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CONCERTINA+ACORDEftO+MlNHOTOS' 

Alguém duvida? 

Claro que nâo. Onde quer qua surja um 
acordeâo, uma concertina ou uma viola 
e um punhado de minhotos, pimba!, 
temos arraial. 
Entâo, se aparecem umas vozes à 
desgarrada, é o fim da macacada. 
£ nunca ninguém sabe quando acaba. 
£ sempre là para as tantas... 

^ Pagina 26 

O intérprete Porfirio Ribeiro teve, 
na noite de apresentaçâo do sen 
primeiro trabalho gravado, uma 

noite do tamanho do seu sonho. 
A familia, os colegas, os amigos e 

admiradores nâo faltaram à chamada 
do sonhador Porfirio Ribeiro. 

Deram-lhe uma noite de muito 
carinho, apoio e reconhecimento. 
£ ele mereçeu-a. 

Pâgina 07 

PORFIRIO RIBEIRO 
uma none à aHura 
do sonho 
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Todas as semanas tenho esta «espiga» de escre- 
ver a 'Coluna Sem Vértebras'. Assuntos nao 
faltam, mas o tempo é curto e o talento relati- 
ve. 
Penso constantemente na famigerada 'Aldeia 
Global', que todos falam, poucos entendem e 
muitos nao a querem. 
E que, por mais que o mundo avance, por mais 
global que sejamos, temos mais falta de âgua e 
gente com sede, muito pâo para alguns e ou- 
tres a morrerem de fome, e uma 
desumanidade atroz que me tolhe e faz deses- 
perar. Nâo posso nem quero indireitar o 

mundo, mas que diabo, nâo séria melhor glob- 
alizarmos as coisas por outres caminhos? 
Nâo séria mais ùtil para todos que houvesse 
âgua e pâo para todos, que olhâssemos os ve- 
Ihos e as crianças corn enlevo e carinho e, sô de- 
pois, paralelamente, entrâssemos nas tecnolo- 
gias de ponta, nas invençôes, nos computa- 
dores ultimo modelo, nos mais que supersôni- 
cos transportes aéreos e terrestres, nos aparta- 
mentos inteligentes, nas interligaçôes corn ima- 
gem e som, nos cientistas que descobrem tudo 
para a destruiçâo Humana e paradoxalmente a 
clonagem para criar semelhantes, etc, etc...?... 

Mesmo neste pais riquissimo em que vivemos 
(aqui no pais ao lado ainda é pior, segundo 
dizem!), temos exemples de miséria, carêneias 
das mais vulgares e desprezo pelo proximo por 
um lado, e excesses de riqueza, conforte e 
poder para outra parte da populaçâo. Um de- 
siquilibrio que nâo se justifica em pleno século 
XXL Ou estou errado? 
Se calhar nâo estou a ver bem o problema. 
Mas, que vejo os problemas por ai, nâo tenho 
düvidas! 

JMC 

corn os leitores 

Olà, bons amigos! 

Cà estamos, mais fresquinhos que 
nunca., para vos servir e informar 
dentro das nossas modestas 
capacidades. 

Prova Anual de Vinhos do Porto - Mini Salon for 
Trade Professionals», numa organizaçâo conjunta 
do Institute do Vinho do Porto e do ICEP- 
Canadâ. As «provas» para os Orgâos de 
Informaçâo serâo de manhâ, entre as lOhSO e as 
12h00. 
Agradecemos o convite enviado pelo Comissârio 
do ICEP, José A. Lemos. 
Para outras informaçôes: 416 964-6611. 

Amanhâ, sexta-feira, 
dia 18, teremos o ini- 
cio da XVIII 
Semana Cultural 
Alentejana, que 
terminarâ Sâbado, 
dia 26 de 
Outubro. 
Mais uma grande 
jornada cultural 
para animar as hostes. 
Amanhâ, pelas 18h30, 
abertura corn um «Porto de 
Honra» para sôcios e convidados. Os hinos do 
Canada e de Portugal serâo cantados pelos 
Grupos Corais da Casa do Alentejo. As 19h30, o 
jantar, seguindo-se um grande espectâculo corn os 
Corais da Casa, pelo Grupo Coral Polifônico de 
Ponte de Sôr e, ainda, o autor, compositor e intér- 
prete Jorge Fernando e sens mùsicos privados. 

Depois de «uns copos» vamos à Revista à 
Portuguesa. Vem ai o Grupo de Teatro Alegre, 
com Mârio José, Joâo Rodrigo, Mané Ribeiro, 
Fâtima Coûte, Mena Leandro e Emilia Silva. A 
Revista «Nâo batam mais no Zezinho», apresenta- 
se sexta-feira, dia 1 de Novembre, no Clube 
Português de Mississauga e, na Casa do Alentejo, 
no Domingo, dia 3, em 2 sessôes, às 15h00 e às 
18h00. Riam-se, faz bem à saüde. 

Dia 2 de Novembre, a Federaçâo Luso-Canadiana 
de Comerciantes e Profissionais realiza o seu 22° 
Jantar de Gala no Liberty Grand, na Ehxibition 
Place, em Toronto. Neste jantar serâo entregues as 
habituais Boisas de Estudo a estudantes luso-cana- 
dianos. 
Informaçôes e réservas: 416 537-8874, ou E-mail: 
fpcbp@bellnet-ca 

A dupla sertaneja Valber & Vanille, pela mâo do 
seu empresârio Hélio Meneses, volta ao Canadâ. 

No Sâbado, dia 19, serviços de almoço e jantar, e 
noite de «Saudade do Fado» corn Luciana 
Machado e Jorge Fernando. Domingo, dia 20, 
Almoço de Gala, intervençôes de dirigentes e con- 
vidados, e variedades. Durante toda a semana 
terâo lugar almoços e jantares, folclore, müsica 
para bailar, palestras, exposiçôes, etc. O encerra- 
mento, Sâbado, dia 26, a Noite de Baile no 
Alentejo. Info: 416 537-7766. 

Vai ter lugar, segunda-feira, dia 28 de Outubro, 
das 14h00 âs 18h00, no Arcadian Court/Simpson 
Tower (esquina da Bay St. e Queen St.), o «2* 

VaSber, 
Rebeca e 
VantUe, 

Vem abrilhantar o Sâo Martinho dos portugueses 
de Toronto e arredores. Dia 3 de Novembre actuam 
o Oasis Convention Centre e, no dia 17, no Centro 
Cultural Português de Mississauga. 
Para mais informaçôes, contactem pelo telefone: 
416 537-5943. 

E jâ que estamos a falar 
de cantigas, recordo que 
a Dismusica vai lançar 
publicamente os ültimos 
trabalhos de Henrik 
Cipriano, Daniel 
Carvalho e Amanda 
Pontes. A festa terâ lugar 
no Oasis C. Centre, em 

Mississauga, Domingo, 
dia 10 de Novembre, 
coin almoço às 13h00. 
Para informaçôes e réser- 
vas: 905 891-7777. 
As nossas felicitaçôes aos 
artistas Henrik Cipriano, 
Daniel Carvalho e 
Amanda Pontes. 

Amanda 

O conhecido e admirado intérprete Clemente tam- 
bém vem ai. Vai partfeipar na grande festa de 
aniversârio de «Gente da Nossa», no prôximo dia 
20. Clemente vai ainda combinar corn Hernani 
Raposo uma futura gravaçào, onde incluirâ canti- 
gas do folclore e cançôes ritmadas e românticas. 

Pronto. 

Por hoje, chega. Até p râ semana. 

JMC 
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DESTAQUE 

Indonésia/Atentado: 
Apenas um português corn paradeiro desconhecido - MNE 
Apenas um militar português, que se 
encontrava de férias em Bail, continua 
corn paradeiro desconhecido apôs o 
atentado de sâbado à noite naquela 
ilha indonésia, que provocou 183 mor- 
tes e 309 feridos, indicou o MNE por- 
tuguês. 
Segundo um porta-voz do Ministério 
dos Négociés Estrangeiros (MNE), 
além dos 32 militares portugueses que 
estavam em gozo de férias naquela 
popular estância turistica indonésia, 
foram referenciados 131 outres turistas 
lusos, tende sido jâ todos contactados. 
No entante, sublinhou a fonte, estes 
numéros podem nào ser definitives, 
pois poderâ haver ainda mais turistas 
portugueses naquela estância balnear 
indonésia. 
"Desconhecemos ainda o paradeiro do 
militar", pertencente ao batalhâo por- 
tuguês em Dili, Timor-Leste, afirmou 
o porta-voz, que sublinhou o apoio das 
familias dos que se deslocaram em 
férias a Bali e, a partir de segunda- 
feira, a "ajuda importante" das agên- 
cias de viagens portuguesas na sua 
identificaçâo e localizaçâo. 
O porta-voz sublinhou que, entre os 
portugueses contactados, nâo hâ qual- 
quer ferido. 

Jacarta vai adoptar 
decreto anti-terrorista 

A Indonésia vai adoptar um decreto 
que autorize as autoridades a tomar 
medidas de urgência no âmbito da 
luta contra o terrorisme, apôs o violen- 
te atentado em Bali, segundo fonte 
parlamentar. 
O governo da présidente Megawati 
Sukarnoputri consultou os deputados, 
e o parlamento nâo se oporâ a seme- 
Ihante decreto, que preencherâ um 
vazio, uma vez que o pais nâo possui 
ainda uma lei anti-terrorista. 
"Estâmes a enfrentar uma situaçâo de 
urgência e temos de salvar a Naçâo", 
disse um deputado do Partido Golkar 
Ade Komaruddin. 
"O goVerno, neste momento, tem difi- 
culdade em tomar medidas preventi- 
vas na ausência de uma base legal", 
adiantou. 
Este decreto sera temporârio, e o seu 
conteùdo nâo foi divulgado. 

Kofi Annan diz que o 
mundo esta agitado e 
muito desordenado 

O secretârio-geral da ONU, Kofi 
Annan, que condenou em Pequim o 
atentado perpetrado sâbado em Bali, 
disse que "o mundo estâ agitado" e 
nunca o ter visto "tâo desordenado 
como agora". 
Annan, que domingo iniciou uma visi- 
ta à China que terminou quarta- feira, 
reuniu-se corn o présidente chinés, 
Jiang Zemin, e também corn o chefe 
da diplomacia da China, Tang 
Jiaxuan, corn quem, entre outros as- 
suntos, falou sobre o atentado que 
atingiu a ilha indonésia de Bali. 

Falando aos jornalistas, o secretârio- 
geral da ONU qualificou a explosâo de 
um carro armadilhado de "brutal e 
desumana" e exprimiu as suas con- 
dolências e profunda simpatia corn os 
familiares das vitimas do atentado. 
Kofi Annan, que pediu uma maior co- 
operaçâo internacional "contra o ter- 
rorismo", considerou necessârio cortar 
o apoio aos terroristas, tanto finan- 
ceiro como logistico. 

Australia concedeu ajuda 
de emergência a hospi- 
tals de Bali 

O chefe da diplomacia da Austrâlia, 
Alexander Downer, anunciou em Bali 
uma ajuda de emergência de 165.000 
euros aos hospitals desta ilha in- 
donésia, que estâo a tratar as vitimas 
do atentado de sâbado, na sua maioria 
australianos. 
"Estou feliz por anunciar uma ajuda de 
urgência de 165.000 euros aos serviços 
de saüde de Bali", disse o ministre em 
comunicado. 
Anteriormente, a Austrâlia tinha 
anunciado uma ajuda em medicamen- 
tos e produtos de primeira necessidade 
para que os pequenos hospitals da 
provincia enfrentassem a catâstrofe 
ocorrida sâbado. 
"Sabemos que os indonésios também 
foram afectados por esta grande atro- 
cidade", acrescentou o ministre aus- 
traliano ao reconhecer que "os serviços 
de saüde de Bali se encontram sob 
grande pressâo e corn falta de medica- 
mentos e outros produtos de primeira 
necessidade". El 

O flPTflL Jfl CHECOU fl flRinOVfl fURniTURE.' 

Agora em Artnoua Furniture: 

-POUPA DINHEIRO 
-RECEBE UM PERÛ 
-HÂO PARA ATt 2004 
Toda a casa soja velha ou nova 
précisa ser mobilada per Artneva. 

Agora pode poupar 
muito dinheiro nas suas 
compras de mobilias e 
electrodomésticos. 
Durante este saldo em 
Artnova Furniture você 
nâo sô poupa dinheiro, 
como ainda em todas as 
compras superiores a 
*500“ recebe um PERÛ 
para a sua testa. 

Quer comprar bom, bonito e barato? 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

W ÜJiJiji iii dJJJ Ïbj'lJJjlU 

416-53S-1133 
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NOVA TECNOLOGIA NO CONTROLO E SEGURANçA DA SANTA CASA DA MISERICôRDIA 

Sistema inovador de identificaçâo 
pela fris de elho 
A Santa Casa da Misericôrdia de 
Oeiras (SCMO) esta a instalar, em 
todas as suas valências, um inovador 
sistema de identificaçâo pela iris do 
olho que promete "revolucionar" a se- 
gurança e O controlo da assiduidade. 
E chamado Sistema de Identificaçâo 
Biométrica e reconhece cada uti- 
lizador, mesmo corn lentes de contacte 
ou ôculos, através de uma represen- 
taçâo digital da "inimitâvel" iris que 
funciona como uma "impressâo digital 
do olho". 
"Vai funcionar como relôgio de ponto, 
para controlo da assiduidade dos nos- 
sos funcionârios, e como sistema de se- 
gurança, por exemple, nos infantârios", 
disse à Lusa Leite Pereira, secretârio da 
Mesa Administrativa da SCMO. 
Mas, corn a chegada do inovador sis- 
tema, vieram também queixas por 
parte das educadoras de infância e dos 
sindicatos, alegando algum receio 
quanto a riscos de saüde para os uti- 
lizadores. Leite Pereira é peremptôrio a 
afirmar que este sistema nâo permite 
batotas e que "quem cumpre corn o 
horârio de trabalho nâo tem nada a re- 

cear", relacionando as queixas corn a 
anterior "falta de controlo da as- 
siduidade". 
Quanto ao argumente dos problemas 
de saüde que eventualmente possa 
trazer, Leite Pereira explica que o sis- 
tema, "semelhante ao utilizado no ulti- 
mo campeonato mundial de futebol", 
além de ter certificados de segurança 
emitidos quer na Uniâo Europeia, quer 
nos EUA, foi aprovado pela Inspecçâo 
Gérai do Trabalho. 

Instalados 15 apareUios 

Ao todo serâo instalados 15 aparelhos 
de leitura da iris nas varias valências da 
Santa Casa da Misericôrdia de Oeiras, 
corn 380 funcionârios, incluindo os in- 
fantârios e creches. 
"Os pais nâo sâo obrigados a usar, 
porque alguns recusaram usar o sis- 
tema, mas convidamos os pais a parti- 
cipar neste processo, essencialmente 
por uma questâo de segurança", disse a 
provedora Eduarda Godinho. 
Segundo afirmou, apesar de "nunca ter 
havido problemas de segurança", o sis- 

tema évita que entre alguém no infan- 
târio que nâo esteja autorizado. 
A mesma responsâvel notou que o 
preço do sistema de acesso pela iris do 
olho "é mais caro" que os sistemas mais 
comuns, mas "traz muitos beneficios" 
aliando a segurança e o controlo da as- 
siduidade num sô sistema. 
Segundo defendeu Leite Pereira, se- 
cretârio da Mesa Administrativa da ins- 
tituiçào, este sistema permite optimizar 
O funcionamento das valências da 
Misericôrdia de Oeiras, que, corn 380 
funcionârios, “é hoje uma empresa 
média do concelho”. m 

PSP PRiNDE HOMEM 
COM CADAVER DA 
NAMORADA NA MAIA 
DO CARRO 
A PSP do Porto deteve no domingo 
um homem de 23 anos que foi sur- 
preendido corn um cadâver na mala 
do carro, disse à Agência Lusa fonte 
policial. 
A detençâo foi efectuada por uma 
patrulha da Brigada de Intervençâo 
Râpida da PSP do Porto, que sus- 
peitou dos movimentos de um 
homem que se encontrava dentro de 
um Liât Uno estacionado na Av. 
Fernâo de Magalhâes, junto à Rua 
de Santa Justa. 
Suspeitando que o homem se en- 
contrava a consumir uma substância 
estupefaciente, os agentes aproxi- 
maram-se do veiculo. 
Ao inspeccionar os documentos e a 
viatura, os agentes encontraram na 
mala do carro o cadâver de uma 
mulher, pelo que de imediato de- 
tiveram o suspeito. 
De acordo corn as primeiras investi- 
gaçôes, O suspeito, natural e resi- 
dente em Paços de Ferreira, terâ ale- 
gadamente morto a namorada, de 
25 anos, naquela cidade, onde os 
dois terâo pernoitado. EI 

Auiarqula Ribeiragrandense cria pasta 
de abasteclmanta de âgua à lavoura 
A Câmara Municipal da Ribeira Grande acaba de 
colocar em funcionamento, o Posto de 
Abastecimento de Agua à Lavoura, Junto à circular à 
cidade. 
Nâo sendo uma responsabilidade camarâria, a autar- 
quia Ribeiragrandense, entendeu ser uma ajuda 
necessâria aos lavradores. 
A criaçâo desta infra-estrutura vai desta forma 

disponibilizar e colmatar as carências de âgua senti- 
das pelos agricultores daquela zona, que assim evi- 
tam maiores deslocaçôes para obter a âgua 
necessâria à manutençâo da actividade que desem- 
penham. 
Executada pelos Serviços Camarârios da autarquia, 
a obra orçada em cerca de 10 Mil Euros, foi integral- 
menté suportada pela edilidade Ribeiragrandense. la 

Em 2DD1 morreram 280 pessoas 
consuma de droga em Portugal 
Em 2001 morreram em Portugal 280 pessoas devi- 
do ao consumo de droga, e pela primeira vez surgi- 
ram ôbitos relacionados com ecstasy, de acordo 
com O relatôrio anual do Instituto Português da 
Droga e da Toxicodependência. 
O documenta, ainda nâo divulgado, mas avançado 
na segunda-feira pelo Diârio de Noticias, adianta 
que as 280 mortes correspondem a casos que se re- 
velaram positivos nos exames toxicolôgicos efectua- 
dos pelo Instituto Nacional de Medicina Legal em 
Lisboa, Porto e Coimbra. 
Pela primeira vez, o relatôrio indica que, "embora 

corn pouca expressâo", alguns ôbitos estâo rela- 
cionados corn O MDMA, nome cientifico dado ao 
ecstasy, todos eles associados ao consumo de âlcool. 
O numéro de casos em que foram encontradas 
metadona e anfetaminas subiu relativamente ao re- 
latôrio anterior, assim como a presença de âlcool. 
A maioria das mortes, 73 por cento, foi atribuida a 
situaçôes de overdose, sobretudo em individuos 
com idades entre os 20 e os 39 anos. 
Lisboa foi das très âreas médicas a que registou 
mais casos de mortes (47%), seguida do Porto (39%) 
e de Coimbra (14%). □ 
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Grupos de ladrôes dïstiaem vi'timas e levam 
produtos escondidos 

do vestuârio que envergam 

Uma vaga de furtos, em plena luz do dia, e até na 
presença dos donos das lojas, esta a assustar algnmas 
vil as e aldeias de Trâs-os-Montes. A maioria das vitimas sô se apercebe 

que foi roubada um par de boras mais 
tarde do primeiro contacto corn os ale- 
gados ladrôes. Apresentar queixa às au- 
toridades torna-se, entâo, dificil, porque 
os elementos disponiveis sâo poucos. 
Nos casos que o JN conseguiu apurar, os 
protagonistas envolvem quase sempre 
individuos em grupo. A técnica é sem- 
pre a mesma. "O grupo, de cinco ou 
mais pessoas, entra no estabelecimento. 
Uma delas tenta ver artigos e mostra 
vontade de os comprar, sô para chamar 
a atençâo do proprietârio. Entretanto, os 
outros elementos do grupo começam a 
desviar as coisas, que metem por baixo 

de maneira a ficarem dissi- 
mulados", explica o tenente- 
coronel Aquilino Ala, comandante dis- 
trital da GNR de Bragança. 
Em Carrazeda de Ansiàes, foram vârios 
os estabelecimentos furtados. O proprie- 
târio de uma papelaria viu, hâ cerca de 
uma semana, entrar-lhe pela porta um 
grupo de pessoas que lhe pareceram 
imigrantes romenos. "A maneira como 
entraram deu-me a entender que se 
preparavam para levar qualquer coisa. 
Mas conseguiram enrolar-me de tal 
maneira que sô descobri o que furtaram 
duas boras depois de terem saido", disse. 

Cerca de 500 euros em perfumes foi o 
prejuizo. 
Uma retalhista têxtil adiantou que, no 
Verâo passado, atendeu sete ciganos. 
"Queriam saber preços exclusivamente 
de vestuârio masculino. Depois fizeram- 
me andar de um lado para o outro a 
mostrar-lhes roupa". Quando aban- 
donaram a loja jâ faltavam numa 
prateleira trinta pares de calças de 
ganga, corn um valor médio de 40 euros 
por cada um. Noutro pronto-a-vestir, 
levaram roupa avaliada em 270 euros e 

jâ voltaram lâ, mas sem sucesso. "Receio 
que venham câ mais vezes. Estou sem- 
pre corn o coraçâo nas mâos", assegurou 
a proprietâria. Em dois supermercados 
de Seixo de Ansiàes, outro grupo furtou 
calças e fatos de treino no valor de 750 
euros. 
Na ultima semana, o aJvo foi um comér- 
cio em Torre de Dona Chama, 
Mirandela. Cinco deles distrairam o 
donc e levaram 20 pares de calças. 
Aquilino Ala pensa tratar-se de grupos 
"de fora da regiâo". □ 

Pedro Santana lopes 
debate casino em lisboa 
o présidente da Câmara Turismo de Portugal, do Parque Mayer a autar- 
Municipal de Lisboa, Pedro Associaçâo dos Hotéis de quia de Lisboa autorizou a 
Santana Lopes, vai debater Portugal, Associaçâo mstalaçâo de um casino 
na quinta-feira, no Centro Portuguesa das Agências de naquele local, cuja explo- 
Cultural de Belém, a partir Viagens e Turismo e da raçâo serâfeitapelaEstoril- 
das 10:00, a criaçào de um Associaçâo dos Restaurantes Sol. 
casino em Lisboa. e Estabelecimentos A medida é contestada por 
O debate, organizado pelo Similares de Portugal bem um conjunto de personali- 
Turismo de Lisboa, contarâ como outros membres dades que pretende outra 
corn a presença dos presi- destas associaçôes. soluçâo e jâ pediu a realiza- 
dentes da Confederaçâo de No âmbito da reconversâo çâo de um referendo. EI 

Canada’s Permanent 
Resident Card 

For information or application kits: 

0 1 800 255-4541 
TTY/TDD: 1 888 576-8502 

0 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 

do not need a Permanent Resident Card, and will not be issued this Card. 

Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian citizens are 

encouraged to apply tor their citizenship. 

^ 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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«Quando se quer hâ 
tempo para tudo!» 
smtese da jovem Suzy Marques, 
secretaria da Associaçâo 
Cultural do Minho. 
Dâ gosto ver a Suzy Marques correr a 
servir à mesa na sede-social da 
Associaçâo Cultural do Minho, a dar 
uma mao à Direcçâo, ou a dançar no 
rancho. E uma labareda sempre acesa 
à volta de tudo e de todos, procuran- 
do resolver os seus problemas e os... 
de outros! Na Noite de Santoinho, 
encerramento da Festa de 
Aniversârio (Bodas de Prata) e da 
Semana Cultural Minhota, Suzy esta- 
va à porta com mais um punhado de 
jovens a tratar dos bilhetes jâ reserva- 
dos e a vender àqueles que os procu- 
raram à porta. No Downsview Park 
estiveram mais de mil pessoas... 

JMC - Suzy Marques, hâ quanto 
tempo és directora da Associaçâo 
Cultural do Minho? 
Suzy Marques - Hâ cerca de seis anos 
que faço parte da direcçâo e hâ treze 
que estou no Rancho Folclbrico. 
JMC - Podemos dizer que és um 

membro activo em todos os niveis, 
uma vez que és secretâria da 
Associaçâo, fazes parte do Rancho 
Folclôrico e também ajudas no que é 
necessârio... 
Suzy Marques - Tern que ser, sobre- 
tudo quando hâ grandes festas como 
a Semana Cultural e a Noite de 
Santoinho. 
JMC - Suzy, falas muito bem por- 
tuguês. Jâ nascestes no Canadâ? 
Suzy Marques - Jâ sim. 
JMC - Estâs de parabéns, nâo sô 
porque te dedicas à comunidade 
através da Associaçâo Cultural do 
Minho, mas porque também divulgas 
a lingua portuguesa. Ainda estudas? 
Suzy Marques - Sim. Frequento o 5“ 
ano da universidade, na area de lin- 
guas, mas especificamente Francês, 
Italiano e Português. 
JMC - Por vezes falo corn gente 
jovem que se quebca de nâo existir 
tempo para nada. No entanto, quan- 

AIDS of Toronto 

SERviços e: PROGRAMS DO 
AIDS ÇOMWITTEe O F TORONTO 

Churob Si,, 4th floor 
Toronto, ON «SB ZM 

Fernanda da Si (va 

Rui Pires 

' Serviço de aa>tiselhamento çiratuito para famtlias e indivkiuos 
infectados ou afectados pelo virus da AIDS/SIDA. 

- Ajuda na procura de emprego e curriculum vîtae (résumé). 

- Preenchimento de ûeclaraçâo de Impostos 
(Income Tax return), 

A U tas de computadores para pessoas HIV positivas. 

- Programas de educaçâo e prevençâo para jovens e aduteos, 

- Oportunidades de voiuntarlado e respectIvo treino, 

- Acompanhamento ao médico e ao Nospi^ai. 

- A«ïistêocia para profissionais que trabaiham na area de 
HÏV/AIDS (médicos, assistentes socials^ etc), 

TEt; 4t&’-340-'S484f ext,290 (Fernaiida) ou ext, 242 (Ruî) 

E-NAÏtî fdaslîva#act.oronto*org ou rplres#actoro«to.org 

WEBSITE! wwyn.actoronto.om/portuguese/index.htmi 

do olho para ti verifico que para além 
de trabalhares, também estudas e 
dedicas-te â comunidade. 
Suzy Marques - É dificil, mas nâo é 
impossivel. Nâo se dorme muito, 
mas hâ que fazer alguns sacrificios. É 
preciso querer. Neste caso, o traba- 
Iho dâ saüde. 
JMC - Falando sobre a Associaçâo, jâ 
alguns anos que a noite de Santoinho 
se realiza nesta cidade? De que con- 
siste? 
Suzy Marques - Bom, para além da 
müsica, das marchas populares e do 
convivio corn os Zés Pereiras, a emen- 
ta do Santoinho também é tradi- 
cional; sardinhas, febras, caldo verde 
e para beber, o famoso champarreâo. 
JMC - O que é o champarreâo? 
Suzy Marques - É uma bebida feita 
de vinho tinto, de cerveja e de seven- 
up, corn um pouco de açucar à mistu- 
ra. 
JMC - A partir de alguns copitos, 
toda a gente dança!... 
Suzy Marques - Nâo é uma bebida 
muito forte porque a quantidade 
maior da bebida é a de seven-up. 
JMC - Ptua terminar, o que dirias aos 

jovens luso-descendentes da nossa co- 
munidade? 
Suzy Marques - É um enorme orgu- 
Iho conhecer, falar e poder comunicar 
em português. O meu sonho é ser in- 
térprete para poder ajudar vârias pes- 
soas que na comunidade nâo com- 
preendem as linguas deste pais. 
JMC - E a comtmidade tem orgulho 
de ti e de jovens como tu que, infeliz- 
mente, sâo poucos. Parabéns para ti 
e para os teus pais. 
Suzy Marques - Obrigada. É verdade 
que os meus pais sempre falaram 
comigo em português. 

Aqui estâ um bom exemplo. A Suzy 
Marques, torontina de gema e minho- 
ta dos quatro costados, tem tempo 
para estudar na universidade, traba- 
Ihar, ser membro do Rancho 
Folclôrico da Associaçâo Cultural do 
Minho e secretariar a colectividade. 
E, calculem, tem sempre um bonito 
sorriso na face. Parabéns, Suzy, exten- 
sivos aos teus colegas jovens que con- 
tigo trabaiham em prol da 
Comunidade. 

JMC/ Ana Fernandes 

AceiCamos encomendas, 
com especiais t:odos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
braaa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DIAS POB SEMANA PAS 10AM-8PW • FECHADO A 2^ miu • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, Oakvüle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

- Na Winston Churchill a sul da QEW - 
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PORFÎRIO RIREIRO uma noite à aRura do sonho 
O intérprete Porfirio Ribeiro teve, na 
noite de apresentaçâo do seu 
primeiro trabalho gravado, uma noite 
do tamanho do seu sonho. 
A familia, os colegas, os amigos e ad- 
miradores, nâo faltaram à chamada 
do sonhador Porfirio Ribeiro. Deram- 
Ihe uma noite de muito carinho, 
apoio e reconhecimento. E ele 
mereçeu-a. 

Porfirio Ribeiro, naturalmente ner- 
voso e emocionado, deu tudo o que 
tinha para justificar a presença de tan- 
tos amigos. Antes do jantar ser servi- 
do, Porfirio Ribeiro entrou na sala, 
acompanhado da mulher, filhos, 
genro e netinho, levando bem levan- 
tado na sua mào direita, o CD corn as 
cançôes que gravou, o tal sonho que o 
moveu na vida durante tantos anos. 
Porfirio Ribeiro venceu as dificul- 
dades, realizou o sonho, é um homem 
feliz. 
Enquanto decorreu o jantar de con- 
vivio, o SomLuso -constituido por 
Nelson Câmara e Carlos Borges, ani- 
mou o ambiente corn müsica e canti- 
gas. Rosa de Sousa, Présidente do 
Copselho de Présidentes da ACAPO 
e Conceiçâo Baptista, entregaram 
uma plaça de reconhecimento ao 
Nelson e ao Carlos, sob o aplauso do 

püblico. A jovem e elegante Tessa 
Alves, encantou com duas boas 
cançôes e recebeu a plaça das mâos 
do Deputado pelo Circulo Fora da 
Europa, Laurentino Esteves. A jovem 
e jâ consagrada Mikà, encheu o palco 
com a sua figura e voz. Tony Letra, 
Présidente da Assembleia Gérai do 
PSD-Toronto e do Arsenal do Minho, 
entregou-lhe a plaça antecedido de 
palavras elogiosas ao Porfirio Ribeiro 
e à Mikâ. 
Para fechar o circulo de actuaçôes 
antes da apresentaçâo do artista da 
noite, canton Misty, com a sua voz 
nostâlgica e corn sabor a noite. A 
fadista Rosa Marques cumpriu a mis- 
sào de lhe entregar a plaça de 
agradecimento. 
A separar a entrada de Porfirio 
Ribeiro, a Directora da Escola de 
Português do First Portuguese, a pro- 
fessera Celina de Melo, entregou a 
Liberal do Couto uma plaça de 
agradecimento pelo seu trabalho na 
realizaçào da festa. Na mesma 
ocasiào, Jorge Machado teve o mesmo 
gesto em relaçâo ao apresentador da 
noite, o José Mario Coelho, tendo 
para com Porfirio Ribeiro e para o 
colega, palavras de muito carinho e 
apreço. 
E, finalmente, sob nova trovoada de 
aplausos, subiu ao palco Porfirio 
Ribeiro. Começou por cantar um 
tema de agradecimento à familia, aos 
amigos e a Deus, pela ajuda na rea- 
lizaçâo do seu sonho mais desejado. 

-«Hâ muitos anos que canto como 
amador... Câ por dentro algo me fer- 
velhava o espirito. Sentia a necessi- 
dade de gravar cantigas para poder 
chegar à maioria das pessoas, por in- 
termédio da radio e da televisâo... 
Sonhei, sonhei e câ estou mais feliz do 
que nunca. Agradeço a todos os que 
me ajudaram. Nâo posso esquecer o 
Nelson Câmara e o Zé Mârio, quem 
mais contribuiram para este momen- 
to...» 
Depois canton um punhado de novas 
cançôes inseridas no CD conseguido, 
separadas corn palavras de gratidâo à 
familia, aos amigos, aos colegas e aos 
Orgâos de Comunicaçâo Social. 
Quando terminou a actuaçâo corn o 

tema «Ponta de Lança», toda a gente 
canton corn ele. Até o netinho, vestido 
corn a camisola do Jardel, surgiu no 
palco a entregar-lhe um raminho de 
flores. Uma ternurinha... 
«Ponta de Lança», uma cantiga que jâ 
«caiu no goto» dos sens admiradores. 
Liberal do Couto voltou ao palco para 
uma correcta homenagem ao fadista- 
cançonetista Porfirio Ribeiro, entre- 
gando-lhe também uma plaça 
comemorativa da noite. Em nome da 
Venus Creations, a fadista Luciana 
Machado entregou a Porfirio Ribeiro 
uma caracteristica prenda. 
O epilogo da noite teve lugar no 
palco, corn Porfirio Ribeiro enlaçado 
pela mulher Filoména, pelos filhos, 
genro e netinho, que lhe entregaram 
flores, prendas e... muitos beijinhos! 
Porfirio Ribeiro, «afogado» entre os 
sens mais queridos, colegas e amigos. 
Uma noite inesquecivel, tal como 
mencionou tantas vezes, deveras emo- 
cionado. 
O CD (e cassete) lançado por Porfirio 
Ribeiro, intitulado «Meu Grande 
Sonho», contém uma série de canti- 
gas simples, desde o fado ao fado- 
cançâo, sem faltar as sempre felizes 
marchas populares. A voz de Porfirio 
Ribeiro enquadra-se perfeitamente 
neste tipo de cantigas e, estamos cer- 
tes, vai ao encontre dos mais 
saudosos e jâ cheios de excesses de 
ritmo e gritaria. 

Parabéns, Porfirio Ribeiro. la 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CARGA GERAI PARA 

TORO 0 PORTUGAL 
RECEBENDO Ail 2 DE NOVEMBRO 

VlAGENS 
- EXGURSAO AO SAMTO CRISTO E F An MA 

- VlAGENS PARA PORTUGAl 

- OUIROS DESTINOS 

ESPECIAIS DA SEMANA 
JAMAICA 

por 8 noites. 

CUBA 

*539.°° por 8 noites. 

Ontario Registration number U4229761 

Grandioso Espectâculo 
Novo Trabalho Discografico 

Sabado 2 de Novembro 

No Dundas Banquet Place -1352 Dundas St Toronto 

Para réservas tel: 416-588-9837 
Jantar às 7:30 p.m. corn Espectâculo e Baiie corn o som de D.J. TNT 

Adultos $30.00 Crianças (até aos i2) $20.00 
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EU A/Washington: 

Washington 
Quase 2.000 policias e agentes fédé- 
rais lançaram-se na perseguiçâo do 
autor de nove assassinios que aterro- 
riza desde 02 de Outubro a regiao de 
Washington, indicou um investigador. 
"Poremos em marcha todos os recur- 
sos de que dispomos para deitar a 
mao a esse tipo", afirmou o agente es- 
pecial Joseph Green do gabinete fe- 
deral do alcool, tabaco e armas de 
fogo (ATF). 
Segundo ele, os efectivos no terreno 

"aproximam-se das 2.000 pessoas". 
Indicou que o FBI (policia federal) 
tinha colocado 400 agentes especiais 
no terreno, aos quais se somam os 390 
agentes do ATF. 
"O Secret Service" encarregado 
nomeadamente da protecçâo do pré- 
sidente George W. Bush foi igualmente 
mobilizado, o mesmo sucedendo com 
os Inspectores dos Correios norte- 
americanos (US postal inspectors), o 
US Marshalls service (transporte de 

presos, protecçâo de testemunhas) a 
policia de estrada e os policias encar- 
regados dos parques (US Park Police). 
Além disso, policias dos diferentes 
Estados envolvidos (Virginia e 
Maryland) e do Distrito de 
Columbia, estâo também mobiliza- 
dos tal como a policia local de quatro 
condados. 
Onze agressôes foram atribuidas ao 

matador da regiao de Washington, 
que fez nove mortos e dois feridos 
graves em quase duas semanas. 
Ainda nao foi detido qualquer sus- 
peito. 
O assassino parece visar mais particu- 
larmente as pessoas nos parques de 
estacionamento de centres comerciais 
ou que abastecem as suas viaturas de 
gasolina nas estaçôes de serviço. EI 

Qnase 2.000 policias à 
procnra do franco- 
atirador da regiao do 

EU A/Oktahoma ; 

Cadaveres de imigrantes llegais encontrados 
em uagae de mercaderias 
Os cadaveres em adiantado estado 
de decomposiçâo de pelo menos 
II imigrantes ilegais foram des- 
cobertos no interior de vagao de 
mercadorias de um comboio esta- 
cionado junto de um silo no 

Oklahoma, anunciaram as autori- 
dades. 
As vitimas tinham entrado no 
vagao no Mexico, presumindo-se 
que se trate de imigrantes mexi- 
canos que estariam a tentar entrar 

ilegalmente nos Estados Unidos, 
provavelmente através de redes de 
passadores. 
O consul mexicano para aquela 
ârea dos Estados Unidos referiu 
que o comboio partira de 
Matamoros, México, em Junho 
deste ano, encontrando-se pratica- 

mente desde entao estacionado 
numa linha férrea junto de um silo 
de trigo perto de Denison, Ohio. 
Os cadâveres so foram descober- 
tos agora, quando trabalhadores 
da empresa produtora de trigo es- 
tavam a limpar os vagôes para 
serem carregados. n 

He^tàm VimmgM IVlmi&sah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues do 
Mississauga 

Dia 
19 de Outubro 

Baile do 
Socio 

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! 

taciû Zt^omingos 
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Mais de metade dos 
funcionârios pûblicos 

Setübal, Sintra, onde a adesâo é total. 
A recolha de lixo foi ainda afectada 
em Braga e Viana do Castelo devido à 
grande adesâo dos trabalhadores, 75% 
em ambas as cidades. 
Dados sindicais apontam igualmente 
para o encerramento de centenas de 
estabelecimentos escolares em todo o 
pais devido à adesâo à greve do pes- 
soal administrativo e auxiliar. 
A nâo renovaçào de contratos de tra- 
balho, os quadros de supranu- 
merârios, os salârios e a revisâo dos 
regime de aposentaçâo sào as princi- 
pais causas argumentadas pelos tra- 
balhadores para participarem na jor- 
nada de luta que tem o seu ponto alto 
numa manifestaçâo entre a Praça do 
Comércio e a Assembleia da 
Repùblica. o 

Mais de metade dos funcionârios 
do Estado dos sectores da saüde e 
da recolha do lixo aderiram na 4^ 
feira à greve decretada pelos sindi- 
catos da CGTP, sustentam os 
numéros divulgados pelos repré- 
sentantes dos trabalhadores. 
Ao longo da noite, e de acordo 
corn as informaçôes recolhidas 
pela agenda Lusa, a adesâo à 
greve variou, naqueles sectores, entre 
os 60 e os 100%. 
De acordo corn uma nota divulgada 
de madrugada, a adesâo à greve foi de 
100% nos hospitals de Sâo José, 
Garcia de Orta, Fundâo, Cova da 
Beira e Sâo Francisco Xavier, onde so- 
mente sâo assegurados os serviços 
minimos. 
A paralisaçâo estâ também a afectar 
fortemente os hospitals Miguel 
Bombarda, 76,92%, Santa Maria (60), 
Castelo Branco (77%), Faro, (60) e 
Barlavento Algarvio (55). 
Por seu turno, o Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores da Administraçâo 
Local (STAL) informou que a paral- 
isaçâo impediu a recolha de lixo em 
Almada, Amadora, Barreiro, Fvora, 
Loures, Moita, Palmela, Seixal, 

em greve 

Aniueisàrio da Academia do 
Bacalhau de Toronto 
A Academia do Bacalhau de 
Toronto comemora o seu 4o. 
Aniversârio na prôxima sexta- 
feira, dia 1 de Novembro, pelas 
19h30, na New Casa Abril. 
Présente neste 4o aniversârio da 
Academia do Bacalhau, o 
Embaixador de Portugal em 
Ottawa, Dr. José Luiz Gomes, e 
outras entidades. 

Aléra do convivio, jantar, va- 
riedades, sorteios e prémios, 
haverâ a entrega de uma Boisa de 
Estudo, Reconhecimentos, Titulos 
Honoriferos e Diplomas. 
Comadres e compadres estejam 
présentes no 4o. Aniversârio da 
Academia do Bacalhau de 
Toronto, sexta-feira, dia 1 de 
Novembro. O 

J030 PflUlO II mantém-se à 

freate da Igreja Catôlica "até ao fim" 
Joâo Paulo II afirmou na 
4“ feira, dia em que se 
cumprio 24 anos sobre a 
sua ascensâo a sumo pon- 
tlfice dos catôlicos, que 
continuarâ à frente da 
igreja "até ao fim". 
O Papa, de 82 anos, 
pediu à Virgem que inter- 
céda por ele e que dê forças ao seu 
"corpo e ao espirito" para que "possa 
cumprir até ao fim a missâo confiada 
por Cristo". 
Corn estas palavras, pronunciadas no 
inicio da audiência püblica, na praça 
de Sâo Pedro, no Vaticano, Joâo 
Paulo pôs fim às especulaçôes sobre 
uma eventual renüncia por motivos 

de saüde. 
As palavras do papa foram 
recebidas corn aplausos 
pelas cerca de 20 mil pes- 
soas que assistiam à audiên- 
cia. 
Para que nâo restem düvi- 
das sobre a sua intençâo de 
permanecer à frente da 

igreja catôlica, Joâo Paulo II 
adiantou: 
"Neste dia especial coloco-me de novo 
nas mâos da Mâe de Deus, a Ela con- 
fie o meu future". 
Nos ùltimos meses foi em diversos cir- 
cules referida a possibilidade de Joâo 
Paulo II renunciar devido ao seu esta- 
do de saüde. ca 

P[T a 

OS pQucos modelos de 2002 e de demonstraçâo 
que ainda restaml 

^ de flnanciamento na maior parte dos modelos. 

WEST YORK CHEV-OLDS Jâ RECEBEU OS NOVOS MODELOS 

PARA 2 003: ALERO, CAVALIER, MALIBU E VENTURE; 

WEST YORK FAZ O PRIMEIRO PAGAMENTO DO LEASE E 

VOCE NÂO PRECISA DEIXAR DEPÔSITO. 

FINANCIAMENTO DESDE 1.9% NO CHEVY 2 003. ©jp©3TliaiEil(£lsiil(B ]psii?si sitüqfïiâïpâî? 

J 
Contacte 

Victor Maciel ou 
Marcos Vinicius lÂBNIMùeUSTOMiR TRUSTA COMFWENCE SINGE 1945 

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

EGLINTON 

1785 St. Clair Ave. W. t4io) 656-1200 
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quL esczeoo au... 
Angola mais uma voz do maos 
dadas ao combats do rsbeldes 

Armamento angolano começou esta se- 
mana a chegar ao aeroporto militar de 
Abidjan, para ajudar o Governo da 
Costa do Marfim na sua luta contra 
militares rebeldes, que acabam de ocu- 
par mais uma cidade, Daloa, na regiao 
de produçâo do cacau. 
Em Luanda, no entanto, um porta-voz 
da Presidência da Repùblica, Vitor 
Carvalho, citado pela CNN, desmentiu 
a informaçào. «A posiçâo do Governo 
angolano é de nâo enviar tropas para a 
Costa do Marfim», declarou. 
De acordo com fontes militares 
marfinenses, dois blindados angolanos 
T55, de fabrico soviético, chegaram a 
Abidjan. No entanto, segundo outras 
fontes tratar-se-ia de dois veiculos blin- 
dados de transporte de tropas, equipa- 

dos corn um canhào, igualmente de 
fabrico soviético. 
Este armamento poderia estar opera- 
cional em 48 horas e poderia também 
ser um prelüdio para um envolvimento 
angolano mais significativo em homens 
e material. Até porque sâo jâ militares 
angolanos os que ajudam a treinar a 
guarda pessoal do Présidente Laurent 
Gbagbo. 
A confirmar-se, nâo é esta a primeira 
intervençâo militar angolana em paises 
da regiào. Em Outubro de 1997, tropas 
angolanas foram enviadas para a 
Repùblica do Congo, para ajudar o 
Présidente Dennis Sassou Nguesso a 
combater militares rebeldes e, no ano 
seguinte, Luanda enviou homens para 
a Repùblica Democrâtica do Congo a 

Cabo Verde e Guiné-Bissau 
assinam acerdos 
Os primeiros-ministros de Cabo Verde e 
da Guiné-Bissau deram mais um passo 
no reforço da cooperaçào entre os dois 
paises ao assinarem, na cidade da Praia, 
acordos de Amizade e Cooperaçào, 
sobre o Estatuto de Pessoas e Bens e um 
protocole de colaboraçâo entre os dois 
ministérios dos Négociés Estrangeiros, 
além de outres documentes sobre 
matérias econômicas e culturais. 
Falando no final da visita, Alamara 
Nhasse, primeiro-ministro da Guiné- 
Bissau, considerou que esta aberta a 
porta para «grandes êxitos na coope- 
raçâo» entre os dois paises. Opiniâo 
partilhada por José Maria Neves, chefe 
do Governo cabo-verdiano, que disse 
estar-se perante uma «visita extrema- 
mente proveitosa para Cabo Verde e 
para a repùblica irmâ da Guiné- 
Jlissau». José Maria Neves salientou 
ainda o empenho do primeiro-ministro 

guineense no processo de estabilizaçào 
das relaçôes entre os dois paises e da cria- 
çâo das condiçôes para a consolidaçâo 
da democracia e do desenvolvimento. 
Por outre lado, adiantou ainda que 
ficou acordada a realizaçâo, em breve, 
de uma reuniâo da Comissâo Mista de 
Cooperaçào, ainda antes da sua visita 
oficial à Guiné-Bissau, presumivel- 
mente até Dezembro. 
No discurso que proferiu no jantar ofe- 
recido a Alamara Nhasse, José Maria 
Neves lançara um apelo à comunidade 
internacional, frisando que esta «deve 
ajudar Bissau a trilhar os caminhos da 
estabilizaçào, da democratizaçâo e do 
desenvolvimento». 
Na mesma ocasiào referiu ainda que, 
no dominio dos transportes, comércio, 
agricultura, pescas, indùstria, turismo, 
administraçâo e cultura muito pode ser 
feito entre os dois paises. d 

De Anna 
problemuj 

quer ele seja 
grande ou 
pequenOf 
fica por 
resolver. 

fim de auxiliar o entâo Présidente 
Laurent-Désiré Kabila, também a 
braços corn uma rebeliào armada no 
leste do pais. 
Ainda segundo fontes militares 
marfinenses, carregamentos de mu- 
niçôes «oriundas dos stocks da antiga 
Europa do Leste» têm estado ultima- 
mente a chegar a Abidjan a bordo de 
aparelhos tripulados por bùlgaros. 
Os soldados rebeldes tomaram Daloa, 
sem deparar com resistência por parte 
das forças governamentais. De acordo 
corn um habitante local, os revoltosos 
controlavam a cidade uma hora depois 
de ai terem entrado e explicaram que 
nâo estavam a bater-se «contra uma 
populaçâo, mas sim contra um regime». 
Daloa, corn cerca de 200 mil habitantes, 
é a primeira cidade da «cintura do 
cacau», no ocidente do pais, a ser ocu- 
pada pelos rebeldes. A Costa do 

Marfim é o maior produto mondial de 
cacau e admite-se que a colheita deste 
ano, iniciada a semana passada, possa 
ser gravemente afectada. 
O avanço dos rebeldes até Daloa em- 
purrou mais 60 quilômetros para sul a 
linha da frente dos rebeldes, que agora 
se encontram a pouca distância da ca- 
pital oficial, Yamoussoukro. 
Enquanto isto, em Bouaké - a segunda 
cidade do pais, em poder dos rebeldes 
desde o inicio do levantamento, a 19 de 
Setembro - mediadores da Africa 
Ocidental, liderados pelo ministre sene- 
galês dos Négociés Estrangeiros, 
Tidiane Gadio, tentavam chegar a um 
cessar-fogo. 
Uma primeira hipôtese de cessar-fogo 
foi rejeitada a semana passada por 
Gbagbo, que insiste em que os rebeldes 
deponham as armas antes de qualquer 
negociaçào. m 

MSF critïca Luanda na 
questâo dos refugiados 
Milhares de angolanos continuam a 
viver em condiçôes de penùria ex- 
trema nas chamadas areas de acolhi- 
mento, numa situaçâo de total aban- 
dono por parte do Governo, référé 
um relatôrio da organizaçâo Médicos 
sem Fronteiras (MSF) divulgado esta 
semana em Luanda. 
Os MSF elaboraram dois relatôrios 
sobre a situaçâo angolana, o primeiro 
dos quais intitulado Angola, Uma 
Populaçâo Sacrificada, que retrata o 
periodo da guerra de 1998 até ao cor- 
rente ano, e o segundo Angola, 
Depois da Guerra, o Abandono, onde 
se descreve a grave crise humanitâria 
a que estào sujeitos os milhares de an- 
golanos concentrados nas areas de 
acolhimento. O primeiro documento 
relata a forma como os exércitos do 
Governo e da UNITA usaram a po- 
pulaçào civil como instrumento de 
guerra. 
Os Médicos sem Fronteiras cons- 
tataram que, jâ depois de terminada a 
guerra, algumas vitimas do conflito 
haviam sido mantidas sob dominaçào 
brutal das forças da UNITA, obri- 
gadas a trabalhar para elas e, na 
maior parte das vezes, a abandonar o 
seu domicilio, submetidas à vontade 
de movimentos militares. 
O relatôrio descreve que outros civis 
foram deslocados progressivamente 
pelas forças governamentais, de 
maneira voluntâria ou forçada, dos 
territôrios outrora controlados pela 
UNITA a fim de privar, na altura, os 
rebeldes de apoio humano e logistico. 
A utilizaçào dos civis como arma de 

guerra foi acompanhada de privaçôes 
dos direitos elementares desses civis e 
os Médicos sem Fronteiras conside- 
ram que tanto as forças do Governo 
como as da UNITA cometeram este 
tipo de abusos. 
De acordo corn o relatôrio Angola, 
Uma Populaçâo Sacrificada, durante 
o conflito as populaçôes foram agru- 
padas em postos avançados dos 
exércitos do Governo e da UNITA, 
onde eram abandonadas ao seu desti- 
ne e privadas de liberdade de circu- 
laçâo. 
A estratégia militar de utilizar os civis 
como arma de guerra nâo podia, para 
os MSF, deixar de ter consequências 
dramâticas. Tornadas reféns de uns 
ou de outros, as populaçôes deixaram 
de ser capazes de fazer face às suas 
prôprias necessidades. 
O relatôrio Angola, Depois da 
Guerra, o Abandono, inclui depoi- 
mentos de vârias pessoas vivendo 
actualmente nas areas de acolhimen- 
tos e que aguardam por um regresso 
às suas zonas de origem, o que nào se 
prevê a curto prazo. 
A organizaçâo MSF apela ao Governo 
angolano para que acelere o regresso 
das pessoas às suas zonas de origem, 
sublinhando a necessidade de criar 
para tal as condiçôes minimas indis- 
pensâveis. 
Esta organizaçâo sublinha a urgência 
de Luanda trabalhar nesse sentido, 
uma vez que se aproxima a época chu- 
vosa, o que virâ criar ainda mais difi- 
culdades para as populaçôes afec- 
tadas por esta situaçâo. m 
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0 TURQUINHO DE ACQÂO DE GRAÇAS 
Regressei hâ pouco mais de um 

mês. Posso dizer que as rotinas jâ 
estâo de novo interiorizadas e a 
seguirem os caminhos da normali- 
dade serena. Hâ apenas, de vez em 
quando, uma ligeira messezinha* na 
minha cabeça. Nada que nâo passe 
corn O decorrer dos dias e a habitua- 
çâo do canal auditive. As classes* jâ 
começaram. Alunos hâ que 
prosseguem os cursos iniciados no 
ano anterior, outres, pela primeira 
vez aplicaram* para atender* as mi- 
nhas aulas. Os caloiros aparecem-me 
no oficio* corn as suas düvidas; os ve- 
teranos trazem-me aplicaçôes* para 
eu preencher. Vâo tentar masters* 
noutras universidades e pedem-me le- 
tras* de referêneia. Nada de novo, 
tudo como dantes! 

A cidade permanece envolta num 
tempo muito naice* - proclamam 
todos - desejosos que o sinô* nâo os 
visite tào cedo. Se por um lado os li- 
berta da limpeza do draiveuei* tam- 
bém nâo nos oferece a beleza das 
cores do Outono, que teimam em 
permanecer fiéis a Lorca Verde que te 
quiero verde. E é por entre este co- 
lorido ibérico que a base* atravessa 
pachorrentamente a cidade. As terres 
espelham-se no lago, alheias às cli- 
nas* que, de mapa* na mâo, lhes 
limpam itinerârios e roteiros de en- 
tranhas dispersas por floras* que nâo 
constam dos tratados da botânica. A 
sua volta, o bulicio constante das 
moles* donde saem crianças alegres, 
tocadas pela varinha mâgica dos 
costumes* com que irâo pedir os 
candinhos* na noite das bruxas. 

Por muito estranho que pareça, 
ao lado das abôboras aparecem jâ as 
decoraçôes das crismas* como que 
obrigando o tempo a jampar* ao 

gode*! E ficou muito 

compassé do consume das 
plazas*. 

Conversas empare- 
Ihadas, cruzadas, interpo- 
ladas, desencontradas e 
outras toadas rimadas ou 
arrimadas aos meus ouvi- 
dos, soltam-se de bocas que 
aprenderam a mastigar as 
gamas* e soprar baluns* 
de palavras mestiçadas. 

- Ô filha, atâo tu nâo 
sabias... o home delà teve 
um grande âksidente*! 

- Fo chua?* 
- Ô iâ*, nâo reparou na Ilda’ 

continuou a andar e foi contra 
vene*. 

- O mai 
mal? 

- Well, mesmo assim podia ser 
pior: Quando chegou o traque de 
fogo* eu inté pensei que o home esta- 
va morte. 

- Ai mulher, agora é que vejo que 
estâ na hora de ir picapar* a miùda 
ao deiquere*. Bai*! 

Tenho meia düzia de neurônios 
sempre mergulhados no meu intér- 
prete mental que me permite fazer a 
descodificaçâo simultânea de todos 
estes desabafos. Mas, nem sempre 
assim foi. A adaptaçâo a este hi- 
bridismo linguistico levou algum 
tempo, o tempo de perceber que se 
existe beleza na mulata e na cabocla 
engendradas em copulas de amores 
sem fronteiras, também achamos 
graça a estas linguas que se acariciam 
numa poligamia de amantes. E o di- 
reito canônico nâo é para aqui 
chamado para decidir se estes em- 
briôes devem continuar ou serem 
abortados à nascença. Somos pelo di- 
reito à vida! 

Mas houve al- 

50 Anos 
Uma Celebraçâo 
Liiso-Canadiana 1953 - 2003 

COMUIMICADO 
Agradecemos ao voluntârio do comité 
- 50 Anos: Uma Celebraçâo Luso- 
Canadiana - o advogado Fernando D. 
Costa, pelos serviços juridicos presta- 
dos gratuitamente desde a formaçâo 
da referida organizaçâo. 
O comité tem neste momento um con- 
curso publico aberto a todos os advo- 
gados Luso-Canadianos. 
Todos os advogados da nossa comu- 
nidade estâo deste modo convidados a 
aperesentar candidatura para 
prestaçâo de serviços juridicos, gratu- 

IMewspaper 

UM JORNAL PARA A COMUNIDADE 

que 
guns que, de inicio, me 
baralharam, lâ isso houve! 
Recordo a senhora que 
dizia estar muito preocu- 
pada por o filho andar 
sempre corn a mesma 
ganga*. E um que comia 
bolos* de canja? E ainda 
uma outra que confessava 
ser o sonho do marido 
andar corn uma trela*? 
Bom, corn trela ou sem 
trela, andamos todos a 

telefonar para trâs*, provocando tor- 
cicolos nesta gramâtica de cara à 
banda. 

Tudo isto se cruza nos meus 
labirintos do subconsciente enquan- 
to percorro o aiuei* em dia de Aeçâo 
de Graças por este sol luminoso. Vou 
almoçar a casa de uns amigos a 
Mississauga. Na râdio, a voz da 
Maria Fernanda conduz o programa 
Opiniâo. Alguém telefona, muito, 
muito api*, porque vai corner o seu 
turquinho* ao lanche* corn a familia! 

Dicionârio de bolso recomendado 
(por ordem alfabética) 

Aksidente - forma de pronunciar aci- 
dente por causa do inglês accident 
Api - happy, feliz 
Aiuei - highway, auto-estrada 
Aplicar - candidatar-se 
Atender - to attend, assisitir às aulas 

Bai - Bye, adeus 
Base - bus, autocarro 
Bolos - bowl, tigela 
Baluns - ballon, balào 
Candinhos - diminutivo de candies, 
rebuçados 
Classes - aulas 
Clinas - cleaner, senhora da limpeza 
Deiquere - day care, infantârio 
Draiveuei - drive way, entrada 
Floras - floor, andar 
Fo chua - for sure, de certeza? 
Gama - gam, pastilha elâstica 
Ganga - gang, grupo 
nda - yeld, sinal de prioridade 
Jampar - to jump, saltar 
Lanche - lunch, almoço 
Letras - letter, carta 
Moles - mall, centro comercial 
Mapa - map, esfregona 
Master - mestrado 
Messezinha - diminutivo de mess, 
confusào. 
Naice - nice, bonito; lindo 
Oficio - office, gabinete 
Oh mai gode - Oh my god. Oh meu 
Deus 
Picapar - to pick up, ir buscar 
Plazas - centros comerciais 
Sinô - snow, neve 
Telefonar para trâs - traduçâo literal 
de to call back 
Traque de fogo - fire truck, carro 
dos bombeiros 
Tmquinho - diminutivo de turky, 
peru 
Vene - van, carrinha fechada 

itos, até 29 de Outubro de 2002. 
Na eventualidade de nâo receber mais 
nenhuma candidatura, até à data 
acima referida, o Comité 50 Anos: 
Uma Celebraçâo Luso-Canadiana, em 
reuniào gérai corn os sens membros, 
decidiu continuar a recorrer aos 
serviços juridicos providenciados por 
Fernando D. Costa. 
As candidaturas deverâo ser enviadas 
por fax: 416 361-1307, pelo E-mail: 
info@50anoscanada.com, ou no en- 
dereço: 
RO. Box 16030, 859 Dundas St. West, 
Toronto, Ont., M6J IWO m 

HDPPV 
iŸaoe.Ue.Ÿs 

Fernanda e Cristina 
convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

Wît'ItfRfeST 
Paxtidas 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 A DISTANCIA 

As Lulas das Regloes Europeias 
Das razôes que melhor gosto de tra- 
balhar na Conferência das Regiôes 
Periféricas, do que no Comité das 
Regiôes, primeiro é que o gigantisme 
deste - a se agravar corn a entrada 
dos novos «dez paises do alargamen- 
to» - bem como o respective regimen- 
to, retiram-lhe a mobilidade e força de 
pressâo necessârias. 
Depois, a Conferência das Regiôes 
Periféricas é mais concreta nas pro- 
postas que apresenta à Uniâo 
Europeia, enquanto, constitucional- 
mente, o Comité das Regiôes se fica 
por «pareceres», obrigatôrios mas nâo 
vinculativos. Embora reconheça que 
a Uniâo Europeia adoptou quase 
oitenta por cento dos pareceres pro- 
feridos. 
Finalmente, porque «fazer lôbi (escre- 
vo à portuguesa)» é fundamental nos 
mécanismes de decisâo da Uniâo 
Europeia, e a Conferência das 
Regiôes Periféricas, desde hâ anos, 
conseguiu-se instituir respeitada- 
mente como tal. 
Na ultima reuniâo em loaninna, capi- 
tal da regiâo grega Epyrus, 
avançaram-se propostas importantes 
no dominio dos Transportes: a neces- 

sidade de estabelecer novas vias de 
comunicaçâo corn as regiôes da peri- 
feria da Europa, a partir dos tradi- 
cionais e esgotados nos vitais da 
Europa actual (hubs). O estabeleci- 
mento da obrigaçâo de serviço publi- 
co de transportes para as regiôes insu- 
lares. O reforço das regras de segu- 
rança para os navios. E uma nova 
politica para os transportes maritimes 
a curta distâneia. 
Também em matéria de Ambiente, 
focalizaram-se novas propostas a apre- 
sentar à Uniâo Europeia, jâ que, ao 
contrario de outres grupelhos pseudo- 
ambientalistas, a Conferência das 
Regiôes Periféricas da Uniâo 
Europeia esteve, convidada, na 
Cimeira de Joanesburgo. Incluse, 
entre vârias Regiôes présentes, em 
representaçâo das dos varies conti- 
nentes, foi subscrito um acordo de co- 
operaçâo regional mondial em 
matéria de Ambiente - Declaraçâo de 
Gauteng - ao quai a Madeira mani- 
festou adesâo. Pretende-se dar visi- 
bilidade às politicas regionais tam- 
bém neste sector. 
Ponto alto da reuniâo da Grécia, nâo 
podia deixar de ser a anâlise dos tra- 

balhos da Convençâo 
Europeia, a quai visa esta- 
belecer novas normas con- 
stitucionais e aperfeiçoar 
novas formas de gover- 
naçâo na Uniâo Europeia. 
Quem leu as conclusôes fi- 
nais da assembleia de loaninna, 
percebe que as posiçôes da Madeira 
nesta matéria, estâo praticamente 
consagradas na proposta a apresentar 
à Uniâo. E que se resumem no 
seguinte, embora haja que contar, 
sem ilusôes, corn a resistência dos 
Estados-Membros soberanos: 

1 Reconhecimento expresso do nivel 
regional, na arquitectura politico-es- 
trutural da Uniâo Europeia. 

2 Participaçâo efectiva das Regiôes na 
adopçâo e execuçâo das decisôes eu- 
ropeias. 

3 Instituiçâo de um controlo politico e 
JURISDICIONAL da aplicaçâo do 
Principio da Subsidariedade. 

4 Reforço do papel do Comité das 
Regiôes, elevando-o ao estatuto de 

Instituiçâo e atribuindo-lhe 
novos poderes, designada- 
mente a consulta OBRI- 
GATÔRIA sobre todas as 
matérias corn interesse di- 
recte para as Regiôes, bem 
como O Direito de recurso 

ao Tribunal de Justiça. 
Ou, em alternativa, persistindo a ac- 
tual insuficiência dos poderes do 
Comité das Regiôes, a criaçâo de uma 
Câmara das Regiôes, no seio do 
Parlamento Europeu, composta por 
représentantes eleitos por sufrâgio 
universal directo corn base em circu- 
les regionais, e corn o poder de rati- 
ficar ou vetar as decisôes. 

5 Consagraçâo de um sistema uni- 
forme de eleiçâo dos Deputados ao 
Parlamento Europeu, corn base em 
circunscriçôes REGIONAIS. 

6 Consagraçâo da Coesâo Territorial, 
a par das jâ estabelecidas Coesâo 
Econômica e Coesâo Social. 

As grandes mudanças institucionais 
custam sempre muitos anos de luta. 
Hâ que persistir sem desânimos. 

Rancho da Nazaré, 40 anos do folcloro 
O Rancho Folclârica da Nazaré esta em festa! 

I Uma Testa muito especial, a 
I comemoraçâo dos seus 40 anos 
I de fold ore, de serviço à 
I Comunidade Portuguesa, de 
I propaganda a uma das mais 
I bêlas regiôes de Portugal, a 
I Nazaré. 
I Os nazaremos estâo orgulhosos 
I do s eu rancho que hâ 40 anos, I* sempre renovado em elementos 

e em entusiasmo, continua a 
brilhar nas festas da comu- 

I nidade e do pais de acolhimen- 
I to. 

>1 Parabéns, responsâveis do 

Rancho da Nazaré e todos 
quantos bailaram e bailam, 
sem regatear esforços e sacrifi- 
cios. 
A festa dos 40 anos do Rancho 
Folclôrico da Nazaré é jâ sâba- 
do, dia 19 de Outubro, corn ini- 
cio às 20h00, na Sts. Cyril and 
Methdius Slovak Catholic 
Church, no 5255 Thornwood 
Drive, em Mississauga. 
Informaçôes e réservas: 
90.5 272-5391, ou 905 848^426. 
Jantar, folclore e baile com o 
Conjunto Português Suave. 
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MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

1 *1 Dublin Street, TorontOi Oirbario 

Tel: 416-534-5155 www.mamies-of-portugal.com 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marbels@idirect.com 

Para os seus convivios socials 

“ EM GRUPO OU PRTVADO 
PARA TODAS AS IDADES. 

VALSA - FOXTROT - TANGO - RUMBA 

CHA-GHâ~CHA - MERENGUE 

SWING ~ MAMBO - SAMBA 

Para informaçôes e inscriçôes contacte: 

Ana Paula 416-767-7312 
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Comunidade 
I Sext;a-Feira, dia ^8 | 
I -Abertura da XVIII Semana Cultural Alentejana, na sede, com ini- | 
I cio às 19h00. Porto de Honra, Jantar e variedades. I 
i Info; 416 537-7766. î 
I A Semana Cultural Alentejana encerra no Sâbado, dia 27. | 

I Sabado, dia 19 
I -Festa de 14“ Aniversârio da Associaçâo Madeirense de Apoio das J 
j Festas de Câmara de Lobos em Toronto Inc. no salâo de festas do | 
I Canadian Madeira Club. Jantar e baile. Info; 905 5Û7-3215. | 
I -Aniversârio do Rancho Folclôrico da Nazaré na Igreja Slovak | 
I Roman Catholic, em Mississauga. Info; 905 272-5391. J 
I -Baile das Vindimas do Asas do Atlântico e apresentaçâo da nova f 
I Direcçâo. Info; 416 532-3649. | 
I -Comemoraçâo do 199° Aniversârio do St. Lawrence Market, corn o | 
I tradicional Harvestfest, das 09h00 às 16h30. Informaçôes através | 
I de Jorge Carvalho: 416 392-7120. | 
I -Jantar e entrega de prémios do «Torneio de Pesca», no FC Porto | 
I de Toronto. Info; 416 536-2921, ou 988-2896. I 

-Matança do Porco da Irmandade do Divino Espirito Santo da | 
I Igreja de Santa Maria dos Anjos. Tantar e baile. Info; 416 766-3576, I 
j ou 658-0933. | 
I -Baile das Senhoras, no Graciosa C. Centre, com o C. Mexe-Mexe. | 
I -Baile e entrega de Taças do Concurso de Pesca, na Associaçâo | 
I Democrâtica Luso-Canadiana. | 
I -Festa do 5°. Aniversârio da Casa Cultural de Vila do Conde, no | 
I Dundas Banquet Place. Informaçôes: 416 653-6227. | 
I Jantar do XVII Aniversârio da Casa dos Açores de Toronto. Baile | 
I e variedades. Info; 416 603-2900. j 
I -Baile do Milho Cozido no Angrense de Toronto, corn o C. Jovem | 
I Impèrio. j 
I -Noite Regional com Sopas do Espirito Santo no Lusitânia de I 
I Toronto, com a Orquestra de Müsica Ligeira da Freguesia dos | 
I Biscoitos/Hha Terceira. Informaçôes e réservas; 416 532-3501. I 
I -Cantora Claudia Santilli no Sereno Lounge. Info; 416 654-6363. } 
I -Baile do Sôcio, no PCCM, corn o C. Oh Lâ Lâ. Info: 905 286-1311. | 
I -4° Aniversârio da Associaçâo Migrante de Barcelos e 1° j 
I Aniversârio do Rancho Folclôrico da Associaçâo, na sede da Casa J 
I das Beiras. Informaçôes e réservas; 905 264-8065, ou 416 530-1662. | 

I Domingo, dia SO 
I -Festa do 15° Aniversârio do programa «Gente da Nossa», corn a f 

presença do convidado Clemente. Info; 416 516-9225. i 
I -Silvestre’s Budo Gala no Ambiance Hall, com inicio às 13hÛ0. | 
I Info: 416 534-5497. I 
I I 
I Sabado, dia S6 | 
I -Grande Noite de Folclore na Casa das Beiras. Académico de | 
I Viseu, As Tricanas, As. Migrante de Barcelos, Nazaré, Casa do j 

Alentejo e Casa da Madeira. Info: 416 604-1125. J 
-Matança do Porco da Irmandade do Divino Espirito Santo da i 

I Igreja de Santa Maria dos Anjos, em Toronto. Info: 416 766-3576. j 
i -resta de Halloween no Canadian Madeira Club com concurso de | 
I mâscaras. No Madeira Park realiza-se um Torneio de Golfe. î 
I Info: 416 533-2401, ou 416 419-8850. I 

Maria Alice Ribeiro 
2 anos de saudade 
A familia. Antonio, Rose e 
Mitchell Ribeiro, informam 
os araigos e a comunidade em 
gérai que, Sexta-Feira, dia 18 
de Outubro, às 18h30, 
celebra-se na Igreja de Santa 
Maria, em Toronto, uma 
Missa pelo eterno descanso 
de Maria Alice Ribeiro, 
saudosa esposa e màe. 

Obrigado pela Vbssa presença. 

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

A®DKnJŒ(ÎQM[CMira)Sl 

Entre a compra e 0 
pagamento, tempo para 

desfrutar o seu carro 

Como sempre, José da Costa oferece-lhe 
juros e preços sem competiçào no mercado 

em todos os produtos da GM, 
Nào P ague juros durante 4 anos na maioria 

dos modelos novos e nào faça pagamentos 
até Janeiro 2003 na compra de qualquer 

carro usado, 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 
Leitura e Escrita: Nivel 3 
Com este, termine a série de artigos 
que consagrei - por agora - ao teste 
de literacia do Ontario que decor- 
rerâ na proxima semana. Desde o 
inicio da semana passada, a maioria 
das escolas têm dedicado especial 
atençâo a este teste. Como jâ refe- 
renciamos, o aluno que fréquenta ac- 
tualmente o 10° ano de escolaridade 
(grau 10) - ou o 11° ou 12° caso nao 
tenha passade o teste - terâ que se 
submeter ao teste de literacia para 
que possa no final dos quatre anos 
(segundo o novo curriculo) receber o 
diploma da escola secundaria. Claro 
esta que ao longo dos quatre anos 
terâ que completar um determinado 
mimero de crédites e boras comu- 
nitârias. No entante, estas disci- 
plinas e trabalho comunitârio nâo 
lhe garantem o diploma se nâo tiver 
obtido positiva no teste de literacia. 
Sem este, o aluno apenas recebe um 
certificado de educaçâo onde se 
pode 1er que completou os quatre 
anos de escolaridade secundaria, 
mas nâo estâ apto a 1er e escrever su- 
ficientemente bem. Esta é a razâo 
pela quai os directores e professores 
insistem tanto no teste de literacia, 
correndo o risco de se tornarem 
répétitives quando entram em con- 
tacte corn os pais. A verdade é que - 

e aqui também nos tornamos um 
pouco répétitives, mas corn justifi- 
caçâo - o aluno précisa de obter 
nivel 3 - segundo o novo curriculo - 
nas duas componentes para poder 
passar o teste. Quer isto dizer que o 
método de avaliaçâo actualmente é 
baseado em rübricas que indicam 
quatre niveis de aproveitamento. 
Cada um destes niveis refere-se a 
uma nota positiva. Assim, o nivel 1 
corresponde aos 50 a 59%; o nivel 2 
vai de 60 a 69%; o nivel 3 de 70 a 79%; 
e o nivel 4 vai de 80 a 100%. Tudo 
que esteja a baixo dos 50%, nâo re- 
cebe nota, apenas se indica que tem 
negativa. Ora, ao analisarmos estas 
percentagens, podemos facilmente 
concluir que no teste de literacia o 
aluno nécessita de obter no minimo 
70% nas duas componentes para 
poder passar - enquanto que con- 
segue positiva em qualquer disci- 
plina da escola corn 50%. 
Embora nâo haja uma matéria es- 
pecifica para se estudar, o aluno 
pode preparar-se através das estraté- 
gias que o professor de inglês lhe en- 
sina e as quais abordâmos a semana 
passada no tocante à leitura. Esta 
semana vamos prosseguir e também 
abordar a componente da escrita. 
Ainda sobre leitura, é importante 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEDICINA H0M£0PATICA 

Marque itnui cutrevista corn o Nuturi^ta Honicopata 
Aiitànio Mciieiws, jâ coin aiiùtos anos de expcriècia, 
que o poderâ ajudar na soluçio dos sens problemas. 

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

que o aluno siga as 
seguintes regras: 

1 Leitura râpida do texto e 
depois 1er novamente para 
procurar o significado. 
2 Tentar encontrar li- 
gaçôes entre o que estâ a 
1er e conhecimentos que 
tenha obtido através de al- 
gumas experiências da 
vida. 
3 Enquanto lê, deve pensar 
no que estâ a 1er e ques- 
tionar-se sobre cada aspec- 
to que lhe é apresentado. 
4 Tentar visualisar na mente aquilo 
que estâ a 1er. Alguns leitores que 
recorrem a este método comparam- 
no a um filme que se vê, mas apenas 
mentalmente. 
5 Sublinhar as ideias e informaçâo 
importante. 
6 Se houver dificuldade em com- 
preender alguma passagem, conti- 
nuar a 1er até se encontrar o signifi- 
cado ou parar e recomeçar a leitura. 
7 Se 1er uma palavra cujo significado 
nâo compreende, procurar palavras 
da mesma familia. Tentar encontrar 
prefixos ou sufixos é um dos méto- 
dos mais eficazes. 
8 Ler primeiro a pergunta poderâ 
ajudar a dar uma ideia sobre o texto 
que vai 1er. 

Se se seguir estas pequenas su- 
gestôes, tudo indica que o resultado 
serâ positive. E quanto à escrita? 
A componente da escrita tem como 
objective demonstrar a capacidade 
de escrita e argumentaçâo do aluno. 
Esta subdivide-se em quatre catego- 
rias: um sumârio, parâgrafos sobre 
opiniâo, uma noticia e um parâgrafo 
informative (geralmente sobre di- 
recçôes ou temas da actualidade). 
Eis algumas sugestôes que poderâo 
ajudar o aluno a completar corn 
aproveitamento esta componente: 

1 Todas as respostas devem ser dadas 
em frases complétas. 

2 O objective e o pùblico a 
quem se dirige cada parâ- 
grafo estâ indicado nas ins- 
truçôes de cada pergunta. 
Geralmente, o pùblico é 
sempre adulte, o que sig- 
nifica que o vobulârio e as 
ideias expressas deverâo 
ser escritos usando o nivel 
de inglês cuidado. 
3 Cada categoria teni um 
objective diferente. E im- 
portante seguir as ins- 
truçôes para cada pergun- 
ta à risca. Por exemple, se 

a pergunta pedir no minimo très 
parâgrafos, o aluno terâ que escrever 
pelo menos très parâgrafos para que 
a resposta seja considerada correcta. 
4 O inicio de cada parâgrafo tem que 
ser claro. 
5 O espaço indicado no papel estipu- 
la mais ou menos o “tamanho” da res- 
posta que se pretende. O aluno nâo 
receberâ nenhuma nota se nâo escre- 
ver o suficiente. 
6 Verificar que a caligrafia é fâcil de 
se 1er. Se tiver que fazer alguma mu- 
dança ou corrigir alguma coisa, o 
aluno deverâ fazê-lo o mais nitida- 
mente possivel. 
7 Nâo se toleram erros ortogrâficos, 
gramaticais ou de pontuaçâo. 

Estas sâo as sugestôes essenciais para 
ajudarem o aluno a obter nivel 3 
neste teste de literacia. Pede-se ao 
aluno que dedique algum tempo a es- 
tudâ-las e os pais devem também lê- 
las juntamente corn os filhos. Se 
nâo compreender português, este ar- 
tigo e o da semana passada contem a 
traduçâo do documento inglês, por 
isso nâo hâ desculpas. Se o aluno 
ainda nâo souber muito bem do que 
consiste cada uma das categorias na 
parte escrita, poderâ consultar a 
pâgina da internet que contem todo 
o tipo de informaçâo e que estâ liga- 
da ao comité que prépara o teste de 
literacia. O endereço é 
www.eqao.com. 
Boa sorte! o 

„ ^ SenJpôra Tulia/ïa)la.-lhe do seu passado, 
ipreseiit^ é ;€aAibém do futuro. 

£la o àiiidarà asolver os seus problemas 
usando às jCar^as 'de Tdrôt, a Bola de Cristal on 

f- \ lendo Palma da Mâo» 
Nâo espere mais tempo, entre em contacte corn a 

làra. Julia e viérâ que ela o vai ajudar*. ; - 

124s^/Wairci<6tl Ave* (a norte da Lawrcaiee) 

mj 
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JOVEHS em Gonwîvio 
CFesta da Juventudel 
Um grupo de jovens do Arsenal do 
Minho, em Toronto, Tiago 
Nascimento, Marcio Rodrigues, 
Nelson Azeredo, Veronica 
Nascimento, Ana Marques e Angela 
Sa, secretariado pela activa Isabel 
Rodrigues, vai realizar a FESTA DA 
JUVENTUDE, na sede do Arsenal do 
Minho, Sâbado, dia 23 de Novembre. 
Esta festa é sô para jovens entre os 14 
e os 18 anos de idade. Uma festa corn 

muita diversao, convivio, pizza... sem 
alcool e sem cigarros! 

Mente sâ em corpo sâo, é o lema! 

Se esta realizaçâo tiver o êxito que se 
antevê, terâ continuidade no Arsenal 
do Minho. 
Contactem para informaçôes e ins- 
criçôes corn a Isabel Rodrigues pelo 
telefone: 647 272 2747. 

Romeiros de Santa 
Cruz de Torento’2003 
O Rancho de Romeiros cuja organi- Março corn o regresso de Sâo Miguel 
zaçâo tem lugar na Igreja de Santa no dia 22. 
Cruz, em Toronto, vai iniciar a A romaria em Sâo Miguel realiza-se 
preparaçâo para a prôxima romaria entre 15 e 21 de Março. 
em Sâo Miguel, sob a direcçào do Os interessados devem contactar 
Padre Antonio Teixeira. pelos telefones: 416 141-9080, ou 460- 
A saida de Toronto sera no dia 08 de 0683, ou 533-8425. 

flzuitjo tu PoRTUCRL SécuÊa XX WWW.INSTITUTO-CAMOES.PT 

A renovaçâo dos anos 50: 
os desenhadores de azulejo 

’.umiHÎJSi*!""*" 

iiêiilllüN 

A década de 1950 correspon- 
deu a inequivoca adesâo a 
parâmetros funcionalistas in- 
ternacionais na arquitectura, e 
para muitos dos edificios e es- 
paços urbanos construidos 
entâo foi solicltado pela nova 
geraçâo de arquitectos a par- 
ticipaçâo de jovens artistas 
plâsticos como Jülio Resende 
(n. 1917), Julio Pomar 

Pousada de 
Santa 
Cataritia, 

Julio Retende, 
Miranda do I 

    f 
Æftaçm^de Metropolitano ^7 
dos Anjos Maria Keil, 

I Lisboa, 1965. 
Jbto: Paulo Cintra e 
Laura Castro Calda 

(n. 1926), Sâ Nogueira (n. 1921), 
para a criaçào de painéis de 
azulejos. 
O desenvolvimento urbano 
levava igualmente à intro- 
duçâo de novos equipamentos 
como o Metropolitano de 
Lisboa cujas estaçôes, pratica- 
mente até 1972, foram cober- 
tas corn composiçôes de azule- 
jo segundo projectos desen- 
hados por Maria Keil (n. 1914), 

mima linguagem funda- 
mentalmente abstracta, 
renovando moderna e 
definitivamente a tradiçâo 
portuguesa do gosto por 
revestimentos cerâmicos 
envolventes e totals. El 

Paredào da Avenida Infante 
hj.Santo, Maria Keil, Lisboa, 1956 

• 1958.foto: fDDF-lPM) 

MOSTO 
Mosto 
Tinto 
Moscatel 
Palomino 
Thompson 
Seedless 

Mosto 
Branco 

Alicante 
Carignano 
Grenasche 

/BAIDE 
Mas apresse-se„. 

A este preço vai-se depressa! 

416-539-9998 
1272 Dupont Street 

TORONTO 
'^ajifvr?2iaymce c..yrz£. 

A VENDA TAMBÉM NOUTRAS LOCALIDADES 

lONDON 
SANTOS TRAVEL 

661 HAMILTON RD. 157 MCNAB STREET N. 

LONDON, ON N5Z 1T2 /BALDE HAMILTON, ON L8R 2M2 

TEL.: 519-453-5008 TEL.: 905-528-0165 

NIAGARAFAUS 
PETER’S PLACE A 

5535 KALAR ROAD ^ 19 

NIAGARA FALLS, ON L2E 6S4 

TEL.: 905-357-4699 

IEAMINGTON 
gg MANUEL CHARAMBA 

113 TALBOT STREET 

LEAMINGTON, ON 

TEL.: 519-322-0666 
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Partidas de Toronto a 17,18, 19 e 20 de Janeiro/03, 

por uxna 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: 

©®[l§ife)eiDPë](fâ(H) 117 
© ©^©0® (al©3 IAT O MILENIO 

Newapapar 

SJ Eeür®Jlj ç-tm 

9 

de Homelife 
Galleria 
Oferece-Uie 
bom serviço, 
honestidade e eficiência na 
compra e venda da sua casa. 

rrjrjy 

EDGAR AGUIAR 

O. AGUtAR FINE JEWELLERY 
SPeOAL ORDERS - MANUFACTURING 

716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 

WWW.AVARANDA.COM/AGUIAiyEWELLERY 

David Costa 
& Associates 
Lawyers/Advogados 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A M/vwHt rtuM/v 1)1'; 
/VI)V<K;/UK>.^ DE 

W) C/VNAl)/i 

«MMUNNOCUmiW» 

TTEW THUœXD 

[PAm A 
(EDS«ir[S[!J(Ç&D building centre 

□own-town Lumber 
s Building Supplies CO. 

176 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 

www.downtownlumber.com 

LABATT BREWERS 

FABRICANTE DA CERViyA CARLSBERG. 

A CERViyA DOS PORTUGUESES. 
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O ROGERS 
Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para maïs detaihes 

ligue para GlRV-fm: 

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

Contacte ^ 

W" epeçaa 
I Caixa Digitai. ? 

Mande activar 
0 noue Canal Festival 
PortuguêsTV-SIC. 

1-888-764-3771 

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 FTTV. 

Call us at 1-8BH-ROGERS1 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Î tW 

[pcDair® a CB[i[fl[?Q®a 
Domingo as 14:00 
Dois dos mais fortes candidates ae tftule 
discutem nas Antas a liderança da 
SUPERIIGA 

Do 2” a O’* Foira 
Nâe perça a telenevela brasileira que 
apalxeneu e mande 

JJüiJJJilJJ îjJJJ 
Aos dominons à noito. 

ï-ilililJJil ilu illililjJîlii 
üm programs de anàiise da 
poiitica Canadians apresentado 
por Armindo Siiva. 
Todas as 3“feiras às 20:00pm 

UjJlJJJÜiJ j'IlilJlJtil 
De 2"a6'‘foira 

JJ -J 
üüjjj 

Dm programs sobre a 
emigraçâo, apresentado por 
Joei da Naia corn a participaçâo 
directs dos teie-espectadores. 
Todas as 2” foiras 
às 20h00 

Entrem em contacto 
corn a FPtv, onde podem 
promover todos os dias as 

vossas actividades. 

Envient as 

informajçôes via 

Envie as suas sugestôes para: Fptv@cirvfm.com 

sffliii liai 
Por mâos amigas chegou até nos o primeiro CD do jovem 
intérprete NUNO. 
Um nome pequeno e simples para alguém que pretende ca- 
minhar na estrada das estrelas nacionais e que, quanto a 
nos, tem «pernas» para andar. 
NUNO gravou para a Som da Leziria Editora-Samora 
Correia, com produçâo, arranjos, programaçâo, teclados e 

masterizaçâo de Carlos Juvandas, Fernanda Brito e Paulo 
Ferro. 
As cantigas têm assinatura de Ricardo Ferreira, Carlos 
Juvandas e J. Castanheira na müsica e, nas letras, 
Fernanda Brito, Marcial Lopes e To Maria Vinhas. 
«Puro ciùme», «Faz de mim um Farol», «Nada é como 
tinha de ser», «A perder e a ganhar», «Jump, corre e 
vem dai» sâo, entre outras, cantigas com melodia e 
ritmo suficientes para agradar à maioria daqueles 
que gostam de müsica romântica, simples, bonita. 

E O NUNO sabe cantâ-las! 
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Camionistas 
foram detidos 
par transportar 
alGool puro 
Esta desfeito o mistério. Os dois 
camionistas portugueses dados pela 
familia como ‘desaparecidos’ desde 
quarta-feira estào, afinal, presos na 
cadeia de Bayonne, França, apôs 
terem sido encontrados 6780 litros 
de alcool puro dissimulados no in- 
terior do camiâo que conduziam. 
Os homens, detidos ha uma sema- 
na num controlo alfandegario, jâ 
foram mesmo julgados e condena- 
dos a seis meses de prisào, que 
estâo a cumprir. Familia e patrâo 
dizem que se tratou de uma “cila- 
da”. 

Segundo foi 
apurado junto 
de fonte con- 
sular em 
Bayonne, 
Humberto 
Manuel, de 44 
anos, e Antonio 
Antunes, de 39, 
“estào bem”, 
embora “bas- 
tante preocupa- 
dos corn a 
familia.” 
De acordo corn 
o vice-consul 
português em 
Bayonne, José 

Barreiras Mira, que visitou os por- 
tugueses, os camionistas residentes 
em Samora Correia foram intercep- 
tados no dia 9 num posto de con- 
trolo aduaneiro numa auto-estrada 
prôxima de Bayonne, a cerca de 35 
quilômetros da fronteira entre a 
França e Espanha. ci 

Caria Salvador 

acredita na inocência 

do marido e do colega 

presos. 

Cinco menores 
capturados em 
tentativa de assalte 
Cinco menores oriundos do Porto 
foram capturados pela PSP de 
Coimbra quando tentavam furtar 
uma aparelhagem do interior de 
uma viatura, anunciou fonte 
policial. Os rapazes, corn idades 
compreendidas entre os 14 e os 17 
anos, viajaram do Porto para 
Coimbra num veiculo roubado e 
foram surpreendidos na madruga- 
da de segunda-feira numa garagem 
particular, quando tentavam retirar 
a aparelhagem de uma viatura. 
Segundo a fonte da PSP de 
Coimbra, os très rapazes mais 
novos (um de 14 anos e os outros 
dois corn 15) puseram-se em fuga, 
apanhando um taxi que passava no 
local, mas foram detidos mais tarde 
por agentes policiais na zona da 
Conchada. Os dois jovens mais ve- 
Ihos - ambos corn 17 anos - foram cap- 
turados ainda dentro do veiculo e, 
présentes a tribunal, ficam a 
aguardar julgamento em liberdade. ca 

PS nega que Ferre Rodrigues tenha perdoado 
empreiteiro do acidente no Metro 
o PS disse que nâo receia um in- 
quérito parlamentar sobre o acidente 
no Metro do Terreiro do Paço e re- 
futou as acusaçôes da maioria de que 
o ex-ministro Ferro Rodrigues ilibou 

o empreiteiro responsâvel pela obra. 

Rui Cunha, ex-secretârio de Estado 
dos Transportes, afirmou que os de- 
putados do PS "nâo fugirâo à dis- 
cussâo no Parlamento, ao contrario 
do ministro de Estado e da Defesa, 
Paulo Portas". O secretârio-geral do 
PS ira à Comissâo Parlamentar de in- 
quérito, anunciada pelo PSD e CDS- 
PP, explicar a forma como acompa- 
nhou o apuramento das causas do aci- 
dente no Metro do Terreiro do Paço 
enquanto ministro do Equipamento 
Social. Numa declaraçâo politica 
lida aos jornalistas, sem possibilidade 
de perguntas, Rui Cunha referiu que 
o acidente de 09 de Junho de 2000 na 
estaçâo de metropolitano do Terreiro 
do Paço "foi exaustivamente investi- 
gado e os sens danos foram apura- 
dos", durante o periodo em que Ferro 
Rodrigues tutelou a pasta do 
Equipamento Social. Depois, o ex-se- 
cretârio de Estado dos Transportes 
assumiu que "os resultados do in- 

quérito conduziram a administraçâo 
do Metropolitano de Lisboa a optar 
pela via négociai e nâo por uma es- 
tratégia de litigaçâo susceptivel de 
nâo assegurar a defesa atempada do 
interesse publico". "A opçào pela via 
négociai, nas concretas condiçôes em 
que ocorreu, visou a defesa mais efi- 
caz do interesse püblico e salva- 
guardou preocupaçôes essenciais, a 
que o PSD e o CDS-PP agora aludem 
de maneira deformada", acrescentou 
o ex-secretârio de Estado de Antonio 
Guterres. 

No entanto, o PS negou que essa via 
négociai tivesse correspondido a um 
perdào ao empreiteiro, tal como sus- 
peitam as bancadas do PSD e do 
CDS-PP, autoras do pedido de in- 
quérito parlamentar ao acidente. Para 
o efeito, a bancada socialista fez dis- 
tribuir uma copia do compromisso 
celebrado entre a administraçâo do 
Metropolitano de Lisboa e a empresa 
"Metropaço". 0 

Maria José Rina ouviu que "o sofrimento 
é Hué" entre os deslocados 
A letra de uma cançâo do müsico an- 
golano Dog Murras, entoada por um 
miüdo no Centro de Deslocados do 
Golfe, em Luanda, resume o que 
Maria José Ritta ali encontrou: "o 
sofrimento é bué". Por entre tendas 
rasgadas em que a âgua entra, a mu- 
Iher do Présidente da Repüblica 
Portuguesa inteirou-se da critica situ- 
açào do campo, onde vivem 79 
familias, muitas delas corn déficientes 
motores, que nâo o seriam se a guerra 
nâo se tivesse atravessado nas suas 
vidas. "Nâo temos âgua e temos jâ qua- 
tro anos de sofrimento aqui. 
Fomos abandonados. Nâo temos nada, 
até os lençôis e as panelas tivemos de 
vender para ter a filha a estudar", 
ouviu Maria José Ritta de uma deslo- 
cada déficiente, que exteriorizava a 
sua révolta pela demora no apoio das 
entidades oficiais. Uns pensam no re- 
gresso, outros esperam que o governo. 

em vez disso, lhes arranje uma casa. É 
o caso de Baùnda, um déficiente da 
Lunda Norte, que desde 1979 mendiga 
nas ruas de Luanda. "Estou corn es- 
perança de ter uma casa aqui. Jâ nâo 
tenho ninguém para tomar conta de 
mim na Lunda Norte. Pelo menos aqui 
ajudamo-nos uns aos outros", afirmou. 
Entreajuda é dos poucos valores que 
possuem e é essencial à sobrevivência. 
Quem pode andar empurra quem jâ 
nâo tem pernas e quem vê orienta 
quem é cego. Partem juntos, logo pela 
manhà, para ir pedir na cidade. 
Mais longe, na estrada para Viana, 
outros deslocados nem essa sorte têm, 
porque estâo longe de tudo. A venda 
de lenha é a ùnica e magra fonte de 
rendimento. A chegada de Maria 
José Ritta repetem-se os lamentos e os 
apelos, mas também o sorriso feliz por 
ter alguém importante que ali vai 
saber dos problemas. Faltam bens 

essenciais como a âgua, roupa, uten- 
silios de cozinha, medicamentos, esco- 
la, condiçôes de habitabilidade. 
"Mamà, jâ sô queremos transporte 
para as nossas terras. Lâ temos os cam- 
pos vastos, os nossos milhos. Aqui es- 
tamos muito mal. Temos as velhotas e 
os mutilados que jâ nâo conseguem ir 
à lenha. Somos camponeses e nâo 
temos terra para trabalhar. Nâo temos 
comida. Temos fome", ouviu Maria 
José Ritta. 
Aflitivo foi também o apelo de uma 
mâe, corn sete filhos: "Sou sozinha 
corn as crianças e nâo aguento a vida 
aqui. Mamà, assim nâo tem condiçâo, 
sem âgua nem nada. Até dâ vergonha 
falar assim, sem a gente se poder 
lavar". 
A mulher de Jorge Sampaio, que se en- 
contra em visita de carâcter human- 
itârio a Angola, deverâ deslocar-se 
quinta-feira à Provincia do Uige. 0 

Tribunals portugueses podem bloquear 
Os tribunais portugueses podem nâo 
estar preparados para receber a quan- 
tidade de informaçâo que os advoga- 
dos vâo passar a enviar através de su- 
portes digitais. 
Os advogados temem que os tri- 
bunais nâo tenham capacidade para 
receber grandes quantidades de infor- 
maçâo. O alerta é de Rogério Alves, 
présidente do conselho distrital da 
Ordem dos Advogados, que, em 
declaraçôes ao CM, disse temer que a 
obrigatoriedade dos advogados entre- 
garem os seus articulados em suporte 
digital, “bloqueie o sistema”. 
Desde Janeiro de 2001 que as peças 
processuais redigidas pelos advoga- 
dos podem ser apresentadas por 

télécopia, disquete, correio electrôni- 
co ou outro suporte digital, prâtica 
que passarâ a ser obrigatôria dentro 
de dois meses e meio. 
A aproximaçào da entrada em vigor 
do Decreto-Lei 183/2000 fez corn que 

Rogério Alves viesse a püblico pedir o 
seu adiamento, para Setembro do 
proximo ano. 
Segundo as suas palavras, prevêem-se 
dificuldades, nâo sô nos tribunais, 
mas também por parte dos advoga- 
dos, “muitos dos quais nâo estâo 
ainda devidamente familiarizados 
corn as novas tecnologias”. 
Apostâmos ao longo deste ano na im- 
plementaçào e divulgaçâo dessas 
novas tecnologias, fomentâmos cur- 
sos de formaçâo e abrimos na ordem 
uma sala de informâtica para esse 
efeito. Apesar desses esforços de aler- 
ta e de sensibilizaçào, hâ ainda advo- 
gados que nâo estâo preparados”, 
sublinhou Rogério Alves. 0 
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Encontro dos Antigos Alunos do Licou 
Nacional da Horta 
Decorreu coin brilho e saudade o 14° Encontro dos 
Antigos Alunos do Liceu Nacional da Horta. 

Moinho da Lomba 

Da Lomba, lembro o moinho 

Que remôi meu coraçâo 

Vejo as vêlas pergaminho 
A desfraldar corn carinho 

Histôrias do meu torrào. 

Suas pedras ainda erguidas 

Na Espalamaca altaneira, 

Lembram histôrias esquecidas 

De muitas gentes partidas 

P 'ra tanta terra estrangeira. 

Maria Pim 

Para dar continuidade a uma 
tradiçâo que jâ conta 14 anos, num 
ambiente requintado que teve por 
cenârio o Centro Cultural 
Português de Mississauga, realizou- 

se, no domingo, dia 13 do corrente, 
mais um encontro dos Antigos 
Alunos do Liceu Nacional da 
Horta, hoje Escola Dr. Manuel 
Arriaga. 
Os convidados de honra foram o 
Dr. Manuel Francisco Costa, 
Director dos Museus do Pico, e 
Vitor Rui Dores, professor de liceu 
na cidade da Horta. 
Depois do almoço servido pelas 
catorze horas, foram apresentados 
dois videos: o primeiro relacionado 
corn a baleaçâo e corn a actividade 
turistica do «Whale Watching» nas 
ilhas do Pico e Faial, o segundo 
sobre o «Verdelho» da ilha do Pico, 
foi o mesmo utilizado para a candi- 
datura da regiâo demarcada a 
patrimônio mondial. Seguiu-se um 
recital de mùsica na guitarra e na 
voz do Dr. Manuel da Costa. A in- 
teressantissima intervençâo do 
Professor Vitor Rui Dores teve 
como temâtica «Dizeres da Cultura 
Açoriana». 
A noite prosseguiu animada à aço- 
riana; sentiu-se o calor humano e a 
amizade que mantém unidos os 

antigos alunos do liceu da Horta, 
que vieram da California, da 
Florida, de varias cidades da Nova 
Inglaterra, de Lisboa e do Canada. 
Pulou-se, cantou-se, bailou-se a 
chamarrita e Vitor Rui Dores can- 
tou as Velhas da Terceira. 
O trabalho de MC esteve a cargo 
de Luis Fernandes, ele também 
antigo aluno do Liceu da Horta. O 
artista comunitârio Miguel 

Cordeiro cantou e agràdou. Pelas 
21 horas foi servido o «buffet», lin- 
guiça, inhames, chicharros, batata 
doce, frutas e bolos - foi de corner 
e chorar por mais. 
O XIV encontro dos antigos alunos 
da Horta foi na realidade um en- 
contro memorâvel. 
Para o ano, a XV jornada, terâ 
lugar na cidade de East 
Providence, ci 

PORTUGUêS CAUA 
ONSioa 84 HORAS POR OIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

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

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

*Plus GST & PST 

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

FESTZVAL 

Panasonic RX-D13 

*160.“"* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."** 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $ fi Q 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ^ “ 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 
AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Procure manter-se calmo e alerta, jâ que uma relaçâo de 
conflito da Lua poderà atrair problemas domésticos. Seja 
particularmente cuidadoso com objectos de metal aguça- 
dos. E bom que descarregue a agressividade nas coisas e 
nâo em si prôprio. 

TOLIPO - 21/04 A 20/05 

Vai entrar num momento em que nào deve estranhar que 
alguns problemas contrariem o seu ritmo normal de vida. 
Sentir-se-â perturbado corn tais acontecimentos; o seu inti- 
mo acusarâ o toque muito subtilmente. Momento positivo, 
para concretizar algo que nâo queira que dê nas vistas. 

OÉME08 - 21/OS A 20/06 

L 

E natural que sinta, por momentos, uma maior dispersâo, 
uma certa tensâo interior ou mesmo um certo nervosismo. 
A Lua, ao fazeruma relaçâo de conflito a Mercürio, estarâ 
a provocar esse desequilibrio. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

Aproveite esta altura para conviver, para estar acompa- 
nhado, pois a solidâo, que nunca foi uma boa compan- 
heira, pode trazer-lhe medos inconscientes e injustificados. 

LCÀO - 22/07 A 22/08 

Nesta altura poderà dar maior importância ao efeito, ao 
impacto de um projecto do que, aos meios para o realizar. 
Se précisa de convencer ou atrair alguém para uma ideia 
sua, aproveite esta altura em que as suas capacidades de se- 
duçâo estarâo mais desenvolvidas. 

VlRGCM - 23/0» A 22/Ol 

Uma relaçâo de conflito da Lua corn Mercürio criarâ um 
clima de maior tensâo, acrescentando-lhe, momentanea- 
mente, um certo esgotamento ou dando-lhe uma tendência 
para a dispersâo, menor capacidade de gerir racionalmente 
uma situaçào ou, ainda, de fazer um piano.  

BALANçA - 23/09 A 22/10 

A extroversâo que agora o caracteriza, levâ-lo-â a procurar 
conviver corn os sens amigos, num relacionamento e comu- 
nicaçào que nem sempre é normal em si. Aliâs, essa sua 
abertura abrangerâ também os assuntos por que é respon- 
sâvel, dedicando-lhes um maior interesse. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Na Quadratura que a Lua vai fazer a Marte, a sua irritabili- 
dade estarâ à flor da pele. Serâ bom que a domine e nào dê 
origem a fricçôes ou confrontos que lhe poderâo ser préju- 
diciais no futuro. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Deverâ dar uma particular atençào ao seu visual, precisa- 
mente ao objecto de uma primeira observaçâo, a cabeça, e 
concretamente ao que estâ mais em evidência, o rosto. 
Consoante o caso, procure valorizar o que maior "charme" 
possa provocar nos outros. 

,ia.^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ ^C^\ ^ 

Tempo pouco propicio para estabelecer um rumo no que 
respeita à afectividade. A actual posiçâo da Lua e Saturno 
poderà ter uma influência negativa. Aguarde um pouco, e 
poderà entâo decidir corn maior segurança. 

ÀQUÀRIO *21/01 A19/02 

Os seus contactos sociais estào favorecidos. Nào perça a 
oportunidade de conhecer novas pessoas. 
Aproveite a onda de sorte na sua vida e tente descontrair-se 
mais englobando alguns exercicios fisicos. 

  TT  
PtIXCS -20/02 A 20/03 ^ V 

Corn o trânsito da Lua pela Casa X, é a plena expressâo 
das suas capacidades profissionais; as ideias fluem, as 
palavras correm. E um bom momento para brilhar. Nào 
hésité em pôr em prâtica todos os seus pianos. 

Horizontal: 
1 - SINETES 
2 - PRECE; TROÇOU (INV.) 
3 -JUVENTUDE 
4 - NÀO (ANAGR.); RE- 
CEIO (INV.) 
5 - SENHOR (INV); DIS- 
PENSEIRA 
ü - IGUAL; REZAI 
7 - QUE TEM UTILIDADE; 
VlSCERA DUPLA 
8 -BRAÇO; PEÇA DE 
MADEIRA COM QUE SE 
ATOCHA O MASTRO 
9 - LAVRAI; PEDRA DE 
MOINHO; ADV. DE 
LUGAR 
10 - DESPORTO; ENGANO 

123456789 10 

Vertical: 
1 - BONS ANDARES DE LUXO 2 - APARÊNCIA; OBJECTOS DE PRATA 
(INV.) 3 - DIVISAO; É UM FRUTO 4 - IMAGEM QUE SE ADORA NA 
RÛSSIA; LIRÔ (ANAGR.) 5 - MICO 6 - É UM RUMINANTE; LEI 
7 - PATROA; PERSONAGEM BIBLICA 8 - SAUNA 9 - IDÊNTICO; ZAN- 
GAR 10 - SINAL GRÀFICO; É O MÈS DAS FLORES  

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontais: 
1 - caranguejo 2- olaria 3- nolicao; ca 4- via; ofegar 5- ocre; al 6- nelas 
7- atraso; ido 8- de; malucos 9- ai; ela 10- sais; fama 
Verticais; 
1 - convocadas 2- oie; teia 3- rolar 4- ali; exames 5- naco; sal 6- grafonola 
7- uioe 8-ea; galicia 9- calado 10- ooar; sosia 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Kylie 
Minogue 
HOMENAGEADA PELA INDÛSTRIA 
DISCOGRAFICA AUSTRALIANA 
Em noite de entrega dos prémios de 
müsica pela Associaçâo da Indùstria 
Discogrâfica Australiana (ARIA), Kylie 
Minogue foi homenageada pela con- 
tribuiçào que tem dado ao mundo da 
müsica, quer a nivel nacional, quer in- 
ternacional. Nesta cerimônia, que decor- 
reu na noite de terça-feira em Sydney, a 
diva da müsica pop recebeu mais quatre 
prémios. 
O ültimo album de originals, «Fever», 
valeu a Kylie Minogue os prémios de 
melhor lançamento pop e disco mais 
vendido. O single «Can ' t Get You Out 
Of My Head» valeu-lhe mais duas dis- 
tinçôes: single do ano e single mais ven- 
dido. 
Na entrega do prémio especial, o prési- 
dente da ARIA afirmou que Kylie 
Minogue é a artista australiana de 
maior êxito, tendo vendido mais que os 
INXS, Men At Work e os AC/DC. 

FILME DA SEMANA : 

WniTE OLEANDER 
ACTORES: 

Alison Lohman, Robin Wright Penn, 
Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, 
Billy Connolly, Svetlana Efremova, 
Patrick Fugit, Cole Hauser, Noah Wyle 

SiNOPSE : 

White Oleander conta a inesquecivel 
historia de Astrid, uma jovem cuja 
odisseia de passar de orfanato em or- 
fanato na cidade de Los Angeles - 
cada um com as suas regras, perigos 
e liçôes - a leva numa caminhada de 
auto-conhecimento. 
A historia do filme é baseada num 
"beste seller" escrito por Janet Fitch, 
onde White Oleander segue a cami- 
nhada desta jovem desde criança até 
à maturidade, passando pelos bons e 
mans momentos da vida chegando à 
sua verdadeira independência. 

Apôs a sua desorganizada mas sedu- 
tora mâe Ingrid (Pfeiffer) mata o 
namorado por ele o ter abandonado, 
a jovem Astrid (Lohman) de 15 anos 
assiste à apreensào da mâe. Este vai 
ser o momento de viragem na vida 
das duas. 
Corn isto, a jovem fica sô. Passa por 
inümeros orfanatos tentando subre- 
viver da melhor forma em cada um 
deles, chegando a mudar a sua per- 
sonalidade para melhor se adaptar 
ao mundo em seu redor. 

GéNERO: 

Drama 

DURACâO: 

120 Minutos 

REALIZACÂo: \ 

Peter Kosmitkk\ 

Muse ameaçam processar 

Céline Dion 

Os britânicos Muse estâo a pensar processar a canadia- 
na Celine Dion, a quai decidiu utilizar o nome da 
banda como titulo de um espectâculo em Las Vegas, de- 
pois de lhe ter sido recusada a autorizaçâo para tal. 
A banda lidérada por Matthew Bellamy sustenta que a 
cantora canadiana desrespeitou as implicaçôes legais 
relacionadas com o registo do nome Muse nos Estados 
Unidos. 
Os direitos encontram-se na posse dos Muse, pelo que 
tal impede que o nome seja usado por outro artista ou 
grupo em qualquer actividade musical ou empresarial. 
Segundo o «The Sun», a cantora terâ oferecido 32 mil 
libras (cerca de 50 mil euros) aos Muse para utilizar o 
nome, valor recusado pela banda. 
Em declaraçôes ao mesmo jornal, Bellamy explicou que 
tem existido alguma pressâo e que Dion e o seu staff 
sabem perfeltamente o que fizeram. 
«Disseram-nos que iam utilizar o nome quer quisésse- 
mos ou nâo. Pensam que se ps tentarmos processar, es- 
magam-nos corn a sua influência», sublinhou o müsico. 

Leitura das Cartas do Tarôt 

e a Palma da Mâo 

    
Senhora Nina diz-lhe o passade, 
présente e futuro, assim como 
garante eficiência. Corn 96% de 
efidênda, Senhora Nina lê cartas de 
Tarôt, Palma da mâo, bola de cristal 
e leitura psiquicas, para além de 
possuir o poder de ajudar aqueles 
que nâo conseguem resolver os seus 
problemas. Resultdos garantidos. 

Conhecida através do Norte Aménca como nma 
astrôloga que se preocupa corn o bem-estar das pessoas, 
Senhora Nina resolve-lhe os problemas relacionados 
corn amor, casamento, saûde, negôcio, familia ou de- 
pressâo. Se nécessita de ajuda, contacte Senhora Nina 

Quando pode visità-ia^^oalment 
e visitas sâo coniidênciais. 

gunda-feira a sàbado das 

É^RADA: MEKllHOÊSjEM^INHO^^^ÿg 

GREUIA^^pMi™ 

LS^REMESA^BotOlDÉpOlACHA 
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OS Mestres 
teratura 

Almeida Faria 
Almeida Faria nasceu em Montemor- 
o-Novo (Alentejo), a 6 de Maio de 
1943. Em Lisboa frequentou as 
Faculdades de Direito e de Letras, 
sendo licenciado em Filosofia, e é ac- 
tualmente professor de Estética na 
Universidade Nova de Lisboa. Viveu 
como escritor residente (1968-69) nos 
Estados Unidos (International 
Writing Program, Iowa City) e em 
Berlim, onde fez parte do Berliner 
Künstlerprogram no qual partici- 
param, entre outros, Gombrowicz, 
Michel Butor, Peter Handke e Mario 
Vargas Llosa. Tern colaborado em di- 
versas publicaçôes colectivas, 
nomeadamente em revistas alemâs, 
brasileiras, francesas, holandesas, ita- 
lianas, suecas e norte-americanas. Os 
seus romances foram objecto de 
varias teses universitarias em Italia, 
Holanda, Brasil, França e, mais re- 
centemente, também em Portugal. 
Em 1979 seleccionou e traduziu 
Poemas Politicos de Hans Magnus 
Enzensberger. 
Eiccionista e ensaista, Almeida Faria 
obteve o Prémio Revelaçâo de 
Romance da Sociedade Portuguesa 
de Escritores com o livro Rumor 
Branco (1962), confirmando depois a 
sua maturidade literâria com A 
Paixao (1965), primeiro romance de 

uma «Tetralogia Lusitana» de que 
fazem parte Cortes (1978) - Prémio 
Aquilino Ribeiro da Academia das 
Ciências de Lisboa, Lusitânia (1980) - 
Prémio Dom Dinis da Fundaçâo da 
Casa de Mateus, e Cavaleiro Andante 
(1983) Prémio Originais de Ficçâo da 
Associaçâo Portuguesa de Escritores. 
Os seus livros estào traduzidos em 
varias linguas. 
Almeida Faria publicou ainda o conto 
Os Passeios do Sonhador Solitario 
(1982) e o ensaio Do Poeta-Pintor ao 
Pintor-Poeta (1988). O seu ultimo ro- 
mance, O Conquistador, foi dado à 
estampa em 1990. Em 1997 adaptou 
ao teatro o romance A Paixao, sob o 
titulo Vozes da Paixao (1998), peça 
que nâo pretende ser subsidiâria do 
romance, até por ter sido escrita em 
verso livre. Nesse mesmo ano, foi es- 
treada em Lisboa no Centro Cultural 
de Belém. Em 1999, na colecçâo 
"Caminho de Abril", publicou a peça 
intitulada A Reviravolta. 
Alguns ensaios e artigos disperses: 
"Finnegan's Wake I 3", O Tempo e o 
Modo 60/61, Lisboa 1968; 
"Peregrinaçâo aos Lugares Selectos", 
Ediçôes Afrodite, Lisboa, 1971; "O 
Romance Português 
Contemporâneo", Studies in 
Portuguese Literature, New Orleans, 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

1971; "Relate de Curiosa Ocorrência 
Presenciada Hoje, Dia 31 de Julho de 
1977, no Jardim Zoolôgico desta 
Cidade de Lisboa", Ediçâo & Etc, 
Lisboa, 1977; "Pessoa che pensa 
Campos che sente", Quaderni 
Portoghesi, Pisa, 1977; "Balanço de 
um centenârio". Ibidem, 1980; "Tante 
Vite Contemporaneamente", 
L'lllustrazione Italiana 1, Milano 
1981; "Portugal, meine Reue", 
Jahresring 82/83, Stuttgart, 1982; "O 
Super-Português Estrangeirado", 
Prelo, nümero especial, Lisboa, 1984; 
"O Doktor Faustus de Thomas 
Mann", Apaginastantas, Lisboa 1984; 
"Det filmade ordet", Chaplin, 
Estocolmo, 1986; "Do Poeta-Pintor ao 
Pintor-Poeta", Lisboa 1988; 
"Kefzereien über eine modische 

Frage", Literaturmagazin, Hamburgo 
1988; "Manoel de Oliveira: Filmare la 
parola". Institute Italiano, Lisboa, 
1990; "Comment peut-on être mod- 
erne?", Poitiers, 1990; "Ach 
Portugal!", Raster, mimero 52, 
Amsterdam 1991; "Sacré Portugal!", 
Lettre Internationale, Paris, 1991; 
"Rilke/Pessoa: L'ère du soupçon". 
Magazine Littéraire, Paris, 1991; "La 
Ruptura y el riesgo". La Pagina, 
nümero 7, La Laguna (Tenerife), 
1992. m 

Vasco da Gama C.C. of 
Brampton, Halloween’2002 
O Vasco da Gama Cultural 
Centre of Brampton realiza a 
sua festa de Halloween no 
sabado, dia 26, na sua 
sede-social. Petiscos e 
serviço de bar, baile com o 
DJ-The Bird Man e 
prémios para os melhores 

mascarades. 
Informaçôes e réservas, por 
intermédio de Delfina ou 
Manuel Alexandre: 
905 459-2184. 
Visitem e apoiem o Vasco 

da Gama C. C. de 
Brampton, o 

Encontro de Professores e 
Alunos no First Portuguese 
A Comissâo Organizadora do 
Primeiro Grande Encontro de Alunos 
e Professores da Escola do First 
Portuguese C. C. C., informa que o 
ENCONTRO terâ lugar no 

Domingo, dia 27 de Outubro, pelas 
12h30, no Centro Cultural Português 
de Mississauga. Para informaçôes e 
réservas, contactem Paula 
MacDonald: 416 531-9971. ci 

JOSé ABEI DE FREITAS BRANCO 
- n4/no/soos 
Maria Noémia de Freitas Branco, 
Dilia e marido Fernando Confraria, 
e Christopher e sua noiva Alina, 
cumprem o doloroso dever de 
participar a morte do marido, pai e 
avô, JOSÉ ABEL DE FREITAS 
BRANCO, natural da Ilha da 
Madeira e fundador do Madeira 
Park, no passado dia 14 de 
Outubro de 2002. 

O funeral de José Abel de Freitas 
Branco tern lugar Sexta-Feira, dia 
18, com saida da Igreja de Santa 
Inès, às 9:30am. 

Paz à sua alma. 

n 3/oa/n ass 
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SAÜDE EM SUA CASA 

UM FAROl 
NO CICIO DA VIDA 

Neste rio que é a vida, conhecer 
as rotas e correntes é essencial; mas 
nào basta! Para o percurso ser 
aprazivel e feliz foi necessârio ter- 
mos nascido sâos, e termos sido pro- 
tegidos na infância, para podermos 
aprender a respeitar e ter confiança 
no mundo, sabendo amar a vida sem 
dùvidas no amor, e, sobretudo, saber 
aproveitar os prazeres do ambiente e 
das paisagens, deixando-os limpos e 
puros, para que possam ser compar- 
tilhados pelos nossos vindouros. 

Uma vida sadia começa ainda 
antes do nascer, pois, para ser feliz, 
O novo ser deve ter sido desejado 
pela mâe, e se possivel pelo pai; e a 
gravidez teve de ser vigiada e cuida- 
da para que o ser nascente possa ini- 
ciar a sua rota pelos meandros da 
vida, puro e sadio; apto para os ven- 
tos fortes e tempestades na viagem! 

O amor é criado pelo contacto: 
O contacto visual dos olhos e o jun- 
tar da pele corn a dos pais sâo im- 
portantes para a criaçâo do sentido 
de segurança e confiança, 
necessârios para a grande viagem do 
futuro. O sentir contacto amoroso 
vai fazer corn que, mais tarde, se 
possa amar e ajudar a criar um 
mundo melhor; corn confiança. 
Contudo, se o amor for cego, ou a 
protecçâo ultrapassar certos limites, 
nas carências ou nos exageros, 
podem criar danos irreparâveis na 
formaçâo das emoçôes e comporta- 
mento da criança, suprimindo o de- 
senvolvimento do sentido da respon- 
sabilidade, tào importantes para a 
qualidade do homem e da so- 
ciedade; ou podem criar ressenti- 
mento no outro membro do casai, 
pondo em perigo a harmonia fami- 
liar ou afectar o equilibrio emo- 
cional de pais e filhos. 

As primeiras tentativas para a 
autonomia da criança começam, de- 
pois dos dois primeiros anos, corn o 
uso do bacio; é uma fase de compor- 
tamentos ambiguos, corn periodos 
de querer ou nào querer, a reflectir a 
luta da criança pela sua independên- 
cia. Nesta luta pela separaçâo, a cri- 
ança diz muitas vezes nào para 
avaliar as forças do seu querer. “Eu 
nào quero corner; nào quero esta 
roupa; odeio a tia“, sâo apenas ex- 
pressôes sadias que fazem parte do 
desenvolvimento normal duma cri- 
ança. A resposta dos pais as 
primeiras expressôes de rebeldia 
deve ser o controlo firme mas corn 
compreensào, que é essencial à boa 
educaçâo. As criancinhas necessitam 
sempre de serem controladas corn 
efectividade, mas também corn a 
afectividade do amor, para poderem 
adquirir responsabilidade e sensibi- 
lidade. No seu crescimentô emo- 
cional, perante as novidades e difi- 
culdades, a criança pode entrar em 

pânico, muitas vezes corn cenas e 
birras. Nestas situaçôes, os pais 
nunca devem trataf o que é normal 
como se fosse um mal, ou perder a 
calma. Quem esta em pânico, néces- 
sita de um guia! 

Na idade escolar a criança esta a 
ser moldada pelo ensino, autoridade 
dos professores, e pelas novas 
amizades, para desenvolver a per- 
sonalidade e poder enfrentar as res- 
ponsabilidades da sua autonomia. 
Corn a adolescência o crescimentô 
do corpo e a maturidade dos ôrgâos 
sexuais leva a uma intensa preocu- 
paçào corn a imagem corporal. 
Muitos adolescentes vêm problemas 
na sua imagem onde eles nào exis- 
tem, e, nesta situaçâo, podem entrar 
em pânico, ou comprometerem a 
saüde do corpo corn magrezas ex- 
tremas, ou gorduras exageradas. O 
mais importante para o adolescente 
é a aquisiçâo da identidade por ser 
essencial à formaçâo da personali- 
dade. Os pensamentos, sentimentos, 
tendências e as preferências, deixam 
de ser moldados dos superiores, e o 
adolescente vê-se na necessidade de 
realizar, independente de outros, a 
avaliaçâo do seu poder de atracçâo, 
importância, e de valor; vendo-se na 
obrigaçâo de fazer as primeiras 
grandes decisôes, entre elas o entrar 
no mercado do trabalho, ou 
prosseguir para estudos superiores. 
E um tempo dificil que pode resultar 
em depressâo, ou originar formas 
doentias de comportamento, sobre- 
tudo quando o conceito e amor 
prôprio é déficiente. A rebeldia é 
natural. Se os pais, na sua rigidez, 
nâo tiverem compreensào e 
fecharem o diâlogo, tornarâo muito 
mais dificil e amargo o caminho do 
jovem no seu trajecto pelo ciclo da 
vida; uma vida jâ de si atormentada 
pela necessidade de integraçào no 
ciclo de colegas, onde a alegria da 
aceitaçâo, ou o desespero da re- 
jeiçâo, têm para eles uma importân- 
cia enorme; muito maior do que a 
obedïência aos pais e às autoridades. 

No adulto as maiores preocu- 
paçôes sâo causadas pelas mudanças 
da idade, visiveis no corpo, ou senti- 
das na funçâo sexual. A negaçâo da 
idade e a nâo aceitaçâo dessas mu- 
danças como naturais podem origi- 
nar problemas emocionais, ou de 
comportamento. 

A reforma traz mudanças radi- 
cals na forma de viver. As pessoas 
que nào se prepararam mental- 
mente, ou materialmente, para essa 
situaçâo sâo apanhadas de surpresa 
e, muitas vezes, nâo conseguem 
ajustar-se à situaçâo de reformados; 
em vez de encontrarem sossego e re- 
pouso, encontram um vazio sentin- 
do-se roubadas na sua razâo de exis- 
tência e propôsito na vida. Algumas 

dessas pessoas envolvem-se em tare- 
fas obsessivas, ou fanatismos, à 
procura duma satisfaçâo que nunca 
chega a aparecer. Para que haja des- 
canso, prazer, e paz de espirito na 
terceira idade, é necessârio um ob- 
jectivo que deve ser planeado e com- 
partilhado pelo companheiro para 
sentirem satisfaçâo e nào se sen- 
tirem isolados. 

As perças, sejam elas reals ou 
imaginârias, sâo as grandes tormen- 
tas a afectar a tranquilidade do 
idoso. Perça de entes queridos, com- 
panheiros, amigos, forças, saüde, 
ou de dinheiro. A viuvez é quase 
sempre o estado mais critico nas 
mudanças da vida; tâo penoso e 
forte, que o viüvo têm doze vezes 
mais tendência a morrer no 
primeiro ano depois da morte da es- 
posa do que os nâo viüvos da mesma 
idade. O luto, corn o seu sentir in- 
tense e dramâtico da morte do es- 
poso, é necessârio para que volte a 
bonança e acabe o sofrimento. Mas 
a vida do idoso nâo é sô tristeza! 
Para continuar a navegar no rio da 
vida, sem a tormenta do desgosto ou 
desespero, deve pensar na beleza do 
ambiente e viver corn alegria a 
vida do momento. Se assim fizer, 
sem lamentes, frustaçôes e mâgoas 
do passade, ou do fim proximo, a 
morte sera a continuaçâo do acte de 
viver: A passagem natural para o 
mundo dos elementos donde viemos 
e um dia voltaremos. 

Neste rio da vida que todos 
temos de percorrer e chegar ao fim, 
hâ sempre um farol e a possibili- 
dade de melhor viagem. E quando 
chegarmos à foz, junto ao oceano 
onde o corpo se desfaz e se junta 
aos elementos, podemos corn dig- 
nidade, ou sem humilhaçâo e deses- 
pero, sentir o término da passagem; 
calmamente! ci 

Açores: 

Um milhSo 
de doses 
de cocafna 
queimadas 
pela PJ 

A Policia Judiciâria queiraou 
esta semana 80 quilogramas 
de cocaina, suficiente para um 
milhào de doses individuals, 
apreendida em Julho a bordo 
de um iate ancorado no porto 
de Vila do Porto, ilha de Santa 
Maria. 
A incineraçào da droga decor- 
reu numa unidade fabril da 
Vila da Lagoa, arredores de 
Ponta Delgada. 
Segundo fonte da PJ, trata-se 
da primeira operaçâo de 
queima de droga realizada 
este ano na regiâo autônoma, 
embora se tenham verificado 
outras apreensôes de estupefa- 
cieütes nas ilhas, enviadas 
para destruiçâo no 
Continente. 
A cocaina queimada foi 
apreendida quando o iate, que 
viajava da Martinica para a 
Bulgària, escalou a ilha de 
Santa Maria para reabasteci- 
mento de combustiveis e 
viveres. 
Nesta operaçâo foram detidos 
os dois tripulantes do veleiro, 
ambos de nacionalidade bûl- 
garâ. CI 

CONFIE I 
EXPERIÊNCIAE 
HONESTEDADE 
AO VOSSO 
SERVIÇO ^ 2612 St. Clair Ave. W 

(esquina corn a Jane St J ToitmtD. 

TelVFax: 416-533-2439 Estimatives gratis 
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CAMARAS MUNICIPAIS PORTUGUESAS 

A internet centinua a nao ser utilizada come deveria 
Mais de um quarto das autarquias 
portuguesas ainda nao esta na 
Internet, revela um estudo da 
Universidade do Minho. A disponibi- 
lizaçâo de formularies "on-line" que 
evitem aos municipes a deslocaçâo 
aos serviços nao faz parte dos objec- 
tives da maioria dos autarcas, que 
preferem investir - e mesmo assim 
pouco - na promoçâo turistica. 
Oitenta e cinco das 308 câmaras mu- 
nicipais portuguesas continuam a 
estar ausentes da Internet, apesar 
dos incentives a que podem recorrer 
para esse fim. 
A desactualizaçâo da informaçâo e a 
quase inexistência de formularies 
"on-line" que evitem aos municipes 
uma deslocaçâo aos serviços ca- 
mararios sao alguns dos problemas 
identificados num estudo sobre a 
matéria, da autoria de Leonel 
Duarte dos Santos e de Luis Amaral, 
docentes do departamento de sis- 
temas de informaçâo da 
Universidade do Minho. 
Os distritos de Braga e Porto, com 14 
e 18 concelhos, respectivamente, sâo 
os unices com todos os sens munici- 
pios na rede. O facto pode ser expli- 
cado pela influência das respectivas 
universidades, com fortes tradiçôes 
de formaçâo e de investigaçâo nestes 
dominios, e grande ligaçâo ao tecido 
empresarial, econômico e social en- 

volventes. O distrito de Viana do 
Castelo segue-se-lhes, corn 90% dos 
municipios na Net. Depois surgem 
Faro e Leiria, corn uma taxa de 88%. 
Os distritos onde a presença das câ- 
maras na Internet é mais fraca sâo os 
de Bragança (25%), Vila Real (50%) e 
Coimbra (59%). As câmaras das ilhas 
sâo também das menos represen- 
tadas: apenas 17 das 30 autarquias se 
encontram na rede. Ao nivel das 
regiôes, é no Algarve e no Norte que 
prédomina a presença na Internet - 
88% e 79% respectivamente. O Litoral 
dispôe de mais "web sites" do que o 
interior. 
O estudo - cujos dados foram reco- 
Ihidos em 2001 - regista que 100% das 
autarquias do PSD/PP/PPM, 
PSD/PPM, PP e MPT têm "web site". 
Jâ as câmaras do PS e da CDU ficam 
bastante atrâs, respectivamente corn 
76 e 75 por cento. 
Os autores do trabalho usaram o 
conceito de maturidade para avaliar 
a presença dos municipios na rede. 
No nivel mais avançado de maturi- 
dade - aquele que disponibiliza digi- 
talizaçâo dos serviços, incluindo 
pagamentos "on-line" - nâo colo- 
caram nenhum "site". No segundo 
nivel (que inclui o preenchimento de 
formulârios "on-line" ou serviços "on- 
line"), estâo 2,3% das autarquias, o 
que corresponde a sete câmaras. No 

terceiro nivel (formulârios para 
"download") estâo 11% das autar- 
quias, o que équivale a 34 câmaras. A 
maioria das câmaras situa-se no 
quarto nivel de maturidade: têm um 
serviço meramente informative. 
Estâo neste caso 59% dos "sites", num 
total de 182 municipios. O quinto e 
ültimo nivel corresponde às câmaras 
que nâo têm "web site", 28% das de 

todo o pais. 
Outro factor usado para determinar 
o grau de maturidade de um "site" é 
a sua frequência de actualizaçâo. Na 
altura em que foi feito o estudo veri- 
ficava-se que 50% das autarquias 
mais pequenas (até 10.000 eleitores) 
nâo actualizava os sens "sites" hâ 
mais de très meses, média que, quan- 
do consideradas todas as câmaras, 
desceu para 39%. Apenas, 24% das au- 
tarquias actualizam as suas paginas 
pelo menos uma vez por semana. 
No que respeita ao e-mail, embora 
apenas très câmaras nâo o pos- 
suissem, sô 37 por cento responde- 
ram a uma mensagem que lhes foi 
enviada pelos autores do trabâlho. 
Quase metade remeteram-se ao silên- 
cio e 18 por cento das mensagens 
foram devolvidas. Tratava-se de uma 
pergunta simples, cuja resposta nâo 
implicava nenhuma autorizaçâo por 
parte da hierarquia municipal."Sâo 
as câmaras da Guarda, Beja e Porto 
que mais respondem", référé o estu- 
do da Universidadç do Minho. 
"Nenhuma autarquia dos distritos de 
Bragança, Castelo Branco, Leiria e 
Vila Real respondeu em quatro 
boras". 
A nivel partidârio, distinguem-se 
positivamente, pela rapidez da res- 
posta, as autarquias do Partido da 
Terra, do PP e da CDU. El 

Saùde; 

Gordos têm mais problemas além da estética 
«As mulheres vâo às consultas de 
Obesidade sobretudo pela aparência, 
os homens vâo porque estâo doentes.» 
Mas a doença nâo é sô um caso de 
aparências. A verdade é que é a causa 
de complicaçôes em diverses ôrgàos e 
estâ relacionada corn o aparecimento 
de outras doenças. Pelo menos 
«metade da populaçâo portuguesa 
tem peso acima do recomendâvel e 15 
por cento sofre de franca obesidade 
franca». Em relaçâo a estes ültimos, 
2,2 por cento das mulheres têm obesi- 
dade grave, ou môrbida, e o mesmo 
acontece corn 1,2 por cento dos ho- 
mens. 

Os dados e as afirmaçôes sâo de 
Isabel do Carmo, médica endocrino- 
logista no Hospital de Santa Maria. 
Esta médica orientou um estudo na- 
cional sobre a prevalência da doença, 
em 1995, e durante este mês, ainda, a 
sua équipa vai começar os trabalhos 
de campo de um novo estudo, finan- 
ciado, como o anterior, pela 
Fundaçào para a Ciência e 
Tecnologia (FCT). 
Em 1995 foram entrevistadas quatro 
mil pessoas. Agora vâo ser inquiridas 
as mesmas quatro mil para avaliar a 
sua evoluçâo nestes sete anos e mais 
quatro mil para alargar a amostra. 

Mesmo sem dados comparativos, a 
médica sustenta que os indicadores 
vâo no sentido de que o problema 
cresceu, nos ültimos anos, no Pais. 
«A obesidade ainda nâo é entre nos 
um problema tào grave como noutros 
paises, porque estamos mais atrasa- 
dos na transformaçào da sociedade 
rural para a urbana», defende, por 
seu lado, o endocrinologista do 
Hospital de Leiria, Serafim Rosas. 
A titulo de exemple afirma que na so- 
ciedade rural «desenvolve-se mais es- 
forço fisico do que na sociedade ur- 
bana». Por outro lado, recorda que 
«em Portugal existe uma tradiçâo ali- 
mentar mediterrânica que é muito 
correcta». E diz o mesmo médico que 
«estamos melhor porque ainda hâ um 
maior numéro de familias portugue- 
sas, do que noutros paises ocidentais, 
a corner bem». Porém, segundo 
Serafim Rosas, a doença estâ a atingir 
maior numéro de pessoas porque este 
tipo de dicta tem vindo a ser substi- 
tuido pelo pronto-a-comer. «Nâo é sô 
o valor alimentar que estâ em causa, o 
que é importante é a modificaçào cul- 
tural que a acompanha», nota. 
A adesào a esta nova cultura implica 
prescindir das saladas, dos legumes e 
da actividade fisica que lhe estâ asso- 
ciada. 
A prevalência da doença assenta, por 
isso, «numa conjugaçào de factores 
extrinsecos à pessoa, ou sociais, que 
ganham peso. Isto é, hâ mais obesos 
por essa razào». 

No entanto, o especialista explica que 
«também hâ pessoas corn tendência 
para serem obesas, as quais têm fac- 
tores constitucionais, mas sâo em 
numéro muito reduzido». 
Tal como fazem em relaçâo a outros 
endocrinologistas, as mulheres tam- 
bém procuram este especialista «para 
correcçâo da imagem», como o 
prôprio explica. Mas sublinha que 
isso acontece sobretudo em relaçâo às 
mulheres «mais jovens». A maior 
parte das suas consultas sâo, no en- 
tanto, preenchidas por casos em que a 
obesidade jâ teve como consequência 
outros problemas de saùde. Trata-se, 
sobretudo, de doentes enviados por 
diversas especialidades médicas. □ 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estàvel. 
Contacte ja 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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Cozinheira, ajudantes e empregados de mesa, 
para restaurante em Mississauga. 
Tel.:905-270-5060. 

Pessoa corn experiência em assentar azuleijos 
e em carpintaria. Tel.:416-992-4482. 

Pessoal para fazer limpeza. Contactar 
Lawrence. Tel.:416-534-6905. 

Pessoa para trabalhar em escritôrio, fluente 
em Português e Inglês, para a area de St.Clair 
e Dufferin. Tel.:416-653-0044. 

Pessoal especializado no fabrico de armârios 
de alta qualidade para cozinha, ou qualquer 
outro tipo de armârios de luxo. 
Tel.:905-534-3557. 

Cozinheira corn experiência, para chur- 
rasqueira portuguesa. 
Tel.:416-530-1777. 

Pessoa para trabalhar na cozinha de uma piz- 
zaria em Mississauga. 
Contactar Gabriela. 
Tel.;905-275-5600. 

Cozinheiro ou ajudante, para restaurante na Cozinheira/o para churrasqueira em 
area de Mississauga. Tel.:905-273-9438. Mississauga. Tel.:905-270-5060. 

Mecânico ou aprendiz corn alguma experiên- 
cia em tractores e reboques. 
Contactar Tony Santos. Tel.:905-564-1527. 

Pessoal para trabalhar corn empilhadores, 
para area de Mississauga. 
Tel.:416-533-7032. 

Bricklayers. Tel.:416-762-5947. 

Pedreiros. Tel.:416-568-0279. 

Superintendente corn experiência. 
Contactar Carlos Tavares. 
Tel.:416-537-7667. 

Pessoa para loja de produtos de decoraçâo, 
fluente em Português e Inglês. 
Tel.:416-532-4438. 

Precisa-se 
de bricklayers com experiência, 

Ordenados de concorrência, 

41&23Sh2873 ou 41&990^2563 

For Sale 
Dinnii^ table, white top, black legs, 

4 chairs, hexagon shape, 2 leaves, 
birchwood, seats 6*10. ^650,”“. 

Call Clara/Angelo 

4f&76»3772 

laponeses descobrem o qua 
faz chorar na cabala 
Chorar enquanto se descasca a ce- 
bola pode ser sacrificio culinario 
com os dias contados, uma vez que 
cientistas japoneses identificaram 
as moléculas que neste vegetal ata- 
cam as glândulas lacrimais. Em tra- 
balho que vai ser publicado na 
ediçâo da quinta-feira da revista 
Nature, uma equipa de cientistas 
japoneses da House Foods Corp, 
em Chiba, aponta o dedo ao culpa- 
do: uma enzima que designaram 
"factor lacrimal". A enzima em 

causa, afirmam os investi 
gadores, nâo tern qualquer in- 
fluência no sabor da cebola. 
Por isso mesmo, os cientis- 
tas avançam com prudên- 
cia a possibilidade de 
desenvolverem, um 
dia, através de enge- 
nharia genética, uma 
"super-cebola" com o sabor e 
virtudes nutritivas originais 
mas sem a caracteristica que 
chorar quern as cozinha. 

InCREDIEnTES: 

* 7 frango 
* 2 cenouras 
* 2 cebolas grandes 

1 ramo de salsa 
* 2 dentes de alho 
* Idl de azeite 
* 1 folha de louro 

Idl de vinho branco 
* 3 tomates grandes maduros 
* 2 colheres de sopa de concentrado de tomate 
* 76folhds de lasanha de espinafres 
* sal, pimenta e molho bechamel q.b. 

(Oni:£CCflO: 
Arranje o frango, corte-o em quatro partes e 
lave-o bem. Leve ao lume um tacho com agua 
temperada de sal, juntamente com a cenoura 
cortada ao meio, uma cebola inteira e metade 
do ramo de salsa. Junte o frango e deixe cozer. 
Retire-o, arrefeça-o e remova-lhe a pèle e os 
ossos. Reserve. 
Pique a outra cebola e os dentes de alho e re- 
fogue-os no azeite juntamente com a folha de 
louro. Quando a cebola estiver transliicida, 
acrescente o frango desfiado e refresque com o 
vinho. Envolva bem, junte o tomate picado, 
sem pele nem sementes, o concentrado e a 
restante salsa picada. Tempere com sal e pi- 
menta e deixe cozinhar. Entretanto, coza em 
âgua temperada de sal as folhas de lasanha. 
Escorra-as bem e utilize algumas delas para for- 
rar o fundo de um tabuleiro. 
Coloque por cima uma porçào do preparado de 
frango, cubra com mais folhas de lasanha e 
rcpita a operaçâo até esgotar os ingredientes. 
Regue com o molho bechamel e leve ao forno 
até gratinar. 
Serve quente. 

Sobremesa: 

Bolo Nega Mm 
lnCR£DI£nUS: 

4 ovos 
^ 2 xicaras de farinha 

2 colheres de sopa de fermenta em pô 
2 xicaras de açûcar 
1 xicara de ôleo de girassol 
7 xicara de âgua fervendo 
7 xicara de chocolate em pô 

(OnftCCflO; 
Bâter os ovos, a farinha, o açûcar e o ôleo en- 
quanto ferve a âgua. 
Acrescentar aos poucos o chocolate em pô e a 
âgua e continuar a misturar. 
Untar uma forma e levar ao forno ( 180-200°) 
durante 25-30 minutos. 
Fazer buracos corn um garfo e despejar o glacé. 
GLACÉ: uma xicara de leite, 1 colher de sopa 
de margarina, 3 ou 4 colheres de sopa bem 
cheias de chocolate em pô. 
Dar voltas a lume brando até espessar e despe- 
jar sobre o bolo ainda quente. 

T3û/n 
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Concertina+AGordeào+iiiinhotos=ARRAIAL 
Alguém duvida? 

Claro que nâo. Onde quer qua surja 
um acordeâo, uma concertina ou uma 
viola e um punhado de minhotos, 
pimba!, temos arraial. 
Entâo, se aparecem umas vozes à des- 
garrada, é o fim da macacada. E 
nunca ninguém sabe quando acaba. E 
sempre lâ para as tantas... 
A Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto esteve em festa, festa comemo- 
rativa das Bodas de Prata e da reali- 
zaçâo da IV Semana Cultural 
Minhota, entre 7 e 13 de Outubro, 
primeiro na sede-social e, depois, para 
encerramento, no Downsview Park 
com O jantar comemorativo dos 25" 
Aniversârio e a grande noite de 
Santoinho. 
Na sede-social, decorreram as ex- 
posiçôes de trajes, artesanato, artigos 
ligados à uva e ao vinho, etc., tal como 
a cerimônia do «Porto de Honra» 
para os convidados, sôcios e amigos, 
que deu inicio aos festejos. 
Diariamente foram servidos jantares 
tradicionais e houve varias Testas ca- 
racteristicas do Minho, como o serâo 
do Corte de Farrapos para Mantas e 
narraçâo de histôrias; Desfolhada 
corn Milho Rei ao vivo; Adega e pisa- 
da demonstrativa da feitura do vinho 
e O célébré encontre de Concertinas e 
Cantares ao Desafio, que deixou a 
sede sem lugares... nem de pé! 
No ültimo fim-de-semana, no enorme 
Downsview Park, para além do mag- 
nifico jantar, houve exibiçào do 
Rancho da Associaçâo Cultural do 

Minho e baile corn o Conjunto Jovem 
Império. Fim de festa corn o corte do 
Bolo de Aniversârio. O arraial minho- 
to terminou em grande corn o 
Santoinho à moda de câ pois as 
condiçôes e ambiente sâo totalmente 
diferentes das de lâ. Sô a capacidade 
dos minhotos para fazer a festa é que 
mantém no ar o «cheiro» ao 
Santoinho minhoto em terras do 
Minho. 
Um esforço bem conseguido pelos 
minhotos locais. Sardinhada, febras, 
caldo verde e champarreâo, corn far- 
tura, deram o tal cheirinho que nos 
atrai e ajuda a viver, em paralelo corn 
os Zés Pereira, marchas, folclore e 
bailarico. 
Actuaram os Ranchos da Associaçâo 
Migrante de Barcelos e do Arsenal do 
Minho de Toronto e, o tal bailarico, 
corn O Conjunto Jovem Império e o 
Duo Sâolindas. Os anos passam, os 
pais envelhecem e os mais pequenos 
crescem mas, a febre minhota de ar- 
raial, nunca termina. Costumo dizer 
que «minhotos e terceirenses nasce- 
ram para a folia» e... continuo a pen- 
sar O mesmo. Estes minhotos sâo 
danados para a parodia. E se aparece 
alguém corn uma concertina, um 
acordeâo ou uma simples viola, a 
festa começa sem parar. E, para cù- 
mulo, se surgem duas vozes ao des- 
pique ninguém sabe quando termina 
a «guerra» de quadras quentes e 
müsica contagiante. 
Viva a farra. Parbéns, minhotos! 

JMC 

Party Pepperoni 
Pizza 

1 I 
, 'Y'7 /iti/ior (fa oc/' 

/)/::(/ q//c /àz c/v/icc/' aqi 
'//(n/ci/'a 
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FIGURAS DA HISTôRIA DE PORTUGAL- 

Pedro Alvares Cabrai 
Nasceu em Belmonte, em 1467 
ou 1468, filho do alcaide-mor 
daquela localidade. Corn cerca 
de 10 anos foi para a corte. Veio a 
casar corn uma sobrinha de 
Afonso de Albuquerque. Sabe-se 
que D. Joâo II lhe concedeu uma 
tença, embora se ignorem os mo- 
tivos. Depois do regresso de 
Vasco da Gama da India, em 
1499, Pedro Alvares Cabrai é 
nomeado comandante de uma 
frota de treze navios que partem 
em Março de 1500 corn destino à 
India. 

□escoberta 
ou Achamen^o 
do Brasil 

Segue a rota indicada por Vasco 

da Gama, mas ao passar por 
Cabo Verde sofre um desvio 
maior para sudoeste, atingindo, 
a 22 de Abril de 1500, a costa 
brasileira. Manda um navio a 
Portugal corn a nova da des- 
coberta e segue para a India, 
chegando a Calecut em 13 de 
Setembro de 1500. Vârios bar- 
cos se perderam, entre eles o de 
Bartolomeu Dias, que 
naufragou perto do Cabo da 
Boa Esperança, que ele prôprio 
dobrara anos antes pela 
primeira vez. Depois de 
cumprir a sua missâo no 
Oriente, Pedro Alvares Cabrai 
régressa em 1501 e vai fixar-se 
nos sens dominios, na zona de 
Santarém, onde vem a falecer 
em 1520. El 

Ponte de Lima: 

Tribunal Contas détecta ilegalidade 
na gestâo camarària de 1999 
A auditoria do Tribunal de Contas 
à gestâo da Câmara de Ponte de 
Lima em 1999 detectou varias in- 
fracçôes financeiras, entre as quais 
pagamentos a funcionârios no 
valor de cerca de cinco mil contos, 
que considerou ilegais. 
De acordo corn o relatôrio, os 
pagamentos, autorizados pelo 
présidente da Câmara, Daniel 
Campelo no âmbito de um pro- 
cesso de reclassificaçâo profissio- 
nal, foram efectuados "na sequên- 
cia de despachos feridos de nuli- 
dade", pelo que sâo ilegais. 
A omissâo de receita na conta de 
documentos no valor de seis mil 
contos (30,3 mil euros) foi outra ir- 
regularidade detectada pelo 
Tribunal de Contas (TC). 
O relatôrio référé ainda que foram 
cobrados emolumentos notariais 
e execuçôes fiscais em excesso no 
valor de 438 contos (2,1 mil 
euros). 

No âmbito das infracçôes finan- 
ceiras, o relatôrio regista também 
o pagamento de despesas que nâo 
estavam suportadas por requi- 
siçâo externa ou outros documen- 
tos, no total de quatro mil contos 
(19,7 mil euros), e o pagamento do 
serviço de uma mâquina na li- 
xeira municipal, no montante de 
dois mil contos (10,7 mil euros), 
sem respeito pelas formalidades 
legais para a escolha do fornece- 
dor. 
O municipio alegou que a opçâo 
foi justificada pelo "melhor preço" 
apresentado e deveu-se a uma 
"situaçâo de extrema urgência di- 
tada pelo mau tempo". 
O TC ressalva, no entanto, que "o 
juizo global sobre as contas de 
1999 é favorâvel", embora "corn al- 
gumas réservas". 
Do relatôrio constam também ir- 
regularidades sobre empreitadas, 
algumas das quais de natureza 

meramente administrativa: autos 
de consignaçâo lavrados apôs o 
prazo legal, ausência de notifi- 
caçâo da conta final aos emprei- 
teiros, ausências de contas cor- 
rentes das empreitadas ana- 
lisadas, existência de contratos 
que nâo constam do livro de re- 
gisto de contratos e um contrato 
de trabalhos a mais, celebrado em 
30 de Novembro de 2000 que nâo 
foi submetido a visto prévio. 
Outra observaçâo do Tribunal de 
Contas diz respeito ao sistema 
"pouco fiâvel" de atribuiçâo de 
subsidies, jâ que "nâo é efectuado 
contrôle a posteriori de forma a 
garantir que as verbas foram 
canalizadas para o fim previsto". 
Em 1999, o municipio de Ponte 
de Lima arrecadou receitas no 
valor de 2,7 mil contos (13,9 mi- 
Ihôes de euros) e registou uma 
despesa de 2,8 mil contos (14,2 mi- 
Ihôes de euros). EI 

uGreve nâo é ensaio 
de uma grève gérai» 
o Goyerno rejeita que a grevé dos trabalbadores 
da funçâo püblica desta quarta-feira possa ser 
considerada como «ensaios de combate politico 
ou de grève gérai». 
A garantia foi deixada esta quarta-feira pelo min- 
istre da Presidência, Nuno Morais Sarmento, na 
conferêneia de imprensa do Conselho de 
Ministres. 
No entanto, e em virtude do Governo ter estado 
reunido em Conselho de Ministros, Morais 
Sarmento adianta que «nâo é possivel neste mo- 
mento fazer avaliaçâo séria», uma vez que «ainda 
nâo existem indicadores» sobre a greve da 
funçâo pûbiica. 
De acordo corn os ültimos numéros avançados 

pelos sindicatos, a adesâo dos trabalbadores da 
funçâo pûbiica à greve é superior aos 70%, indica 
a Trente Comum dos Sindicatos da 
Administraçâo Pûbiica. 
O serviços que estào a ser mais afectados sâo os 
hospitals, escolas e os da recolha de lixo. Nos tri- 
bunals e serviços das finanças verifica-se uma 
mener adesâo. El 

Governo 
holandês 
demite-se 

o primeiro-rainistro holandês, Jan Peter 
Balkenende, anunciou esta quarta-feira que vai 
proper à rainha Beatriz a demissâo do seu 
Executive. A crise governamental na Holanda 
eclodiu esta manhâ, quando o ministre da 
Saûde e vice primeiro-ministro, Eduard 
Bomhoff, apresentou a sua demissâo. 
Horas depois, o ministre da Economia, 
Herman Heinsbroek, também resignou ao 
cargo, deixando o governo de cohgaçâo numa 
posiçâo extremamente fragilizada. 
Bomhoff, eleito pela Lista Pim Fortuyn (LPF), 
abandona o Executivo por divergêneias corn 
Heinsbroek, seu colega de partido. 
A LPF, cujo lider, Pim Fortuyn, foi assassinado 
em Maio, foi o segundo partido mais votado 
nas legislativas de 15 de Maio, tende formado 
governo corn os libérais e democratas-cristâos. 
Apôs as demissôes de Bomhoff e Heinsbroek, o 
lider dos libérais, Gerrit Zalm, afirmou pre- 
tender novas eleiçôes legislativas. El 

Estados 
Arabes 
querem criar 
moeda coniuai 
No encontre entre os bancos centrais do Golfo, 
em Riade, seis estados Arabes urgiram para a 
necessidade de se avançar corn os pianos para 
uma uniâo monetâria e para o lançamento de 
uma moeda ünica. Para tal, irâo pedir o auxilio 
do Banco Central Europeu que lançou no ini- 
cio deste ano o euro corn poucas falhas. 
A Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Oman, 
Kuwait e os Emirados Arabes Unidos fazem 
parte, desde 1981, do Conselho de Cooperaçâo 
para Estados Arabes, corn o intuito de melho- 
rarem as suas economias muito dependentes 
do petrôleo. Esta uniâo monetâria esta prevista 
para começar no decorrer do prôximo ano, 
mas «é provâvel que demore mais tempo para 
passar das conversaçôes à realidade», disse 
Steve Barrow, especialista em divisas da Bear 
Stearns, m 
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finalmente feliz no Sporting 
Rodrigo Tello esta a passar pelo seu 
momento mais feliz desde que chegou 
ao Sporting. Concluiu uma série de 
très jogos a titular, marcou o primeiro 
golo na I Liga, por sinal um grande 
golo, e parece estar a solidificar a sua 
posiçâo como lateral esquerdo. O pe- 
queno chileno tem finalmente mo- 
tivos para sorrir depois de dois anos e 
meio de frustraçôes acumuladas, 
desde que chegou a Alvalade, em 
Janeiro de 2001, corn o enorme peso 

de ser o jogador mais «caro» de sem- 
pre do futebol português. 

O Maisfutebol recuou ao inicio da 
carreira do jovem jogador para perce- 
ber que equivocos se geraram de 
forma a complicar uma carreira que 
até chegar a Alvalade parecia quase 
perfeita. 

Para rever esse percurso deve consul- 
tar o “site” do Maisfutebol. 

Nnno Gomos 
ainda no ginàsi 

Dotidos adeptos da 
Lazio qne espancaram 
cidadâo marroquino 
A policia italiana deteve quatro adeptos da Lâzio, 
équipa da Série A italiana de futebol, acusados de 
terem agredido um cidadâo marroquino de 31 
anos, Kay Abelam, que se encontra hospitalizado 
em estado muito grave. 
A agressâo ocorreu no passado domingo à noite, 
quando cinco adeptos - a policia ainda procura o 
quinto - violentos da Lâzio atacaram Abelam corn 
cacetes e bastôes de basebol, deixando-o grave- 
mente ferido. 
Os quatro detidos pertencem à claque conhecida 
como os "Irredutiveis", a mais agressiva da Lâzio, 
clube que através do seu vice-presidente, Michele 
Uva, jâ recusou qualquer implicaçâo corn o sucedi- 
do. 
Sobre os detidos incide a acusaçâo de tentativa de 
homicidio voluntârio, corn a agravante de compor- 
tamento racista. 
Segundo alguns "Irredutiveis" nâo implicados na 
agressâo, a mesma ter-se-â devido a um comentârio 
do marroquino sobre algumas mulheres que acom- 
panhavam os agressores. 

Nuno Gomes apenas fez 
trabalho de ginâsio recente- 
mente no Benfica, enquan- 
to a équipa treina, de novo 
corn Simâo integrado. Os 
«encarnados» voltaram a 
trabalhar à porta fechada 
para preparar a partida 
deste domingo corn o F.C. 
Porto. 
Além de Nuno Gomes, que 
récupéra de uma microrotu- 
ra na coxa direita, estive- 
ram ausentes Moreira, 
Tiago e Ednilson, depois de 
terem jogado pela selecçâo 
de sub-21, tal como Petit, na 
selecçâo A, e Fehér, ao 
serviço da Hungria. 

Fernando Couto 
pede "paciência" 
ao püblico portugnê 

O central Fernando Couto, "capitâo" da se- 
lecçâo portuguesa de futebol, pediu "paciên- 
cia" ao püblico português, explicando que a 
formaçâo das "quinas" atravessa um fase de 

renovaçâo, depois do Mundiar2002. 

SOfCt DE... 
n Problemas da pele 
n Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
CI Impotência 
CI Infertilidade 
CI Bronquite 
CI Gripe 
n Asma 
n Colite 
CI Obstipaçâo 
CI Diabetes 

n Tensào alta 
CI Indigestào 
CI Depressào 
n Artrite   
CI Dores de cabeça e 

enxaquecas 
a Lumbago 
CI Ciâtica 
H Entorses 
CI Pescoço tenso 
CI Tendinite 
CI Neuralgia Trigeminal 

Cristôvào Branco 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

CONSULTAS POR APONTAMENTO. Contacte: 

416-534-0937 

"É relativo dizer se gostamos mais de jogar em 
Portugal ou no estrangeiro, mas é verdade que, 
nesta fase, o püblico português nâo tem muita 
paciência. Estamos numa fase de transiçào e hâ que 
ter paciência para quem dirige e estâ em campo", 
afirmou Couto. 

O defesa da Lâzio de Roma compreende as 
reacçôes do püblico, face ao que se passou na 
Coreia do Sul, mas afirma que as mesmas nada 
contribuem para melhorar a situaçâo: "Assim, nâo 
estào a ajudar, nâo nos estâo a dar a mâo. 
Precisamos da ajuda de toda a gente". 

"A motivaçào existe... tem de existir. O grupo de 
trabalho tem de encontrar essa motivaçào, mesmo 
para jogar particulares, pois essa é a ünica possibil- 
idade que temos para nos manter a alto nivel", disse 
Fernando Couto, reconhecendo: "Por vezes, 
coisas nâo correm bem". 

as 

Segundo Fernando Couto, além de ganhar, é im- 
portante testar novas situaçôes: "E importante po- 
dermos testar, por exemplo, uma defesa corn très 
centrais em jogo. Temos jogadores para actuar nos 
dois sistemas e penso que o “mister” o estâ a fazer 
da melhor forma". 

Campeâo português voila a ter acesso directe 
na proxima época da Liga dos Gampeôes 
o campeâo português volta a ter acesso directo à 
fase regular da Liga dos Campeôes de futebol, 
sem ter de passar por qualquer pré-eliminatôria, 
informou a UEFA, ao revelar a distribuiçào de lu- 
gares para a prôxima época. 
Portugal, cotado no nono lugar do "ranking" das 
federaçôes europeias de futebol, volta assim à 
condiçào que jâ deteve e que esta época nâo se ve- 
rificou, corn o Sporting a ter que disputar a 3^ pré- 
eliminatôria, na quai foi eliminado pelo Inter. 
Na temporada de 2000/2001 o Boavista, campeâo, 
teve acesso directo - beneficiando do triunfo do 
Bayern de Munique na final da prova frente ao 
Valência - e o FC Porto, como segundo classifica- 
do, disputou a terceira pré-eliminatôria. 

Na época seguinte (2001/2002) a perda de pontos 
dos clubes portugueses "castigou-os" corn a perda 
de um lugar directo. 
Uma situaçâo que levou o Sporting (campeâo) e o 
Boavista (2° classificado) a terem de disputar as 
pré-eliminatôrias de acesso. Os "leôes" perderam 
corn os italianos, e o Boavista depois de passar a 
segunda pré-eliminatôria, foi eliminado na ter- 
ceira pelo Auxerre. 
Sporting e Boavista foram "canalizados" para a 
Taça UEFA - da quai os leôes jâ sairam - onde se 
encontra também o FC Porto (3° da ültima época) 
e na quai esteve o Leixôes (como finalista vencido 
da Taça), entretanto eliminado pelos gregos do 
PAOK. 
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Arsenal do Minho 5 - Athleacs of Bradford l 
A rapaziada do futebol joga até ter... pulmôes! 

Foi O que me foi dado observât no 
jogo de amadores entre as «Velhas- 
Guardas» do Arsenal do Minho e do 
Athletics de Bradford, no Brockton 
Stadium, por ocasiâo das comemo- 
raçôes do 16°. Aniversârio do Arsenal 
do Minho, em Toronto. 

Mais barriga menos barriga, mais dor 

muscular menos dor, mais devagar 
ou... devagarinho, todos eles procu- 
raram fazer o melhor possivel e o 
resto é conversa. E, alguns deles, 
ainda mostraram que souberam da 
poda alguns anos atrâs... 

O importante para os «Velhas- 
Guardas» é dar uns ponta-pés na chin- 

cha mesmo que nâo acertem no alvo 
mais desejado. Curiosamente, a ra- 
paziada do Arsenal do Minho acertou 
5 bolas na baliza dos Athletics e fa- 
Iharam duas grandes penalidades! 
Fizeram o mais dificil. A malta de 
Bradford, menos apetrechada naque- 
le jogo, mesmo assim la conseguiu o 
golito de honra. 

Estâo de parabéns, vencedores e ven- 
cidos, porque o importante é partici- 
pât e dar mais força aos mùsculos jâ a 
funcionarem corn menor capacidade. 

Força rapaziada da bola. A Taça que 
se lixe... 

JMC 

Suécia-Portugal 
Stromberg matou saudades 

Escôcia "entra" a 
perder mas bate 
Canada por 3-1 em 
particular 
A selecçâo escocesa de futebol venceu por 3-1 (Tl 
ao intervalo) a sua congénère canadiana, que en- 
trou praticamente a ganhar mas permitiu a recu- 
peraçâo dos anfitriôes, em jogo de carâcter particu- 
lar disputado em Edimburgo. 
O Canada inaugurou o marcador aos 09 minutos 
por intermédio de De Rosârio na marcaçâo de uma 
grande penalidade, mas os escoceses deram a volta 
ao resultado corn um "bis" de Crawford (lie 73) e 
um golo de Thompson (50). 

O sueco Glenn Stromberg, jogador que alinhou no 
Benfica no inicio da década de oitenta, esteve pré- 
sente no Ullevi Stadium em Gotemburgo, a dar o 
seu apoio à organizaçâo portuguesa do Euro’2004. 
"Muitos suecos jogaram em Portugal, quase todos 
no Benfica, mas talvez eu tenha sido o que mais 
gostou", afirmou o ex-internacional sueco, apôs tro- 
car algumas palavras corn os jogadores lusos Luis 
Figo e Fernando Couto. 

O médio que encantou o püblico da Luz nâo 
poupou elogios a Portugal: "Nâo conhecia Portugal 
quando lâ cheguei e o pais foi, para mim, uma 
grande surpresa. Cada vez que tenho oportu- 

nidade, regresso, como aconteceu na ultima se- 
mana". 
Glenn Stromberg, que, depuis de alinhar no 
Benfica, actuou em Itâlia, nomeadamente no 
Atalanta, falou também da técnica dos jogadores 
lusos; "Nâo hâ na Europa jogadores corn a técnica 
dos portugueses, quando cheguei tive grandes difi- 
culdades". 

Ao serviço do Benfica, Stromberg conquistou o 
campeonato nacional, uma Taça de Portugal e 
chegou à final da Taça UEFA, em 1982/83, um ano 
depuis de ter conquistado a mesma competiçâo, 
entâo ao serviço do IFK Gotemburgo. 

Figo manifesta descontentam 
e admite abandonar selecçâo 
o médio Luis Figo, a grande "es- 
trela" da selecçâo portuguesa de 
futebol, mostrou-se muito descon- 
tente corn o que se passa na se- 
lecçâo das "quinas" e deixou 
mesmo no ar a possibilidade de a 
abandonar. 
"Tenho o meu prestigio e se venho 
à selecçâo para o perder... prefiro 
nâo vir", afirmou, visivelmente in- 
satisfeito. Luis Figo, acrescentan- 
do: "Na vida tudo tem de ser equa- 
cionado. Gosto de estar présenté, 
de representar a selecçâo, mas as 
pessoas têm de ter palavra, quando 
falam e prometem; quando nâo 
têm...". 
O jogador do Real Madrid nâo es- 

pecificou as suas palavras, mas 
deixou bem claro que as coisas nâo 
estâo bem: "O grupo esta triste hâ 
muito tempo, nâo é de agora", 
frisou, pedindo resoluçôes: "Hâ 
questôes que têm de ser resolvidas, 
mas sào do foro intimo da se- 
lecçâo". 
"Vivemos uma fase de tranquili- 
dade, outra de euforia, outra de 
desilusâo e, agora, estamos numa 
de pouco tolerância, que é deriva- 
da dos maus resultados do 
Mundial’2002", afirmou o numéro 
sete da formaçâo nacional, que, 
quanto questionado sobre a sua 
presença no Euro’2004, fez uma 
grande pausa antes de dizer "penso 

que sim...". 
Luis Figo disse mesmo que s6 es- 
péra que as geraçôes futuras nâo 
tenham de passar pelo mesmo que 
ele; "Espero e luto para que os mais 
jovens possam ter um future me- 
lhor do que eu na selecçâo, para 
que tenham menos dificuldades e 
mais prazer". 

Os responsâveis nâo foram poupa- 
dos: "As decisôes que sâo tomadas 
têm de ser explicadas pelos respon- 
sâveis. Sâo por influências? por 
isto, ou aquilo?", "atirou" o jogador 
do Real Madrid, referindo- se, sem 
nomear, ao processo da escolha do 
novo seleccionador. 
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Agostinho Oliveira 
“con§lgo dar conta do rccado" à trente da selecçâo” 
O seleccionador português interino 
de futebol, Agostinho Oliveira, afir- 
mou sentir-se "capaz de dar conta do 
recado" e reafirmou a sua disposiçâo 
para continuar no cargo, cenario que 
ele prôprio deixou transparecer nào 
acreditar. 
Na véspera de concluir a sua missâo 
como interino, Oliveira mostrou-se vi- 
sivelmente insatisfeito com o facto de 
"todos" apontarem Manuel José como 
novo seleccionador nacional e de 
ainda nada Ihe terem dito oficial- 
mente. 
Segundo o treinador nacional, esta 
situaçâo esta a causar mal estar entre 
os jogadores: "Se dissesse que os jo- 
gadores nào estâo a ser afectados, es- 
tava a mentir. Entre nos hâ empatia e 
uma relaçâo forte, alicerçada no tra- 
balho". 
Em relaçâo as declaraçôes de Luis 

Figo, que se mostrou descontente 
corn a situaçâo e deixou mesmo no ar 
a possibilidade de abandonar a se- 
lecçào nacional, Agostinho Oliveira 
disse compreendê-las como "um 
desabafo. Nâo acredito que Luis Figo 
abandone a selecçào". 

FC Porto levanta suspensâo 
a Vitor Bai'a, mas multa-o 
A SAD do FC Porto acaba de levan- 
tar a suspensâo a Vitor Baia, pelo que 
o guarda-redes vai recomeçar 
oa treinos de grupo e estâ 
disponivel para o jogo corn o 
Benfica. 
Vitor Baia vai ser apenas 
castigado corn uma 
multa pecuniâria, mas 
vai poder retomar de 
imediato a sua activi- 
dade profissional. 

O atleta foi notificado a 25 
de Setembro sobre um pro- 
cesso disciplinar, "sem 
perda de remuneraçâo", 
motivado por "graves 
acontecimentos ocorridos 
no dia 22 de Setembro de 
2002, no Centro de 
Treinos e Formaçâo 

Desportiva Porto-Gaia". 

O clube revelou agora a sua de- 
cisâo: "Foi deliberado pelo 

Conselho de Admnistraçâo 
da FC Porto - Futebol, 

SAD procéder à apli- 
caçào de uma sançào 
pecuniâria ao atleta 
Vitor Baia, assim 
como levantar, corn 

efeitos imediatos, a sus- 
pensâo da sua actividade 

laboral". 

A polémica começou corn uma 
entrevista de Vitor Baia a um 
jornal desportivo, na quai o 
atleta manifestou o seu descon- 
tentamento por, num jogo, ter 
sido suplente de Nuno 
Espirito Santo. 

Vale e Azeuedo 

Info: 416-534-5497 

uma situaçâo que antecederâ a 
possibilidade de um julgamen- 
to. 

Neste processo, o primeiro de 
très entre Féher e o FC Porto, a 
aeçào é movida pelo jogador, 
que contesta o pedido de inde- 
mnizaçâo dos portistas pela sua 
formaçâo e promoçâo como jo- 
gador. Os outros processos cor- 
rem na Comissâo Arbitral 
Paritâria e na Liga. 

Féher, antigo jogador dos 
"dragôes" assinou esta época 
pelo Benfica, depois de ter pas- 
sade quase um ano sem jogar e 
ter sido colocado na équipa "B" 
dos portistas. 

A primeira audiência no 
Tribunal de Trabalho de Lisboa 
sobre um dos processos que 
opôe o avançado hüngaro 
Féher, do Benfica, ao FC Porto, 
sua antiga équipa, resultou 
naquilo que se esperava, o de- 

A.Portela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garc^ens, reparaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

banho 
fl. PORTtLfl OPtRECt-LUt OBSOLUTflIItlITt CRflTlS 

O "PERniT" PARA A COflSTRUÇÀO DA flOVA CARACEM 

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

sacordo entre as partes. 

A tentativa de conciliaçào, pro- 
posta pelo juiz, nào obteve re- 
sposta das partes e assim o pro- 
cesso vai prosseguir, tendo 
agora o FC Porto um prazo de 

10 dias para 
contestaçào. 

Depois dessa 
contestaçào 
o juiz deverâ 
marcar uma 
audiência 
preliminar 
para analis- 
ar os funda- 
mentos do 
processo. 

Dia 20 de Outubro 
no Ambiance Hall 

Leva a efeito 
um grandioso 

espectâculo corn almoço. 

Julgamento começa a 6 de 
o julgamento do "caso Euroârea", 
em que é arguido o ex-presidente do 
Benfica, Joâo Vale e Azevedo, tem i- 
nicio a 06 de Dezembro, no Tribunal 
de Monsanto, presidido pelo juiz 
Ricardo Cardoso, disse à Lusa fonte 
judicial. 
Ricardo Cardoso irâ acumular este 
processo corn o da Universidade 
Moderna, que decorre no mesmo tri- 
bunal. Por isso, as audiências do caso 
Euroârea decorrerào sempre à sexta- 
feira, o ünico dia da semana em que 
nào hâ julgamento da Moderna. 

rreestü s 

Martial Arts Sustem 

o processo, que foi entregue à 8“ 
vara, 2» secçâo, jâ tem marcada para 
13 de Dezembro a segunda audiên- 
cia. 
Além de Ricardo Cardoso, o colecti- 
vo integrarâ os juizes Jorge Raposo, 
que também integra o processo da 
Moderna, e Simôes de Almeida, ex- 
secretârio de Estado da Segurança 
Social actualmente colocado no 
Tribunal da Boa Flora. 
O Ministério Püblico é representado 
pelo procurador Antas de Almeida, 
o mesmo que acompanha o "caso 

Moderna". 
No caso Euroârea, 
relacionado corn a 
venda dos terrenos 

sul do Benfica, o ex-presidente do 
clube Joâo Vale e Azevedo é acusado 
por um crime de peculate (apropri- 
açâo indevida de dinheiro do clube), 
très crimes de branqueamento de 
capitais e très de falsificaçâo. 

Vale e Azevedo jâ se encontra em 
prisâo preventiva no âmbito do pro- 
cesso Ovchinnikov, julgado na Boa- 
Hora. Condenado a quatre anos e 
meio de prisâo, recorreu da sen- 
tença, o que tem efeitos suspensives 
sobre a aplicaçào da pena. 

O recurso estâ pendente no Tribunal 
da Relaçâo de Lisboa, que deliberarâ 
a 22 de Outubro. 

Féher e FC Porto sem acordo 
no Tribunal de Trabalho 
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Paulo Futre e Jesus Gil de candeias avessas 
O director desportivo do Atlético de 
Madrid, o português Paulo Futre, e o 
proprietârio do clube, Jesus Gil y Gil, 
protagonizaram terça-feira uma acalo- 
rada discussâo aos microfones do pro- 
grama "Intermédio" na Radio Marca. 

Apôs o complicado "defeso" dos "col- 
choneros", marcado por uma série de 
contrataçôes falhadas, entre as quais a 
do médio argentino Kily Gonzalez, as 
relaçôes entre Futre e Jesus Gil dete- 
rioram-se de forma évidente. 

Futre foi aos estüdios da Radio Marca 
para responder às recentes acusaçôes 
de Gil, segundo as quais o director 
desportivo nâo teria concordado corn 

as contrataçôes de très novos reforços: 
Jorge Larena, Esteban Suarez e Luis 
Garcia. 

Gil nâo esteve présente inicialmente 
nos estüdios e foi a prôpria produçào 
do programa que tomou a iniciativa 
de telefonar ao présidente do Atlético 
de Madrid, convidando-o a comentar 
as declaraçôes de Futre. 

"As coisas que você disse feriram-me 
porque eu mato-me por este clube", 
afirmou o antigo internacional por- 
tuguês, que também representou o 
clube madrileno, entre 1987 a 1993, e 
que agora é responsâvel pela area de 
contrataçôes do Atlético. 

No seu estilo habituai, Gil nâo deixou 
passar em branco as palavras de Futre 
e replicou acusando o seu director des- 
portivo de exagerar nas criticas. 

"Nâo vamos exagerar as coisas. Estou 
farto disto. Estou farto das piadas, jâ 
chega de exagerar as coisas e estou 
farto de usar as medalhas que outras 
pessoas deviam usar", contrapôs Gil. 

Acto continuo, prosseguiram as 
acusaçôes, em torn moderadamente 
exaltado, corn a discussâo a centrar-se 
ainda sobre as falhadas contrataçôes 
dos argentinos Kily Gonzalez, Ariel 
Ibagaza e Juan Romam Riquelme, 
também durante o defeso. 

Suécia •i’ Portugal 
A selecçâo portuguesa de futebol 
voltou ontem a dar uma excelente ima- 
gem no exterior, ao conseguir um 
vitôria "à inglesa" por 3-2 frente à 
Suécia, depois de ter estado a perder 
por 2-0, no Ullevi Stadium, em 
Gotemburgo. 
Depois da pâlida imagem deixada 
sâbado passado frente à Tunisia (1-1), 
Portugal chegou aos 24 minutos corn 
dois tentos de desvantagem, mas 
nunca se deixou abater e acabou por 
empatar o encontro, corn tentos de 
Sérgio Conceiçâo (35 minutos, de 
grande penalidade) e Romeu (54). 
Quando o final de aproximava, Rui 
Costa, entrado apenas aos 80 minutos, 
marcou um golo de "bandeira", que 
permitiu a Portugal concretizar a revi- 
ravolta e reviver a memorâvel actuaçâo 
no Euro’2000 frente â Inglaterra (0-2 
para 3-2, em Eindhoven, a 12 de 
Junho). 
Corn muitas "estrelas" (Luis Figo, Rui 
Costa e Pauleta) no banco, a formaçâo 
lusa cometeu erros defensivos, que cus- 
taram os golos de Pettersson (07 minu- 
tos) e Allbôck (24), sô que compensou 
isso corn um bom trabalho colectivo e 
algumas excelentes prestaçôes indivi- 
duais. 
O extremo portista Capucho, que saiu 
ao intervalo, foi o "rei" da primeira 

metade, Sérgio Conceiçâo (autor do 
seu 12° golo na selecçâo, em 48 jogos) 
esteve sempre muito bem, como "falso" 
lateral direito, Romeu trabalhou 
muito, tendo como prémio o golo da 
igualdade, e Rui Costa fez muito (22° 
na selecçâo "AA") em pouco tempo A 
"era" de Agostinho Oliveira chegou, 
assim, previsivelmente ao final da me- 
Ihor forma, isto porque parece certa a 
sua saida... 
outros valores e decisôes ("por influên- 
cias? por isto, ou aquilo", parafrasean- 
do Luis Figo) se sobrepôe. 
A selecçâo portuguesa de futebol en- 
trou em campo corn sete alteraçôes em 
relaçâo ao jogo de sâbado corn a 
Tunisia (1-1 no Restelo). 
Assim, Portugal, que mudou de "4-3-3" 
para "3-4-3", apresentou- se corn Quim 
na baliza, très centrais (Fernando 
Couto, Fernando Meira e Beto), dois 
laterais ofensivos (Sérgio Conceiçâo e 
Rui Jorge), um "trinco" (Petit), um 
médio solto (Hugo Viana) e dois ex- 
tremos (Capucho e Marco Ferreira) no 
apoio a Romeu. 
Por seu lado, a Suécia começou em "3- 
5-2", corn Mellberg, Michael Svensson 
e Jakobsson à frente de Isaksson, um 
meio-campo corn Alexandersson, 
Anders Svensson, Linderoth, 
Kôllstr^m e Jonson, e dois pontas-de- 

lança (Allbôck e Pettersson). 
O embate começou praticamente corn 
o primeiro remate da formaçâo lusa; 
corn poucos segundos, Capucho 
roubou a bola, passou a Romeu e este 
atirou fraco, mas ganhou um canto, na 
sequência do quai Sérgio Conceiçâo 
obrigou Isaksson a uma defesa aperta- 
da. 
Aos cinco minutos, a Suécia respondeu 
corn um "tiro" de Jorgen Pettersson, 
que, aos sete, inaugurou o marcador, 
através de remate colocado ainda de 
fora da ârea. 
O golo nâo alterou, porém, a toada de 
equilibrio, corn as oportunidades a 
repartirem-se: aos 16 minutos, a Suécia 
voltou a ameaçar, corn um forte pon- 
tapé de Kôllstrom detido superior- 
mente por Quim, e, aos 22, Petit atirou 
a rasar o poste direito. 
A Suécia era, porém, mais perigosa e, 
aos 24 minutos, aumentou a vantagem, 
agora por Allbôck, que se limitou a en- 
costar para o fundo das redes, apôs de- 
fesa incompleta de Quim a remate de 
Pettersson, isto na sequência de uma 
combinaçâo entre Alexandersson e 
Anders Svensson... corn a defesa lusa a 
"dormir". 
Corn Capucho a trabalhar bem na di- 
reita, Portugal começou a criar mais 
perigo e, depois de duas tentativas 

Apesar das posiçôes divergentes, nâo 
é de esperar que Gil opte pelo afasta- 
mento de Paulo Futre, que tem ainda 
um contrato vâlido por très anos. 

O mau estar entre os dois respon- 
sâveis soma-se ao momento menos 
bom do Atlético de Madrid, que este 
ano regressou ao primeiro escalâo do 
futebol espanhol. Corn cinco jornadas 
disputadas, os "colchoneros" somam 
seis pontos e seguem na IH posiçâo 
da Liga espanhola. 

No seu ultimo compromisso, 
Atlético de Madrid sofreu uma pesa- 
da derrota em Malaga, por 3-1, e viu 
très jogadores serem expulsos. 

frustradas - passes para Romeu -, o 
portista cedeu atrasado pàra Marco 
Ferreira, que se "atirou para a piscina", 
enganando bem o ârbitro, levado a 
assinalar grande penalidade, que 
Sérgio Conceiçâo transformou (35 minu- 
tos). 
Para a segunda metade, Agostinho 
Oliveira trocou Rui Jorge, Petit e 
Capucho (o melhor da primeira 
metade) por Nuno Valente, Jorge Silva 
e Boa Morte e Portugal entrou a domi- 
nar, instalando-se nas imediaçôes da 
ârea da formaçâo escandinava. 
Aos 51 minutos, Romeu esteve perto 
do golo depois de uma combinaçâo 
entre Jorge Silva e Sérgio Conceiçâo, 
que redundou num livre indirecto 
perto da linha fatal, apôs um atraso 
para as mâos de Dick Last... o jogador 
do Inter atirou contra a "muralha" 
sueca. 

A selecçâo lusa nâo demorou, porém, 
muito tempo a restabelecer a igual- 
dade: aos 54 minutos, Nuno Valente fez 
um centro, que saiu remate, o guarda- 
redes sueco defendeu como pôde e, na 
recarga, Romeu limitou-se a encostar 
de cabeça, correndo "furiosamente" 
para o banco luso para abraçar 
Agostinho Oliveira... visivelmente emo- 
cionado. 

Warriors Martial Arts 
Escola portuguesa de Artes Marciais coin 

varias vitorias no Canadian National Golden 
Belt, em Toronto. 

A escola portuguesa de Artes 
Marciais mais antiga da comunidade 
-Warriors Martial Arts-, concorreu 
corn 7 atletas no jâ famoso Torneio de 
Cintos de Ouro do Sul do Ontario, 
tendo conseguido o 1°. lugar em todas 
as 12 divisôes (quebra de madeira e 
luta em grupo). 
De parabéns o Mestre Norman Shore 
vencedor da finalissima, que partiu 
espectacularmente 25 tâbuas. Além 
de Mestre Shore, combateram tam- 

bém e ganharam os instrutores 
Brandon Carreira, Nancy Miranda, 
Elvis Paulino e Joe Shlesinger. Os es- 
tudantes que competiram e sairam 
vencedores nos «Golden Belts» foram 
Fernando Lamelas, Domingos Labâo 
e Xavier Costa. 

A Academia estâ de parabéns. 

Para outras informaçôes: 
416 5164)754. 
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Para qua lado vai a Superliga pander P 

Também neste dia, sem transmissào 
televisiva, as lOhOO, teremos o jogo 
Varzim-Gil Vicente; às 10h30, o 
Académica-Beira Mar (em Tabua) e, 
à mesma bora, o V. Setübal-U. Leiria, 
e o Moreirense-Nacional da Madeira. 

No dia anterior, Sabado, Sp. Braga e 
o Boavista, encontram-se no 1° de 
Maio, às 15h00 e, o jogo entre ilhéus, 
Santa Clara-Maritimo, ao meio-dia. 

O jogo P. Ferreira-Guimaraes, terâ 
lugar segunda-feira, dia 21, às 16h30, 
com transmissào directa na SporTV. 
Vamos a ver em que é que tudo isto 

Para começar, nas Antas, o «risquissi- 
mo» FC Porto-Benfica, com transmis- 
sào na RTPi, às 14h00. Nas Antas, 
naturalmente mandam os da casa 
mas... nunca fiando. Neste mesmo 
dia, para amenizar as coisas, às 
16h00, o tradicional de Lisboa, 
Sporting-Belenenses, que sera trans- 
mitido na SporTV. Risco? Entre estes 
«lisboetas» nunca se sabe muito bem 
o que vai acontecer. 

dâ. Tudo azul ou mudanças de cor? 
De onde menos se espera... sai o coe- 
Iho da toca. . 

JMC 

Depois do interrègne para os jogos de 
preparaçâo da Selecçâo de Portugal, corn vista 
ao Europeu2004, vamos de novo para o sofri- 

mento semanal da SuperLiga, corn alguns 
jogos de risco. 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

* O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa 

Pam todos os sens eventos ou ocasiôes especi- 

ais, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cervda da comunidade 

^Isbei^i 

PBOHD SPONSOR Of INTUNATIOHU SOCCER 


