioria das vitimas), 
referiu que existiam pelo menos 50 
mortos. 
Além de vitimas mortals - uma 
grande parte era crianças -, 25 pes- 
soas ficaram feridas. As buscas con- 
tinuam a ser efectuadas na zona do 
acidente para tentar encontrar os 
restantes passageiros. 
O autocarro viajava na provincia 
andina de Catamarca quando se 
despistou, caindo de uma altura de 
30 metros. 

Joâo Manuel Vieira (Jana) 
0S/08/iB3S - ^4/Oa/SOOS 

Faleceu Joâo Manuel Vieira, natural de 
Santa Maria Maior, Ilha da Madeira. 
Joâo Manuel Vieira, oJANA, para os 
familiares e amigos, foi um dos mais 
notâveis jogadores do Club Sport 
Maritimo, nas mpdalidades de futebol e 
Hôquei em Patins, sendo çampëâo 
durante vârios anos. Ghegou ao Canadâ, 
corn a familia, no dia;;25 de Março de 
1972. Foi director do Canadian Madeira 
Club, em Toronto. No Canadâ, dedicou- 
se à Indùstria Hoteleira e, mais tarde, à 
das Carnes. Jana, sucumbiu a problemas 
cardiacos. 
O funeral saiu hoje, Quinta-Feira, dia 19, 
da Igreja de Santa Inès para o Cemitério 
Prospect, na St. Clair e Lansdowne, em 
Toronto. 
A viùva Urânia Vieira e restante familia, 
aos clubes que representou e aos amigos, 
enviamos as mais Sentidas condolências. 

Paz à sua aima. 

MARINHENSES - VITIMAS DO NAUFRÂGIO 
Angelina Augusta Cabral - Doméstica 
Carlos Manuel da Costa Dutra - (4 anos) 
Conceiçâo de Sousa Bairos - Doméstica 
Joaquim Soares de Melo - Trabalhador 
José Manuel Amaral Soares - (4 meses) 
Manuel de Sousa Bairos - Trabalhador 
Maria de Encarnaçâo Chaves - Doméstica 

MICAELENSES - VITIMAS DO NAUFRÂGIO 

Antonio de Medeiros Brilhante - Motorista 
Artur José de Medeiros Brandâo - Sacerdote 
Maria Cisaltina da Costa Galego - Doméstica 
Maria da Encarnaçâo Machado Cook - Doméstica 
Vidâlia Maria Paiva Cabrai de Melo - Doméstica 
José Julio Pacheco (desaparecido) - Estivador 

CONTINENTAL 

- ViTiMA DO NAUFRâGIO 

José de Sousa (de Torres 
Novas) - Négociante 

SALVARAM^SE 149 PESSOAS 
Por embarcaçôes: 73 
Por helicôpteros: 50 
Por cabo vai-vem: 23 
Nadaram à costa: 03 

Compilado por Aires 

Whytton da FPTV em entre- 

vista corn Antonio Augusto 

de Moraes, autor de 
“A Insulana e Sua Frota” 

Fernanda e Cristina 
iŸaocUéŸS 

convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

WIPTEi/’_rSST 
Partidas de Toronto, 

a 17, 18, 19 e 20 deJaneiro/03, 

por uma semana, com tudo incluido, desde 

$1.335.00, mais taxas; nas mesmas datas e 

por duas semanas, tudo incluido desde 

$2.125.00, mais as taxas. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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CRONICA À DISTANCIA 

Porto Saoio 
Regressado de férias (de manhâ) e de 
trabalho (à tarde) em Porto Santo, um 
dos melhores locals DO MUNDO 
para as passar, vêm à baila algumas 
consideraçôes pessoais. 
A primeira é que se todos nos, no 
supremo momento da partida, leva- 
mos alguns pecados connosco, eu nâo 
levo, de certeza, o Porto Santo. 
O que era o Porto Santo, antes da 
Autonomia Politica do arquipélago! A 
quase total falta de infra-estruturas de 
toda a espécie, a dramâtica carência 
de âgua, o desemprego e a emigraçào 
como destino fatal, a pobreza generali- 
zada, a ilha ignorada. Nâo foi Lisboa 
que resolveu os problemas da “pérola 
dourada”! 
E as asneiras, mentiras e injustiças 
que se disseram contra nos, sô para 
“brincar” à politica partidâria 
mediocre e saloia! 
E a constatada estupidez, naquele e 
noutro concelho, de paralizar as 
coisas, procurando assim “consoli- 
dar” O descontentamento popular, 
como se o Povo nâo fosse in- 
teligente!... 
Houve até quem, incluso de boa fé, 
aqui e na capital do ex-império, me 
sugerisse que a ilha nâo tinha quais- 
quer hipôteses e que mais valia “cons- 
truir mais um bairro da Nazaré, 
evacuar o Porto Santo e esquecer”!... 

Ganhar o desafio de Porto Santo, é 
um dos bons sabores que levo da vida 
politica. 
Mas também na vida politica, os de- 
safios nunca estâo definitivamente 
ganhos. A dinâmica quotidiana faz 
corn que â satisfaçâo de necessidades, 
se sucedam crescentemente novas ne- 
cessidades. 
Por isso, O deslumbramento corn o 
que estâ feito, é ridiculo, assim como 
entorpece a capacidade para fazer 
mais. E justo lembrar o passado, sem 
perder muito tempo, mas prioritârio 
concentrar energias sobre o futuro. 
Humildade e trabalho sâo impera- 
tivos permanentes. 
A fase do arranque de Porto Santo e 
do estabelecimento ai de um modo de 
viver europeu, apesar da dupla insu- 
laridade, este periodo estâ ganho, 
mesmo que, como em qualquer obra 
humana, se reconheça uma falha ou 
uma lacuna, ali ou acolâ. 
Vamos ao futuro. De uma pequena 
ilha no Atlântico, de mercado exiguo 
- cinco mil e quinhentos residentes 
permanentes - sem praticamente ca- 
pitals prôprios. 
No mundo impera a economia de 
mercado, para além de que outros 
modelos conduziriam a ilha, de novo, 
à regressâo. E neste quadro que tem 
de ser encarado o bem-estar e a quali- 

RTVERVIEW Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, jâ tem 
ao dispôr dos sens clientes e 
amigos a bêla UVA DA 
CALIFORNIA para o fabrico 
do seu vinho. 

RTVERVIEW Produce, de AMARAL E FILHOS, 
esta situado no 50 Alma Ave., junto à Dufferin St., 

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: 14161588-2489 
Para além da bêla uva da 
California, encontra tam- 
bém Mosto 100% garantido e 
todo O equipamento para o 
fabrigo do seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos 
NO FRILLS de Brampton 
(Vodden e Hwy 10) e 
Woodbridge (27 e Langstaff). 
Tenha confiança no que 
bebe adquirindo Uva ou 
Mosto em Amaral e Filhos. 

Ainda podem comprar os ré- 
frigérantes APIA, no Cash 
& Carry de Riverview 
Produce Inc. 

dade de vida dos por- 
tossantenses, nomeada- 
mente emprego, poder de 
compra e acesso aos bens 
sociais e culturais. 
Economia de mercado, 
sim, mas economia social 
de mercado. E a Social-Democracia. 
No sector püblico, a capacidade de 
empregar estâ absolutamente esgota- 
da. Sem matérias-primas, hâ que 
recorrer ao sector privado terciârio, 
de modo a que os hotéis e o progresso 
das ligaçôes maritimas e aéreas, prop- 
iciem outros tipos de actividades 
econômicas, tendo em conta a dimen- 
sâo de mâo-de-obra disponivel. 
A mera construçâo imobiliâria, sô por 
si, apenas traz emprego no momento, 
para além de importaçâo ocasional de 
força de trabalho. 
Casas de férias - e sâo também im- 
portantes para a economia de Porto 
Santo - nâo mantêm, por si sô, o 
numéro de postos de trabalho 
necessârios para o quase pleno em- 
prego da ilha. 
A prioridade célere da Administraçâo 
Püblica, nâo é a de autorizar a con- 
struçâo imobiliâria, mas sim a insta- 
laçâo de empresas que, directa e indi- 
rectamente, fazem crescer a econo- 
mia local. 
Evidentemente que dentro dos 
critérios estabelecidos legal e esteti- 
camente, e sem passar pela cabeça de 
alguém, actuar conforme a “cara do 
freguês”. 
E porque o Porto Santo nâo dispôe 
de capitals prôprios privados, sequer 
numa minima dimensâo para as suas 
necessidades de Desenvolvimento 
Integral, toda e qualquer hostiliza- 
çâo, sem fundamentos, ao investidor 
externo, se viesse a existir, consti- 
tuiria um erro crasso de gravissimas 
consequências, demagogia pateta e a 
obrigar os seus autores a pagar os 

respectivos custos politi- 
cos. 
Alias, O estado de desen- 
volvimento a que o Porto 
Santo chegou, num 
mundo de competitividade 
feroz nâo se compadece 

corn adiamentos, “palavrinhas”, “fa- 
vores”, etc. O que é para fazer, tem 
de ser bem feito, senâo caduca. 
Outros empreendedores, sobretudo 
corn melhor, sobretudo corn melhor 
capacidade de iniciativa, que tenham 
a sua oportunidade. 

Finalmente, a qualidade. 

Num mundo em globalizaçâo, o mais 
fraco nâo pode competir corn as 
mesmas armas dos destinos eco- 
nomicamente mais possantes, 
porque nâo as tem. È assim corn a 
Madeira, logicamente ainda mais 
corn O Porto Santo. 
A identidade prôpria, especifica, é 
que faz sobreviver no mundo cada 
vez mais globalizado. E a identi- 
dade positiva sô se consegue através 
da qualidade. 
Aqui nâo pode haver fantasias, dema- 
gogias politicas ou “porreirismos”. 
Tudo tem que ter qualidade em 
Porto Santo, desde a limpeza à cons- 
truçâo, passando pelo acautelar da 
paisagem, até â forma como os 
serviços sâo prestados, eliminando o 
ruido selvagem e cultivando bem, as 
iniciativas püblicas e privadas dé- 
centes, incluso de animaçâo. 
Exigir qualidade, nâo quer dizer 
“turismo sô para ricos”. Quer dizer 
civismo, boa educaçâo e convivência, 
respeito pelos bens püblicos e priva- 
dos, e sobretudo pelas pessoas, por 
parte de todos os que constituem fe- 
lizmente a sociedade interclassista 
que é a nossa Regiâo Autônoma. E 
para exemple de quem nos visite. 

PAZ NO MUNDO 
0 que as Religiôes 
podem Gonseguir 
A Universidade de Waterloo organi- 
za pelo 22° ano consecutive a 
Conferência sobre Religiôes no 
Mundo, no dia 5 de Outubro entre 
as llhOO e as 18h00. Sob o tema 
“Paz no Mundo - o que as Religiôes 
podem conseguir”, a conferência 
deste ano conta corn apresentaçôes 
de académicos especialistas em re- 
ligiôes nativas, hinduismo, budismo, 
judaismo, cristianismo, islâo, “sikh” 
e ateismo. 
Criada pela primeira vez pelo fun- 
dador do movimento islâmico 
Ahmadiyya, a conferência visa apre- 
sentar a fé sob os diferentes aspectos 
religiosos existentes no mundo. n 
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I Sâbado, dia S^l | 
i -Jantar e baile no Graciosa Community Centre of Toronto. Réservas: | 
I 416 533-8367, ou por intermédio de Idondino Ataide; 905 848-1937. I 
I -Baile do Sôcio, corn bufett, no Vitôria de Setûbal de Toronto, corn a j 

presença do Sunshine Boy. Info: 416 534-4417. | 
I -Baile das Vindimas, corn o conjunto "Sonhos de Portugal", na Casa | 
î do Alentejo. Jantar às 19h30. Info: 416 537-7766. | 
I -Baile do Sôcio, no PCCM, corn o conjunto Tabu. Info: 905 286-1311 j 
I -Baile das Vindimas na Casa do Benfica, corn o conjunto do Ola-Ola- | 
I Ola. Refeiçôes às 19h00. | 

-Baile "Dia de S. Carlos", no Angrense, corn o Duo Os Vadios. | 
I Haverâ Morcela à terceirense. | 
I -O guitarrista Dusty Bohdan actuarâ no Sereno Lounge. Informaçôes: | 
I 416 654-6363. 
i -Grande Noite de Fado na Associaçâo Democrâtica para angariaçâo 
I de fundos. Info: 416 534-3451. 
i 
I Domingo, dia SS 
I -Exposiçâo/Feira de Numismâtica, Notafilia e Filatelia, entre as | 
I 09h0Û e as 16h00, no Sporting C.P. de Toronto. | 
I Informaçôes: 416 294-9266, ou 284-8275. f 
I -Torneio de Golfe do Vasco da Gama C. Centre, no Glen Eagle Golf | 
I Club. Réservas: 905 863-4537, ou 451-5977 | 
I -Reuniâo dos responsâveis corn os irmâos da Irmandade da Parôquia | 
I de Santa Catarina de Siena, na Igreja, às 16H30. I 
î 1 I Segunda-Feira, dia S3 | 
I -Torneio de Golfe do Peniche C. Club, no Savannah Golf Links. J 
i Réservas: 416 473-6847, ou 536-7063, i 
i ^ 
I Sâbado, dia S7 
I -Noite de Fado vadio na Casa do Alentejo. Todos os fadistas serâo | 

bem vindos. Acompanhamento de Tony Melo e Manuel Moscatel. | 
I Informaçôes: 416 537-7766. I 

I Sâbado, dia S8 
I -Festa em Honra de Sào Miguel Arcanjo, da Parôquia de Sâo José, j 
I em Oakvile, que se prolonga até Domingo, dia 29. 
I Informaçôes: 905 315-3559, ou 905 847-9846. | 
I Jantar dé Convivio do Peniche C. Centre, na Cervejaria Downtown. | 
j Info: 416 536-7063. | 

-Baile no Graciosa C. Centre, corn Martin Sound Mix. | 
I -Baile das Vindimas no Centro Cultural Português de Bradford, com | 
I o conjunto Jovem Império. Info: 905 775-6149, ou 775-5245. | 
I -Noite de Defsfolhada e Vindimas no FC Porto de Toronto. Actuaçôes | 
i da Tuna Académica do Institute Superior de Engenharia do Porto e I 
I do Rancho Jovem do FC Porto de Toronto. Jantar à minhota. I 
I Info: 416 988-2896, ou 536-2921. j 

Noite da Comunicaçâo Social 
na Semana Cultural Alentejana 
A "XVIII Semana Cultural 
Alentejana", que terâ lugar de 18 a 26 
de Outubro, na Casa do Alentejo de 
Toronto, tem um dia dedicado à 
Comunicaçâo Social de Lingua 
Portuguesa, precisamente no dia 24 
de Outubro, às 20h00. 
Presente no dia 24, o Professor Dr. 
Vamberto de Freitas, da Universidade 
dos Açores, que apresentarâ o seu 

livro intitulado "Jornalismo e 
Cidadania dos Açores à California", 
seguindo-se uma mesa-redonda corn 
os Orgàos da Comunicaçâo Social, 
sob o tema: 
A Importância do Jornalismo, nos 
meios de Comunicaçâo das 
Comunidades Portuguesas no 
Estrangeiro. 
Informaçôes: 416 537-7766 o 

Carpinteiros, Local 27, 
novas instalaçSes 
The Carpenters and Allied Workers, Vaughan, Sexta-Feira, dia 20, pelas 
Local 27, and Drywall Accoustic llhOO. 
Lathing and Insulation, Local 675, Para informaçôes e confirmaçôes. 
Building Corporation, inaugura as contactem Julie Palombo: 
suas novas e modernas instalaçôes no 416 749-7440 Ext.220. 
222 Rowntree Dairy Road, em Agradecemos o convite enviado. □ 

on. 

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

)mm\i ira (SQWA iBm 
AmiTlîlWinTDSl 

Nâo perça esta opeitunidade!!! 
E s6 vai durar até ao fim do mes de Setembro ! 

Addisou ou Bay e José da Costa oferecem a quem comprar 
um carro uovo 2002. até ao fim do mes, um maguifico 

DVO Player (Leitor de video Digital). 

Corn José da Costa e Addisou ou Bay. 
estésempreagauhar! 

Para carros uovos ou usados, corn garautia e coudiçôes 
excepeiouais e corn um serviço persoualizado, 

visitem José da Costa ua Addisou ou Bay. 

832 Bay Street em Toronto 
(a norte da Gollege St.) 
Telefone; 416-964-3211 
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A Escola, 0 Sistema a as Nassas Anseias 
Ainda o Programa ^^Double Cohort’’ 
Com este, apresenta-se nesta coluna o 
terceiro artigo sobre o programa que ac- 
tualmente é a maior preocupaçâo dos 
encarregados de educaçâo, estudantes e 
professores: Double Cohort. Desde o 
primeiro artigo, varios foram os pais 
que me contactaram para esclarecer al- 
gumas dlividas. Como resultado, pre- 
parei uma lista das perguntas que 
foram surgindo com mais frequência e 
decidi preparar mais um artigo que visa 
esclarecer, embora parcialmente, este 
programa. Para recapitular, “Double 
Cohort” significa dois grupos de pes- 
soas que conseguirâo obter algo em 
comum, ao mesmo tempo. Este ano lec- 
tivo sera o ultimo a ter os cinco anos de 
ensino secundario, também conhecido 
por OAC ou grau 13. Quer isto dizer 
que no final deste ano (em Junho) tere- 
mos dois anos escolares de finalistas: os 
que terminam o 12° ano (grau 12) e os 
que terminam o OAC (grau 13). A 
seguir apresentamos algumas das per- 
guntas que me foram dirigidas. 

1. Sera mais dificil o acesso à universi- 
dade e/ou ao “college” com dois grupos 
de finalistas este ano? 
Resposta: O Governo do Ontario finan- 
ciou o sistema de ensino superior de 
maneira a certificar-se que exista o 
nümero de posiçôes suficiente para os 
estudantes que desejam e se quali- 
fiquem para prosseguir quer seja na 

universidade, quer seja no “college”. 
Ao mesmo tempo, estas duas institui- 
çôes estâo a construir novas faculdades, 
a renovar as existentes e a contratar 
novos professores para prepararem a 
chegada dos alunos provenientes do 
Double Cohort. 

2. Terâo os alunos que terminar o ensi- 
no secundârio jâ de acordo corn o novo 
curriculo e os que terminam ainda sob 
o antigo o mesmo tratamento quando 
concorrerem ao ensino superior? 
Resposta: Todas as universidades e 
“colleges” do Ontario desenvolveram 
um projecto que inclua todos os alunos 
corn qualificaçôes, sem que nenhum 
fique em desvantagem devido às refor- 
mas curriculares. Todas as candida- 
turas dos alunos que apresentem disci- 
plinas do curriculo actual, do novo cur- 
riculo, ou uma combinaçâo de ambos, 
serâo analisadas de igual forma, de 
acordo corn o sistema de médias apre- 
sentado por cada instituiçâo de ensino 
superior. 

3. Terâo as instituiçôes do ensino supe- 
rior a preocupaçâo de aumentar o 
numéro de candidaturas para aco- 
modar todos os alunos provenientes do 
“Double Cohort”? 
Resposta: Sim. Cada universidade e/ou 
“college” esta preparada para receber 
um aumento no nümero de candida- 

turas nos prôximos anos. Este 
aumento deverâ proceder-se 
num periodo de dez anos, se- 
gundo o piano académico que 
inclui a introduçâo a novos 
programas e disciplinas, como 
é o caso de engenharia, saüde, 
entre outros. Outras disci- 
plinas e programas estâo a ser 
estudados actualmente. 

4. Haverâ mudança nas médias, devido 
ao numéro elevado de candidaturas? 
Resposta: Devido ao facto dos institutos 
superiores estarem empenhados em 
acomodar todos os alunos provenientes 
do Double Cohort, nâo deverâ haver 
modificaçôes nas médias estipuladas 
por cada institute. No entanto, todos os 
anos existem pequenas alteraçôes, de 
acordo corn as exigêneias de cada pro- 
grama e de cada institute superior. Se, 
todavia, houver um enorme nümero de 
candidaturas para um programa especi- 
fico, nessa altura o institute terâ que 
recorrer a um aumento nas médias 
para que possa escolher o nümero de 
alunos permitido por esse departamen- 
to. 

5. Os alunos que neste momento se en- 
contram inseridos no novo curriculo 
terâo a mesma preparaçâo académica 
para a universidade e/ou “college” 
como os que obtiveram a escolaridade 

ainda sob o antigo curricu- 
lo? 
Resposta: A ünica transfor- 
maçâo verdadeiramente 
significante no novo cur- 
riculo, no tocante a 
preparaçâo para o ensino 
superior - sobretudo uni- 
versitârio -, verifica-se na 
ârea de matemâtica. Os 
alunos sob o novo curricu- 

lo nâo tem a mesma preparaçâo na dis- 
ciplina de Câleulo que os alunos no 
antigo curriculo tiveram (e alguns ainda 
têm). No entanto, os institutos superio- 
res têm conhecimento deste facto e jâ 
prepararam a disciplina corn revisâo 
nas primeiras semanas de aula, para 
poder adaptar o aluno às novas exigên- 
eias nesta ârea. 

Estes sào alguns dos esclarecimentos 
sobre este programa. Os detalhes de- 
pendem de cada universidade e/ou 
“college”. No entanto, todos os insti- 
tutos têm conhecimento deste pro- 
grama e todos estâo preparados para 
receber este grupo de alunos dos 
graus 12 e 13 que tem, respectiva- 
mente, quatro ou cinco anos de ensi- 
no secundârio. Se houver outras per- 
guntas, nâo hésité em contactar o jor- 
nal Milénio através de e-mail; 
info@omilenio.com ou através do 
telefone: 416-538-0940. 

ERVANÂRI/t VrrÔRIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS £ MEDICINA HOMEOPÀTICA 

Mtm^iic iwm iVifrerista corn o Shiturishi Hoiiu'opiitii 
Antonio Medeiros, jd coin miiitos anos de experiêcia, 
que o poderd (ijndar na soluçïo dos sens problenias. 

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

Movimento Familiar Cristâo 
Um grupo de membres da comunidade 
portuguesa, ligados à Igreja Catôlica, 
estâo procurando mais portugueses 
para se juntarem a eles, no Movimento 
Familiar Catôlico, um movimento que 
tem por objective manter a chama do 
cristianismo e a uniào familiar. 
Os interessados podem contactar os 

membres do Movimento Familiar 
Cristâo, Joào Cardoso e Gilberto 
Amaral, pelos telefones: 416 651-7826, 
ou 905 78.5-2511, respectivamente. 
Os tempos conturbados em que vive- 
mos obrigam-nos à reflexâo. 
Juntem-se ao Movimento Familiar 
Cristâo, dialoguem e estimem-se. E 

Comhata 0 cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PACER 416-719-4767 

Um 

jornal 

para a 

Comu- 

nidade 
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Présidente deverâ revelar proposta de resoluçâo dentro de dias 

Bush garante que o Bougresse 
vai autorizà-lo a atacar o Iraque 
o Présidente dos EUA vai revelar, 
dentro de dias, uma proposta de reso- 
luçâo do Congresso norte-americano 
que o autoriza a agir contra o Iraque. 
George W. Bush fez este anüncio apôs 
um encontro com os lideres do 
Congresso na Casa Branca e comuni- 
cou que recebeu a garantia dos con- 
gressistas de que a resoluçâo sobre o 
Iraque sera aprovada antes das 
eleiçôes primârias, em Outubro. 
Segundo Bush, a resoluçâo vai ser um 
sinal importante da determinaçâo dos 
EUA, para que o mundo veja que 
Washington esta empenhado em "re- 
solver as ameaças". 
O lider da maioria democrata no 
Senado, Torn Daschle, pôs fim às hesi- 
taçôes e pediu uma reuniâo corn Bush 
para discutir especificamente "um 
projecto de resoluçâo sobre o Iraque, 
que possa ser aprovado pelo Senado 
num prazo relativamente breve". 
Os democratas parecem, assim, 
apoiar o Présidente, que convocou de 
imediato a reuniâo pedida para esta 
manhà. "Penso que o anüncio do 
Iraque [sobre o regresso dos inspec- 
tores] nâo deve esmorecer a vontade e 

os esforços da ONU para obrigar 
Bagdad nâo sô a abrir as suas fron- 
teiras, mas também a mostrar que as 
armas de destruiçâo maciça foram des- 
truidas", defendeu Daschle, afirman- 
do-se "muito céptico" em relaçâo às in- 
tençôes do lider iraquiano, Saddam 
Hussein, e favorâvel a uma "mudança 
de regime" em Bagdad. 
Os republicanos, mais decididos, 
pediram na passada quinta-feira a 
votaçâo imediata de uma resoluçâo 
que dê carta branca a Bush para 
prosseguir corn uma acçâo militar 
contra Bagdad, mesmo que esta nâo 
receba o apoio das Naçôes Unidas e 
da comunidade internacional. 
Por outro lado, no Conselho de 
Segurança as opiniôes dividem-se. 
Ontem, o secretârio de Estado norte- 
americano, Colin Powell, e o ministro 
dos Negôcios Estrangeiros russo, Igor 
Ivanov, expuseram publicamente, 
lado a lado, o seu desacordo sobre a 
aprovaçâo de uma nova resoluçâo da 
ONU que reforce o regime de ins- 
pecçôes, desejada por Washington, 
mas rejeitada por Moscovo. A França 
e a china também se distanciaram 

dos EUA e saudaram a autorizaçâo do 
regresso dos inspectores. Apenas o 
Reino Unido se mantém ao lado dos 
EUA. El 

LUSOLOGIAS II! I 
As portas do inforno 
Uma comissâo federal americana foi 
composta a mando do présidente 
Bush, a fim de estudar as razôes que 
levam miljiares de pessoas a odiarem 
a América. 
Esta comissâo terâ assim um ano 
para percorrer alguns paises, in- 
quirir milhares de pessoas e for- 
malizar um estudo profundo e sério 
- na perspectiva americana - sobre 
as profundas divergências cavadas 
pelo ôdio e sangue, entre os EUA e 
vârios povos do planeta. 

^ Por outro lado, a cidade global que 
se tornou o planeta azul, relembra 
hoje os trâgicos acontecimentos da 
World Trade Center de hâ um ano 
apenas. 
Frescas permanecem na memôria de 
todos nos as dantescas imagens do 
desmoronamento de uma tragédia 
inaceitâvel. A compreensâo dos fac- 
tos ainda continua um enigma. 
Psiquiatras nâo encontram resposta 
clinica para tais actuaçôes. Paises de 
cultura islâmica condenam o que 
cbamam pecado contra Alâ e um 
crime de lésa humanidade que nâo 
pode ser perdoado. 
Por outro lado, nâo nos esqueçamos 
que o Pentâgono foi igualmente ata- 
cado e as lembranças tentam esque- 
cer este facto. A América préféré 
lembrar os mârtires que mais im- 
pressionaram e que menos 
desnudou a fraqueza de um sistema 
que nâo funcionava... 
O bârbaro ataque teve a perversa 

virtude de demonstrar aos 
olhos do mundo a fragili- 
dade que nâo dévia existir 
no sistema de defesa inter- 
no. Um ataque ao coraçào 
secreto-militar da maior 
potência mundial. Um cal- 
canhar de Aquiles impre- 
visivel. 
Mas a América levanta-se. 
amanhecer de novo. E corn 
sonho americano. 
Porque o pior que podia acontecer 
ao mundo, era que terminasse o 
sonho americano. A terra da oportu- 
nidade para todos, mesmo se nem 
todos sâo eleitos. Continuar a acre- 
ditar, condenando veementemente 
tais actos. Inviabilizar por todos os 
meios a repetiçào de tais aberraçôes. 
Enfraquecer o ôdio desmesurado, ali- 
mentado por genocidios religiosos 
que transformam Deus em mer- 
cenârio dos fanâticos, recalcando 
dois terços do planeta miserâvel e 
sem esperança. 
A mola mestra deste ataque, por 
mais que o queiramos esconder, é o 
problema da Palestina, invadida, 
tomada e violada por Israel, em 
nome da prometida terra biblica. 
Um sionismo tâo implacâvel como as 
inquisiçôes que o perseguiram du- 
rante séculos. O ocidente parece 
sofrer ainda do trauma dessas 
perseguiçôes que culminaram corn a 
soluçào final hitleriana. Uma he- 
rança dos ensinamentos cristâos que 

lusologias@hotmail.com 

E vai 
ela o 

indicavâm os judeus 
como responsâveis pela 
morte de Cristo - Ele 
prôprio judeu. 
Na rejeiçào permanente 
de qualquer soluçào por 
ambas as partes envolvi- 
das no Médio Oriente, 
reside e aumentam as 

simpatias pelos bélicos de ambos os 
lados. Dai aos actos radicais e con- 
denâveis de cada um, é apenas um 
passo. 
E aqui, a vitima maior, para além 
dos prôprios palestinos, terào que ser 
os americanos, naçào-policia na 
ordem sociopolitica planetaria. 
Dos escombros da Zona de Impacto, 
cimentada corn a vontade das viüvas 
e viüvos, dos ôrfàos e da lembrança 
de todos os que pereceram, novas es- 
peranças brotarào, ensinando que 
cada homem e mulher, independen- 
temente do seu credo religioso, da 
sua cor, da sua lingua, sâo irmàos in- 
substituiveis do elo universal. 
Na rejeiçào de tais monstros assassi- 
nos de ambos os lados se baseia a so- 
brevivência Humana. Deixemos ao 
Universo o seu trabalho infinito. 
Interpelar tal funcionamento corn a 
nossa pequenez, nâo desperta nem 
as pulgas do Universo. 
Em nome de nada nem ninguém se 
deve terminar uma vida. 
Afinal, nâo é judaico o provérbio que 
diz: «Quem salva uma vida, salva o 
mundo» ? 

Reuniâo de 
antigos alunos 
do LIceu da Horta 

Nos Estados Unidos e Canada 
prosseguem os encontros entre 
antigos alunos do Liceu Nacional 
da Horta, um "vicio" muito intéres- 
sante e ütil. Assim, os antigos 
alunos Antonio José Medeiros e 
Fâtima Toste, divulgaram o acon- 
tecimento na ClRV-fm e na FPtv, 
na passada Terça-Feira, noticia em 
que temos muito gosto em dar à 
estampa no Milénio. 
O "XIV Convivio dos Antigos 
Alunos do Liceu Nacional da 
Horta" sera realizado no Centro 
Cultural Português de Mississauga, 
Domingo, dia 13 de Outubro de 
2002. 

O almoço sera servido pelas 13h00. 
Exposiçâo de Fotografia da Casa 
da Cultura do Faial "Contrastes 
Açorianos;2002". Apresentaçào de 
"Dizeres da Cultura Popular 
Açoriana", pelo Dr. Victor Rui 
Dores. Intervençào da Dra. Alzira 
da Silva, Directora Regional das 
Comunidades. Também, uma co- 
municaçào do Dr. Manuel 
Francisco Costa Jr., Director do 
Museu Regional do Pico, 
"Imigraçâo e Baleaçào: Marcas da 
Açorianidade". 
Fecho corn fotografia do Grupo 
dos Antigos Alunos, buffet à 
açoriana e müsica para dançar. 

Réservas: 
Francisco Leal: 905 951-6167; 
Maria Santa: 905 821-1311; 
Fâtima Toste; 905 829-1549; 
Ant° José Medeiros; 905 845-8216; 
Fernando Flores: 905 542-0945, ou 
José Simôes: 416 533-3565. 
Que os jovens de todas as idades 
nâo esqueçam a tradiçâo das 
reuniôes escolares, como é bom 
exemplo, a dos antigos alunos do 
Liceu Nacional da Horta. EI 

416-604-4550 / 1-888-233-4664 
□EISE MACIEL OA SILVA - LIMA RICARDO 

oferecem-lhe 

Sâo Paulo/nio para Toronto/US 
$630.00 + imposCos 

Sâo Paulo/Rio de Janeiro 
$760.00 + impostos 
Lisboa / Porto / Faro 

$699.00 
Excursào de 3 dias para: Ottawa, 

Kingston, Mil llhas, Montreal e 
Québec. Acomodaçâo em hotéis 4 
estrelas + city tours + transporte. 

Preços a partir de 
 $105.00 + IMPOSTOS 
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Paxtidas de Toronto, a 17,18,19 e 20 de 

Janeiro/03, por uma semana, com tudo 

incluido, desde $1.335.00, mais taxas; 

nas mesmas datas e por duas semanas, tudo 

incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 

Faça as suas réservas em 
Happy Travellers, na Galleria 
Shopping Mall, em Toronto, 
ou telefone para: 

de Homelife _ 
Galleria 
Oferece-lhe 
bom serviço, 
honestidade e efîciência na 
compra e venda da sua casa. 

<41S-53S-SOGO 
EDGAR AGUIAR 

O. AGUIAR FINE JEWELLERY 
SPECIAL ORDERS - MANUFACTURING 

iBiïmmwmm 
716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 
WWW.AVARANDA.COM/AGUIAiyEWELLERY 

David Costa 
& Associates 
Laivyers/Advogados 

1015 Bloor St.. W.. Toronto Tel: 535-6329 

UMA nKMA DE AOVOGADOS PKONTOS A DEFENDER 

os SEUS CASOS NO CANADÂ E EM PORTUGAL. 

O MILENIO 
Nawapaper LABATT BREWERS 

FABRICANTE DA CERV^A CARLSBERG. 
A CERV^A DOS PORTUGUESES. 
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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-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Ri Gontacie 'ÊÊ 

IIOGERSCABIiS 
I epeçaa 

. i Caixa Digital. - 
I Mandeactivar 
MnavoCanai Festival 

‘ PortuguSsTV-SIC. 
1-888-764-3771 

Q ROGERS 
Digital Cable 

Acompanhe 
i FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para mais detalhes 

ligue para CIRV-tm: 

416-537-1088 OU : 
1-888-764-3771 

Ueslti(4.aes dti setiiaLi. frjJiJ ijj'ilüJj 

PARA INFORMAçâO DETALHADA 

DA PROGRAMAÇÂO DIÂRIA, CONSULTE 
o SEU Tv GUIDE. 

CAo SEU OISPÔR NO TERMINAL DIGITAL 

- USE O COMANOO] 

Toda as 5”’^ feiras 
am FPtv, as 18:30. 
Nao percam o sabor 
do Brasil com 
Doniso Gulmaraos o 
sous convidados. 

lima voz da Africa, aos 
domingos, pelas I9h00, 
uma produçâo de FPtv. 
“AFRICANDO”, apresentaçâo 
de Angela Dale. 
Com a FPtv-SIC tern 
omundoemsua casa! 

Aiençâo, i 
Clttli6s,Associaçô8se I 

Pariquias; | 
Entrem em contacto 

com a FPtv, onde podem Ï 
promover todos os dias as 

vossas actividades. 

Enviem as 

infbrmaçôes via 
Fait4l6537-0U4 ^ 

mm ê sjuaij 

lOSE LARLuS UUELHU-VENDEDOR PORTUGUES 

^Excepto: Viper, Prowler, Ram’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

lease price is plus down paymeot, freight, T, sec, adni, pde & all applicable 

taxes. Cash selling price is plus freight, adm, pde & all applicable taxes. 
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CRÙNI0AS lIMPA-VIDROS 
Esta uma tarde abrasadora de 
verâo. O meu pais escapou ao 
dilùvio com que os deuses decidi- 
ram cobrir o resto da Europa. 
Deitada numa cspreguiçadeira à 
beira da piscina, tenho numa mâo 
um marcador alaranjado (high- 
lighter) e, na outra, um livre de 
crônicas de uma reconhecida au- 
tora portuguesa. A escolha do 
livro foi intencional porque jâ 
dizem os compêndios de jornalis- 
mo que uma crônica parte de 
“um assunto do quotidiano um 
acontecimento banal, uma moda, 
um hâbito, uma situaçâo presenciada pelo 
cronista que sobre isso reflecte, interpre- 
tando, questionando, apelando para o 
olhar dos outros”. Assim, nada melhor que 
literatura leve ou “light” - como agora lhe 
chamara -, que nâo exige de nos muita mâo- 
de-obra da massa cinzenta. É,a îeitura ideal 
para quem ocupa as horas de ôcio corn um 
olho no texte e outfo hum neto irrequieto, 
que constantemente nos solicita çomo es- 
pectadores das suas acrobacias na âgua - 
desde o pino aos mergulhos, que resolveu 
apelidar de bombas, parafusos e tudo o 
mais que a imaginaçâo infantil abarca. 
Num dos intervalos das suas exibiçôes, veio 
ter comigo e perguntou-me: 

-Vô-ô, para que é que tens uma caneta 
na mâo? Estas a 1er, nâo estas a escreverî 

Jâ todos sabemos, por experiência prôpria, 
como é dificil lidar corn a çuriosidade das 
crianças. Digam-me: como e que lhe vou ex- 
plicar que um livro é também como uma 
criança? Que as palavras que là estâo den- 
tro merecem muitas vezes o afago do feltro 
de uma caneta? Que gostamos de lhes 
acrescentar caricias nas margens ou deposi- 
tar ternuras nos rodapés em branco? 
Abraçâ-las a outras que temos nos nossos 
arquivos da memôria? 
Mas as cijanças exigem respostas râpidas e 
eu tenho de me deixar de efabulaçôes e sa- 
tisfazer-lhe a çuriosidade. 

-Sabes, Rafael, todos os livros têm frases 
muito bonitas. Quando a avô encontre 
algumas dessas frases, sublinha-as corn esta 
caneta que nâo estraga o livro, fecha os 
olhos e pensa neias um bocadinho para 
nâo as esquecer. 

Sorte a minha que se sentiu satisfeito corn a 

resposta ou, entâo, o apelo da 
âgua foi mais forte. Para la 
voltou em mergulhos de despre- 
ocupaçâo. Contudo, nâo sei 
como lhe responderia se ele me 
tivesse pedido exemples de frases 
bonitas. Nâo sei como lhe iria 
explicar “uma pequena dor no 
bolso para pregar no peito nas 
horas de solidâo” ou “a 
memôria gosta de deitar sal nas 
feridas, sobretudo naquelas que 
ela prôpria abriu”, que retivera 
de um outro livro que acabara 
de 1er. 

Continuel a leitura das crônicas, pequenos 
instantanées do quotidiano que se prendi- 
am corn anâlises politicas e sociolôgicas, 
salpicadas aqui e ali de alguma ironia câus- 
tica. O Rafael continuava entretido nos 
seus mergulhos de inoeêneia - pensava eu 
- alheio aos meus pelos meandros da escri- 
ta. De repente, abordou-me e disparou: 

-Vô-6, o livro que estas a 1er é muito 
feio! 

-Achas? - perguntei eu num torn incisi- 
ve de quem esta à espera de uma argumen- 
taçào bem fundamentada. 

-Sim, porque eu ainda nâo te vi subli- 
nhar nenhuma frase. 

A rapidez com que, de supetâo, beliscou o 
mundo dos adultes foi a mesma corn que 
voltou às suas brincadeiras molhadas de 
pinos, parafusos e bombas. A autora daque- 
las crônicas que me perdoe por ter faculta- 
do ao meu neto um caminho menos orto- 
doxo para se emitirem juizos de valor sobre 
qualquer obra escrita. Tenho a certeza de 
que nâo sabendo ainda 1er, o Rafael, daque- 
le dia em diante, passarâ a catalogar os 
livros das minhas estantes, em bons e 
maus, consoante a quantidade de tinta que 
lhes mancha as entranhas. 
Eu, de regresso ao convivio corn os meus 
leitores, quedo-me “neste engano de aima, 
ledo e cego”, convencida de que as mi- 
nhas crônicas, algum dia, terâo alguma 
utilidade. Contudo, relembrando este 
episôdio recente, é minha convieçâo que, 
se todos forem juizes como ele, o ùnico 
destine que lhes deixo sera limpar os 
vidros das janelas por onde observo a vida 
a escorter. O papel de jornal ainda con- 
tinua a ser o melhor material para esse 
efeito. 

Sessâo de esclarecimento Escolar 
Hoje, Quinta-Feira, dia 19, 
pelas 19h00, as Conselheiras 
Escolares-Nellie Pedro e 
Irene Atkinson, realizam no 
Bloor Collegiate (Dufferin 
Subway Station), uma Sessâo 
de Esclarecimento sobre a in- 
fluência do Governo da 
Provincia do Ontârio nas 

Direcçôes Escolares e nas 
Escolas. Estas Conselheiras 
(Trustees) pretendem discu- 
tir os cortes orçamentais de 
45 milhôes e outros proble- 
mas que afectam a Educaçâo. 
Info: 416 397-3069. 
Esta sessâo estâ aberta a 
todos os interessados. 

Aulas de Inglês em Brampten 
o Centro Cultural Vasco da 
Gama de Brampton informa 
todos os interessados em 
aprender a lingua inglesa 
que, a partir de Outubro, têm 
essa oportunidade no clube. 

As inscriçôes jâ estâo abertas. 
Podem contactât, para in- 
formaçôes e inscriçôes, 
Lu Amaral, pelo telefone: 
416 867-6548. Deixem 
mensagem no gravador. 

Anîuersàrio da 
Casa dos Poveiros 
A Casa dos Poveiros, em 
Toronto, comemora o 16o. 
Aniversârio, nos dias 4, 5 e 6 
de Outubro. 
O convidado de honra da 
festa poveira, é o Dr. Macedo 
Vieira, Présidente da 
Câmara Municipal da Pôvoa 
de Varzim. 
Destaque para o almoço 
comemorativo, Domingo, 
dia 6 de Outubro, no Dundas 
Banquet Place, pelas 12h30, 
corn a presença da comitiva 

vinda de Portugal e enti- 
dades locals. O almoço serâ 
abrilhantado pelo Rancho 
Folclôrico -.da Casa dos 
Poveiros, as vozes de 
Suzanne Silva e da Guida 
Figueira, acompanhadas por 
Antonio Amaro, Leonel 
Medeiros e Hernani Raposo. 
Informaçôes e réservas: 
416 801-8819. 
As nossas felicitaçôes e o 
agradecimento pelo convite 
efectuado. 

Aniversârio 
Portuguese 
o mais antigo clube da co- 
munidade portuguesa do 
Canada, o First Portuguese 
C.C.Centre, comemora 46 
anos de vida. O 46°. 
Aniversârio do FPCCC, ini- 
cia-se a 23 de Setembro na 
Galeria Corte Real, pelas 
19h00, terminando corn o 
Jantar de Aniversârio, dia 
28, no Restaurante “Lisboa à 
Noite”, às 19h30. 
Para mais informaçôes e 
réservas, contactem pelo 

do First 

telefone: 416 531-9971/72. 
Parabéns, FPCCC. 

Party Pepperonî Tem experiênciaP 
Se tem, ternes 

emprege para si. 
Contactïe jâ 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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Painel historiado,Fundaçào José Berardo, 
Funchal, c. 1805. foto: Carlos Monteiro DDF/IPM 

Igreja de Sâo Juliào, Mafia, 1807 • 1808. 
foto: Carlos Monteiro DDF/IPM 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
IGD S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 
*160.“"* 

Panasonic RX-rS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

General Electric 
*55."“ 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

*125. 00* 

0 Neoclàssico 
No final do século XVIII e com origem, 
em grande parte, na Real Fâbrica de 
Louça do Rato, de Lisboa, a azulejaria as- 
simila O neoclassicismo, estilo interna- 
cional divulgado através das gravuras de 
Robert e James Adam, e associado no 
azulejo português corn paisagens execu- 
tadas por Jean Pillement. 
Os painéis cerâmicos sâo agora silhares 
baixos e articulam-se corn a pintura a fres- 
co, de que citam os fundos brancos, de- 
sadornados, dotando-se de uma leveza e 
de uma profusa variedade de temas e 
composiçôes que tornam esta produçâo 

uma das mais surpreendentes. 
Os painéis sâo preenchidos corn ornatos 
leves, de requintada policromia e sem ex- 
pressâo de volume, marcando-se os cen- 
tros corn medalhôes monocromâticos de 
execuçâo caligrâfica, correspondendo ao 
gosto da nova burguesia que surge tam- 
bém como importante encomendante de 
azulejos. 
Estes narrarh histôrias de ascensôes soci- 
ais, representam figuras elegantes da 
época, enquanto a Igreja nâo abandona os 
tradicionais ciclos religiosos e a nobreza 
os temas anteriormente preferidos. 

Palacete Pombal, Lisboa, c. 1800. 
foto: Carlos Monteiro (DDF-IPM) 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

»60.““* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

I iNfOBMAÇOES: 
416.537.1088 

mus CST & PST 

TORONTO; Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON; Acadia Travel 36f> Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Uma relaçào de conflito Sol/Lua vai poder trazer-lhe uma 
pronunciada insatisfaçào ou a sensaçâo de que lhe falta 
qualquer coisa, que nâo esta bem ou, simplesmente, uma 
vontade de alterar uma situaçâo. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

Estes tempos poderào ser menos estimulantes. É ainda um 
momento de assentar ideias, de separar o trigo do joio, de 
preparar uma limpeza, uma transformaç^ libertadora. 

GÉMCOS - 21/05 A 20/06 ^ EL. 
Mercùrio em Sextil à Lua instila em si o desejo de perceber a 
forma como funciona a mente das outras pessoas ~ em 
particular a de um bom amigo. Pode surgir opor.tunidade para 
uma conversa muito intima corn um amigo de quem gosta 
muito. 

CARANOLICJO - 21/06 A 21/07 

Nesta altura ira voltar-se para os aspectos pràticos da vida, 
cuidando de assuntos ligados corn o seu bem-estar fisico, corn 
a organizaçào do mundo doméstico e do trabalho. Contrôle 
esse seu espirito critico e nâo faça chantagem emocional que 
é uma forma de tentar controlar os que o rodeiam. 

LcÀo 22/07 A 22/08 

Uma relaçào de conflito(relaçào de tensào) da Lua ao Sol 
vai servir de teste à sua capacidade diplomâtica, pois voce 
nâo estarâ certamente nos sens dias mais flexiveis, mais 
comunicativos ou mais pacificadores. 

VIROCM - 23/08 \22I0\ H X 
'V A. 

A Lua, em bom aspecto corn Mercùrio, vai tornar maior o 
equilibrio entre o sentimento e a razâo. 
Os sens pensamentos estarào, pois, simultaneamente cheios 
de lôgica e de sensibilidade. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Durante este periodo sente-se a transbordar de actividade, de 
desejo de movimento e de comunicar corn os outros, de lhes falar 
do que sente, dos sens projectos e ambiçôes. Serâ bom que o faça 
pois nesta altma a inactividade e o isolamento sô contribuirâo 
para a sua insatisfaçào e profundo sentimento de frustraçào.  

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

As suas emoçôes serào mais intensas do que o habituai, 
reflecündo-se nas coisas e nas pessoas que estào ao seu redor. 
Contrôle a sua possessividade e o seu düme e deixe florescer o seu 
lado mais sensual... 

SAQITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Poderâ neste periodo sentir maior necessidade de olhar para 
si prôprio de modo a descobrir aquilo que realmente nécessi- 
ta para evoluir como pessoa. E uma altura propicia para 
começar algo de novo . Poderâ, através dos seus esforços, vir 
a ajudar um amigo intimo. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

Corn a Lua na Casa XII, a aproximaçào de Caranguejos e 
Lscorpiôes poderâ correr sem risco de atritos, o que lhe 
poderâ ser oportuno para um contacto que hâ muito aguarda. 

ÀQLÀRIO - 21/01 A 19/02 

Sentir-se-â, neste momento, mais integrado no significado 
de certos acontecimentos da sua vida. Corn tal conhecimen- 
to e numa altura em que o poder de comunicaçào também 
atravessa um bom momento, serâ oportuno estabelecer 
diàlogos que serào muito esclarecedores.  

PCiXES -20/02 ^20/03 ^ ri 
Poderâ ser levado a examinar os seus objectivos de vida. 
Serâ importante que eles representem a expressâo dos seus 
prôprios desejos e nâo, o produto das suas emoçôes ou de 
impulsos irracionais. 

Horizontal: 
1 - Gorduras em excesso 

2 - Pâo da pascoa; louvor 

3 - ilicitas 

4 - Pron. pes.; quase olâ 

5 - Sâo pàssaros 

6 - Mas nâo foi; a 

unidade (inv.); cais 

(anagr.) 

7 - Norma; mais (anagr.) 

8-Artigo(pL); 

os extremos de nem; 

letra dobrada 

9 - Iguais; patrâo 

10 - Apetite sexual dos 

animais; muçulmano 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Jogos mimdiais periôdicos 2 - Assento de cocheiro; textuaJmente 
3-Adv. de lugar 4 - Condnuaçâo 5 - Romanos œnfusos; é ojoaquim 6- 
Deu; nodsa (inv.) 7 - ligeiiissimo 8 - Quase midi (inv.); é parente; é altemaü- 
va 9-Vogais; preguiça 10-Gergelim 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1 - despedida 2- er; rr; ira 3- sa; ela 4- eridano; oa 5-Jigajogas 6- oarp; 
sonsa 7- eta; tom 8-janota 9- gradas; ar 10- casai; casa 
Verticais: 
1 - desejos; gc 2- eraria; ra 3- sa; igrejas 4- adaptada 5- er; aj; anal 6- 
drenos; os 7 logo; 8- dia; anta 9- ar; osso; as 10- afa; amora 

Embora estas duas imagens pareçam identicas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Santana 
lança nova album 
em Outubro 

O «dinossauro» Carlos Santana vai edi- 
tar um novo album a 22 de Outubro. O 
registo tem como tîtulo «Shaman». 
A noticia foi avançada por vârios 
ôrgâos de comunicaçâo norte-ameri- 
canos, os quais citaram o site oficial do 
guitarrista em www.santana.com. 
O sucessor de «Supernatural» vai con- 
tar corn convidados como Rob Thomas 
(dos Matchbox Twenty), Dido, RO.D., 
Ozomatli, o tenor Placido Domingo e 
Michelle Branch. 
Branch foi alias a escolha para interpre- 
tar o primeiro single a ser extraido do 
album, «The Game of Love» (apresen- 
tado recentemente em Lisboa), a editar 
no final deste mês de Setembro. 
A acompanhar a ediçâo deste disco 
sera édita da compilaçâo «The 
Essencial Santana», um duplo album 
corn 33 temas e que congregam os 
primeiros 20 anos de carreira de 
Santana. Recorde-se que o novo traba- 
Iho de originais surge très anos depois 
de "Supernatural", que se tornou um 
dos âlbuns mais vendidos dos ültimos 
dez anos, tendo atingido a marca de 
disco de platina por 14 vezes, além de 
ter arrebatado nove Grammys em 
2000. O virtuoso da guitarra, que se no- 
tabilizou no grupo corn o seu nome - os 
Santana -, estreou-se nos discos em 
1969 corn um album homônimo e é 
dos poucos veteranos que se pode 
gabar de ter mantido um ritmo de tra- 
balho intensivo ao longo de mais de 
très décadas. O seu nome, corn o grupo 
ou a solo, hâ muito que é sinônimo de 
génio, seja na composiçâo, seja na exe- 
cuçâo técnica dos temas. m 

PAUl MCCARTNEY vai gravar tenta 
dos Beatles que nunca foi editado 
Paul McCartney vai usar um velho 
tema dos Beatles como banda 
sonora de uma montagem de fo- 
tografias da sua falecida mulher 
Linda. A cançâo - «Caravan Of 
Light» - nunca foi editada em disco 
e foi tocada ao vivo pela ultima vez 
em 1967. 
A noticia foi avançada pelo «The 
Sunday Times», o quai dâ conta 
que a faixa foi gravada pelos 
Beatles quando produziam o miti- 
co album «Sgt. Pepper Lonely 
Heart Club Band». 
O tema possui 14 minutos de du- 
raçâo e nunca foi lançado em disco 
porque o eterno produtor George 
Martin o considerou pouco ade- 
quado para ser editado em disco, m 

Bono ! vocalista dos 
Vox 
Ganta tenta 
de Frank 
Sinatra 

o vocalista dos U2, Bono Vox, 
gravou uma versâo de «That ' s 
Life», de Frank Sinatra, para a 
banda sonora de um filme de 
Neil Jordan. 
A obra tem como titulo «The 
Good Thief» e apresenta-se 
como o proximo projecto do 
conhecido cineasta, o quai fil- 
mou, por exemplo, «Entrevista 
Corn o Vampiro». 
Além de Bono, o ùnico artista jâ 
revelado para a banda sonora da 
pelicula é Leonard Cohen, corn 
«A Thousand Kisses Deep». 
Esta é a segunda grande «liga- 
çâo» de Bono ao eterno Blue 
Eyes, depois do dueto entre os 
dois cantores em 1993 no tema 
«l've Got You Under My Skin". EI 

hospitalizada devido 
a um tumor cerebral 
A vocalista dos Roxette, Marie 
Fredriksson, foi hospitalizada de 
urgência devido a um tumor cerebral 
descoberto depois de ter desmaiado 
na sua casa em Estocolmo. 
A noticia foi avançada pela editora do 
duo sueco, a EMI, a qual revelou que 
exames médicos mostraram que a 
cantora de 44 anos tem um tumor na 
parte posterior do cérebro. 
Foi adiantado, no entanto, que serâo 
precisos mais testes para decidir o 
tratamento apropriado. 
Este é um importante rêvés na car- 
reira da banda, a qual tinha previsto 
lançar o seu novo single - «A Thing 
about You» - dentro de très semanas e 
iniciar depois uma digressao pela 
Europa no final de Outubro. ca 
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leira Missionâria 
na Igrela de 
Santa Inès 

O Padre Joôa Mônico e a 
Comissâo de Pestas da Igreja de 
Santa Inès, em Toronto, realizam 
a Grande P'eira Missionâria, no 
salâo da Igreja de Santa Inès, nos 
dias 19, 20 e 26 e 27 de Outubro 
(dois fms-de-semana}, para apoio 
das Missôes e Missionaries mais 
necissitados. A Feira Missionâria 
estarâ aberta ao püblico nos dias 
mencionados, entre as 09h0Û e 
as 19h00. 
O püblico terâ oportunidade de 
apreciar e adquirir muita va- 
riedade de Toalhas, Rendas, 
Crochet, Panos, Mobilia e outros 
artigos acessiveis a todas as boi- 
sas e... gostos! 
Haverâ também um sorteio de 
très (3) valiosos prémios, que sera 
efectuado às 17h00 do dia 27 de 
Outubro de 2002^ dia do encerra- 
mento da Feira Missionâria. 
Infonnaçdes; 416 603-1715. 
Outras infonnaçôes por intermédio 
do Présidente da Comissâo de 
Pestas, Joâo Ramos, E 

Exposiçâo 
de Victor Azevedo 

O Professor de Artes Visuais, 
Victor Azevedo, natural da Ilha 
Terceira e iecionando na 
Graciosa, deslqcou-se ao Norte 
da América, tendo exposto as 
suas pinturas em varias cidades 
dos EUA e, em Toronto, Canadâ. 
A exposiçâo entre nos foi inaugu- 
rada na Gaieria Almada 
Negreiros, no Consulado Gérai 
de Portugal, corn a presença do 
Cônsul-Geral, Dr. Joâo 
Perestrello, o Vice-Consul, 
Crescendo Ferreira, e muitas in- 
dividualidades da comunidade 
Lusa interessadas nestes aconteci- 
mentos culturais. A exposiçâo de 
quadros de Victor Azevedo, es- 
tarâo patentes ao püblico até o 
dia 27 de Setembro na Gaieria 
Almada Negreiros. 
Victor Azevedo, por nosso inter- 
médio, agradece à Comunidade 
0 carinho corn que o recebeu e 
deseja a todos saùde e muitas 
felicidades. E 

Quinta-feira, 19 Setembro, 2002 

ano 
^jHxLttins 

Albano Martins nasceu em 1930 na 
aldeia do Telhado (e nâo, como consta 
do seu registo de nascimento, em Pôvoa 
de Atalaia), concelho do Fundâo, distrito 
de Castelo Branco, provincia da Beira 
Baixa, Portugal. Licenciado em Filologia 
Clâssica pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, foi professor do 
Ensino Secundârio de 1956 a 1976. 
Tendo ingressado, em 1980, nos quadros 
da InspecçàoGeral de Ensino, passou, 
em 1993, à situaçâo de aposentado. 
Presentemente, é professor na 
Universidade Fernando Pessoa, do 
Porto. 
E autor dos seguintes livros de poesia: 
Secura Verde, Colecçâo "Germinal", 
Porto, 1950; Coraçâo de Büssola, 
Colecçâo "Daimon", Évora, 1967; Em 
Tempo e Memôria, Ed. do Autor, Viseu, 
1974; Paralelo ao Vento, Ed. " O Oiro do 
Dia", Porto, 1979; Inconcretos 
Dominios, Ed. "Nova Renascença", 
Porto, 1980; A Margem do Azul, Ed. do 
Autor, Porto, 1982; Os Remos 
Escaldantes, Ed. "O Oiro do Dia", Porto, 
1983; Sob os Limos, Associaçâo dos 

Jornalistas e Homens de Letras do 
Porto, Porto, 1986; Poemas do Retorno, 
Centro Cultural do Alto Minho, Viana 
do Castelo, 1987; A Voz do Chorinho ou 
os Apelos da Memôria, Editorial 
Caminho, Lisboa, 1987; Vertical o 
Desejo, Gaieria Nasoni Ediçôes, Porto, 
1988; Rodomel Rododendro, Quetzal 
Editores, Lisboa, 1989; Vocaçâo do 
Silêncio, Poesia 1950-1985 (inclui o livro 
inédito As Vogais Aliterantes), Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1990; 
Os Patamares da Memôria, Limia, 
Colecçâo "Icône", Viana do Castelo, 
1990; Entre a Cicuta e o Mosto, Àtrio, 
Colecçâo "O Lugar da Pirâmide", 
Lisboa, 1992; Uma Colina para os 
Lâbios, Ed. Afrontamento, Porto, 1993; 
Com as Flores do Salgueiro, Ediçôes 
Universidade Fernando Pessoa, Porto, 
1995; O Mesmo Nome, Editora "Campo 
das Letras", Porto, 1996; O Espaço 
Partilhado, Editora "Campo das Letras", 
Porto, 1998; A Voz do Olhar, Porto, 
Ediçôes Universidade Fernando Pessoa, 
1998; Escrito a Vermelho, Porto, Editora 
"Campo das Letras", 1999. 
Como tradutor, actividade a que vem 
dedicando algum do seu tempo, tem 
publicadas as seguintes obras; O 
Essencial de Alceu o Safo, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1986; 
Cantos, de Giacomo Leopardi, Editora 
Vega, Lisboa, 1986; Cântico dos 
Cânticos, de Salomào, Cooperativa 
Arvore, Porto, 1988; Dez Poetas Gregos 
Arcaicos, Editora D. Quixote, Colecçâo 
"O Aprendiz de Feiticeiro", Lisboa, 1991; 
Dez Poetas Italianos Contemporâneos, 
Editora D.Quixote,Colecçâo "O 
Aprendiz de Feiticeiro", Lisboa, 1992; Os 
Versos do Capitâo, de Pablo Neruda, 
Editora "Campo das Letras", Porto, 
1996. 
Traduziu igualmente, achando-se publi- 
cados avulsamente ou em vias de publi- 

caçâo, poemas dos seguintes autores es- 
panhôis: Carmen Conde, Juan Ramôn 
Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Gillén, 
Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, 
Gerardo Diego, Francisco Brines e Pere 
Gimferrer. 
Organizou, para a Imprensa Nacional- 
Casa da Moeda (Lisboa, 1987), uma 
Antologia do poeta simbolista português 
Eugénio de Castro, antecedida de um 
prefâcio, de sua autoria. 
Poemas seus estâo incluidos em diversas 
antologias e volumes de carâcter colecti- 
vo, designadamente: 
Poesia 70, Editorial Inova, Porto, 1971; 
800 Anos de Poesia Portuguesa, Circule 
de Leitores, Lisboa, 1973; Terra; Porto, 
Exercicio de Dizer, Porto, 1981; A Ilha 
dos Amores, A.J.H.L.P., Porto, 1984; 
Rosalirica, Ediciôs de Castro, A 
Corunha, 1985; Olhos de Orfeu, 
A.J.H.L.P., Porto, 1985; Rio Interior, 
Limiar, Porto, 1986; Aproximaçâo ao 
Silêncio, O Oiro do Dia, Porto, 1987; 
Escritores Modernos da Beira Baixa, 
1988; Antologia de Homenagem a 
Cesârio Verde, Oeiras, 1991; Onde o 
Mar Acaba, D. Quixote, Lisboa, 1991; 
Uma Pequena Onda (20 artistas e 20 es- 
critores), Porto, 1991; Poetas Escolhem 
Poetas, Lello & Irmâo Editores, Porto, 
1992; Retratos para Miguel Torga, 
Institute Erasmus, Porto, 1994; Uma Râ 
Que Salta, Limiar, Porto, 1995; Cântico 
Em Honra de Miguel Torga, Fora do 
Texte, Coimbra, 1996; O Poeta e a 
Cidade, Editora "Campo das Letras", 
Porto, 1996. 
Tem colaboraçâo, em prosa e verso, dis- 
persa por numerosos jornais e revistas, 
do pais e do estrangeiro, nomeada- 
mente: 

a) Jornais: O Comércio do Porto, O 
Diârio, Diârio de Coimbra, Diârio de 
Lisboa, Diârio do Norte, Diârio Popular, 
Évora & o Mais, Jornal do Fundâo, JL - 
Jornal de Letras Artes e Ideias, Jornal de 
Noticias, Jornal Notlcias de Gaia, Letras 
& Letras, Matosinhos Hoje, O Primeiro 
de Janeiro, A Reconquista, Sempre. 

b) Revistas: Agâlia (Orense), Ârvore, 
Bibliotheca Portucalensis, Cadernos de 
Literatura, Canente (Malaga), A Cidade, 
Colôquio/Letras, La Cuerda del Arco 
(Sevilla), O Escritor, Espacio/Espaço 
Escrito (Badajoz), Hifen, A Ideia, Luzes 
de Galiza (A Corunha), Mealibra, 
Nordés (Vigo), Nova Renascença, 
Palimpsesto (Carmona, Sevilla), Poesia 
Sempre (Rio de Janeiro), Revista 
Brasileira de Lingua e Literatura (Rio 
de Janeiro), Seara Nova, Silex, Sirgo, 
Sol XXI, Sul (Brasil). 
Foi secretârio da redaeçâo da revista 
portuense "Nova Renascença" e mem- 
bre da comissâo de honra e do conselho 
coordenador, além de assessor, do jor- 
nal literârio, também portuense, Letras 
& Letras. 
Participou em diverses congresses, no 
pais e no estrangeiro, designadamente, 
desde 1985, em nove dos dez 
Congresses Brasileiros de Lingua e 
Literatura promovidos, a partir daquela 
data, na Universidade do Estado do Rio 
dejaneiro. pela Sociedade Brasileira de 
Lingua e Literatura, sob a presidência 
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do Prof Leodegârio A. de Azevedo 
Filho. Durante a realizaçâo de tais con- 
gresses, a sua poesia nâo sô foi objecte 
de anâlise em mesas - redondas in- 
tegradas por professores universitârios 
brasileiros e portugueses, como ainda 
em cursos a ela exclusivamente dedica- 
dos e ministrados em paralelo corn a re- 
alizaçâo daqueles. O XXI dos referidos 
congresses, realizado em Julho de 1989, 
foi especialmente dedicado aos seus "40 
Anos de Vida Literâria", que passavam 
naquele mesmo ano. 
E membre da Associaçâo Portuguesa 
de Escritores, do P.E.N. Clube 
Português, da Associaçâo Portuguesa 
de Tradutores, da Associaçâo Galega 
da Lingua (AGAL) e Membre 
Honorârio da Academia Cabofriense 
de Letras (Estado do Rio dejaneiro). 
Integrou, no inicio da década de 80, 
juntamente corn os poetas Alberto de 
Serpa, Fernando Guimarâes, José 
Augusto Seabra e Saul Dias, a 
Comissâo Instaladora do Museu 
Nacional de Literatura, sediado no 
Porto, e, entre 1983 e 1989, foi membre 
da direcçâo da Associaçâo dos 
Jornalistas e Homens de Letras do 
Porto. 
Em 1987, foi-lhe atribuido o Prémio de 
Traduçâo instituido pela Sociedade de 
Lingua Portuguesa, de Lisboa, a prétex- 
te da publicaçâo, no ano anterior, dos 
volumes O Essencial de Alceu e Safo e 
Cantos, de Giacomo Leopardi, e, em 
1993, o "Prémio Eça de Queirôs" de 
Poesia, da Câmara Municipal de 
Lisboa, pelo seu livro Uma Colina para 
os Lâbios. 
Em 1986, aquando da realizaçâo do 
XVIII Congresso Brasileiro de Lingua 
e Literatura, foi-lhe atribuida, pela 
Sociedade Brasileira de Lingua e 
Literatura, do Rio dejaneiro, a meda- 
Iha Oskar Nobiling, de mérito cultural. 
Poemas seus estâo traduzidos em es- 
panhol, inglês, chinés (cantonense) e 
japonês. 
A sua obra tem merecido a atençào de 
alguns dos mais importantes criticos e 
ensaistas portugueses contemporâneos, 
nomeadamente Antônio Cândido 
Franco, Antônio Ramos Rosa, Eduardo 
Eourenço, Eduardo Prado Coelho, 
Fernando Guimarâes, Fernando J. B. 
Martinho, Fernando Pinto do Amaral, 
Luis Adriano Carlos, Maria da Glôria 
Padrâo, Maria Lücia Lepecki, Ramiro 
Teixeira, Salvato Trigo, Serafim 
Ferreira, Vera Vouga, Vltor Manuel de 
Aguiar e Silva, etc., e também de alguns 
brasileiros, tais como; Alvaro Cardoso 
Gomes, Antônio Roberval Miketen, 
Franca Berquô, Gumercinda Gonda, 
Leodegârio À. de Azevedo Filho, Nelly 
Novaes Coelho e Raquel Marques 
Villardi. 
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SAÜDE EM SUA CASA 

DORES DE DARRIGA 
Quando um bébé acorda repentina- 
mente a chorar e a contorcer-se 
aparentando dor pungente, a mâe, 
ao pensar que o filho esta doente, 
começa também a sofrer e, ansiosa, 
corre para os serviços hospitalares 
de urgência. Na sua ansiedade, en- 
quanto espera a consulta da cri- 
ança, essa mâe pode começar tam- 
bém a sentir dores de barriga. O 
bébé parece jâ estar bom, mas 
agora é a mâe que se sente doente. 
Quando o médico diz que a criança 
estâ saudâvel, a mâe fica aliviada e 
a dor de barriga acaba de repente. 
As dores de barriga podem ser ilu- 
sivas! Podem ser causadas pelos 
gases ao distenderem o estômago e 
intestino como aconteceu naquele 
bébé; serem, como na mâe, cau- 
sadas pela ansiedade résultante do 
stress; ou serem sintoma de doença 
séria, muitas vezes necessitando 
tratamento urgente. 
A côlica infantil aparece em alguns 
bébés, geralmente entre os dez dias 
e os très meses de idade. É muito 
mais frequente no primeiro filho e 
nas primeiras semanas depois do 
parto, porque a. falta de experiên- 
cia e ansiedade da mâe contribuem 
bastante para aumentar o proble- 
ma. A mâe, ao procurar calar o 
bébé corn a marna, o biberon, ou a 
chupeta, vai contribuir para que 
este engula ar que, ao acumular-se 
no estômago, vai causar distensâo 
dolorosa, fazendo corn que o bébé 
começe a chorar e a contorcer-se. A 
aparência é de doença grave; mas 
ao fim de algum tempo o choro 
passa, podendo repetir-se muitas 
vezes. A ünica consequência desta 
dor é a ansiedade da mâe, que leva 
muitas vezes o bébé aos serviços de 
urgência. 
Muitos de nos ainda nos lem- 
bramos de ter dores na barriga 
quando era-mos pequenos, pois 
cerca de uma em cada seis crianças, 
entre os quatro e doze anos de 
idade, sofrem deste problema. Para 
além da dor na barriga, algumas 
destas crianças vomitam, ficam pâ- 
lidas, e podem ter também dores de 
cabeça. Quando a dor é severa pode 
contribuir para visitas âs urgências 
dos hospitais, onde os testes labora- 
toriais, ou de imagem, sâo quase 
sempre negatives, e, se forem feitos 
repetitivamente, para além da sua 
inutilidade, vâo causar ansiedade, 
agravando o problema. O melhor 
tratamento para estas dores é aju- 
dar a convencer os pais, e a criança, 
que as dores em breve irâo passar, 
nâo representando qualquer perigo 
para a saüde e bem estar futures. 
A fobia escolar manifesta-se geral- 
mente sob a forma de dores de bar- 
riga quando a criança vai ou estâ 
na escola. Muitas destas crianças 
gostam da escola e professores, mas 
ficam doentes por causa da 
ansiedade causada pela separaçâo 

da mâe. O melhor, e talvez o ùnico 
tratamento efectivo para este prob- 
lema, é obrigar a criança a per- 
manecer na escola, apesar da dor e 
mal estar, para tentar quebrar o 
ciclo vicioso que tende a repetir-se 
perpetuando o problema. 
Apesar do avanço das técnicas labo- 
ratoriais, das imagens tomogrâficas 
computorizadas (TAC), e outras de 
tecnologias sofisticadas, nâo existe 
melhor investigaçâo para uma dor 
de barriga do que um bom exame 
clinico. Quando o sofredor de dor 
de barriga aparece num consultôrio 
médico, é a histôria da dor, e o 
exame do doente, o que vai permi- 
tir aq médico a decisâo fundamen- 
tal: E caso que nécessite visita ao 
hospital para melhor investigaçâo e 
tratamento, ou é um sofrimento ino- 
fensivo que passa corn o tempo? 
Nesta decisâo nâo podem haver 
dùvidas; embora as investigaçôes 
desnecessârias sejam préjudiciais, o 
nâo tratar a tempo uma doença 
cirürgica urgente, como no caso da 
apendicite, pode aumentar o sofri- 
mento e, nalguns casos, complica- 
dos corn ruptura do apêndice, a in- 
fecçâo generalizada da cavidade ab- 
dominal: a péritonite, pode ser 
mortal em metade dos casos. É por 
isso que uma dor de barriga forte e 
nâo for habituai deve ser tratada 
corn o mâximo respeito. Tal como a 
apendicite, existem outras urgên- 
cias médico-cirùrgicas causadoras 
de dores de barriga, que podem por 
em perigo a vida do doente se nâo 
for socorrido e tratado corn mâxi- 
ma prontidâo. Entre estas doenças 
urgentes estâo a ruptura de uma 
gravidez fora do utero (gravidez ec- 
tôpica), a ruptura de uma zona di- 
latada e enfraquecida da artéria 
aorta (aneurisma), a inflamaçâo da 
vesicula biliar (colecistite), a infla- 
maçâo aguda do pâncreas (pancré- 
atite), a obstruçâo do intestino, e a 
inflamaçâo e ruptura de pequenas 
saliências na parede enfraquecida 
do intestino (diverticulite). O 
tempo é um factor precioso na res- 
posta ao tratamento e, por isso, é 
um- erro clinico perigoso tentar 
suprimir uma dor de barriga corn 
analgésicos potentes sem saber a 
sua origem, por poder retardar o 
diagnôstico e o seu tratamento ur- 
gente. 
Algumas dores de barriga, embora 
possam ser causadas por proble- 
mas sérios que devem ser tratados 
sem demora, nâo sâo urgências. 
Estâo neste caso muitos dos tu- 
mores malignos do aparelho diges- 
tivo, a hepatite, algumas pneumo- 
nias, a pancréatite crônica, as pe- 
dras nos rins e vias urinârias, e al- 
gumas doenças dos ovârios e bexi- 
ga. As dores de barriga associadas 
a diarreia, se forem agudas sâo na 
maioria das vezes causadas por in- 
fecçôes corn bactérias ou virus: as 

gastroenterites; se forem prolon- 
gadas e recorrentes sâo geralmente 
causadas por doenças infla- 
matôrias intestinais, nâo infec- 
ciosas, como a enterite regional 
(doença de Crohn) e a colite ul- 
cerosa. 
A grande maioria das dores de bar- 
riga sâo causadas pelo sindroma 
dos intestinos irritâveis: um mal 
que afecta cerca de 20% da popu- 
laçâo adulta, e que, para além das 
dores de barriga, pode causar tam- 
bém prisâo de ventre, diarreia, ou 
estes dois sintomas em periodos al- 
ternados. Os sintomas começam 
geralmente na juventude prolon- 
gando-se, de forma recorrente, ao 
longo da vida. A dor é geralmente 
pouco intensa, em forma de côlica 
corn altos e baixos entre periodos 
sem dor. Os sofredores da doença 
sentem corn frequência vontade de 
defecar e ficam mais confortâveis 
se conseguirem concretizar essa ne- 
cessidade. Sâo pessoas muito sen- 
siveis à dor, queixando-se corn fre- 
quência de gases, ou de dores de 
estômago sem evidência de doença 
péptica. Essas pessoas queixam-se 
corn maior frequência de dores 
musculares, sobretudo na cabeça e 
no peito, e sâo mais vulnerâveis â 
ansiedade e depressâo, e mais sen- 
siveis ao stress. 
As dores de barriga sâo sofrimento 
doutros sofrimentos, que podem 
ser causados por problemas ab- 
dominais, mas muitas vezes têm 
uma origem emocional, onde a 
doença fisica parece estar ausente. 
O bom médico deve excluir sempre 
os problemas tratâveis e urgentes, e 
sô depois, sem preconceitos nem 
suposiçôes, ajudar a resolver o 
sofrimento. ca 

Solltârio 
ronba 
29 bancos 
O presumfvel eiutor de 29 
assaltos praticados desde 1998 
em agências bancârias loca- 
lizadas em quase todo o Pais 
foi ideniifîcado pela Policia 
Judiciàrîa de Coimbra e deti- 
do esta semana em França, 
ao abrigo de um maudado de 
captura intemacional, foi 
revelado. 
O gatuno começou a andar 
armado na ultima fase dos <• 
assaltosO assaltante actuava 
sempre sozinho, o que lhe valeu 
o epiteto de "Soiitârio" nos 
meios policiais, tem 53 anos de 
idade, é empresârio de profissâo, 
nasceu no concelho de Ourém 
e tem dupla nacionalidade, 
estando casado corn uma cidadâ 
francesa e a residlr ern Nice. 
Os assaltos que lhe sâo 
atribuidos, no total de 29, o 
primeiro dos quais em 1998, 
registaram-se em quase todo o 
Pais, desde Miranda do Douro 
a Borba. As localidades de 
Anadia, Pombal, Carregal do 
Sal, Oliveira do Hospital, S. 
Pedro do Sul, Mealhada, 
Arganil, Soure, Moimenta da 
Beira, Golegâ, Viseu, Castelo 
Branco, Penafiel, Aguiar da 
Beira, Marco de Canaveses, 
Trancoso e Reguengos de 
Monsaraz estâo entre aquelas 
em que ocorreram os crimes. 
Em 90 por cento dos casos, os 
alvos escolhidos pelo 
"Soiitârio" eram dependências 
bancârias da Gaixa de 
Crédito Agricola situadas em 
localidades de menor dimem 
sâo e distantes dos postos da 
G N R. 
No conjunto de assaltos, o 
"Soiitârio" terâ roubado mais 
de meio milhâo de euros (102 
mil contos), sendo que o 
maior assalto lhe rendeu 100 
mil euros, na 

EXPO 2000 
A garagem que lhe eferece um senriçD compietu au seu automével 
TrabalhD garantido em tedas as reparaçëes mecânicas e bate-chapas. 

EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Teiyrax: 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquina corn a Jane St.) 

Toronto, Ont M6H4G9 
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WWW. microsof t;. com 

Programa Word com falha 
grave de segurança 
Uma falha de segurança no pro- 
grama de processamento de 
texto da Microsoft, o Word 97, 
pode permitir que um hacker re- 
tire ficheiros de qualquer PC 
com o sistema operativo 
Windows que tenha sido aberto. 
A empresa de Bill Gates jâ as- 
sumiu a falha mas adiantou que 
os "ladrôes" terâo de ter em sua 
posse o nome exacto do ficheiro 
assim como a sua localizaçâo no 
disco rigido do PC alvo, mas e 
mais importante, terâo de con- 
vencer a "vitima" a abrir e a mo- 

A müsica portuguesa sera a princi- 
pal atracçào do "site" Canal Zero. 
O novo portai pode ser encontrado 
em www.canalzero.netcabo.pt e é 
apresentado pela produtora Latina 

dificar o mesmo ficheiro. 
Para jâ a versâo mais vulnerâvel é 
o Word 97, no entanto um porta- 
voz da Microsoft jâ admitiu que 
as versôes 2000 e 2002 também 
podem ser violadas se se con- 
seguir convencer a vitima a im- 
primir o documente primeiro. O 
Microsoft Security Response 
Center estâ jâ a tentar investigar 
esta falha de segurança. 
Contudo, a empresa lider em 
software nâo adianta qualquer 
data para a disponibilizaçâo de 
uma correcçâo. 

Europa, que jâ realizou programas 
de müsica portuguesa. 
No "curriculum" desta produtora 
encontram-se programas como 
Pop-Off ou Spray. O Canal Zero 

Sabe-se que a ünica norma de 
manter os ficheiros corn extensâo 
".doc" longe de mâos maliciosas é 
percorrer manualmente os cam- 
pes acessiveis nas propriedades 
dos documentes, m 

é dedicado aos utilizadores de 
banda larga da Internet e terâ 
uma programaçâo diâria consti- 
tuida por videos, concertos e en- 
trevistas. El 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

AUTOMOVEIS 
WWW.SCONRADO.PT 

o site do concessionârio da BMW e Mini lançou 
uma nova rubrica de automôveis usados e de 
serviço. Aqui o utilizador encontra noticias, 
caracteristicas dos modèles disponiveis e, se 
quiser, pode enviar uma mensagem solicitando 
informaçôes. 

CÔMICO ^ 
WWW.REUBEN.ORG/ROYALS 

Este é um site sobre a vida social da familia real 
inglesa. The Royals é o nome desta pagina 
humoristica, que traduz de forma engraçada 
todos os eventos sociais da rainha. Através da 
banda desenhada, os autores do site descrevem 
varias situaçôes. 

COMPUTADORES 
WWW.RINKWORKS.COM/STUPID 

Eis um site no quai o autor se dedicou a recolher 
uma série de anedotas sobre a utilizaçâo de com- 
putadores e a forma como qualquer pessoa pode 
perder o sense comum perante problemas ba- 
nais. O autor assegura que a maioria das anedo- 
tas sâo verdadeiras e jâ lhe aconteceram a ele. 

RELÔGIOS 
WWW.POCKETCALCULATORSHOW.COM 

O Nerd Watch Museum presta homenagem a 
uma tecnologia que se tornou popular. 
Os cibernautas podem ver em 
www.pocketcalculatorshow.com/bios.html, ima- 
gens de relôgios estranhos corn calculadoras de 
pulso e televisores. 

FILME 
WWW.ROADTOPERDITION.COM 

Torn Hanks e Paul Newman sâo os protagonistas de 
Caminho para a Perdiçâo, um filme de Sam 
Mendes que jâ estâ em exibiçâo. O enredo começa 
em 1931, num période de grande depressâo 
econômica, quando Michael O'Sullivan, que per- 
tence â mafia irlandesa, começa o seu caminho para 
a perdiçâo. 

Canal Zero corn mùsica portuguesa 

Cuba inaugura pagina contra o terrorismo 
As autoridades cubanas inaugu- 
raram um novo site para denunciar 
o terrorismo internacional e re- 
forçar a campanha a favor da liber- 
taçâo de cinco cubanos detidos por 
espionagem nos Estado Unidos. 
No decorrer da conferência de im- 
prensa para a apresentaçâo da nova 
pagina, o présidente da Assembleia 
Nacional Cubana, Ricardo 
Alarcon, declarou que esta pâgina 
"ilustra o esforço realizado por 
Cuba contra o terrorismo, sem 
bombardear pessoas, nem 
ameaçar, nem impor nada a 
ninguém". 
Cuba é classificada pelos Estados 

Unidos como fazendo parte dos 
sete parses que apoiam o terroris- 
mo, o chamado "Ebco do Mal", se- 
gundo o relatôrio do 
Departamento de Estado. O 
Iraque, o Irâo, a Libia, a Coreia do 
Norte, a Siria e o Sudâo fazem 
també parte desta lista. 
O site, apresentado em inglês, pode 
ser consultado em www.antiterro- 
ristas.cu, e tem como objectivo 
principal "denunciar a situaçâo in- 
justa" de cinco cubanos, presos hâ 
quatro anos na Florida por espi- 
onagem, que cumprem duras 
penas nos Estados Unidos. 
Os cinco homens, René Gonzalez, 

Gerardo Hernandez, Antonio 
Guerrero, Ramon Labanino, 
Fernando Gonzalez sâo considera- 
dos por Havana como "herôis". 
Segundo as autoridades cubanas, 
os cinco prisioneiros tinham por 
missâo prévenir actos de terroris- 
mo de eventuais grupos exilados 
anticastristas contra Cuba. 
"Eles nunca fizeram espionagem 
contra os Estados Unidos, limi- 
tavam-se a vigiar a mafia antic- 
ubana de Miami para prévenir 
os ataques terroristas. Eles 
foram presos exactamente por 
lutarem contra o terrorismo", 
explicou Alarcon, m 

Cameiro à Beirâo 
InCREDItriTES: 

* 2 kg de cameiro (mào e costela) 
7,5 dl de vinho tinto (aprox.) 
3 cebolas grandes 

* 4 tomates 
* 4 dentes de alho 
* 7 foUia de louro 
* 7 malagueta 
* 3 cravinhos 
* 4 pimentos 

2 coUieres de sopa de azeite 
* 7 coUier de sopa de banha 

sal 

(On^CCflO: 
Parte-se a carne em bocados, lava-se e escorre-se. 
Toma-se um tacho de barro preto que seja fundo 
e colocam-se ai em camadas alternadas todos os 
ingredientes arranjados e cortados em bocados. 
Sobre a ültima camada deitam-se o azeite, a 
banha e o sal. 
Finalmente, cobre-se tudo corn o vinho tinto e 
leva-se primeiramente a lume forte reduzindo-se 
em seguida o caJor para apurar. 
Acompanha corn batatas cozidas corn pele e 
peladas. 

Sobremesa: 

InCREDltnTES: 

4 ovos 
250 grs de açücar 
50 grs de manteiga 
2 dl de leite 
200 grs de farinha 
150 grs de chocolate em pô 
uma colher de sopa de sumo de limào 

Con^CÇflO: 
Batem-se as gemas corn o açücar e a manteiga 
derretida. Junta-se o leite, a farinha e o choco- 
late em pô. 
Depois de bâter bem, acrescenta-se o sumo de 
limâo e incorpora-se as claras batidas em 
castelo, sem bâter. 
Vai ao forno a cozer em forma untada corn 
manteiga e polvilhada corn farinha. 
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Precisa-se 
Cozinheira/o, para restaurante 
Português. Tel.:416-603-6522. 

Pasteleiro. Tel.:416-538-7700. 

Cozinheira corn experiência em 
cozinha portuguesa e italiana. 
Tel.:9ü5-306-8440. 

Empregada de balcào para pastelaria. 
Tel.:905-306-8440. 

Cabeleireira e assistente corn 
experiência. Tel.;416-536-0600. 

Directora comercial, para empresa do 
ramo alimentar. Tel.:416-854-1077. 

Carpinteiros de acabamentos com 
alguma experiência. Tel.:416-896-1376. 

Pessoal para instalar cerâmica e 
mârmore. Tel.;416-230-1094. 

Empregada de balcào corn alguma 
experiência, para pastelaria. 
TeL:416-531-2888. 

Senhora para fazer limpeza, nas âreas 
de Oakville, Mississauga e Toronto. 
Tel.:416-823-8163. 

Empregada para churrasqueira em 
Toronto. Tel.:416-862-2867, ligar depois 
das 7 da tarde. 

Padeiro e pasteleiro, para a area de 
Mississauga. Tel.:905-501-8618. 

Pessoa para regime de 
part-time em limpeza, e 

outra para posiçâo de full 
ou part-time para 

trabalhar ao balcào. 

Tel: 905-755-0065 
fax: 905-755-0066 

loHn B J.Q. 
• CHICKEH IMC* 

B-B-Q *GRILL *TAKE-0UT FOOD 

Précisa de pessoa em regime de 

de full-time para trabalhar ao 

balcào e cozinha. Contacte: 

ALUGA-SE AramiuiiiENTO 
em muito boas condiçôes, corn 
3 quartos, 2 C. bauho, 2 salas, 

AC central, varanda e 
garagem. Situado em 

IVlississauga (Dundas/Confederation) 

Contacte Joâo: 
416-27&4308 

Precisa-se 
Assen'tadores 
de azulejos e 
carpint:eiros 

Cdecking}. 

416- 

Farinhas animais proibidas em Portugal devido à BSE 

Armazenadas 120 mil 
toneladas de farinhas 
Mais de 120 mil toneladas de farinhas produzidas 
a partir de carne e ossos, proibidas em Portugal na 
alimentaçâo de gado, estâo armazenadas em ter- 
ritôrio nacional, apesar de jâ terem sido destruidas 
mais de 125 mil toneladas, 17.500 das quais por in- 
cineraçâo. 
Embora o Governo nâo tenha ainda uma soluçào 
definitiva para a destruiçào destas farinhas ani- 
mais, algum deste material tem sido eliminado 
através de incineraçâo e de deposiçâo em aterro. 
Assim, até ao final de Agosto, segundo dados 
fornecidos à agência Lusa pelo Instituto Nacional 
de Garantia Agricola (INGA), foram incineradas 
cerca de 17.500 toneladas de farinhas de mamiferos 
e de aves, que estâo proibidas na alimentaçâo 
animal desde 1998. 
De acordo corn fonte do Ministério da 
Agricultura contactada pela Lusa, a incineraçâo 
foi feita «a titulo experimental, hâ um ano e meio» 
nos fornos da Valorsul e da Lipor. 
Para aterros de residuos sôlidos urbanos, foram 
enviadas 108 mil toneladas destes materials. 
Contudo, O armazenamento continua a ser a 
metodologia mais utilizada, jâ que o Executive 
ainda nâo adoptou uma soluçâo. 
O anterior Governo tinha aprovado uma resoluçâo 
de Conselho de Ministres na quai apontava très 

medidas para a eliminaçâo das farinhas: deposiçâo 
em aterros, incineraçâo e co-incineraçâo. 
Na resoluçâo, publicada em Novembre de 2001 no 
«Diârio da Repùblica», o entâo Governo socialista 
definia a deposiçâo em aterro como «uma opçâo 
de recurso, de carâcter transitôrio». 
Em Maio deste ano, o ministre das Cidades, 
Ordenamento do Territôrio e Ambiente, Isaltino 
de Morals, dizia que a soluçâo para este problema 
séria definida pelo Governo «em breve». De 
acordo corn fonte do INGA, deverâo ser grupos 
privados ou sistemas intermunicipais de gestâo 
de residuos a concretizar as medidas propostas. 
Em Portugal, o Ministério da Agricultura proibiu 
a introduçâo na alimentaçâo animal de farinhas de 
carnes e ossos em 1998. Passades quatre anos, o 
Pais tem mais de 120 mil toneladas armazenadas, 
nâo havendo soluçôes definitivas para a elimi- 
naçâo deste material. 
Do total das farinhas armazenadas, apenas 1500 
toneladas sâo provenientes de animais potencial- 
mente infectados corn BSE (encefalopatia espongi- 
forme bovina). 
Mesmo que em Portugal a doença seja erradicada, 
estas farinhas vâo continuar a ser produzidas, 
dado que resultam da destruiçào de partes de 
animais interditas ao consume humane. □ 

Vendedor 
para Stand de automôveis novos e usados 

Ôptim oportunidade. Dm saber inglês. Oferece-se treino. 

Telefone para Bill Wilcox, 

416 368-8878 

Precisa-se 
Companhia portuguesa précisa empregados 
especializados em "Sheet Metal Roofing", com 
experiência, e trabalhadores para telhados sem 
experiência. Bom ordenado e condiçôes. 

Tel: 416 763-S664 

40 acres de terreno 
coin floresta situado 
ao lado de Bradford, 
proximo à Young St. 
Somente $79,900.00 

Tel: 4n6-BBO-6S55 
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Cientista portuguesa distinguida 
A investigadora Carmo Fonseca 
tornou-se, aos 43 anos, a primeira 
mulher (e também a primeira por- 
tuguesa) a receber o Prémio DuPont 
de Ciência, um galardâo criado em 
1991, em Espanha, e este ano alargado 
à comunidade cientifica portuguesa. 
Professora catedratica da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
Lisboa, Carmo Fonseca foi distingui- 
da pelos seus trabalhos em genética 
molecular. 
Perceber como funcionam os genes e 
quais os mecanismos que permitem 
que a informaçâo contida no genoma 
seja descodificada, para dar origem às 
células e aos organismos, é a sua prin- 
cipal linha de pesquisa, como explicou 
à Agenda Lusa. 
Segundo a investigadora, «quando 

dominarmos o modo de funciona- 
mento desse mecanismo, saberemos 
identificar o que se passa de errado 
quando hâ mutaçôes ou doenças 
genéticas». Por isso, nâo tem düvidas 
de que as investigaçâo do seu grupo 
vâo contribuir para identificar poten- 
ciais alvos de terapias, medicamentos 
e métodos para corrigir os defeitos 
genéticos», disse, sublinhando que, 
«para identificar o que esta errado, é 
necessârio conhecer muito bem o 
mecanismo de funcionamento de 
base. 
Carmo Fonseca dirige o Laboratôrio 
de Biologia Celular e Molecular no 
Centro de Investigaçôes Biomédicas, 
entidade que esta integrada no 
Instituto de Medicina Molecular, cria- 
do no final de 2001, corn o estatuto de 

laboratôrio associado (do Estado). 
«Este instituto permite congregar o 
trabalho de cientistas bâsicos, como 
eu, e o de médicos corn doentes afec- 
tados por estas patologias, que, assim, 
podem ir aplicando clinicamente os 
conhecimentos e avanços consegui- 
dos», explica. 
O trabalho da investigadora portugue- 
sa foi distinguido corn o XII Prémio 
DuPont de Ciência, no valor de 30 mil 
euros (cerca de seis mil contos). 
«Quisemos estender este prémio a 
Portugal como forma de reconheci- 
mento do avanço da ciência neste 
pais, bem como contribuir para o de- 
senvolvimento das relaçôes entre 
Portugal e Espanha no que diz res- 
peito à investigaçâo e promoçâo da ac- 
tividade cientifica», referiu, em Junho, 

Pascual Sisto, présidente da empresa 
DuPont para Portugal e Espanha, 
quando anunciou a ediçâo deste ano 
do galardâo. 
O principal objective do prémio, cuja 
entrega esta agendada para 7 de 
Novembre, em Oviedo (Espanha) é es- 
timular as iniciativas que, sob a forma 
de artigos ou trabalhos publicadas, 
constituam um contribute para o pro- 
gresse da ciência, como explicam os 
seus promotores. El 

Achados fôssels de hominfdeos corn mais de 
14 milhôes de ânes 
Restes fossilizados de hominideos 
corn cerca de 1,4 milhôes de anos 
foram descobertos na estaçâo arqueo- 
lôgica de Konso, no Sul da Etiôpia 
segundo anunciou em Adis Abeba 
um responsâvel governamental da 
ârea do patrimônio cultural. 
Trata-se de restes de duas espécies 
de seres humanos diferentes. Um dos 

hominideos é o Australopithecus boi- 
sei, corn 1,4 milhôes de anos. O outre 
é um Homo erectus, este corn apro- 
ximadamente 1,35 ou 1,45 milhôes 
de anos, segundo afirmou ao jornal 
Ethiopian Herald o responsâvel go- 
vernamental daquele pais, Yonas 
Beyene. 
Beyene acrescentou ainda que anti- 

gos utensilios de pedra, cuja idade se 
situarâ entre 700 mil e dois milhôes 
de anos, foram igualmente encontra- 
dos, agora na estaçâo arqueolôgica 
de Konso, descoberta por sua vez em 
1991. 
Na Etiôpia, as principais descobertas 
no dominio da paleontologia rea- 
lizaram-se no Nordeste do pais, na 
zona de Afar, onde foram encontra- 
dos os restes de Lucy, uma australo- 

piteca corn 3,2 milhôes de anos. O 
pais é, no entante, todo ele rico no 
que respeita a este tipo de achados. 
O Sul constitui também um lugar im- 
portante da paleontologia mundial, 
tende ai sido encontrados, entre 
1967 e 1976, mais de 40 mil es- 
pécimes, principalmente mamiferos, 
bovideos, hipopôtamos e primatas 
remontando de um a 3,9 milhôes de 
anos. El 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 

Homem que estava fugido 
desde 1993 foi detido no 
aeroporto Sa Carneiro 
Um português que estava fugido às au- 
toridades desde 1993 foi detido pela 
Policia Judiciâria no Aeroporto Sâ 
Carneiro, no Porto, quando tentava re- 
gressar ao Brasil. 
O homem, natural de Vila Real, era 
alvo de uma mandado de captura inter- 
nacional emitido pelas autoridades por- 
tuguesas na sequêneia de uma acusaçâo 

pelos alegados crimes de abuse de con- 
fiança e falsificaçào de documentes. 
Foi detido pela quando estava a re- 
gressar do Brasil, pais para onde se pre- 
sume tenha fugido em 1993. 
O tribunal jâ determinou o pagamento 
de uma cauçào e a comparêneia sema- 
nal no poste da GNR da sua ârea de 
residência, em Esposende. El 

Charles Michael Roy 
06/04/1955 - 24/08/2002 
O Director Executivo do AIDS 
Committee of Toronto, Charles Michael 
Roy, coin uma carreira brilhante nos 
serviços sociasj activista, educador, men- 
tor, confidente e amigo, faleceu vitima do 
HIV/AIDS, no Toronto Hospital. 
Charles Michael Roy liderou os serviços 
no campo do Canadian HIV/AIDS, du- 
rante mais de um década, e ainda o AIDS 
Committee of Toronlo-ACT, o mais im- 
portante serviço organlzado no Canadâ 
nesta matéria. Charles Roy trabalhou 
afanosamente na comunidade, profissional 
e académica, em defesa dos direitos das 
pessoas corn HIV/AIDS. 
A familia, aos amigos e à agêneia ACT, 
enviâmes sentidas condolêneias. 
Paz à sua aima. 
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corn a mafia nos EUA 
Tony Freitas séria mais um entre os 
milhares de açorianos residentes nos 
EUA, nâo tivessem a sua coragem e o 
destino empurrado Tony para um 
dos maiores escândalos dos EUA. 
Trata-se da operaçâo que ficou co- 
nhecida como “Plunder Dome”. 
Tony Cabral, residente hâ 40 anos 
nos EUA, mandou para a cadeia, ao 
serviço do FBI, o corrupto mayor da 
cidade de Providence, estado de 
Rhoad Island, e que é conhecida 
pelo seu grau de corrupçâo. 
Vicent Buddy Cianci foi mayor de 
Providence 27 anos, fez uma pausa, e 
regressou entretanto à câmara para 
nâo terminar o mandata. 
Muito embora todos falassem à boca 
pequena na corrupçâo que prolifera- 
va em Providence, nunca houve a 

coragem de o denunciar, bem como 
a rede mafiosa que a liderava. 
Até que em 1998, o empresârio aço- 
riano Tony Freitas viu-se preterido 
num negôcio em favor dos amigos do 
mayor. 
Munido de todas as provas de que 
tinha sido burlado pela rede do 
mayor Cianci e que indiciava fraude. 
Tony Freitas procurou o FBI e disse 
que queria “limpar a câmara”. Como 
resposta ao seu acto de coragem, 
ganhou o repto ingrato de passar a 
trabalhar como agente do FBI infil- 
trado na operaçâo 3PIunder Dome2. 
O objectivo era reunir o maior 
numéro de provas possivel que 
pudessem incriminar nâo sô o 
cabecilha, Cianci - que sô da Câmara 
de Providence desviou para o seu 

Seropositivos sem 
apoio nos Açores 
Os Açores nâo possuem meios de apoio suflcientes 
para garantir aos portadores do virus da Sida apoio 
a nivel social e psicolôgico. 

bolso 1,1 milhôes de dôlares - 
bem como o maior nümero de 
homens possivel. A tarefa foi 
cumprida e terminou no ano 
transacto, corn a formalizaçâo 
da acusaçâo por parte do 
Ministério Püblico. Mas Tony 
Freitas passou por muito susto, 
perdeu a mulher e um milhâo 
de dôlares e foi inclusive parar 
â cadeia. 
Lembra o dia em que foi con- 
frontado corn o facto de ter 
sido indicado como sendo um 
agente do FBI por parte de um 
homem de Cianci. “Voce tra- 
balha para a CIA, nâo traba- 
Iha?” perguntaram-lhe num 
parque de estacionamento corn 
uma pistola apontada â 
cabeça.Tony Freitas ganhou 
sangue frio e respondeu: “Nâo, 
eu trabalho é para a CIA”. A 
gargalhada foi gérai, mas quan- 
do Cianci soube da histôria nâo he- 
sitou e mandou rompercom ele, pelo 
sim e pelo nâo.Era o fim do seu dis- 
farce e da operaçâo “Plunder Dome”. 
Mas jâ tinha sido reunida matéria 
para colocar Cianci e companhia 
atrâs das grades.Muito embora nâo o 
admita abertamente. Tony Freitas, 

mais cedo ou mais tarde vai ter que 
ajustar contas corn a mafia. 
Actualmente de férias em Sâo 
Miguel, Tony Freitas afirma que nâo 
se arrepende de nada e estâ disposto 
a colaborar de novo corn o FBI. Uma 
histôria inédita, corn final feliz, pelo 
menos até agora... m 

0 açoriano que "acabou" 

A dr®. Margarida Moura, médica 
no departamento de infecto-conta- 
giosas do Hospital do Divino 
Espirito Santo, salienta que “os 
doentes que têm familia encontram 
nesta o apoio e carinho 
necessârios”. No entanto, existem 
seropositivos que nâo possuem esta 
“estrutura familiar consistente” e 
que sâo “esquecidos”, por longos 
periodos, nas macas dos hospitais. 
E neste sentido, que se torna “ur- 
gente” que o Estado ou instituiçôes 
particulares de solidariedade social 
invistam na criaçâo de locals de in- 
ternamento, jâ que estes sâo uma 
“prioridade absoluta” na regiâo. 
Enquanto isso, as camas do hospital 
ficam preenchidas e dâ-se o “con- 
gestionamento” da assistência 
médica. 
A Sida é um fenômeno que atinge, 
cada vez mais, a totalidade da 
regiâo, seguindo a tendência cres- 
cente de Portugal continental. Corn 
efeito, sô as ilhas Graciosa e Corvo 
nâo apresentam casos notificados, o 
que, nas palavras da dr“. Margarida 

Moura, “nâo quer dizer nada”, jâ que 
muitos dos portadores do virus nâo 
procuram tratamento médico ou, sim- 
plesmente, o abandonam , “ame- 
drontados pelo estigma social”. El 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 

Um 

jornal 

para a 

Comu- 

nidade 
Para mais informaçôes em Português, é favor contactar: 

Helder Ramos: 416-603-9664 

Forum Püblico 

Ou sera que a actual crise na 
educaçâo desta provincia é o 
resultado de cortes orçamentais 
efectuados pelo governo 
Conservador desde 1995? 

Junte-se ao deputado 

Rosario Marchese 
para uma conversa franca e 
aberta sobre esta situaçâo. 

Terça-feira, 24 de Setembro de 2002 
às 19h00 na Biblioteca Palmerston 

560 Palmerston Avenue (a norte da Bloor St.West) 

Eleitos Mas Sem Poder: 
O Dilema dos Conselheiros Escolares de Toronto 

O governo Conservador tomou posse 
da Direcçâo Escolar de Toronto. 

Serâo os conselheiros escolares 
irresponsàveis, como diz o 
auditor Al Rosen, contratado 
pelo governo Conservador para 
eliminar a divida da Direcçâo 
Escolar de Toronto? 
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Taça m 
leixfies espanta a Europa, Zizkov também 

O triunfo do Leixôes, do terceiro escalâo do futebol por- 
tuguês, sobre os gregos do PAOK Salonica, por 2-1, foi o re- 

sultado mais surpreendente de entre as partidas da 
primeira "mao" da primeira ronda da Taça UEFA. 

Também surpreendente foi o triunfo 
dos checos do Viktoria Zizkov, em 
Praga, frente aos conceituados escoce- 
ses do Glasgow Rangers, por 2-0, 
numa (curta) ronda em que o avança- 
do português Pauleta voltou a fazer o 
gosto ao pé, contribuindo com um 
golo para a goleada dos franceses 
sobre os eslovacos do Puchov por 6-0. 
Contudo, histbrico é sem dùvida o 
feito da equipa de Matosinhos, que 
depois da proeza de superar a pré- 
eliminatôria - frente ao Belasica, da 
Macedonia - logra bater uma equipa 
conceituada, e um dos historicos da 
Grécia, sendo que o resultado apenas 
peca por escasso. 
Brito, logo aos 04 minutos, e Detinho, 
aos 52, apontaram os tentos do 
Leixôes. Contudo, o golo do polaco 
Kurielka, aos 25, compromete as aspi- 
raçôes da equipa portuguesa, muito 
embora os très pontos conquistados - 

e que contribuem para a almejada 
subida de Portugal no "ranking" da 
UEFA - constituam por si so motivo 
mais eu suficiente para festa em 
Matosinhos. 
A outra surpresa do dia foi dada 
entâo pelo Zizkov, que com golos de 
Ales Pikl, aos 07 minutos, e Ludek 
Straceny, aos 60, deixam à beira do 
"K.O." a poderosa formaçâo escocesa, 
forçada agora a veneer no Hampden 
Park por 6-0. 
Ja o Bordéus e o Austria Viena sen- 
tenciaram os respectivos confrontos. 
Os Girondinos bateram em casa o 
SKM Puchov por meia düzia de golos 
sem resposta, tendo o quarto sido da 
autoria de Pauleta, na conversao de 
uma grande penalidade. Os austria- 
cos, orientados pelo italiano Nevio 
Scala, receberam e venceram os ucra- 
nianos do Shaktior Donetsk por 5-1. 
A eliminatoria ainda estava em aber- 

to perto do fim, 
mas dois golos do 
norue gués 
Thorstein Helstad 
aos 85 e 88 minutos 
colocaram um 
ponto final na 
questâo. 
Nos outros dois 
jogos registaram-se 
empâtes, natural- 
mente favorâveis 
aos forasteiros. Os 
holandeses do 
Vitesse e os 
romenos do Rapid 
Bucareste empataram a um golo, en- 
quanto os escoceses do Aberdeen e os 
alemâes do Hertha Berlim ficaram 
em branco (0-0). 

A ronda prossegue hoje, com a esma- 
gadora maioria dos jogos, entre os 

quais aqueles envolvendo as outras 
très équipas portuguesas em aeçâo: o 
Sporting recebe o Partizan, o Boavista 
defronta na Bulgaria (por motivos de 
segurança) os israelitas do Maccabi 
Telavive, e o PC Porto acolhe o 
Polonia Varsôvia. 

Sporting-Partizan 
pontapé-de-saida meia hora mais tarde 
o encontro de hoje entre o Sporting e o 
Partizan de Belgrade, da primeira "mâo" da 
primeira eliminatôria da Taça UEFA, inicial- 
mente corn pontapé-de-saida agendado para as 
20:30, começarâ afinal às 16h00. 

Hoje, o Boavista defronta os israelitas do 
Maccabi Telavive em Sofia, Bulgaria, a partir 
das 14h00 e às 16h30 tem inicio nas Antas o 
embate entre o FC Porto e os polacos do 
Polonia Varsôvia. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, M^gic 

Chef, Kehinator, Moulinex Kitchen Aid, Hoover, Black 

& Decker, Skill, Pionner, Sharp, General Electric, JVC. 

Entrega gratis à companhia de envio 

ou à sua casa em Portugal. 

152e Steeles Ave. W. et Dufferin St. 
Tel: teeS) 669-3734 
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>3 Problemas da pele 
H Eczema 

Sistema genito-urinârio 
reprodutivo 

° Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
>3 Gripe 
Cl Asma 
Cl Colite 
Cl Obstipaçâo 
Cl Diabetes 

9 
a Tensào alta 
n Indigestào 
n Depressâo 
n Artrite   
Cl Dores de cabeça e 

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

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

CONSUITAS POB APONTAMENTO. Contacte: 

416-534-0937 

Moreira assina 
nova contrato 
GOBI 0 Benflca 
Aos 20 anos, Moreira assina um novo contrato, 
vâlido até ao final da temporada de 2005/06, e 
passa a auferir um vencimento condizente corn o 

estatuto de titular de uma equipa que é crônica can- 
didata ao titulo. Algo que nâo sucedia até agora, 
pois o antigo vinculo do guardiâo remontava aos 
tempos de junior. Os contactos encetados apôs o 
"derby" dâo agora frutos 
Moreira jâ renovou contrato corn o Benfica. O 
guarda-redes prolongou por mais um ano a sua li- 
gaçâo ao clube da Luz, estando agora vinculado aos 
encarnados até ao final da temporada de 2005/06. 
Em troca, o jovem (20 anos) vê o seu vencimento 
aumentar substancialmente de modo a ficar ajusta- 
do à condiçâo de titular, assumida ainda no decor- 
rer do ultimo campeonato. 
O anterior contrato de Moreira terminava apenas 
no final da época 2004/05, mas havia sido assinado 
em Fevereiro de 2000 quando o estatuto do jogador 
era bem diferente do actual. 
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Lista dnica de Madafl à F.P.F. 
aposia na continuidade 

t 
^ DM* wM. 

• >1 

A lista ünica candidata às eleiçôes da Federaçào 
Portuguesa de Futebol apresentada pelo actual 
présidente da direcçâo, Gilberto Madail, aposta 
essencialmente na continuidade, embora inclua al- 
gumas alteraçôes. 
A nota de maior realce da lista de Madail é a 
manutençâo, como vice-presidente desportivo, de 
Carlos Silva, que substituiu Antonio Boronha como 
responsàvel pelas selecçôes, depois do Campeonato 
do Mundo de 2002. 

Madail definiu o roi de nomes propostos como 
"uma lista de continuidade em alguns casos", 
nomeadamente nos cargos de présidente dos diver- 
sos corpos gerentes, que mantêm os mesmos ele- 
mentos, "mas também de renovaçâo". 
O candidate à presidência aproveitou para negar 
qualquer tipo de pressào sobre as associaçôes, na se- 
quência das acusaçôes proferidas por Manuel de 
Brito, O ex-presidente do Institute Nacional do 
Desporto, que estava na lista de Artur Jorge. 

Eleiçôes FPF 
lista forçada ae abandene 
nâo peupa Madail 
A lista liderada pelo ex-seleccionador nacional 
Artur Jorge abandonou, oficialmente, a corri- 
da eleitoral para os ôrgàos sociais da Federaçào 
Portuguesa de Futebol (FPF), corn acusaçôes 
contundentes a Gilberto Madail, présidente 
em exercicio e candidato ùnico a novo manda- 
to. 
Sem citar nomes, como a prudência juridica re- 
comenda, os desistentes forçados, pela boca de 
Artur Jorge e de Manuel de Brito, que aban- 
donou a presidência do Instituto Nacional do 
Desporto para fazer parte de lista, criticaram 
"o candidato ùnico do regime" que "bloqueou 
de mil maneiras" o percurso eleitoral transpar- 
ente e democrâtico, infere-se, que ambos pre- 
tendiam realizar até à Praça da Alegria. 
Mas o terreno era bem mais pantanoso e 
movediço do que ambos supunham, apesar dos 
vastissimos conhecimentos da respectiva to- 
pografia que um e outro ostentavam à partida, 
e foi por isso que a sua lista nào conseguiu os 
"minimos" necessârios (125) para, a 12 de 
Outubro proximo, ir às urnas. 
"Se tivéssemos conseguido os 125 votos, 
trariamos para a discussào pùblica, para o de- 
bate alargado e transparente, as questôes 
quentes do futebol português, os seus compro- 
missos, as suas ligaçôes opacas", garantiu Artur 
Jorge. 
Mas porque a navegaçào em mares procelosos 
obriga a grandes avios em terra, como adverte 
a sabedoria popular, o adversârio impediu, blo- 
queando das mil maneiras jâ citadas, "toda e 
qualquer tentativa séria e independente de 
trazer para a luz do dia e para a discussào 
pùblica o que de facto se passa na financeira- 

mente saudâvel Federaçào Portuguesa de 
Futebol e no gravemente doente futebol por- 
tuguês". Manuel de Brito garante que as sonda- 
gens efectuadas permitem assegurar que a 
opiniào pùblica se inclinou sem reticências 
para o seu lado, e nunca "tantas pessoas 
ilustres de varias âreas se manifestaram em 
relaçào a umas eleiçôes federativas"... 
Mas os 125 votos tinham de ser garimpados 
noutros areais que nào nestes, e o alegado | 
défice democrâtico existente, disse, là onde | 
tudo se decidia (associaçào de treinadores, ^ 
associaçôes distritais, Liga, associaçôes de 
dirigentes, etc) nào permitiu que uma in- 
tençào animada dos melhores propôsitos 
vingasse. 
Porque, "quem là estâ é quem vota, e quem 
là estâ quer continuar a estar, doa a quem 
doer, custe o que custar", assegura a lista 
afastada, que garante também que "nào 
queria oferecer lugares e prebendas para 
conseguir apoios e votos". 
Mas nem tudo se perdeu jâ que, asseverou 
Artur Jorge, "conseguimos um dos nossos 
objectivos maiores: denunciar corn eficâcia 
a deplorâvel situaçào do futebol português 
e mostrar como o sistema é fechauo, opaco, 
ilegitimo". 
Orgulhoso da pré-candidatura da sua lista e 
dos resultados nela obtidos (objectivamente 
contabilizâveis em 80 votos do Sindicato 
dos Jogadores Profissionais de Futebol e 30 
da Associaçào Portuguesa de Arbitres de 
Futebol), Artur Jorge garantiu que "as se- 
mentes estào lançadas" e afirmou-se dispos- 
to a nào as deixar morrer. 

Permanência 
de lardai no 
Brasil é 
desnecessària 
Mario Jardel Jâ 
pode regressar a 
Portugal quando 
entender. Quem o 
garante é Nikon 
Padilha, représen- 
tante legal do jo- 
gador, para quem a 
permanência do 
goleador no Brasil 
é, a partir de agora, 
desnecessària. 
O avançado 
brasileiro, que 
passa o dia do seu 
29° aniversârio 
corn a familia em 
Fortaleza, tem 
nesta altura todos os assuntos relativos ao divôrcio 
entregues ao seu représentante legal, nâo sendo por 
isso indispensâvel a sua presença no Brasil neste 
momento, podendo jâ regressar a Portugal se assim 
o entender. 
«Jardel nâo précisa de ninguém para tratar do pro- 
cesso. O juiz adiou a audiência para o tribunal 
tomar uma decisâo e vou aguardar para saber se o 
processo vai correr aqui ou em Sào Paulo», afirmou 
o seu advogado, Nikon Padilha, em declaraçôes â 
Râdio Renascença. 
Quanto à data de um eventual regresso do goleador 
a Portugal, o advogado remete a resposta para o seu 
empresârio: «Eu nâo posso informar quando é que 
ele vai voltar. Neste momento, quem o pode fazer é 
José Veiga». 
Recorde-se que, a partir do proximo mês, a 
Comissâo de Estatuto do Jogador da FIFA começa 
a analisar a exposiçâo apresentada pelo Sporting. 

,5)lvèstre's 

Levaaefeito 
um grandioso 

espectàcula corn almoço. 
Dia 20 de Outubro 
uo Ambiance Hall 

Info: 416-534-5497 
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Ranking da FIFA 

Portugal caiu 
para 11” lugar 
Ainda a viver os efeitos da ma 
prestaçâo no ultimo Cam])eonaio 
do Mundo, a selecçâo nacion d con 
tinua a cair na classificaçâo no ran- 
king da FIFA, situando-se agora na 
11* posiçâo. O Brasil, campeao 
mundia! é, obviamente, o lider, en- 
quanto a Alemanha, iinalista venci- 
da, esta posicionada na quarta 
posiçâo. 
Apesar do excelente empâte al- 

Ranking; 
1 
2 
2 
4 

mmmÊÊÊÊiÊÊi^^ 

10 
U 

iCançado em Inglaterra , a equipa 
portuguesa voltou a cair, desia feita 
do sétimo para o U* posto, surgindo 
a França e a Espanha empatadas na 
segunda posiçâo, com 774 pontos, 
muito longe do Brasil (858 pontos). 
Portugal soma 712 pontos, menos 
oito que os Estados Unidos, um dos 
carrascos da equipa lusa no 
Mundial'2002, que esté no oitavo 
lugar. 

Pontos: 
858 
774 
774 
770 
760 
730 
721 
720 
718 
717 
712 

Pais: 
Brasil 
França 
Espanha 
Alemanha 
Argentina 
México 
Turquia 
E. U, A, 
Inglaterra 
Italia 
Portugal 

Morreu Dida, 
campeâo mundial de 
1958 ao lado de Pelé 
O antigo futebolista ,* 
brasileiro Dida, jo- * 
gador da selecçâo 
campeâ mundial em 
1958, na Suécia, que in- 
tegrava, entre outros, ^ 
Pelé e Garrincha, fale- i 

ceu quarta-feira no Rio 
de Janeiro, aos 68 anos, 
vitima de cancro no es- 
tômago, informou 
fonte federativa. 

Edivaldo Alves de 
Santa Rosa, conhecido 
como Dida, foi um dos 
maiores idolos do ^ 
Flamengo, um dos 
principals clubes brasileiros, onde Na selecçâo brasileira, Dida jogou 
ingressou em 1954 e permaneceu oito encontros, nos quais marcou 
durante mais de dez anos, tendo cinco golos, tendo integrado a 
marcado 244 golos, marca apenas equipa que se sagrou campeâ do 
superada pelos 508 tentos de Zico. Mundo em 1958. 

Apuramento do campeâo 
Besultados 
Velense - Angùsuas, 1-0 
SanUaga - Ideal. 2-g 
Ribeirinha - Pralense, 1-1 
Flamenges - Samo Antbnio, 0-1 
Madalena - Angrense, 1-3 

Classificaçâo 
EQUIPAS 
1 ANGRENSE 
2 SANTIAGO 
3 ST.ANTONIO 
4 VELENSE 
5 PRAIENSE 
6 RIBEIRINHA 
7 ANGUSTIAS 
8 FLAMENGOS 
g-* MADALENA 
10 IDEAL 

Prôxima jornada 
AngûsUas - Madalena 
Ideal - Velense 
Pralense - Santiago 
St* Antônio - Ribeirinha 
Angrense - Flamenges 

giFA / Comité Executivo 
reüne-se em Istambul 
corn Portugal2004 na agenda 

Os trabalhos de preparaçâo com vista 
ao Europeu Portugal2004 é um dos 
pontos em agenda na reuniâo que o 
Comité Executivo da UEFA realiza 
quinta-feira em Istambul, embora o 
grande debate se deva centrar na re- 
formulaçâo da Taça UEFA. 
Em finals de Agosto, os 102 clubes 
representados no Forum realizado no 
Monaco discutiram uma hipotética 
modificaçâo no formato da Taça 
UEFA, tendo o alemâo Karl-Heinz 
Rummennige, présidente do Forum, 
sugerido um modelo mais proximo da 
Liga dos Campeôes. 
Segundo o piano apresentado por 
Rummenigge, que é também vice- 
presidente do Bayern Munique e 

V ^  

porta-voz do G-14, a Taça UEFA pode- 
ria passar a ser também disputada por 
grupos - oito poules de cinco équipas - 
apôs uma primeira filtragem, com 
uma eliminatôria, a duas mâos, que 
reduziria o leque de participantes de 
80 para 40. 

Os dois primeiros de cada grupo apu- 
rar-se-iam para os oitavos de final, 
onde séria retomado o formato de 
eliminatôrias directas. 
Esta proposta, cuja aprovaçâo esté 
prevista para Dezembro, sera entâo 
um tema central nos trabalhos de 
Istambul, onde serâo igualmente 
abordados os prôximos dois 
Campeonatos da Eyropa: o de 

Portugal2004 para o rotineiro ponto 
da situaçâo dos preparativos; o de 
2008 face à complexa diversidade de 
candidaturas. 

Por fim, sera ainda analisado um re- 
querimento da federaçâo israelita, no 
sentido de os compromissos caseiros 
das suas équipas présentés nas com- 
petiçôes europeias poderem voltar a 
ser disputados em solo israelita. 
Alegando motivos de segurança na 
regiâo, a UEFA determinou que as 
équipas israelitas têm de jogar fora do 
pais na condiçâo de anfitriâs, motivo 
pelo quai o embate de quinta-feira 
entre Maccabi Telavive e o Boavista 
tem lugar em Sofia, Bulgaria. 

  J 

Construction 
Serviços em escavaçôes, gaxagens, repaxaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

bcuiho 
(1. PORTELfl OttRECE-LUt flbSOLUTOnEUTE CRflTIS 

O “PERniT" PflRO 0 COnSTRUÇflO Dfl nOVfl CflRflCEM 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 

Terminou a época "Outdoor" de futebol Sub-9 
Portugal'2()04, em Sub-9, enfrontou a 
equipa dos Red Devils de Mississauga 
Norte do mesmo estàgio ctârio, no ulti- 
mo fim de semana, nas quartos final do 
torneio de NMSC. 
A equipa dos Red Devils foi a vencedo- 
ra do Torneio. Nathaniel Martins- 
Morris, mais uma fez, foi o goleador do 
Torneio. Nathaniel marcou os très üni- 

cos golos da sua equipa na semi- final e 
final, incluindo um golo de ouro. 
Assim, chegou ao fim a época "outdoor" 
2002, que teve em aeçào uma média de 
800,000 jovens, todos eles registados na 
Associaçào de Futebol do Canada. 
Parabéns e obrigado a todos os jovens 
atletas de Sub-9. 

Jülio Gouveia 
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SyPEKLIGA 
EoUtpASlPf J V E □ M s P 

1 BENFICA 3 
2 GUIMARÀES 3 
3 FC PORTO 3 
4 P.FERREIRA 3 
5 VARZIM 3 
6 SPORTING 3 
7 STA CLARA 3 
8 V.SETÛBAL 3 
9 BOAVISTA 3 
10 SP.BRAGA 3 
11 MARiTIMO 3 
12 BELENENSES 3 
13 U.LEIRIA 3 
14 GIL VICENTE 3 
15 BEIRA-MAR 3 
16 NACIONAL 3 
17 MOREIRENSE 3 
18 ACADÈMICA 3 

3 O 

3 0 

2 1 
2 O 

2 0 
2 O 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 O 

1 0 
1 O 

0 1 
O O 

0 0 

0 8 2 9 
0 7 4 9 
0 6 3 7 
17 2 6 
14 3 6 
14 5 6 
14 3 4 
13 3 4 
12 2 4 
112 4 
12 3 4 
15 5 4 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
2 2 4 3 
2 2 4 1 
3 3 6 0 
3 0 5 0 

PORTUCUCSO DC fUTCBOL PPOCISSIOnOL 

E 
4 0(iM>s 

ROMEU Almeida (Guimaràes) 

"NECA" (Belenenses) 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

Bruno MAURO Silva (R Ferreira) 

JOÀO P. Fernandes (Santa Clara) 

Nuno Ribeiro "MANICHE" (FC Porto) 

HUGO HENRIQUE (Setübal) 

Yves KIBUEY (Uniào de Leiria) 

Pedro Filipe PEPA (Varzim) 

RESULTADOS 

Académica - Boavista. 0-1 
U. leiria - Beira-Mai, 1-0 

Moreirense - Benfica, 2-3 
P. Ferreira - Sportino, 4-0 

Varzim - Sp. Braga, 2-0 
N. Madeira - Mariiimo, 0-0 

Santa Ciara - Beienenses, 3-1 
FC Porto - Git Vicente, 3-1 

V. Setübal - V. Guimaràes, 1-2 

PRôXIMA JORNADA 

Belenenses - R Ferreira 
Benfica - 0. leiria 
Sp. Braga - Moreirense 
Gif Vicente - Académica 
Maritimo - V. Setübai 
Beira-Mar - N. Madeira 
Sporting - Varzim 
V. Guimaràes - FC Porto 
Boavista - Santa Clara 

•IJ LIGA 
" PoRTUcuEsfl DE TUTEBOL Ppoi:issionaL 

EQUIPA J P 

1 EST.AMADORA 

2 SP.COVILHÀ 

3 MARCO 

4 PORTIMONENSE 

5 OVARENSE 

6 SALGUEIROS 

7 MAIA 

8 FARENSE 

9 RIO AVE 

10 NAVAL 

11 DESP.AVES 

12 FELGUEIRAS 

13 ALVERCA 

14 U.LAMAS 

15 PENAFIEL 

16 LEÇA 

17 DESP. CHAVES 

18 U.MADEIRA 

RESULTADOS 

U. LAMAS - E. AMADORA, 0-3 

MAIA - SALGUEIROS, 2-2 

FELGUEIRAS - FARENSE, 2-0 

PORTIMONENSE - D. CHAVES, 1-0 

PENAFIEL - N. 1“ DE MAIO, 0-1 

LEçA - ALVERCA, 0-0 

MARCO - D. AVES, 2-0 

RIO AVE - S. COVILHà, 1-0 

U. MADEIRA - OVARENSE, 0-3 

PRôXIIVIA JORNADA 

E. AMADORA - U. MADEIRA 

SALGUEIROS - U. LAMAS 

N. 1® DE MAIO - PORTIMONENSE 

D. CHAVES - FELGUEIRAS, 

FARENSE - MAIA 

ALVERCA - PENAFIEL 

D. AVES - LEçA 

SPORTING DA COVILHà - MARCO 

OVARENSE - Rio AVE 

JOGO EM ATRASO DA 2* JORNADA: 

25 SET (QUARTA-FEIRA): 

NAVAL 1? DE MAIO - LEçA 

EQUIPA J EQUIPA J 

1 FC PORTO B l 
2 VIZELA 2 
3 LOlJSADA 2 
4 FREAMUNDE 2 
5 CANELAS 2 
6 FAFE 2 
7 P. RUBRAS 2 
H LEIXÔES 2 
‘J BRAGA B 2 
10 INFESTA 2 
11 CAC.TAIPAS 2 
12 VILA REAL 2 
13 ESPINHO 2 
14 PAREDES 2 
15 DRAGÔES SAND 2 
lü VÎANENSE 2 
17 ERMESINDE 2 
IH GONDOMAR 2 
19 ESPOSENDE 2 
20 VILANOVENSE 2 

CAMPEüN/VTü NACIüNAL DE FUTEBüL - Il Divisâo B 

P Resultados 
(3 Lousada - Vila Real, 2-0 
^ Freamunde - Esposende, 2-1 

Espinho • Canefas Gaia, 0-1 
^ Fate - Paredes. 34) 
4 Sp. Braga B - Vianense. 2-0 
4 Lrmesinde • Pedras Rubras. 2-2 
A Infesta - Vizela, 1-2 

FC Porto B - Vilanovense, 4-0 
Gondomar - Caçad. Taipas, 1-2 

4 Dragôes Sandi. - Leixôes, OH Set 
3 JOGO EM ATRASO: 

Sandinenses - Leixôes 0-0 

3 3^ Jornada 
^ Lousada Freamunde 
1 Esposende - Espinho 
1 Cane. Gaia - Fafe 
J Paredes - Sp. Braga B 
J Vianense - Ermesinde 
, Pedras Rubras - Infesta 

Vizela FC Porto B 
^ Vilanovense - Gondomar 
^ Caçad. Taipas - Dragôes Sandin. 
0 Vila Real - Leixôes 

EQUIPA J P 

1 SP.POMBAL 2 () 
2 FEIRENSE 2 ü 
3 ESTRELA PORT 2 4 
4 ESMORIZ 2 4 
5 0LIVEIRENSE 2 4 
ü CALDAS 2 3 
7 ACADEMICA B 2 3 
8 TORREENSE 2 3 
y ACAD.VISEU 1 3 
10 BENFICA CB 2 3 
11 OL.HOSPITAL 2 3 
12SERTANENSE 2 2 
13 SAO JOAO VER 2 2 
I4SANJOANENSE 2 1 
15 VILAFR.ANQUEN 2 ! 
lü OL.BAIRRO 2 1 
17 MARINHENSE 2 0 
18 DESP.FA'I'IMA 1 0 
19 AGUEDA 2 0 

Resultados 
Agueda - Académico Viseu, 0-4 
Vilafranq. - Estrela de Portai. 0-0 
Ac. Coimbra B - Ol. Hosp., 2-1 
Caldas - Torreense. 14) 
Sertanense - Oliveirense, 2-2 
Sanjoanense - Sâo Joào Ver. 1-1 
Feirense - Benf. Cast. Branco, 24) 
Esmoriz - Marinhense, 2-1 
Sp. Pombal - Oliveira Bairro, 4-0 
Folgou; Desp. Fàtima 

3° Jornada 
Âgueda • Vilafranquense 
Est. Portclegre - Ac. Coimbra B 
Oliveira Hospital - Caldas 
Torreense - .Sertanense 
Oliveirense - Sanjoanense 
Sâo Joào Ver - Feirense 
Benr Castelo Branco - Esmoriz 
Marinhense - Sp. Pombal 
Académico Viseu - Desp. Fàtima 
Folga: Oliveira Bairro 

EQUIPA J P 

1 CASA PIA 2 ü 
2 LIJSITANO VRS 2 ü 
3 OL.MOSCAVIDE 2 Ü 
4 LOULETANO 2 4 
5 AMORA 2 4 
ü OPERARIO 2 4 
7 ESTORIL 2 4 
8 OLHANENSE 2 4 
9 MAFRA 2 3 
10 LMORTAL 2 3 
11 ORIENTAL 2 3 
12 LUSITANIA 2 3 
13 ODIVELAS 2 2 
14 MARITIMO B 2 2 
15 MICAELENSE 2 1 
lü PONTASSOLENS 2 0 
17 SPORTING B 2 0 
18 SEIXAL 2 0 
19 CAMACHA 2 0 
20 BARREIRENSE 2 0 

Resultados 
Lusitano VRSA - Seixal. 1-0 
Oriental - Pontassolense. 2-1 
Micaelense - Estoril-Praia, 2-2 
Casa Pia - Imortal. 3-2 
Lus. Açores - Sporting B. 2-1 
Olhanense - Mafra, 14) 
Odivelas - Maritimo B. 1-1 
Camacha - Operârio, 0-2 
Barreirense - Oliv. e Mosc., O-I 
Amora - Louletano. 0-0 
Togo em astraso 
Imortal - Micaelense 3-2 

3* Jornada 
Lusitano VRSA - Oriental 
Pontassolense - Micaelense 
Estoril-Praia - Casa Pia 
Imortal - Lusitânia Açores 
Sporting B - Olhanense 
Mafra - Odivelas 
Maritimo B • Camacha 
Operârio - Barreirense 
Olivais e Moscavide - Amora 
Seixal - Louletano 

CAMPEüN/VTü NACiONAL DE FUTEBüL - III Divisâo 
StRIE A 

CL EQUIPA J P 

I SANDINENSES 3 !» 
■2 AMARES 3 7 
3 VALDEVEZ 3 7 
4 VALPAÇOS 3 5 
5 MARIA FONTE 3 5 
Ü MIRANDELA 3 4 
7 BRACJANÇA 3 4 
« VILAVERDENSE 3 4 
ü VILA POUCA 3 4 
lü VALENCIANO 3 4 
II MONÇÀO 3 3 
12 RONFE 3 3 
13 J(MNE 3 3 
14 TBOl»RO 3 2 
15 MONTALEGRE 3 2 
K) AG.GRAÇA 3 2 
17 CERVEIRA 3 2 
IW MARINHAS 3 1 

SEHIE II 
CL EQUIPA J P 

1 FAMALICÀO 3 7 
2 OLIVEIRENSE 3 7 
3 RIO TINTO 3 7 
4 S.P.COV'A 3 7 
O LIXA 3 ü 
Ü LUS.LOURO.SA 3 (i 
7 REBORDOSA 3 ü 
8 TIRSENSE 3 5 
9 TORRE MONC. 3 5 
lü LAMEGO 3 4 
11 FIÀES 3 3 
12 TROFENSE 3 2 
13 PEDROGÇOS 3 2 
14 CINFÀES 3 1 
15 RIBE1R.40 3 1 
U) SERZEDELO 3 1 
17 PFA'IDÉM 3 I 
18 CAMBRES 3 t 

SEIIIE C 

CL EQUIPA J P 

1 .^NADIA 3 7 
2 MILHEIROENSE 3 7 
3 PAMPILHOSA 3 7 
4 VALECAMBREN. 3 7 
5 GAFANHA 3 0 
ü ESTARREJ.A 3 (i 
7 SATÀO 3 1 
8 MILEU 3 4 
!» P.CA.STELO 3 4 
10 TOCHA .3 4 
11 ARRIFANENSE 3 4 
12 F.ALGODRES 3 4 
13 CE.SARENSE 3 3 
14 MA.NGTAI.DE 3 3 
1,5 ESTAÇÀO .3 2 
K) .AVANÇA 3 1 
17 r.COIMBFvA 3 1 
18 GOrVEIA 3 ü 

SERIE II 
CL EQUIPA J P 

1 .SOGRENSE 3 7 
2 ALCAINS 3 7 
3 FAZENDENSE 3 ü 
4 PORTOMOSENSE 3 5 
5 ALMEIRIM 3 5 
ü PENICHE 3 5 
7 GARANGUEJEIR 3 5 
8 RIACHENSE 3 5 
9 BENEDITENSE 3 4 
10 MIRF:NSE 2 4 

11 SERNACHE 3 4 
12 LOl'RINHANENS 3 2 
13 RIO MAIOR 2 1 
14 NAZARENOS 3 1 
i.5 TORRES NOVAS 3 1 
l(j BIDOEIRENSE 2 ü 
17 M1RANDEN.SE 3 ü 

SERIE I! 
CL EQUIPA J P 

1 .SINTRENSE 3 9 
2 .ATLETICO MAL 3 9 
3 RIBEIRA BR. 3 7 
4 CALIPOLENSE 3 (i 
5 CARREGADO 3 0 
ü LOURES 3 (i 
7 BENFICA B 3 5 
8 I/O MAIO 3 5 
9 S.ACAVENENSE 3 4 
lü MACHICO 3 4 
11 C.LOBOS 3 4 
12 .SANTACRUZENS 3 3 
13 LEVAS 3 3 
14 S. VICLNTE 3 1 
15 PORTOSANTENS 3 1 
1(> REAL 3 1 
17 AGl'lAS CAM, 3 I 
18 ALCOCMETENSE 3 ü 

SERIE F 

CL EQUIPA J P 

1 VASCO GAMA 2 ü 
2 ESTRELA VN 2 (i 
3 PINHALNOVENS 2 ü 
4 SILVES 2 4 
5 UNIAO SC 2 4 
(i BEJA 2 4 
7 ALMANSILENSE 2 4 
8 MESSINENSE 2 4 
9 FUT.BENFICA 2 4 
10 JUV.EVOR/\ 2 3 
11 ATLETICO 2 3 
12 MONTljO 2 1 
13 LUS.EVÔR.^ 2 l 
14 FJSP.LAGOS 2 ü 
15 QlIARTEIRENSE 2 0 
K) SESIMBRA 2 ü 
17 PADERNENSE 2 ü 
18 FERREIRENSE 2 0 

T 
] 
J 

BRAGANÇA - JOANE, 0-1 

ViLAVERDENSE • OS SANDDZENSES, 0-1 

MoNçAo • VILA POUCA AGUIAR, 0-2 

MONTALECRE - TERRAS BOÜRO, 1-1 

AMARES - VALDEVEZ, 1-1 

ÂcuiAs GRAçA - MARIA FoérrE, (M) 
MlRAIfDELA - VALENCIANO. 1-0 

RONFE - MARINHAS, 3-1 

CERVEIRA - VALPAÇOS, 00 

T 
] 
J 

Rio TINTO - CAMBRES, 6-2 

TORRE MONCORVO - LDCA, 2-1 

REBORDOSA - PEVIDEM, 30 

CINFAES - OLIVEIRENSE, 1-3 

FAMALICAO - RIBEIRAO, 20 

SERZEOELO - LUSITANIA LOUROSA, 03 
FlÆS • TiRSENSE, 0-1 

LAMEGO - SAo PEDRO COVA. 1-S 

TROPEZWE - PEDROUçOS, 1-1 

^ ESTARREJA - TOCHA, 2-1 

; GAFANHA - CESARENSE, 20 

3 SATAO - MILEU, 2-1 

' ANADIA - GOUVEIA, 20 

i FORNO ALGODRES - ESTAçàO, 1-1 

J VALECAMBRENSE - UNIAO COIMBRA, 2-1 

A. MILHEIROENSE - PENALVA CASTELO, 10 

-- ARRIFANENSE - PAMPILHùSA, 00 

MANGUALIæ • AVANçA, 3-2 

I 
T 
A 
0 

y 

Carangu^elra - Benediteiue, 1-1 

Mlraadetue - PoitomoMiuc, 1-5 
Almeirlm - Aicaiiu, 2-2 

Torre* Novmi - Peniche, 03 

Lourinhenenw - Rlachenae, 00 

VltérU Semache - Fuendeiue, 2-1 

O* Nazareoo* - Sourente, 04 

Mlrenae - Bldoeireiue, 2-1 

Folg;ou: Rk> Malor 

i 
T 
] 

ÂGUIAS CAMARATE - SINTRENSE, 0-2 

CAMARA LOBOS - REAL, 10 

BENFICA "B* - !• MAIO, 1-1 

MACHICO - RIBEIRA BRAVA, 2-2 

SACAVENENSE - PORTOSANTENSE, 30 

S. VICENTE - CAUPOLENSE, 23 

LOURES - ALCOCHETENSE, lO 
ATUrnco MALVEIBA - CARREGAOO, lO 
SANTACRUZENSE - "O ELVAS*, 21 

^ ALUANSILENSE - PADERNENSE, 20 

: SILVES • JuvEimjDE K ÉVORA, 2-1 

^ ATLéTICO • BEJA, 1-2 

T U.SPORT CLUBE - EST. V. NOVAS, 0-2 

] ESPERANçA LAGOS - VASCO GAMA, 1-2 

J FERREIRENSE - FUTEBOL BENFICA, 23 

L le ÉVORA - PINHALNOVENSE, 22 

SESIMBRA - MESSINENSE, 03 

- MONTIJO - QUARTEIRENSE, 4-1 
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O MILENIO 

A copiosa derrota do Sporting ante o Paços de Ferreira, 
por 4-0, nao estava nas previsôes de ninguém. 
Nem na mente dos responsàveis pacenses... 
A falta de Jardel e Joào Pinto, nâo explica tudo. 
Esta pesada derrota aconteceu por acaso, ou por 
motivos que nâo descortinâmos, que nâo é do co- 
nhecimento gérai? 
Julgo que apenas aconteceu por acaso. Uma équipa, 
por boa que seja, nâo pode pensar que "dias negros" 
nâo acontecem. Calha a todos e em todas as profis- 
sôes. Ainda bem, faz parte do tal sortilégio do fute- 
bol. 
Benfica e FC do Porto, também "suaram as estopi- 
nhas" para se "livrarem" dos incomodos adver- 
sârios, Moreirense e Gil Vicente, respectivamente. 
E a tal histôria jâ gasta: nâo hâ adversârios fâceis, 
todos fazem pela vida, em igualdade de circunstân- 
cias. 

Houve, em ambos os casos, o "penaltie" Salvador - 
sem ir "no embrulho" dos "penalties polémicos", 
porque... é ou nâo é, polémicos uma ova!-, que deu 
mais verdade às realidades do jogo, mas, nem sem- 
pre assim acontece. A concentraçâo dos atletas em 
alta competiçâo nâo pode ser "marginalizada" em 
momento algum. 
Em Sâo Miguel, o Santa Clara conseguiu impor-se 
ao Belenenses, vencendo-o, por 3-1, quebrando a in- 
vencibilidade azul. 
Mas, no Bonfim, o Vitôria de Setùbal nâo con- 
seguiu travar a invencibilidade do V. de Guimarâes, 
tendo perdido, por 1-2. Assim, os vimaranenses 
continuam na trente da classificaçâo gérai "cola- 
dos" ao Benfica. Boavista, Varzim e Boavista, tam- 

bém ganharam os sens jogos (Académica, Sp. Braga 
e U. Leiria, respectivamente), cumprindo a dura 
missâo de pontuar. O ùnico empâte da jornada teve 
lugar na Madeira, entre os madeirenses do 
Nacional e do Marltimo. Um zero em todos os as- 
pectos para ambos! 
A 4a. Jornada, começa no proximo Sâbado, dia 21. 
As 12hl5, Belenenses-Paços de Ferreira (SporTV) e, 
às 16h00, o Benfica-Uniâo de Leiria (RTPi). 
Domingo, dia 22, às llhOO, Sp. Braga-Moreirense, 
Gil Vicehte-Académica, Maritimo-V. Setùbal e 
Beira Mar-Nacional da Madeira. 
Segunda-Feira, dia 23, Sporting-Varzim, às 14hl5 
(SporTV), e V. Guimaràes-FC Porto, às 16h00 
(SporTV). 
Finalmente, Terça-Feira, às 16h45, o ultimo jogo da 
jornada 4, o Boavista-Santa Clara (SporTV). 
Uma jornada longa -de Sâbado a Terça-, em que as 
dificuldades sào notôrias para muita gente. Em 
Guimarâes, cidade berço da naçâo, quem é que vai 
adormecer? Vimaranenses ou portistas? Quanto às 
surpresas, quem antecipa um prognôstico? Nos 
"futebôis" tudo pode acontecer, sô que nâo se con- 
segue adivinhar em que "pano vai cair a nôdoa", 
jornada-apôs-jornada. 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

orlsbct^ 
PROUD SPONSOR Of INURNimONM SOCCER 

A cerveja da comunidade 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes especi- 

ais^ contacte Boh Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


