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sem vertebras 

Desta vez tive uma sorte dos diabos. 
Nos dois dias que estive em Lisboa, escutei durante 
muitas boras as estaçôes de radio Cidade, Mega 
FM, Rmais, RFM, Orbital e Comercial. Os carros 
alugados vêm com as estaçôes jâ sintonizadas para 
as mais interesantes e... nada a fazer! 
Ouvi müsica inglesa a "dar com um pau", até en- 
joar. 
Jâ em desespero, com vontade de partir o radio 
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em mil cantigas portuguesas, la ouvi uma quadra 
em português numa voz desconhecida. Azar. Era 
um amincio. Mesmo amincio, jâ deu algum alen- 
to para continuar. E ainda bem que o fiz. Na 
Orbital, rodaram os Santa Maria numa cantiga 
50% em inglês e o restante em português. Que 
sensaçâo maravilhosa. No dia seguinte, a râdio 
cidade enviou para o ar uma cantiga do Luis 
Represas, acompanhado de um artista cubano. 

portanto, 50% em português e os restantes 50% 
em espanhol. Pouco? 
Foi uma maravilha, uma sorte das antigas. Hâ 
anos que nâo ouvia uma cantiga portuguesa na 
râdio em Portugal. Desta feita, ouvi duas meias 
em português, o que dâ o total de uma cantiga. 
Uf, julguei que nâo havia müsica portuguesa em 
Portugal! 

JMC 

com os leitores 

Tu ca tu là 

Ola., ola, bons amigos! 

Pronto!, como dizem por lâ, jâ câ estamos prontos 
para o que der e vier, apos uma curta estada em 
Portugal. 
O tempo -enquanto por lâ andâmos- estava uma 
maravilha, quer no Continente (centro/sul), quer na 
Madeira, numa mediania optima de 21 graus centi- 
grados. Que tal? 
As nove boras da manhâ, apos o cafezinho da 
ordem no magnifico Royal Savoy, ligado por 
cordâo-umbilical ao luxuoso Savoy que todos co- 
nhecem, dei um passeio para desentorpecer os mûs- 
culos até à beira-mar, atravessando as belissimas e 
ûnicas piscinas (as mais fotografadas da Madeira) 
e... jâ lâ vi uma boa düzia de casais a nadar! Uns nas 
piscinas, outros no mar calmo e esverdeado. Que 
inveja senti naquele momento pois, em pouco mais 
de meia-hora tinha que estar nas reuniôes de tra- 
balho do Conselho das Comunidades Madeirenses. 
Paciência, que é muito bom para a vista... 
E, mal aqui cheguei, pimpa!, uma série valente de 
coisas para desenrascar. Comecei por uma ponta e 
seja o que Deus quiser. 

O conhecido Manuel Eleutério Serpa, Présidente 
da Comissao Politica do CDS/PP da Ilha do Pico, 
Présidente da Associaçâo de Pescadores da Ilha do 
Pico e Présidente do Prainha Futebol Clube, en- 
contra-se no Québeque, em reuniôes com grupos 
de comerciantes Luso-Canadianos. 
Manuel Serpa pretende completar processes de in- 
tercâmbîo entre os Açores e Canadâ, importantes 
para os dois paises. 
Este politico e homem de négociés da Ilha do Pico 

> visitarâ Toronto nos prôximos dias. Bem vindo. 

Terminou o Verâo para tristeza dos nossos amigos 
da Sociedade de Déficientes Fisicos Portugueses. E 
que, corn o autocarro novo, entregue no 10 de 
Junho de 2001, por generosa iniciativa de Antonio 
Dionisio/Local 183, que soube dar realidade ao 
sonho do (d)eficiente Antonio Fraga. Assim, re- 
cebemos da Sociedade dos Déficientes Portugueses 
do Ontârio, uma carta de agradecimento ao 
Antonio Dionisio, ao auxiliar Joâo Gonçalves, ao 

Victor Ferreira, condutor do autocarro, e à 
Comunidade em gérai que tanto contribuiu. No au- 
tocarro, visitaram pela primeira vez o African Lion 
Safari, St. Jacobs Village, Niagara Falls, Niagara-on- 
the-Lake, Botanical Gardens, Ottawa, e partici- 
param num memorâvel BBQ oferecido pela Local 
183, no Training Center, entre outros, cimentando 
a sua jâ boa e necessâria amizade. 
Os membros da Sociedade dos Déficientes 
Portugueses do Ontârio agradecem a todos do 
fundo do coraçâo. 

O PSD de Toronto realiza um Jantar de Convivio, 
Sâbado, dia 2 de Novembro, corn a presença dos 
convidados, Dra. Manuela Aguiar-Deputada à 
Assembleia da Repüblica, e do Dr. Vitor Cruz, 
Deputado e Présidente do PSD Açores. 
Um convivio entre dois parlamentares que apoiam 
a emigraçâo e a diâspora. Este encontre de Sâbado, 
dia 2, terâ lugar na Casa dos Açores de Toronto. 
Para réservas e informaçôes, contactem pelos tele- 
fones: 
416 603-2900, ou 3154598, ou 418-8985. 
As nossas boas vindas aos Deputados, Dra. 
Manuela Aguiar e Dr. Vitor Cruz. 

Os Amigos de Rabo de Peixe do Ontârio vâo come- 
morar o IV Aniversârio, festa que terâ lugar no 
Ukrainian Hall Cultural Centre, na Christie e Bloor, 
em Toronto. Os Amigos de Rabo de Peixe terâo a par- 
ticipaçâo amiga do artista rabopeixense José Nazârio 
(USA), müsica para dançar corn os Mexe-Mexe e o di- 
vertido folclore do "Bailinho de Rabo de Peixe". 
Para informaçôes e réservas, contactem a activa prési- 
dente Fâtima Pinheiro: 416 536-3364. 

A conhecida Associaçâo Cultural e Humanitâria da 
Atalaia -Atalaia/Lourinhâ-, no Canadâ, realiza o seu 
Jantar Anual de Angariaçâo de Fundos, Sâbado, dia 
23 de Novembro, no Dundas Banquet Place, corn ini- 
cio às 19h00. 
Os fundos conseguidos serâo para o Lar da Terceira 
Idade. 
O baile serâ abrilhantado pelo conjunto Português 
Suave e a animaçâo corn o Ritmo Jovem do Peniche 
C. Centre. 
Informaçôes e réservas corn o Tony; 416 658-5188, ou 
Nelson; 652-8513, ou Armando: 763-2839, ou Luisa; 
653-0991. 

Sâbado, dia 2 de Novembro, nâo faltem ao Sâo 
Martinho, no Vasco da Gama Cultural Centre, em 
Brampton, com um jantar servido por Catita’s 
Catering. O jantar terâ inicio às 18h30. Nesta 
saborosa noite de Sâo Martinho, em Brampton, actua 
o famoso duo sertanejo Valber e Vanille. Informaçôes 
e réservas: 905 840-6561. 

A Associaçâo Luso-Canadiana dos Romeiros de Sâo 
Miguel, em Toronto, realiza um Convivio Familiar, no 
Domingo, dia 3, no Ambiance Banquet Hall, corn ini- 
cio às 13h00. 
Um almoço-convivio onde poderâo escutar Humberto 
Silva, Daniel Carvalho, os artistas da Caravana 
Açores e cantigas ao desafio corn Vasco Aguiar e José 
Fernandes. Informaçôes por intermédio de Antonio 
Tabico: 416 533-5485. 
Divirtam-se. 

O tempo jâ começa a fazer caretas. 
Por isso, o melhor é dar um salto ao seu clube favorito 
e passar um bom bocado. 
Até lâ, um abraço. 

JMC 
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DESTAQUE 

LISBOA: A designer de moda, Fâtima Lopes, célébra o final do seu 
desfile, durante a "Moda Lisboa 

Sicilia: 

Sismo na Sicilia faz mais 
de mil desalojados 
Um sismo que abàlou, esta terça- câo mais activa da Europa, o 
feira, a règiâo de Santa Venerina, Etna, centenas de casas ficaram 
situada no lado esquerdo do vul- danificadas e tiveram de ser 
câo Etna, na Sicilia, deixou mais evaçuadas, 
de mil pessoas desalojadas. A O Etna entrou em erupçâo no 
regiâo tinha sido jà afectada por domingo passado e a lava expeli- 
incêndios provocados pela da causou vârios incêndios nas 
erupçâo do Etna. florestas da regiâo, corn cerca de 
O sismo atingiu 4,3 na escala de 6600 habitantes, que tiveram de 
Richter, dîvulgou o Instîtuto ser combatidos corn a ajuda de 
Nacional Italiano de Geofisica e aviôes. 
Vulcanologia (INGV). Apesar das casas e florestas dani- 
Na regiâo de Santa Venerina, ficadas, ninguém ficou ferido é o 
que jâ se encontrava ameaçada INGV estâ optimista em relaçâo 
pela entradâ em erupçâo do vul- ao Etna. 

Brasil: 

Desemprego atingia 1,8 milliôes de 
pessoas em Setembro em Sâo Paulo 
A taxa de desemprego na Regiâo 
Metropolitana de Sâo Paulo aumen- 
tou em Setembro pelo segundo mês 
consecutivo, subindo de 18,3 para 
18,9 por cento da Populaçâo 
Economicamente Activa (PEA). 
Segundo o relatôrio mensal conjunto 
do Departamento Intersindical de 
Estatistica e Estudos Socio-econômi- 
cos (Dieese) e da Fundaçào Sistema 
Estadual de Anâlise de Dados 
(Seade), agora divulgado, a incorpo- 
raçâo de 24 mil pessoas no mercado 
de trabalho, associada ao corte de 37 
mil ocupaçôes, resultou em Setembro 
no aumento do numéro de desempre- 
gados em 61 mil pessoas. 
O contingente de desempregados foi 
estimado no periodo em 1.797.000 
pessoas na Regiâo Metropolitana de 
Sâo Paulo, de acordo corn o docu- 
mente. 
O director técnico do Dieese, Sérgio 
Mendonça, comentou que a oscilaçâo 

negativa registada em Setembro nâo é 
normal para este periodo do ano, 
quando a economia deveria estar 
"mais aquecida" corn a proximidade 
do Natal. 
No mês passado, o aumento do de- 
semprego foi provocado tanto pelo 
numéro de demissôes como pela 
maior procura de trabalho no perio- 
do. 
"O problema é que, quando o chefe 
de domicilio esta desempregado, a 
mulher e os filhos passam a procurar 
emprego, pressionando para cima a 
taxa de desemprego", salientou Sérgio 
Mendonça, adiantando prever que a 
taxa de desemprego em 2002 deverâ 
ser a segunda pior desde 198,5. 
Segundo o mesmo responsâvel, a taxa 
média deste ano deverâ situar-se entre 
os 19,3 por cento de 1999 e os 18,2 
por cento de 1998. 
Em 2000 e 2001, a taxa de desem- 
prego foi de 17,6 por cento. 

Guarda: 

Sampalo defende 
planeamento oiçamental 

O présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, defendeu a necessidade de 
um planeamento a médio prazo em 
matéria orçamental, apelando às forças 
politicas e sociais para que se entendam 
em matérias fundamentals para o de- 
senvolvimento do pais. 
"Os deputados votaram e eu pro- 
mulguei uma lei de estabilidade orça- 
mental, que diz que tem de haver uma 
visâo plurianual dos mecanismos, das 
receitas e das despesas", sublinhou. 
Para Jorge Sampaio, nâo faz sentido 
continuar a falar das contas em termos 
anuais, sugerindo como exemplo uma 
estratégia a très anos. 
O présidente da RepùbliCa falava em 
Pinhel, Guarda, no âmbito da presidên- 
cia aberta que realiza ao distrito. 
Sô uma estratégia a prazo, disse, permi- 
tirâ "corrigir duradouramente os dese- 
quilibrios no desenvolvimento, e para 
que as contas püblicas e as contas exter- 
nas dêem a folga possivel para poder- 
mos dedicar corn força ao desenvolvi- 
mento". 
O chefe de Estado considerou "uma ex- 
igêneia nacional" que as forças politicas 
e sociais encontrem convergêneias que 
permitam viabilizar o desenvolvimento 

econômico do pais. 
O facto de Portugal estar inseridô na 
Uniâo Europeia é mais um factor que 
exige a "convergêneia entre as forças so- 
ciais e politicas" para "acertar uma es- 
tratégia de desenvolvimento". 
A "grande aposta", acrescentou, deve ser 
investir na educaçâo, na qualificaçâo e 
na formaçâo dos cidadâos para ter no 
futuro mào-de- obra mais preparada. 
Jorge Sampaio reconheceu a dificul- 
dade de conciliar o equilibrio das contas 
püblicas corn a necessidade de mais in- 
vestimento, frisando que essa é mais 
uma razâo para as forças politicas 
apostarem numa convergêneia quanto 
ao modelo de desenvolvimento. 

HflU 
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"Apresentar obra e dizer sempre a verdade" 
Regra de ouro do Présidente da Regiao Autonoma da Madeira, Dr. Alberto JoâoJardim. 

O Présidente da Regiao Autonoma da 
Madeira, o carismatico Dr. Alberto 
Joao Jardim é um homem frontal, co- 
nhecedor da vida e dos homens, lider 
natural e aceite por companheiros e ad- 
versarios. 
A frente dos destinos da Madeira e do 
PSD-Madeira, Alberto Joao Jardim, 
tern feito uma obra admiravel. Quern 
conheceu a Madeira e passa la agora, 
fica abismado, com tanta via-râpida, 
pontes e tùneis, sem que o verde e as flo- 
res tenham desaparecido. 
A Ilha continua "do Jardim e um 
Jardim". 

No ultimo Conselho das Comunidades, 
no Funchal, tivémos o prazer de 
"roubar-lhe" uns breves minutes para 
registar a actualidade madeirense e na- 
cional, e do convite para estar em 
Toronto para participar nas comemo- 
raçôes dos 50 anos oficiais da 
Comunidade Portuguesa no Canadâ. 

JMC - “Estâmes diferentes e confi- 
antes” foi uma das frases que foram pro- 
feridas. Acredita nela? 
Alberto Joao Jardim - Obviamente que 
sim. O mundo evoluiu muito, o pais 
também, a regiao cresceu a um ritmo 

O Canselheiro dos LÜA^JohH 

Faria à sua mulher em convfyto 

com 0 grnpo de poltcias de 

Massachusseti que visitaram a 

Madeira. Ficdram encantados. 

Party Pepperoni 

O Deputado Gonçah Nuno dos 

Santos, 0 Bispo do Funchal e a Dra. 

Maria Joâo dando as boas vindas ao 

Dr. Alberto Jodo Jardim no Centro das 

Comunidades Madeirenses. 

maior do que o pais. Se estivessemos na 
mesma é que nâo estava confiante, ou 
seja, nâo tinhamos sido capaz de mudar 
para melhor. Como o conseguimos, 
continuâmes confiantes que a mudança 
vai prosseguir. 
JMC - O Senhor ainda mais do que 
ninguém... 
A. J. J. - O meu tempo esta a esgotar. 
Agora é a altura de pensar no future. 
Eu jâ vou no sétimo mandate e, portan- 
te, hâ que fazer uma equaçâo muito 
séria do tempo future e das respon- 
sabilidades quer a nivel de governo, 
quer a nivel partidârio. 
JMC - Esta reuniâo anual corn os dele- 
gados das comunidades madeirenses 
tem sempre um momento de polémica. 
Quai a razâo para esta ocorrência? 
A. J. J. - A polémica é organizada pelo 
Diârio de Noticias da Madeira que é 
propriedade de um grupo inglês. A 25 
de Abril de 1974 e do movimento co- 
munista dai decorrente, foram na- 
cionalizados bens, mas nâo de cidadàos 
e'strangeiros. Estes individuos ingleses 
da Madeira coloram-se ao partido co- 

munista primeiro, pondo o Diârio ao 
seu serviço gratos por nâo terem sido 
nacionalizados. Sucedeu que eu estava 
do outre lado da barreira, como direc- 
tor do outre jornal diârio e a partir dai 
nunca mais se entendeu. Depois corn a 
lei da colonia que introduziu uma re- 
forma agrâria, corn as mudanças na 
nossa economia que trouxe investidores 
tâo ou até mais poderosos do que os que 
câ estavam, gerou-se um ambiente que 
fez corn que eles deixassem de mandar 
na Madeira. Como retaliaçâo, esses in- 
gleses - colonizadores e donos da 
Madeira - aliaram-se a forças marxistas 
e corn o Diârio fazem uma oposiçâo 
efectivamente quotidiana ao meu gov- 
erno. Nâo me aquece, nem arrefece 
porque ao longo dos anos fomos 
ganhando tudo o que havia para 
ganhar. Simplesmente, também 
nesta questâo do Conselho das 
Comunidades, gostariam que fosse 
mais uma organizaçâo de desordem 
do que uma coisa séria que se reùne 
todos os anos para analisar situa- 
çôes muito sérias por pessoas eleitas 

O Dr. Alberto JoâoJardim, 

omando café na companhia do 

Bispo do Funchal, D. Teodoro, o 

Secretârio Regional, Dr. Brazào 

de Castro e o ConseUieiro do 

Canadâ. 

José Patricio Caires 
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Angelo Martins 
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Jà recebi quer o convite da. comissào orgaxüzadora, quer o seu parecer para estar présente. 
Eu vou fazer todo o possivel para me poder deslocar a Toronto. Ainda nâo conûrmei porque 

estou à espera de organizar a agenda para o prôxbno ano que é um bocado 
complicado, mas em principio procurarei ir. 

pelo prôprio congresso aqui na 
Madeira. Nâo é o governo que as 
nomeia. Isto é feito de maneira a que 
esse Diârio que tem as pontas de lança 
esquerdistas em varias comunidades 
queira fazer também a pretexto disto, 
uma guerra. No entanto, a guerra nâo 
é corn as comunidades, mas corn o 
Governo Regional e nos câ estamos 
para ela. 
JMC - No proximo ano a comunidade 
portuguesa do Canada célébra os 50 
anos de imigraçâo oficial. O Senhor 
Présidente esteve présente na comemo- 
raçào dos 25 anos. Poderemos contar 
consigo para as bodas de ouro? 
A J. J. - Jâ recebi quer o convite da 
comissào organizadora, quer o seu pare- 
cer para estar présente. Eu vou fazer 
todo o possivel para me poder deslocar 
a Toronto. Ainda nâo confirme! porque 
estou à espera de organizar a agenda 
para o proximo ano que é um bocado 
complicado, mas em principio procu- 
rarei ir. 
JMC - Mensagem para os madeirenses 
em particular e portugueses em gérai? 
A J. J. - Para os portugueses, gostaria 
de dizer' que as dificuldades que se 
atravessam neste momento nâo estào sô 
no continente norte-americano, sâo par- 
ticularmente no continente europeu 
que ainda tem um economia mais débil 

que o Canada e os Estados Unidos, mas 
que estamos a fazer todo o possivel para 
que em democracia as coisas sejam re- 
solvidas. Criou-se um espirito de fa- 
cilitismo em que o Estado podia resolver 
tudo. Agora que as economias estâo no 
estado em estâo, chegou-se â conclusâo 
que se viveu durante anos em ilusôes e 
mentiras. Quando chega a hora da ver- 
dade, nem toda a gente gosta, mas 
paciência! Esta é a hora da verdade. 

JMC - Até Toronto. 
A J. J. - Até là. 

Nâo é fâcil dialogar corn o Dr. Alberto 
Joâo Jardim. A sua vida agitada, de tra- 
balho constante, faz dele um autêntico 
vai-vem, por vezes sem tempo para ele 
prôprio. 
Este breve apontamento aconteceu 
apôs uma missa na Capela do Centro 
das Comunidades Madeirenses e a ulti- 

ma reuniâo do Conselho das 
Comunidade. 
Enquanto saboreava um café quentinho 
e dava um "dedo de conversa" corn os 
muitos que lhe desejavam dirigir-lhe a 
palavra. E assim a vida de um lider. 
Estar em todas e corn todos, corn um 
sorriso e palavras de simpatia e incita- 
mento. Mesmo que dores ou incertezas 
lhe povoem a mente. 

JMC/Ana Fernandes 

O Dr. Miguel de Sousa, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, dâ as boas vindas ao Présidente do Governo Regional, 
Dr. Alberto Jardim e, a seguir, no discurso de boas vindas aos Conselheiros das Comunidades madeirenses. “Estamos diferentes e confiantes”, 

salientou Miguel de Sousa. 

Canada’s Permanent 
Resident Card 

For information or appiication kits: 
a 1 800 255-4541 

TTY/TDD: 1 888 576-8502 

O 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 wili 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 for 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 appiication 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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Festival de Folclore na Casa das Beiras 
Lamentavelmente nâo tivemos 
oportunidade de apreciar o Festival 
de Folclore que teve lugar na Casa 
das Beiras, no passado dia 26 de 
Outubro. 
Uma iniciativa a todos os titulos lou- 
vavel e que merece ter continuidade 

e apoio. 
Actuaram nessa noite memoravel, os 
Ranchos Folcloricos, Académico de 
Viseu (Casa das Beiras), As 
Tricanas, Associaçâo Migrante de 
Barcelos, Nazaré, Casa do Alentejo e 
Casa da Madeira. Um belissimo en- 

contre de culturas de um pequeno 
pais mas de uma grandeza cultural 
sem limites. E a cultura -tal como o 
Povo-, é quem mais... ordena! 
Parabéns aos organizadores, aos res- 
ponsâveis e ensaiadores dos ranchos 
e às dezenas de elementos, masculi- 

nos e féminines, que se dedicam ao 
folclore, dançando-o, cantando-o, 
tocando-o e expandindo-o. 
Uma medalha de mérite para 
todos! 

JMC 

wià 
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 
TODO 0 PORTUGAl 
RECEBENOO AT! 2 DE NOVEMBRO 

Eco AÇOR VlAUENS 
- CwmiDciin un Cfl - EXCURSAO AO SANTO CRISTO E PAITMA 

- VlAGENS PARA PORTOGAL 

- OUTROS OESTINOS 

ESPECIAIS DA SEMANA 
CUBA 

Tudo incluido desde $450°° + Tax 
-por 7 noites 

Sô aviâo *197.“H- Tax 
-por 7 noites 

()ntario Registration number 0422^)761 

Ao serviço da comunidade 

Piano da orla costeira de Portugal 
val custar 150 mllhôes 
O ministre das Cidades, Ordenamento costeira portuguesa que prevê investi- 
do Territôrio e Ambiente, Isaltino mentos na ordem dos 150 milhôes de 
Morais, anunciou à imprensa na terça- euros e arranca jâ em 2003. 
feira, em Gaia, a implementaçâo de um O programa prevê «demoliçôes 
programa de intervençâo na orla maciças» na ria Formosa que para 

Isaltino Morais é o «exemple mais es- 
candaloso». Afirmou ainda que as 
zonas da Costa da Caparka, Aveiro e 
Esposende também vâo estar 
abrangidas peio piano do Governo. 

Durante a visita ao concelhô de Gaia, 
Isaltino afirmou à comunicaçâo so- 
cial que a requalificaçâo da orla 
costeira nâo passa apenas pelas de- 
moliçôes mas também pela renatu- 
ralizaçâo de zonas dunarea bem 
çomo pela deposiçâo de areia nas 
praias. O programa visa também a 
construçâo de esporôes bem como a 
realizaçâo de ohras de manutençào 
nos jâ existentes. 

6 DIAS POR SEMANA DAS 10AM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
- Na Winston Churchill a sul da ^EW - „ 

|olm B«B 
Aceitiamos encomendas, 
com aspeciais hodos oa dias: 
Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espetïo, 
salades e muit;a mais. 

905-829-8395 
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BOLOS PARA TODAS AS OCASIÔES 

PÀO SEMPRE FIŒSCO 

DIARIAMENTE QUEUOS PORTUGUESES DE 

TODAS AS QUALroADES 

CHOURIçOS, MORCELAS E 

CARNES FRIAS DE TODAS AS 

QUAUDADES E SEMPRE FRESCAS 

RiSSOIS DE CAMARâO E PASTÉIS DE 

BACALHAU SEMPRE QUENTINHOS 

SERVIçO COMPLETO DE MERCEARIA 

SOCIAIIZE COM A FAMlLIA E OS AMIGOS NA 

PADARIA IAZAR SAROREANOO 0 TRADICIONAl CAFt 

EXPRESSO, CAPDCCINO, GAFt OlE OU GANADIANO. 

PflDflRIfl LflZflR 5ITUAD0 

no COUflÇÔO Dfl 

COMUniDflDC 

PORTUCUESfl DE 

niSSISSflUCfl EM EREMTE fl 

lCREJfl DE (RI5TO PEl 

Padaria IAZAR 
325 Central Parkway West #43 

Mississauga, On L5B 3X9 
005-806-1040 

• unmutîï • iiTiouj lüfîtn (HfCif • • (iïlÛklD lllfîlîS 
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Equoterapia: Cavalo é ciência e reabilitaçâo 
Os destines do cavalo e do homem 
sao inseparâveis. Assim, tern side o 
cavalo, iltil no progresse da hu- 
manidade e associado como meio 
de conquista, de imaginaçâo, de 
transporte, de trabalho, de vener- 
açâo e de crença, de lazer e des- 
porto. 
Através da anâlise da sua 
biomecânica e do seu relaciona- 
mento harmonioso cora o homera, 
nasceu a equoterapia, passando a 
ser destaque como instrumento de 
reabilitaçâo e educaçâo aos porta- 
dores de deficiências. É um método 
de trataraento no quai o cavalo se 
torna instrumento de reabilitaçâo 
biopsicosocial aos déficientes fisi- 
cos e/ou mentais. 
Erabora a equoterapia apresente 
registres desde 458-377, na época de 

Hipocrates, o pai da medicina, é 
trabalhada hâ U)0 anos na Europa e 
posteriormente no Canadâ; porém 
somente oficializada em 1989, no 
Brasil, (Associaçâo Nacional de 
Equoterapia} e reconhecida pelo 
Conselho Federal de Medicina hâ 5 
anos. 
A equoterapia é um método todo 
baseado na prâtica de actividades 
equestres associada às técnicas de 
profissionais das areas de saüde, edu- 
caçâo e desportiva, construindo um 
tratamento ünico e/ou complemen- 
tar na recuperaçâo e reeducaçâo 
mental e motora. Sendo esta uma 
actividade terapeutica global, exige 
participaçâo do corpo inteiro, con- 
tribuindo assim para o desenvolvi- 
mento do tonus e força muscular, 
equilibrio, melhoramento da coor- 

denaçào motora, atençâo, autocon- 
fiança e auto-estima. 

As Vanta^ens do Método 

Em relaçâo aos métodos conven-t 
cionais, as vantagens da equote- 
rapia discernem-se quanto à aplica- 
bilidade sendo o atendimento ao 
praticante de forma lûdica {lazer e 
nâo obrigaçâo), também psicologi- 
camente de um vinculo afectivo 
entre o paciente e o animal que fa- 
vorece o desenvolvimento da te- 
rapia, quanto ao resultado final. 
O cavalo oferece ao praticante 180 
estimulos cerebrals por minuto corn 
andadura ao passo - segundo o 
sueco Gustavo Zander, fisiatra em 
mecanoterapia, também de 1500 a 
2.250 estimulos tônicos musculares 

em 30 mînutos de raontaria. 
Desta forma, a equoterapia vem 
distinguindo-se de outras terapias 
pré-existentes no nosso contexto 
médico actual, favorecendo de 
maneira global aos portadores de 
deficiências fîsicas e/ou mentais, 
sendo que jâ hâ estudos analisados 
quanto à aplicabilidade a distûrbios 
psiquiâtricos e em toxicodepen- 
dentes na cidade de Brasilia, 
Mais informaçôes sobre o método, 
visite o site www.card.ca e conheça 
melhor os bénéficies da terapia em 
Toronto. 

Dra. Patricia Cristina Tavares de Svuxa, 

Jlsioterapeuta 

Fundadora da Associaçâo de Equoterapia 
para Déficientes do Leste de Minas Gerais, 
Brasil. 

Domingos Meat Packers Ltd. 

-935-4441 Tel: 14161762-5503 OU 1-800 

Festas do 
^ Centro Cultural 

Portuguêsde 
Mississauga 

Dia 
2deNovembro 

Balle do sôcio 
Conjunto 
Santa Fé 

INFO: 905-286-1311 

Visite Horâcio 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 FiWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

Horâcio Domingos, um amigo sempre à mào! 
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CRONICA A DISTANCIA 

A comunicaçâo "social" 
madeirense e sous cdmplices 
As vezes, também na Madeira se 
procura andar para Iras. E o que se 
esta a passar corn determinada co- 
municaçâo "social", mais acentuada- 
mente apôs a queda do Governo so- 
cialista. 
Desde o 25 de Abril que, na Regiâo 
Autônoma da Madeira, se formou 
um nücleo de funcionârios de comu- 
nicaçào "social" que, reconhecendo a 
nulidade da Oposiçâo doméstica - va 
la... - se arvorou ao que julgam "mis- 
sào histôrica" de atacar o Partido 
Social Democrata, assurnindo 
mesmo uma incrivel atitude de ôdio 
pessoal em relaçâo a mim. 
Porque o fazem? Uns, por clara 
opçâo ideolôgica, comunista ou so- 
cialista, nâo hesitando na clara pro- 
paganda destes sectores, constituin- 
do uma percentagem avantajada de 
funcionârios nesta area, que nâo cor- 
responde, nem de perto, riem de 
longe, à proporçâo das opçôes politi- 
cas do Povo Madeirense. Houve, de 
facto, um trabalho de infiltraçâo 
politico-partidâria. 
Outros fazem-no, ou porque é de 
"bom torn" - ai o medo de remar con- 
tra a maré... - ou porque de uma pos- 

sibilidade de exibicionismo se trata, 
mas aqui a questào é para ser re- 
solvida no foro psiquico. 
Outros, ainda, sujeitam-se à coacçào 
de semelhante orientaçâo, principal- 
mente os mais novos, corn o receio 
de perderem o emprego, numa 
profissâo que começa a estar "enxur- 
rada". 
Mas, dizia, tudo começou no 25 de 
Abril. 
O sector püblico da comunicaçâo 
"social" foi ocupado pelos "comu- 
nas", os socialistas pactuaram corn o 
"espirito revolucionârio", e tudo isto 
deixou lastro e uns "exemplares". 
Ao lado deste sector püblico da co- 
municaçâo "social" madeirense, o 
diârio dos Blandys, porque os bens 
dos estrangeiros baviam sido poupa- 
dos pelas nacionalizaçôes, sentiu-se 
na obrigaçào de, depois de ter sido o 
grande suporte da ditadura, se as- 
sumir como o veiculo ideolôgico do 
revolucionarismo comunista. 
Ora, sucedeu que, nessa altura, o 
Senhor Bispo D. Francisco Santana 
me nomeou director do "Jornal da 
Madeira", onde, logicamente e con- 
forme a Doutrina Social da Igreja 

Catôlica, a minha exce- 
lente équipa e eu combate- 
mos a "esquerda" em força. 
Isso, a minha carreira politico-par- 
tidâria, as mudanças profundas na 
sociedade madeirense que atingiram 
particularmente o até entâo poder 
britânico, a resistência corn sucesso a 
tudo quanto "esquerda" em Portugal, 
o combate ao sector clerical simpati- 
zante do marxismo, e ainda a into- 
lerância e a inveja, tudo isto fez corn 
que tais "ôdios de estimaçào" se man- 
tenham freneticamente activos até ao 
dia de hoje - e, agora, mais do que 
nunca. 
Até certos "correspondentes" de co- 
municaçâo "social" da capital colo- 
nial, militantes de "esquerda", foram 
peôes de campanhas vergonhosas 
contra a sua prôpria terra, o que sô é 
possivel ficar impune, num pais de 
chamados "brandos costumes". 
Tem sido inviâvel, corn este impro- 
priamente denominado "jornalismo 
militante de esquerda", fugir a uma 
bipolarizaçâo agressiva no sector, e 
institucionalizar hâbitos de infor- 
maçâo objectiva, verdadeira, plural, 
Direito de qualquer Opiniâo Püblica 

de uma Democracia civi- 
lizada. 
E a referida bipolarizaçâo 

traduz mesmo o que se instalou na 
sociedade portuguesa, entre os que 
querem levar Portugal para uma fas- 
cizaçâo corporativa, e os que defen- 
demos a consolidaçâo de uma 
democracia representativa. 
Entâo, depois da queda do Governo 
socialista, estes funcionârios corpo- 
rativos do sector comunicaçâo "so- 
cial", passaram-se. O "clima" na 
Madeira e nesta ârea, estâ a regredir 
para uma ambiência muito prôxima 
do "comuno-gonçalvismo" de mâ 
memôria. Insulta-se, mente-se, detur- 
pa-se, persegue-se, censura-se, par- 
cializa-se, como hâ muito nâo se via. 
E é muito triste ver capitalistas a 
cumpliciar tudo isto, quer na 
condiçâo de "patrôes", quer em 
mecenato e publicidade!... E a 
chamada "faca nas costas" de quem 
nâo enriqueceu corn a politica, mas 
criou condiçôes para esses mesmos, 
legitimamente, progredirem nos sens 
investimentos e empresas! 
Como se esquece as liçôes da 
Histôria!... 

 ! 

2000 hoje 
Descubra as nossas raizes, as 
festas, as romarias e tradiçôes 
do Portugal 2000 hoje. Corn um simples clique no seu com- 

putador, descubra como sâo as 
histôrias, os concelhos e freguesias, 
desde as origens, lendas e figuras 

ilustres da sua terra. 
2000 hoje... Procure ir ao encontro das cul- 
turas e valores que identificam cada um de 
nos. 
Reconhecer as alteraçôes dos usos, costumes 
e modos de viver, é desvendar a sua autenti- 
cidade. 
Festas, romarias e tradiçôes do local que o 
viu nascer, agora em CD rom. 
2000 hoje... Um legado para os seus filhos. 
Este magnifico CD rom inclui o arquipélago 
dos Açores. 

À venda nos clubes e associaçôes 
portugueses do Ontario. 

DiSTRITOS 
□iSpaiNiivEiS EM CD ROM: 

•BRAGA 
• COIMBRA 
• SEXUBAG 
• VïANA 

DO CASTELO 

• BEJA 
• PORTO 
• AçORES 
• AVEIRO 
• LISBOA 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 

marias e Tradi 

Otsimo 



0 homem està à solta 
"Caso Angolagate" 
Pierre Falcone, presurnivel figura- 
chave, do processo de trâfico de armas 
para Angola, foi libertado na sexta- 
feira, 25-10-2002, de uma prisâo de 
Paris, onze dias depois de ser preso. 
Na origem da detençâo de Falcone es- 
teve um contacto que manteve com 
Paul Anselin, igualmente citado no 
conhecido «Angolagate». 
O processo sobre o trâfico de armas 
para Angola tornou-se pùblico du- 

rante uma investigaçâo sobre bran- 
queamento de dinheiro entre França e 
Marrocos, que levou os investigadores 
à empresa de Falcone. Na ocasiâo, 
Dezembro de 2000, o empresârio ficou 
sob suspeita de ter vendido armas a 
Angola, provenientes do Leste 
Europeu sem autorizaçâo do Estado 
Francês. Falcone encontra-se agora 
aguardar julgamento em liberdade. 

MM 
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Visiter na Galeria Shopping Centre, 
na X>ufferin e Dupont em Toronto 

Quinta-feira, 31 Outubro, 2002 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. O MILéNIO 

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

WIHTERFEST 
Partidas de Toronto 

a 17, 18, 19 e 20 de Janeiro/03, 
por uma semana, corn tudo incluido, desde 
$1.335.00, mais taxas; nas mesmas datas e 

por duas semanas, tudo incluido desde 
$2.125.00, mais as taxas. 

internet:; 

Sites espanhâis em 
enda de pretesto 
Centenas de sites espanhôis a campanha contra as novas leis. 
ficaram desconectados, por de- Atc ao momento, mais de 350 
cisâo das prôprias entidades res- sites jâ se desconectaram da 
ponsâveis pelas paginas, como rede como forma de proteste 
forma de protesto contra a npva simbplico. 
lei da Internet espanhola. As Ô objectivo do governo espanhol, 
novas medidas introduzidas corn estas novas medidas, prende- 
obrigara qualquer site comercial se corn as direçtivas da Uniâo 
a registrar-se junto do governo. Europeia para tornar a Internet 
Kriptopolis.com é o site de direi- num sitio mais seguro para nego- 
tos digitais que esta a coordenar ciar. 

que esezavo eu. • • 

Errantes no mnndo 
Europa 

3.3 miihôes 

Em todo o mundo, hâ 25 milhôes de 
pessoas deslocadas nos sens prôprios 
paises. Vitimas de conflitos que se es- 
palharam desde a Guerra Fria, os 
"refugiados internos" têm vidas 
precârias, sem protecçâo, ajuda ou re- 
cursos. Os dados sâo revelados num 
relatôrio da "Global IDP project", 
uma Organizaçâo Nâo- 
Governamental (ONG), em colabo- 
raçào corn a ONU. 
"O estudo de 2002 da Global IDP con- 
firma duas realidades preocupantes: 
primeiro, a de que um grande numéro 
de civis inocentes estâo a ser expulses 
de suas casas pela crescentes insegu- 
rança no mundo; segundo, a de que 
muitas destas pessoas permanecem 
oficialmente negligenciadas pelas au- 
toridades governamentais", explicou 
Elisabeth Rasmusson, que lidera a or- 
ganizaçâo. 
A investigaçâo concluiu que em 26 

dos 48 paises afectados por conflitos 
os Governos "sâo directamente res- 
ponsâveis pela deslocaçâo das popu- 
laçôes". 
O continente mais afectado pelo pro- 
blema é Africa, corn maior numéro de 
desalojados do que no reste do 
mundo. A maioria dos "refugiados in- 
ternos" vive no Sudâo (dez milhôes em 
13,5 milhôes), em Angola e no Congo. 
No Burundi, por exemplo, cerca de 14 
mil crianças desalojadas foram 
forçadas a recrutar-se no Exército. 
Na lista segue-se a Asia e o Pacifico, 
corn 4,6 milhôes de desalojados. A 
Indonésia é o pais mais afectado, corn 
1,3 milhôes, seguida do Afeganistâo, 
Sri Lanka, Bangladesh e India. A 
"guerra ao terrorisme" piorou a situ- 
açâo na regiâo, référé o relatôrio, 
criando barreiras para os perseguidos. 
"Embora corn aparêneia religiosa ou 
étnica, muitos conflitos na Asia têm a 

América 

Asia e 
Pacifico 

sua raiz na pobreza e na exclusâo de 
determinadas regiôes e grupos sociais 
do processo de desenvolvimento", sus- 
tenta a ONG. 
No continente americano, os numéros 
de desalojados duplicaram nos ûlti- 
mos anos, em especial devido aos con- 
flitos e â violêneia na Colômbia. Cerca 
de 300 mil colombianos sâo desaloja- 
dos todos os anos. 
Na Europa, 3,3 milhôes de pessoas 
estâo desalojadas graças a conflitos 
em 11 paises " numéros que desceram, 
no entanto, desde o final dos anos 90, 
quando se desmembrou a Uniâo 
Soviética e a ex-Jugoslâvia. 
O Médio Oriente conta corn 1,5 mil- 
hôes de desalojados, em especial 

palestinianos e iraquianos. Enquanto 
os partidos curdos permitiram âs po- 
pulaçôes regressar ao norte do Iraque, 
explica o relatôrio, o regime de 
Saddam Hussein continuou a expul- 
sar as populaçôes nâo ârabes da regiâo 
de Kirkuk. 
Os numéros sâo alarmantes, alerta a 
ONG, sendo que os desalojados nâo 
têm qualquer tipo de ajuda, recursos 
ou protecçâo dos seus direitos. Em al- 
guns paises, référé o relatôrio, a ajuda 
humanitâria chega mesmo a ser blo- 
queada, agravando a mal-nutriçâo e as 
doenças, além de os refugiados serem 
sujeitos a ataques, tortura, trabalhos 

■ forçados e a exploraçâo sexual. 
MM 
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Visita de bons amigos 
Foi corn muita alegria que 
recebemos a visita de ami- 
gos de longa data, na 
redacçâo de O Milénio e 
FPtv. A visita dos amigos 
Antonio F. Trigo, Présidente 
do Portuguese Canadian 
Social de Chatham; 
Francisco Santos, produtor e 
apresentador do programa 
"Passatempo TV", de 
Leamington, e Fernando 
Pedro, de Harrow. 
Francisco Santos, pretende 
colaboraçào da FPtv, no que 
respeita a gravaçôes de artis- 
tas, festas e paisagens de Portugal e. 
Antonio Trigo, uma "prospecçâo de 
mercado" para ver até que ponto sera 
possivel levar a Chatham artistas por- 
tugueses, tal como acontecia num 
passado recente. Juntou-se ao grupo 
outro amigo da casa e dos visitantes, 
O Augusto Pires, o que "obrigou" a um 

almoço de confraternizaçâo e diâlogo, 
pleno de vivacidade, boa disposiçâo e 
gratas recordaçôes. Por intermédio 
destes amigos, enviamos para 
Leamington, Chatham e Harrow, um 
grande abraço e desejos de felici- 
dades. 

JMC 

Tratamento dos Processos Respeitantes à 
Aplicaçâo da Loi No. 9/2002, do 11 de Fevereiro 
Tendo em vista o esclarecimento dos ex-combatentes que entregaram os 
seus requerimentos para contagem de tempo do periodo de prestaçào de 
serviço militar para efeitos de aposentaçâo ou reforma, atribuiçâo de com- 
plemento especial de pensâo ou acréscimo vitalicio de pensâo, a que se ré- 
féré a Lei No. 9/2002, de 11 de Fevereiro, informa-se que: 
1- Todos os requerimentos entregues estâo a ser objecto de tratamento in- 
formâtico por parte do Ministério da Defesa Nacional; 
2- Cada um dos ex-combatentes que procedeu ao envio ou entrega de re- 
querimento receberâ, oportunamente, uma comunicaçâo indicando, de 
acordo corn a respectiva situaçâo: 
A) o envio do respectivo processo para o ramo das Forças Armadas onde 
prestou serviço, para efeitos de comprovaçào do tempo de serviço militar; 
B) o envio do respectivo processo para a Caixa Gérai de Aposentaçôes ou 
para a entidade responsâvel pelo regime de segurança social onde se en- 
contra inscrite; 
C) a eventual necessidade de correcçâo dos dados constantes do respectivo 
requerimento, sempre que tal se mostre necessârio. 

Este documente foi-nos enviado pelo Major-General José Ferreira Pinto, a 
quem muito agradecemos. 
Para mais informaçôes poderâo contactar o General Ferreira Pinto, pelo E- 
mail: fpintopara@iol.pt 

Associaçâo de COMANDOS - Delegaçâo no Canada (em formaçâo) 
A Associaçâo dos Comandos de 
Portugal esta agora a atravessar uma 
fase de reestruturaçâo, de reste, corn o 
facto do Governo de Portugal ter deci- 
dido reactivar o sector dos COMAN- 
DOS. Se lembrarmos o Poeta que 
dizia que "nunca tantos deveram tanto 
a tâo pouces...", parece-nos ser uma 
boa ideia restaurar uma certa onda de 
saudade e confraternizaçâo que entre 

os comandos sempre se verificou. 
Entende-se assim que entre os 
Portugueses do Canada valha a pena 
fazer uma Delegaçâo da Associaçâo 
de Comandos, sobretudo para efeitos 
de confraternizaçâo e convivio, para 
além de podermos transmitir a filhos 
e netos o quào marcante foi a acçâo 
dos comandos em todos os sectores 
por onde passaram, em Africa ou em 

Portugal, nos campes de batalha - 
onde vertemos muito sangue em prol 
da Pâtria- ou nas tarefas dvicas que 
nunca os COMANDOS enjeitaram. 
Estâmes assim a tentar fazer um le- 
vantamento acerca dos que, vivendo 
no Canada, foram comandos para cri- 
armos a Delegaçâo local dos coman- 
dos. De Lisboa, deram jâ o seu acordo 
a esta tomada de posiçào. 

Todos os COMANDOS devem assim, 
se o quiserem, entrar em contacte corn 
Fernando Coimbra, pelo telefone: 416 
533-1205. Em tempo oportuno, pos- 
sivelmente na presença de elementos 
directives da Associaçâo de 
Comandos, faremos eleiçôes dos nos- 
sos primeiros corpos sociais. 
Saudaçôes Mama-Sume 
A Sorte Proteje os Audazes 

lûm 
ÆüL 
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OS poucos modelos de 2002 e de demonstraçâo 
que ainda restam! 

I de financiameato na maior parte dos modèles. 

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 2003. 

©m isissidi©^ mm 
ir©î?Ik 

Contacte 
Victor Maciel ou 
Marcos Vinicius [ARMm CUSTOMER TRUST R CONFIREHCE SINCE 1945 

Webr www.westyof'kchev.com • E*maih service@westyorkchev.com 

S; 
3S 

EGUNTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. (siei 656-1200 
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COM GALOPINS [ OUTROS MENINOS 
Todos temos os nossos momentos 

de longos exercicios de introspecçâo. 
Todos gostamos de breves periodos 
de solidâo desejada em que nos 
consentimos uma autêntica operaçâo 
de entrega a nos prôprios. É nessas 
alturas que damos por nos a vas- 
culhar o que de mais intimo temos 
guardado nas profundezas do nosso 
eu. Nâo me considero uma excepçâo 
à regra. Quando me encontre en- 
simesmada a percorrer os labirintos 
da consciência, de olhar perdido no 
vazio, a minha filha - se esta por 
perto - vem ter comigo de mansinho 
para evitar tropeçar em algum dos 
meus pensamentos e, segreda-me 
baixinho numa caricia “Ma, estas a 
arrumar o sôtâo?”. Nâo sei se lhe 
atribua a maternidade da expressâo 
ou se mais alguém a usa, mas a ver- 
dade é que sempre achei muita graça 
a esta sua tirada. Pensando bem, o 
sôtâo é por natureza aquela parte da 
casa para onde vamos enviando, ao 
longo dos anos, os trastes que jâ nâo 
servem para nada, mas de que nos 
nâo queremos desfazer. Contudo, é 
bom saber que estào ali. É bom de vez 
em quando, nesta escadaria da vida, 
descansar no patamar das lembranças 
para deixarmos escorrer por entre os 
dedos pequenos fiapos de memôrias 
retiradas das embalagens dos sôtàos 
que cada um de nos desordenada- 
mente arrumou. E bom voltâ-los a 
colbcar no lugar e saber que em qual- 
quer altura podemos la voltar em 

peregrinaçôes de promessas nunca 
cumpridas. Deixâ-los regressar à 
escuridâo das caixas emaranhadas 
pelas teias do tempo que nos prende â 
infância. É deste tempo que alimenta- 
mos O nosso présente, sobretudo 
quando atingimos a maturidade 
plena e serena do reencontro corn o 
passado. Quanto mais rica tiver sido a 
nossa vida, mais cheio estarâ o sôtâo 
de recordaçôes. Mas de nada valerâ o 
sôtâo de cada um se o mantivermos 
fechado, impenetrâvel aos olhares de 
outros. Nem sempre o fazemos por 
egoismo, eu sei. A maior parte das 
vezes pensamos que as nossas quin- 
quilharias nâo sào dignas de figurar 
em nenhuma colecçâo de velharias 
que outros ostentam corn orgulho. 
Mesmo que entre as bugigangas nâo 
conste nenhum berço de ouro a certi- 
ficar origens aristocrâticas, la estarâ, 
pelo menos, a velha alcofa a cheirar a 
abraços suspenses na trave carcomida 
de beijos de muita cançâo de embalar. 
E, na cançâo, nâo é o berço que é 
d’oiro, mas “d’oiro fino, o meu 
menino”. 

Nâo é de sôtâos que vos vou 
falar, mas de um verdadeiro “menino 
d’oiro” que esta semana tivemos entre 
nôs - O Professor Marcos Galopim de 
Carvalho. Homem da ciência, corn 
vasta obra publicada, apresenta-se-nos 
vestido de uma simplicidade im- 
pressionante. Habituados que estâ- 
mes, tantas vezes, a lidar corn 
académicos emproados, de uma 

sobranceria arrogante, 
surpreende-nos conviver 
corn alguém que, apesar 
de tratar a ciência por tu, 
se mostra por inteiro sem 
renegar as suas origens. 
Foi nessas origens que 
Galopim de Carvalho des- 
cansou a sua pena de 
homem académico. Foi 
nesse sôtâo de recor- 
daçôes que encontrou 
matéria para o seu livre 
“...Corn Poejos e Outras 
Ervas”. Foi nos odores e 
sabores de um passado paredeg meias 
corn a privaçâo, que o cientista, 
vestido corn os calçôes da meninice, 
esvaziou os bolsos de doçuras e traves- 
suras da infância. Nâo me foi dificil 
acompanhâ-lo nessa 
peregrinaçâo por- 
que também eu me 
revi em muitos dos 
caminhos traçados, 
a começar pelos 
mandados de que 
tantas vezes fui tam- 
bém portadora. E o 
verbo destinât^. Oh 
meu Deus, hâ quan- 
tos anos eu nâo sen- 
tia O calor deste 
verbo usado por 
minha mâe! 
Adivinhava-lhe 
sentido quando 
sentia falha de 
imaginaçâo, cansa- 
da jâ de tanto desti- 
nar almoços 
jantares sempre de 
véspera. bloje 
apreendo-lhe melhor 
a etimologia, pen- 
sando em quantos 
destines se ditaram 
em bocas ougadas à 
volta de uma mesa. 
Hoje, cada vez mais 
os destines vêm con- 
gelados, enlatados, 
empacotados, pron- 
tos a seguir para os 
ventres dos micro- 
ondas. O preço que 
pagamos pelo progresse nâo dâ aos 
nossos netos o bilhete de ingresso no 
espectâculo das papas da avô a “dar 
bufas”, enchendo o ar do som das 
bolhas a estalarem de contentamento. 
Também jâ nenhum sabe o que foi o 
Hipôlito, aquele fogâozinho a 
petrôleo de bojo dourado, corn quatre 
hastes verticais a abraçar a chama 
que luzia redonda por baixo da 
base recortada, onde se sentavam 
as panelas a lançar cheiros que inva- 
diam as entranhas da casa. Quando a 
chama do Hipélüo teimava em nâo 
sair redonda a formar aquela auréola 
azul salpicada de laranja, a minha 
avô, que jâ via mal, pedia-me que corn 
O espalhador violasse alguns daqueles 
buracos que, à força da fuligem con- 
centrada, tinham recuperado a virgin- 
dade perdida pelo uso. Por estas e por 
muitas outras é que eu considero que 
“...Corn Poejos e Outras Ervas” nâo é 
um livre de receitas como o titulo 

parece sugerir. E acima de 
tudo uma requintada ementa 
de memôrias, cozinhada 
num lume brando de cores, 
odores e sabores de um 
Alentejo profundo, em que 
as histôrias funcionam como 
O cenârio que lhes serve de 
fundo. Os pequenos registos 
do quotidiano de um percurso 
de vida, num torn familiar e 
coloquial, sâo o pretexto 
para as receitas que ganham 
vida no interior da narrativa. 
Os ingredientes nâo vêm 

quantificados porque a memôria afec- 
tiva nâo se pesa em gramas, mas 
escoa-se por entre châvenas e colheres 
de saudade. Valoriza-se o “quanto 
baste”, a melhor medida para atingir 

o ponto certo do caramelo das lem- 
branças. 

Galopim de Carvalho, nesta sua 
obra, nâo andou a esgaravatar pelos 
solos com a sua picareta de geôlogo. 
Bastou-lhe deixar-se transportar ao 
seu sôtâo atulhado de recordaçôes. E 
fê-lo tào bem que o livro vai jâ na ter- 
ceira ediçâo. E o “quanto basta” para 
provar que hâ sôtâos que vale a pena 
partilhar corn o pùblico. 

Para quem nâo souber gostaria 
de dizer que, se consultarem um 
dicionârio, na entrada Galopim 
encontrarâo os significados: garoto 
que corre e brinca; mocinho de recados. 
Permita-me, Marcos, que privilégié 
estes dois ültimos em vez do onomâs- 
tico, porque foi assim que o sentimos 
- como um mocinho esfuziante de 
alegria a mandar recados de como se 
deve viver a nossa relaçâo corn o 
mundo, seja ele o das pedras, das 
ervas ou dos afectos. 

Express 

Partidas em Novembre corn 
regressos por 1 ou 2 semanas 

por apenas $499 + taxas. 

Prefirc « SATA EXPRESS, 
contacte O ;eu agente Je viagen? 

pava veçevwav a 9\ja pa^ça^em. 
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Comunidade 
Sext;a-feira, dia ^ de IMovembro 
-IV Jantar de Aniversârio da Academia do Bacalhau de Toronto, no New 
Casa Abril, com inicio às 19h30. Info; 416 254-7060. 

Sabado, dia S 
-Pesta do Halloween na Casa das Beiras, com jantar, balle e "Casa 
Assombrada". 
-Baile da Castanha no Angrense de Toronto. Baile corn o Jovem Império. 
-Baile da Maçâ no Lusitânia de Toronto. Baile corn os Oh La La. 
-22° Jantar Annal de Gala da FPCBP no Liberty Grand, CNE. Entrega de 
Boisas de Estudo. Info: 416 537-8874. 
-Jantar de peixe e baile de Halloween no Vitôria de Setùbal, corn o DJ- 
Sunshine Boy. 
-Baile de Halloween no Asas do Atlântico corn o conjunto Tabu. Prémios 
aos melhores mascarades. 
-Baile no Graciosa C. Centre, com os Five Stars. 
-Sereno Lounge com actuaçao de Fernando Tavares Duo às 20h00. 
Info: 416 654-6363 

Domingo, dia 3 
-Almoço do Amor da Pâtria na Igreja de Sta Helena, com baile e actua- 
çôes dos Grupos Coral e Folclôrico do Amor da Pâtria. 
Sâbado, dia 9 
-Festa regional de Sâo Martinho no Canadian Madeira Club, com jantar e 
castanhas para todos. Animaçâo pelo Duo SomLuso, de Carlos Borges e 
Nelson Câmara. 
-Jantar de Sâo Martinho no FC Porto de Toronto, castanhas, actuaçao do 
Rancho Folclôrico e mûsica para dançar. Lina Pedrosa; 416 988-2896. 
-Jantar de convivio e apresentaçâo da nova Direcçâo do Clube Português 
de Cambridge. 
Baile corn o conjunto Além Mar e Chamarrita com todos! 
-Festa de Sâo Martinho da Casa dos Poveiros no salâo da Igreja St. Clair, 
às 19hÔ0. Rojôes à moda do Minho e castanhas. Animaçâo com cantares 
ao desafio corn Casimiro Pinheiro e actuaçâo dos Ranchos da Casa dos 
Poveiros. Info: 416 588-1797. 
-Sao Martinho no Arsenal do Minho. Papas de Sarrabulho e castanhas. 
Baile com o DJ Nazaré Praia. Info: 416 532-2328. 

Sabado, dia S 
- Festa de Sâo Martinho da Associaçâo Migrante de Barcelos C. C. no 
Dundas Banquet Place em Toronto (1352 Dundas St. W.) às 19h00. 
Actuaçao do Grupo De Cantares da Associçâo Migrante de Barcelos e co- 
laboraçâo de DJ Iris. 
-Sereno Lounge com actuaçâo de Freud Monteros (Guitarrista de 
Flamengo) às 20h00. Info; 416 654-6363 

Dominga, dia 
-Festa de Sâo Martinho no Oasis C. Center. Apresentaçâo dos trabalhos 
gravados de Henrik Cipriano, Daniel Carvalho e Amanda Pontes 
(Winnipeg). Info: 905 891-7777. 

Segunda-feira, dia 1 ' 
-Festa do 27o. Aniversârio da Independência da Repùblica de Angola, rea- 
lizaçâo da ACO. Info: 416 588-8800, ou pelo Fax: 416 588-6734, ou: 
acoontario@yahoo.com 

Sabado, dia i6 
-Oigrupo "Os Alcoôlicos Anônimos (AA) Nova Vida" realiza a festa de 
aniversârio na sede-social, no 1070 Dovercourt Road / Dupont, em 
Toronto. Informaçôes e réservas. 416 535-7033. 

W DISTRIBUTORS OF 
'm PORTUGUESE 
^xMARBLE 

GRANITES 
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MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

"1 *1 Dublin Stïreet:, Toronto, Dntario 

Tel: 416-534-5155 
Fax: 416-532-0072 

vinMW.marliles-of-portugal.com 
e-mail: marbels@idirect.com 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

m (SQKiA \Bm 
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NÀO PERCAM 0 GRANDE SAIDO DE 
SâO MARTINHO NA ADDISON ATI 

DIA 9 DE NOVEMDRO! 
Nào pague juros durante 5 anos em varias modelas novas. 

Ôptimos descontos nos modelas de 2003. 
Se esta cansado do seu Toyota, Honda, Volkswagen, etc., nos 

oferecemos-lhe um bom preço em troca. 
Conduza sem pagar um Grand AM, Sunfîre, Montana, 

Envoy, Regal e outras modelas novos de 2O02 e 2003. Nào 
pague juros, nào dê nada de entrada e nào faça pagamentos 

durante 90 dias. 

Excelente variedade de carras usados corn juros a partir de 
1.9% e sem fazer pagamentos até de 2003. 

Neste grande saldo de Sào Martinho, a Addison e José da 
Costa têm agradâveis surpresas para si! Informe-se. 

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 
Double Cohort: Faso 2 
O ministério da educaçâo publicou 
esta semana um estudo actuali- 
zado sobre o Double Cohort, jâ 
numa fase mais avançada e uma 
vez que grande parte das universi- 
dades e colleges jâ estâo a aceitar 
as candidaturas para o novo ano 
lectivo. Este estudo, o qual vamos 
tentar publicar na integra ao longo 
das proximas semanas, visa focar o 
impacto da reforma escolar a nivel 
secundario nos estudantes cujas 
candidaturas foram submetidas 
para o ano lectivo de 2003-2004. O 
estudo tern dois objectivos princi- 
pals: calcular a magnitude do 
Double Cohort (grupo de finalistas 
do 12°; ano e do OAC), ou seja, veri- 
ficar 0 numéro de alunos que pre- 
tendem continuar o ensino superi- 
or jâ no proximo ano lectivo e ex- 
aminar a implementaçâo dos as- 
pectos da reforma escolar se- 
cundâria, assim como o efeito nos 
estudantes. Estes dois propôsitos 
estâo combinados num so uma vez 
que a acumulaçâo de créditos, o 
aproveitamento escolar (as notas), 
assim como as expecatativas e exi- 
gências que cada um tem para o 

curso de ensino superior sâo ele- 
mentos essenciais para determinar 
a magnitude do programa. O estu- 
do envolve uma anâlise dos alunos 
que deram entrada no 9°; ano em 
1998, 1999 e 2000 através de uma 
anâlise das notas e dos créditos 
que obtiveram, assim como a res- 
posta dada a sondagens efectuadas 
nas escolas nos anos lectivos de 
2000-01 e 2001-02. Baseado nestes 
aspectos, o estudo começa por ap- 
resentar uma série de perguntas 
corn resposta onde se esclarece a 
magnitude e o impacto do double 
cohort, assim como os factores que 
o influenciaram. O segundo e ulti- 
mo grupo de perguntas prende-se 
corn os problemas que surgiram 
corn a implementaçâo da nova re- 
forma escolar. 
Assim sendo, a primeira pergunta 
visa esclarecer o aumento previsto 
de alunos segundo as candidaturas 
submetidas para o ano lectivo de 
2002-03. 
A grande incerteza que surgiu 
sobre o numéro de posiçôes exis- 
tente em 2003 para o ensino supe- 
rior surgiu quando ainda nâo se 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Mtm/iie iwid cfitrevistd com o iVutHc/shf Homcapiitu 
Aiitàiiio Medeiros, jd coin militas anos de experièchi, 
que o poderd ajudar im soliiçiio dos sens problemas. 

sabia ao certo quantos I 
alunos estariam aptos a ^ 
prosseguir no ensino su- 
perior e a promessa feita 
pelo governo de que 
garantia um lugar para 
“todo o aluno que tivesse 
qualificaçôes e se 
mostrasse interessado em 
continuar”. Esta 
promessa fez corn que o 
numéro de candidaturas 
aumentasse em cerca de 
10.000. Cerca de metade destas 
candidaturas foram submetidas 
por alunos do OAC, ainda sob o 
“velho” curriculo. O numéro de 
candidaturas chegadas de outras 
provincias e de alunos que tinham 
tirado um ou dois anos para ganhar 
dinheiro ou descansar também 
sofreu um ligeiro aumento. Grande 
parte destas candidaturas serâo re- 
cebidas nas universidades e col- 
leges, nias nâo da mesma maneira 
como aconteceria noutros anos em 
que o aluno tinha opçâo a escolher 
a maioria das cadeiras do seu inte- 

resse. Algumas universi- 
dades conseguiram imple- 
mentar mudanças mais 
rapidamente do que ou- 
tras. 
Verifique o quadro que se 
segue para poder situar-se 
melhor quanto ao 
numéro de candidaturas 
e a percentagem de 
alunos que corresponde a 

I cada uma das categorias. 
Para se compor esta 

tabela, os autores do estudo assumi- 
ram que as universidades anuncia- 
râo o numéro de vagas existente até 
à data limite de candidaturas para o 
proximo ano. Uma vez que o 
numéro de candidates para o 
primeiro ano do ensino superior 
serâ superior ao do ano passade em 
15.8% (cerca de 8.000 estudantes) 
em relaçâo a 2000, o aumento pro- 
jectado para 2003 serâ apenas de 
16.7% (cerca de 10.000 estudantes). 
Para a semana continuaremos a 
abordar este estudo, ao quai os pais 
deverâo manter-se atentos. 

Table A: Predicting First Year University Student Space Requirements in 2003 

*The 2002 figures are based on the previous year's confirmations/registration ratios. 
N.B. Figures refer to potential students registering for the first time in first year. 

»ra Julia/faiik^he do^seu passado, 
é ;^ambém do futuro. 

Ela o os seus problemas 
usando ^sJCar4:a^^'<le'Tarot, a Bola de Cristal oa 

■' \ lando 4^alma da Mao. 
Nâo espere mais tempo, entre em contacto com a 

l^ra. Jiilia e vbrà que ela o vai ajudar. 

l!24i^WâXci<|Sll Ave«* (a norte da Lawrence) 
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Piazza Grape Juice 
ESPECIAL de fim de época 

Apenas no flm de 
semana de 8.9 e 10 

de Novembre 

$ 24 .99 MOSCHTO 
POR RAIDE & AUCANTE 

Acabadas de chegar 
da California 

Caixa de 42 Ib 
de Alicante 

E AINDA... 

Caixas de Thompson 
(sem grainha) e Grenache 

AGORA COM MAIS IOCAIS PARA MELHOR O SERVIR: 
MISSISSAUGA 

2479 Haines Rd. 

BR^PTON 

18 Strathern Ave., Unit #19 

GUELPH 

34 Gordon St. 

Yorv Rd. 

(Hwy 7) 

□ 
Universidade de Guelf 

• ENTREGA AO OOMICILIO OISPONIVEL • 



TÜMOtSTO 

UM NOVO y 
DESTINO PARA AS 

SUASFÉRIAS 

pE INVERNO, COM 

.MAIS QUALIDADE 

E UMA NOVA 

SELECÇÂO.^ 

Imagine-se aqui 

Partidas de Toronto a 17,18,19 e 20 deJaneiro/03, 

por uma semana, corn tudo incliudo, desde $1.335.00 

mais taxas; nas mesmas datas e por duas semanas, 

tudo incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mall, em Toronto, ou telefone para: 

^ de Homelife 
^ Crallena : / 
« Oferece-lhe 

bom serviço, 
honestidade e efîciência na 

maJLH compra e venda da sua casa. 

David Costa 
& Associates 
LaioyersjAdvogados 41643941000 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A MUUOR FERMA DE 
ADVOGADOS »E EXPRESSÂO 
POKTUGUESA NO CANADÂ 

416-53n-SOOa] 

TV 
! o .MILENIO 
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EDGAR AGUIAR 

O. AGUIAR FINE JEWELLERY 
SPECIAL ORDERS - MANUFACTURING 

1 

716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 
WWW.AVARANDA.COM/AGUIAIVJEWELLERY 

TJEW irajLDd) 
[PAiSAA 

□owntown 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 CERV^A CARLSBERG. 

A CERV^A DOS PORTUGUESES. 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Contacte 

e peça a 
Caixa Digital. 

Manile activar 
0 novo Canal Festival 
PortuguesTV-SIC. 

1-888-764-3771 
O ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 
FFTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para mais detalhes 
ligue para GIRV-Im: 

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

[PûACDlJÏIAam 
De T* a 6° Feira. Nâo 
perça a telenovela 
brasileira que 
apaixonou o mupdo 

Domingo às 13:00 

.ftliliUJil ilu ülililJJïiiJ 
Um programa de anàllse da polfUca 
canadiana apresentado por 
Armindo Silua. Todas as 3“feiras 
às 20h00. 

tla 11 m 11 
De 2* a 6” feira 
às 9h00 

" jriijj ryujj (yj/iiii" 
Um programa soure a 
emigraçâo, apresentado per 
Joel da Nala com a participaçâo 
directa dos tele-espectadores. 
Todas as 2** foiras 
às 20H00. 

As 4’* feirasj;em 
apreseotaçae de 
Dr. César Cordeiro 

Aes demioges à ooite. 

j'jJyjjjyîi iltlJjJiiJJiüîi 
As 2” feirasjîem 
apreseotaçae de 
Dàrbara Guimarâes. 

DjJJJJEiJ jJiljJllüil 
De2"a 6’ feira 

/ilJjJ Üj'ililJj 
Teda as 5“ feiras em FPtv, 
às 20ii00 ceoi repetiçâa à 
6* feira peias 7iiOO. 
Cem Deoise Guimarâes. 

fttençâe, l 
Cle!!:s,Associa€ôes | 

eParoqulas; i 
Entrem em contacto ;i 

corn a FPtv, onde podem | 
promover todos os dias as 

vossas actividades. 

Enviem as 

informaçôes via 
Fax: 416 537-0143 

Envie as suas sugestôes para: Fptv@cirvfm.com 

384 Main Sérmmé Noréh 
Brampton, On L6X 1N7 

V, » 
ONTABIO'S 

DRIVE 
CLEAN 

OFICINA CERTIFICAOA PARA “DRIVE CLEAN TEST” 

E TOIDAS AS REPARAÇÔES NECESSÂRIAS 

AR CONDICIONAIDa E AQUECIMENTO 

PORTECÇÂO DE FERRUGEM AIMS 
SERVIÇOS GE REBOGUE 

905.796<6171 90S-796-eQ78 

mm 

chega ao Heino gnido em 2003 A australiana Kylie Minogue vai 
lançar a linha de lingerie «Love 
Kylie» no Reino Unido no inicio 
do proximo ano. Esta marca de 
roupa interior jâ esta disponivel 
na Australia desde 2001. 
Por enquanto, a linha «Love 
Kylie» mantém-se disponivel para 
venda no site oficial da cahtora, 
www.kylie.com, que distribui al- 
guns acessôrios para todos os pais- 
es da Uniào Europeia. A cantora 
conta que «Love Kylie» esteja 
disponivel nas lojas em meados de 
Fevereiro de 2003. 
Neste site esta também acessivel a 
mais recente colecçâo corn o nome 
da cantora. 
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VI Semana Cultural Açoriaua «The Scent of a lie», 
livre do luso-Canadiano Paulo Costa 
Ekstasis Editions em Victoria, BC anuncia.o lançamento 
do livro: The Scent of a Lie, do escritor Luso-Canadiano 
Paulo da Costa. The Scent of a Lie, escrito em inglês, 
contém um conjunto de catorze contos entrelaçados que 
decorrem numa vila ficticia situada no Norte de 
Portugal. O livro podera ser lido como um romance em 
fragmentes. 
Paulo da Costa nasceu em Luanda, Angola e viveu a sua 
juventude em Vale de Cambra, Portugal. Desde 1989 que 
reside em Calgary, Alberta. Esta representado em pu- 
blicaçôes de dezanove paises em quatre continentes. A 
CBC Radio - Alberta Anthology difundiu uma das suas 
histôrias. Foi vencedor do prémio Cannongate 2001 para 
o conto (Festival Internacional do Livro de Edimburgo - 
Escôcia) e também finalista da CBC Literary 
Competition e da Writers Union Competition ( Uniâo de 
Escritores ) em 1998. E director da revista literaria filling 
Station. Em 1998 foi seleccionado bolseiro da Alberta 
Foundation for the Arts, e em 1999 do Canada Council 
for the Arts. 

A Casa dos Açores, em Toronto, realiza de 3 a 
9 de Novembre na sua sede-social, a VI Semana 
Cultural Açoriana, onde poderâo ver, ouvir e 
sentir a aima açoriana, através da mûsica, 
cançôes, gastronomia e artesanato, 
Convidados, vindos dos Açores, o Dr. Vitor 
Cruz, Deputado e Présidente do PSD-Açores, o 
Professor Dr. Vasco Garcia, Magnifico Reitor 
da Universidade dos Açores e o artesâo Antonio 
Paulo Franco. Présente estarâ também a 
Deputada à Assembleia da Repùblica, Dra. 

Pela primeira vez a comunidade brasileira vai 
realizar a Eleiçâo Miss Brasil Canada 2002. 
A Comissâo Organizadora promove um encon- 
tre corn as concorrentes segunda-feira, dia 4 de 
Novembre, entre as 18h00 e as 20h00, no Mana 
Bar and Lounge, no 722 College St., junto da 

Cento e quarenta professores portugueses inte- 
grados no projecto de reintroduçâo da lingua 
portuguesa em Timor têm salaries em atraso hâ 
dois meses e debatem-se corn dificuldades no 
seu trabalho, devido ao incumprimento de nor- 
mas por parte do Governo português. 
A informaçâo é divulgada pelo Sindicato 
Nacional dos Profissionais de Educaçâo 
(SINAPE), que vem ainda reclamar do Ministre 

Manuela Aguiar. 
Localmente, participarào os professores univer- 
sitârios (U of T), Dr. José Carlos Teixeira e a 
Dra. Aida Baptista. 
"Açores - A Identidade de um Povo", titulo da 
Semana Cultural Açoriana, vai constituir mais 
um marco importante entre a nossa gente, par- 
ticularmente entré os oriundos da Regiâo 
Autônoma dos Açores. 
Nào faltem. Levem convosco um amigo. 
Informaçôes: 416 603-2900. 

Bathurst, em Toronto. ^ 
A festa de Eleiçâo da Miss Brasil Canada 2002, 
terâ lugar no Ambiance Banquet Hall, dia 29 de 
Novembre. 
Informaçôes, contactando Andrew Carlton 
Smith: 416 828-5514. 

da Educaçâo, David Justino, e do secretârio dos 
Négociés Estrangeiros e Cooperaçâo, Antonio 
Lourenço dos Santos, o urgente cumprimento 
dos centrâtes estabelecidos. 
O SINAPE jâ solicitou audiências ao Ministre 
da Educaçâo e ao secretârio dos Negôcios 
Estrangeiros e Cooperaçâo, corn carâcter de 
urgêneia, para pôr fim à situaçâo. 

Miss Brasil Canada 2002-10-30 

Timor: 

140 professores portugueses 
corn salàrlos em atraso 

IBO 84 HORAS POR DIA 

INIORMAçOES: 

416.537.1088 

encla 
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 

’[PD®© ©G 
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. 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAJVVFM /SCMO 

*60.’** 

Panasonic RX-rS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 00* 

*PlusGST&PST 

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

Panasonic RX-D13 
$10O.«o* 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
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1* Encontro He Alunos e Prof essores da 
Escola do First Portuguese 
Foi um grande encontro. 
Em boa bora nasceu a ideia de pro- 
mover um encontro entre antigos e 
actuals alunos e professores da Escola 
do First Portuguese, em Toronto. 
O encontro teve lugar no salâo do 
Centro Cultural Português de 
Mississauga, com a presença de duas 
centenas de pessoas que, entre a 
emoçâo do re-encontro e as recor- 
daçôes do passado, reagiram dàs mais 
variadas formas, incluindo uma ou 
outra lâgrima mais rebelde. 
Festa bonita, serena, onde imperou o 
convivio sâo tâo necessârio ao equi- 
librio do ser humano e que anda tâo 
arredio de todos nos por mil-e-uma- 
razôes impostas pela sociedade que 
nos rodeia e oprime. 

Apôs o saboroso jantar e palavras de 
boas vindas das Directoras da Escola 
do First Portuguese, Ema Delgado e 
Celina de Melo, a entoaçâo dos hinos 
nacionais pela Isabel Sinde e mùsica 
ambiente corn o Nelson Cabrai, ac- 
tuaram Jennifer Abadesso, Suzanne 
Marques e Steve Vieira. Seguiu-se 
uma intervençâo do Professor 
Humberto Ferreira e, de novo va- 
riedades, corn Mara Tavares, Isabel 
Sinde, Porfirio Ribeiro e a Luso-Can 
Tuna. O som e a luz estiveram a cargo 
de TNT Productions. 
Um dos voluntârios mais conhecidos 
do First Portuguese, o José Lima, teve 
a gentileza de nos trazer algumas fo- 
tografias que tirou na festa, as quais 
muito agradecemos. 

Parabéns a todos os alunos e profes- 
sores présentes -de ontem e de hoje-, 
assim como sens familiares. O con- 
vivio e o diâlogo sâo tâo necessârios 
como o pâo para a boca. Reünam-se 
de novo, recordem outra vez, con- 
versem mais e mais, para que a comu- 
nicaçâo seja real e proficua. Nascemos 
para comunicar, nâo foi? 
As nossas felicitaçôes â Comissâo 
Organizadora, constituida por Celina 
de Melo, Carlos Melo, Ema Delgado, 
Heleno Silva, Liberal do Couto, Jack 
Prazeres, Pedro Ferreira, Otilia 
Prazeres, Walter Lopes, José Carlos 
Cardoso, Suzanne Lourenço, Connie 
Lino, Rosa Marques, Oscar Monteiro 
e Odete Melo. 

JMC 

^ ESPECIAIS 
A 

A r 

CONTACTE O REPRéSENTANTE 

PORTUGUÊS JOSé RA.POSO EM 

OLD MILL PONTIAC, PARA 

QUALQUER INFORMAÇÀO RELACIONADA 
COM O LEASE DO SEU CARRO. 

LEASING DISPONIVEé EM TODAS AS MARCAS 

E MODELOS OE CARROS E CARRINHAS. 

2500 BloorSLWest 
I ;ii «Il 

2003 HONDA CIVIC 
DX-G SEDAN 

5 velocidades, AC, am/fm cassette. 

V ^299por mes 

^ r 

2003 TOYOTA CAMRY 
Transmissâo automàtica, 

am/fm cassette, AC. 

• y por mes 

2003 CMC SAVANA 
CARGO VAN 

Transmissâo automàtica, Vü, AC. 

. «443 por mes 

416-766-6455 
CA Divisior» of Old Mill Pon«ioe3 

2003 NISSAN SENTRA 
XE SEDAN 

5 velocidades, AC, am/fm cassette. 

^ «297 por mes 

'\r 

2002 PONTIAC GRAND 
PRIX GT SEDAN 

3800 V6, portas automâticas, AC, 
jantes de aluminio. Stk #210120 

Dcmo ^430 por mes 

2002 PONTIAC GRAND 
PRIX GT SEDAN 

3800 VG, portas automâticas, AC 
jantes de aluminio. Stk #200030 

«461 Demo por mes 

PACAMKNTOS H.VSk.\l)OS KM 4H MKSKS DK LEASE; 2Ü.D0Ü K.MS/ANO; $.15 l*OK KM I’OH KXCKSSO; $Ü 1)I; KN I IUDA; $U DK DK1’(')MT() DK M.Cl'kANVA; I KANM'i tkl'K, PDI, ADM., 

 I .VXAS DK .\R CONDICIONADO INCHHDO. GS I, PST. l'.ICKNCA K 1A.X.\ DK CnMIRivnVKI. KX I KA. OAC. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

O bom aspecto de Marte a Neptuno podera trazer-lhe algu- 
mas satisfaçôes, uma boa noticia, um acto de solidariedade, 
uma sensaçâo de entendimento e amor. Poderâ, também, 
gozar momentos de especial harmonia, descontracçào e 
conforto. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Mais do que nunca, nâo deixe que os outros se venham in- 
trometer no seu mundo, ou mesmo na sua vida afectiva. O 
exercicio fisico, os regimes alimentares saudaveis estào na 
ordem do dia. Poderao ocorrer alguns imprevistos na sua 
vida financeira. 

GÉME08 - 21/05 A 20/06 IT 
L 

^ rU 
Mercürio em bom aspecto com Urano promote trazer-lhe 
algumas surpresas. Pode bem vir a saber qualquer coisa 
sobre um velho amigo que anteriormente desconhecia. 
Durante este trânsito pode, do mesmo modo, fazer um 
novo amigo ou travar conhecimento com alguém. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

O mundo da familia e dos afectos poderâ também exigir 
um pouco da sua atençào, mesmo estando o seu humor, 
por vezes, um pouco irregular. Pode sentir, igualmente, 
uma necessidade de rever, transformar ou dar uma volta na 
sua situaçào financeira. 

22/07 A 22/08 

Entra agora num momento em que a imaginaçâo ultrapas- 
sara o seu mundo real. Estarâ entregue à fantasia, idea- 
lizara situaçôes em que o devaneio nâo esquecerâ por- 
menores, que Ihe darâo uma sensaçâo quase que de reali- 
dade. 
 ^ 

ViROEM -23/08 A 22/09 

As coincidências, as sintonias, as noticias inesperadas 
poderao acontecer. Nâo faça pianos rigorosos, abra-se ao 
exterior e deixe os outros virem ter consigo. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

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

JESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Marte em bom aspecto corn Neptuno assinala um momen- 
to de maior espiritualidade e idealismo, embora o seu nivel 
energético provavelmente seja baixo. A sua atitude desin- 
teressada poderâ auxiliar uma pessoa de quem goste, de 
uma forma despercebida. 

SAOITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Sente alguma inquietaçâo quanto ao mundo material e pré- 
tende expressar as suas energias de um modo que esteja 
mais em sintonia corn o sua identidade espiritual. Acredite 
nos sens instintos. 

.ügH^CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 H \ 
r<\ 

H 

Sente alguma inquietaçâo quanto ao mundo material e pré- 
tende expressar as suas energias de um modo que esteja 
mais em sintonia corn o sua identidade espiritual. Acredite 
nos sens instintos. 

AQLÂRIO - 21/01 A 19/02 

Uma relaçâo harmoniosa entre Mercürio e Urano irâ trazer- 
lhe novas ideias, maior lucidez, maior espirito de iniciativa, 
maior poder de realizaçâo, maior energia fisica. 

„    
PEIXES -20/02 A 20/03 ^ rt 

Marte em bom aspecto corn Neptuno assinala um momen- 
to de maior atitude desinteressada e idealismo, em que 
pode apoiar activamente obras de caridade. Este aumento 
de sensibilidade também se estende às pessoas que ama. 

123456789 10 Horizontal: 
1 - Interessada a actuar. 
2 - E ùtil quando se é acu- 
sado de algo que nâo se 
fez; vereador. 
3 - Os Egipcios adoram-no; 
meio ébro; lotaria. 
4 - Brisa; consertar. 
5 - Funcionârio ârabe; 
oferecer. 
6 - Caminhava; compacto; 
rezar. 
7 - Filtra. 
8 - Nota; progenitor(inv.). 
9 - Dinheiro; nota. 
10 - Transpiraçào; rio da 
Africa (inv.). 

Vertical: 
1 - Espantos. 2 - Fâbrica de loiça de barro. 3 - Pref. de repetiçâo; cume. 
4 - Português ou espanhol; letra grega(inv.). 5 - E uma praça. ' 

6 - Poema cantado. 7 - Cuidador; aparência. 8 - Idolâtrât. 9 - Dissera; 
trabalho. 10 - Impulso; moço. 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1 - apaziguar 2- la; aluno 3- azar; is 4- barracas 5- egua 6- atla; nuvem 
7- do; travar 8- olhar; adro 9- da; soar 10- mo; corn; ra 
Verticals: 
1 - alargado 2- paz; toldo 3- abel ha 4- zaragata 5- il; ru; rr; 6- guarana 
7- un; uvas 8- ao; cavado 9- ia; errar 10- assim; ora 
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Ryan Adams 
prépara um novo 
dfsco para Março 
Tal como prometido, Ryan Adams ja 
tem um nôvo disco preparado para 
ser lançado. A data prevista é de 
Março de 2003. 
Em declaraçôes à CNN, Ryan Adams 
adiantou que o novo disco estâ acaba- 
do e que no inicio do proximo ano de- 
verâ ser editado. 
Em Màio deste ano, Ryân Adams 
tinha prpmetido a ediçâo de quatro âl- 
buns ainda durante o ano de 2002. 
No en tan to, as ediçôes ficaram-se pelo 
âlbum de demos, «Démolition», edita- 
do em Outubro de 2002. «Gold» foi 
lançado em Outubro de 2001. Para o 
ano estâo novos 

DEIFINS apresentam 
novo album om Cascais 
Os portugueses Delfins apresentaram oficialmente o seu 
novo disco, «Babilônia», na noite de segunda-feira em 
Cascais. 
O registo marca o regresso da banda de Miguel Angelo dois 
anos apôs o flop comercial de «Del7ins», sendo que o 
primeiro avanço deste disco é o tema-titulo «Babilônia», 
uma versâo de «Babylon», original de David Gray. 
Além deste tema, o âlbum possui mais oito cançôes, entre 
às quais «Labirinto», «Bruxo», «Afastei-me» e «Vou Sorrir». 

U2 participam em chat opline 
em Nevembro 
No dia em que vai ser lançada a aguardada colec- 
tânea de êxitos dos U2, 4 de Novembre, os quatro 
elementos da banda vâo participar no webchat. 
A propôsito do lançamento de «U2- The Best of 
1990-2000», os U2 preparam-se para falar corn os 
sens admiradores naquela que sera a primeira en- 
trevista que o grupo cede em dois anos. Embora 
estando em diferentes continentes, Bono Vox, The 
Edge, Larry Mullen e Adam Clayton vâo respon- 
der a uma sessâo de perguntas online, que deverâ 
durar uma hora. 
Os admiradores dos U2 deverâo enviar as suas 
questôes para bestof@u2.com e msn.com. 
Na contagem decrescente para a ediçâo do disco, 
desde sâbado que estâo disponiveis «présentes» no 

site oficial dos U2, em wv/w.u2.com, tais como as 
imagens que vâo decorar o booklet do disco e tam- 
bém as müsicas que constituem o alinhamento do 
disco, incluindo quatro remisturas e duas novas 
müsicas. 

SEMANA 

cnosT snip 

Gabriel Byrne, Julianna Margulies, 
Desmond Harrington, Isaicih 
Washington, Ron Eldard, Karl Urban, 
Alex Dimitriades 

A équipa de salvamento do Arctic 
Warrior é a melhor no ramo de res- 
gates. 
A comando da équipa estâ o capitâo 
Sean Murphy (Byrne). A missâo 
deste grupo de profissionais do 
ramo é “salvar” embarcaçôes aban- 
donadas no mar alto, e é claro tudo 
isto corn o seu “preço”. 
Quando o piloto da Canadian Air 
Force, Jack Ferriman (Harrington) 
contrata a équipa para investigar 
um navio misterioso que foi visto â 
dériva junto à costa do Alaska 
nunca se imaginavam os problemas 
que iriam surgir. 
Um ôptimo filme para estas noites 
corn o espirito de Hallow^n. 

89 Minutes 

Disco de Pedro Abrunhosa 
em audiçâo antecipada na 
Internet 
o proximo disco de Pedro 
Abrunhosa, «Momento», 
serâ disponibilizado online 
a partir de 10 de 
Novembre no site oficial, 
em www.abrunhosa.com. O 
âlbum sô serâ colocado â 
venda a 18 de Novembre. 
O registo é composte por 
14 temas, sendo que 
Abrunhosa pede aos fâs 
que eseutem o disco «corn 

atençâo até ao fim», uma vez que as 
palavras ocupam «um lugar muito es- 

pecial» ao longo de todo o 
âlbum, contando histôrias, 
«como se fossem habitadas por 
personagens, sonhos, düvidas, 
contradiçôes e, simultanea- 
mente, por toda a força inerente 
à criaçâo». 
O prestigiado realizador por- 
tuguês Manoel de Oliveira vai 
ser o realizador de uma curta- 
metragem sobre o primeiro sin- 
gle, o quai dâ tltulo ao disco. 

mmnih 

-SERViMOS TODO TIPO DEf| 
OU REUNlAO 

-TAKE OUT OU CATERING 

O CASAL JIM ÜAStMiROdB CARLA ALVES EEPeRAM POR SI 

ESPECIAIIUIDOS EM COU 
IL. m   

POBTCCHESrE MEOITERI 
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Amadeu Baptista 
Amadeu Baptista nasceu no Porto a 6 
de Maio de 1953. Frequentou a 
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto. E membro da Associaçâo 
Portuguesa de Escritores. No ano de 
1994 integrou o Jüri do Grande 
Prémio de Poesia APE/CTT, relativo 
à ediçâo portuguesa de poesia de 
1993. Tern colaboraçâo dispersa em 
jornais e revistas em Portugal: 
Vértice, Serpente, Hifen, 
Colôquio/Letras, Cadernos do 
Tâmega , Letras & Letras, Ûltima 
Geraçâo, Sol XXI, O Escritor, JL - 
Jornal de Letras, Artes e Ideias ,-'A 
Mar Arte, Nova Renascença; 
Espanha: Calandrajas, O Mono da 
Tinta (Galiza), Canente, Malvis, 
Letras Abiertas, Revistalantica, 
Cuadernos del Matematico, Anfora 
Nova, Zurgai (Pais Basco), Turia; 
França: Albatroz; Italia: II Cobold, II 
Vento Salato, La Cultura nel Mondo, 
Si Scrive; Grà-Bretanha: New Hope 
International; Brasil: Dimensào, Sup. 
Lit. do Minas Gerais, Sup. Lit. do 
Diario do Nordeste, Abre Alas; 
Uruguai: La Urpila, Poética-Revista 
de Cultura; Colombia: Kanora, La 
Prensa, Prometeo; Costa Rica: 
Graphiti International; E.U.A.: New 
Wave, Mester, Lost & Found Times; e 
México: Plural. Poemas seus foram 

traduzidos para Castelhano, Italiano, 
Inglês, Francês e Romeno. É divul- 
gador em Portugal de poetas espan- 
hois e hispano-americanos, entre os 
quais destaca: Amparo Amoros, 
Angeles Dalùa, Antonio Beneyto, 
Antonio Gamoneda, Juana Castro. 
Manteve na revista Letras & Letras a 
secçào Coraçâo Ibérico, de divul- 
gaçâo de Literatura Espanhola 
Contemporânea. Prépara a traduçâo 
portuguesa de uma vasta selecçào de 
poetas escandinavos. Fundou e co-di- 
rigiu (corn Alvaro Holstein Ferreira e 
Vergilio Alberto Vieira) a publicaçâo 
Babel - fasciculos de poesia, e co-or- 
ganizou (corn Egito Gonçalves) a re- 
vista Orfeu. 
Esta representado nas seguintes 
Antologias e Livros Colectivos de 
Poesia: Os Poetas do. Café - Ed. dos 
autores, Porto, 1981; Poemabril - 
Nova Realidade, Lisboa, 1984; 
Tempo Migratôrio- Limiar, Porto, 
1985; O Trabalho - Ed. vârios, 
Lisboa, 1985; Rosalirica - Ed. Castro, 
A Coruna, Galiza, Estado Espanhol, 
1985; Rio Interior - Limiar, Porto, 
1986; Armando Alves Aproximaçâo 
ao Silêncio - O Oiro do Dia, Porto, 
1987; Amor Luxüria Morte - Ed. 
Mirto, Porto, 1987; O Desporto na 
Poesia Portuguesa - Ed. vârios. 

Lisboa, 1989; La Poésie des 
Palmipèdes - Ed. Albatroz, Paris, 
França, 1990; Antologia de 
Homenagem a Cesârio Verde - Ed. 
Câmara Municipal de Oeiras, Lisboa, 
1991; Poesia Ibérica-Generaciôn de la 
Democracta (in Malvis)- Madrid, 
Espanha, 1991; Poetas Escolhem 
Poetas - Colectânea de Poesia 
Portuguesa 1970/1990 - Lello & 
Irmào Editores, Porto, 1992; 
Poemabril (2^ ediçâo) - Ed. Fora do 
Texto, Coimbra, 1994; Insubmissôm / 
XIV Festival da Poesia no Condado - 
Fornelos, Salvaterra de Minho, 
Galiza, Estado Espanhol, 1994; XV 
Festival da Poesia no Condado - 
Fornelos, Salvaterra de Minho, 
Galiza, Estado Espanhol, 1995; 
Athena - Antologia di letteratura con- 
temporanea multilingue - Trento, 
Italia, 1996; Cântico em Honra a 
Miguel Torga - Ed. Fora do Texto, 
Coimbra, 1996. 

Obras publicadas: As Passagens 
Sécrétas, Fenda Ediçôes, Coimbra, 
1982; Green Man & French Horn (in 
A Jovem Poesia Portuguesa /2, em co- 
laboraçâo corn Helga Moreira e Jorge 
Velhote), Limiar, Porto, 1985; Maçâ, 
Limiar, Porto, 1986; Kefiah, Centro 
Cultural do Alto Minho, Viana do 
Castelo, 1988; O Sossego da Luz, 
Limiar, Porto, 1989; Desenho de 
Luzes, Ed. Amigos de Azertyuiop, A 
Corunha, Galiza, Espanha, 1997 
(ediçâo galaico-portuguesa); e Arte do 
Regresso, Porto, Campo das Letras, 
1999. 

Prémios: "José Silvério de Andrade", 
pelo original Maçâ, Foz-Côa Cultural, 
1985; "Pedro Mir", pelo original 
Cùmplices, na categoria de Lingua 
Portuguesa, promovido pela revista 
literâria Plural, da Cidade do México, 
1993. (Publicaçâo portuguesa in Nova 
Renascença Inverno/ Outuno 1996, 
n° 60/63, Porto, 1996 - corn traduçâo 
castelhana de Hector Carreto). 

SOBRE A POESIA DE AMADEU 
BAPTISTA; 

O universo poético de Amadeu 
Baptista vive da presença ardente do 
Outro, do cruzamento de olhares e 
significaçôes, da circulaçâo indefinida 
entre o Eu, o Tu e o Mundo. Esta 
dinâmica esconde contudo um movi- 
mento mais subtil: o olhar que pousa 
sobre o Outro revela-se essencial- 
mente a si mesmo na angüstia do 
vazio, no espaço da ausência, da 
morte. A ordem relacional, da abertu- 
ra que define a temâtica sensivel dos 
poemas transforma-se em projecçào 
ideal de caminhos de esperança, 
utôpicos movimentos de fascinio (...). 

Maria Graciete Besse 

Amadeu Baptista, autor de poesia 
ao mesmo tempo amarga, satirica e 

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 

erotica, exprime a dilaceraçâo tu- 
multuosa da consciência face â con- 
tradiçâo quotidiana de quem habi- 
ta niveis existenciais nâo comuni- 
cantes. Dividido entre o peso da re- 
alidade e o furor do desejo, cultiva 
desde o primeiro livro um exigente 
torn de indignaçâo ética, ora pes- 
simista e desesperado, ora sarcâsti- 
ço e cruel, que fundamenta uma 
critica corrosiva da violência 
pseudofeminista no mundo domés- 
tico, mistificada pelas falsas evi- 
dências do senso comum, e do 
sofrimento humano mais infâme 
no trabalho e na guerra. A sua poe- 
sia, sem recuar perante o pensa- 
mento politicamente correcto dos 
tempos que correm e sem abdicar 
de uma funçâo transgressera essen- 
cial, tomando a maçâ como simbo- 
lo da perdiçâo mas jamais caindo 
num maniqueismo misôgino, des- 
constrôi corn grande originalidade 
satirica o mito da mulher divina 
idealizado pela lirica tradicional e 
expôe corn explosiva brutalidade a 
sordidez da vida suburbana, a 
solidâo desesperada e o desalento 
niilista de toda uma geraçâo em 
ruina. Mas, num outro nivel de re- 
presentaçào temâtica, assistimos a 
um descentramento tôpico que as- 
pira à heteropia, a «uma passagem 
para outro lugar», onde o poeta 
possa aceder ao sentido mais inti- 
me do ser que limita a sua exteri- 
oridade radical, imagem que na 
ordem do desejo récupéra a figura 
feminina. E neste movimento di- 
aléctico recorrente que Amadeu 
Baptista realiza o que poderiamos 
designar por efeitos especiais, 
numa expressâo turbulenta que 
atinge niveis de grande dignidade 
estética graças à volûpia de uma 
sugestividade erotica obtida medi- 
ante sobreposiçôes de imagens, em 
estilo cinematogrâfico, que geram 
densas metabolizaçôes passionais 
do discurso. Um dos aspectos técni- 
cos mais singulares desta poesia re- 
side justamente na capacidade de 
transformar a retôrica da imagem 
numa fenomenologia da imagem, 
fazendo render a seu favor a torren- 
cialidade nâo raro prosaica - que à 
partida tenderia a provocar proces- 
sus de diluiçào analitica - pela com- 
binaçâo hâbil do discursivismo e do 
associativismo metafôrico, num 
jogo de anâforas, elipses e acumu- 
laçôes barroquizantes que liberta 
poderosos efeitos impressionistas. 

Luis Adriano Carlos 
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SAÜDE EM SUA CASA 
AGUAS. SABOES, 

POMADAS E IOQOES 
A âgua do ambiente é necessâria à 

pele, nâo sô para a manter limpa, livre de 
sujidades e micrôbios, mas também para 
a manter corn a humidade indispensâvel 
ao conforto. O sol, o vento, e as tempe- 
raturas e securas extremas, modificam a 
pele tornando-a seca e âspera, o que pode 
causar desconforto e comichâo. As cri- 
anças pequenas por terem a pele mais 
fina e sensivel, e os idosos pelas mu- 
danças da idade que afectam a pele, in- 
cluindo a diminuiçâo da produçâo de 
sebo pelas glândulas sebâceas, sâo os que 
mais sofrem corn os rigores do tempo e 
do ambiente. As glândulas sebâceas pro- 
duzem uma substânda oleosa para lubri- 
ficar e amaciar a pele, e contribuir tam- 
bém para que a âgua, nas suas células su- 
perficiais, nâo évaporé corn tanta facili- 
dade pela acçâo do calor e secura do am- 
biente. 

A âgua, seja ela chuva ou banho, 
humedece a pele, mas, ao enxugar, a 
evaporaçâo vai contribuir para a tornar 
mais seca. A pele seca, muitas vezes corn 
escamas, e marcas do arranhar das unhas 
no coçar, é um mal comum, sobretudo 
nas pessoas de idade, e nos que vivem e 
trabalham em ambientes secos. Nestas 
pessoas, os banhos frequentes corn o uso 
de sabonetes, detergentes, ou sabôes, 
podem agravar a comichâo, e originar 
sinais de irritaçâo na pele. Para diminuir 
este problema, os sabonetes sô devem ser 
usados nos sovacos, nas virilhas, e nos 
pés, porque o banho sô corn âgua no 
resto do corpo, é suficiente para manter 
uma boa higiene, excepto nos traba- 
Ihadores expostos a ôleos, ou tintas e al- 
catrôes. As pomadas e loçôes oleosas, 
benéficas no tratamento da pele seca, sâo 
mais efectivas se forem aplicados imedia- 
tamente a seguir ao banho, por for- 
marem uma camada impermeâvel que 
retém a âgua em contacto corn a pele. 

Nas doenças de pele corn aspecto 
hümido, como acontece corn frequência 
nas inflamaçôes e infecçôes, a aplicaçâo 
de compressas hùmidas pode ser um 
bom remédio. A âgua, por secar a pele ao 
evaporar, é o melhor produto para 
diminuir a humidade da pele e pode ser 

usada como tratamento. Alguns sais mine- 
rais, como o sal usado na comida, o ac- 
etato de aluminio, ou o borato de sôdio, 
sâo üteis quando usados diluidos em 
âgua, na forma de corhpressas, para com- 
bater a pele inflamada e hùmida pelos 
efeitos da infecçào. 

Muitos medicamentos aparecem 
sobre a forma de cremes, pomadas, ou 
loçôes, corn o mesmo ingrediente activo, 
nas mesmas concentraçôes. As pomadas 
sâo feitas de gordura, geralmente vaseli- 
na, e sâo melhores nas doenças em que a 
pele fica seca e grossa, ou corn escamas. 
Uma doença frequente deste tipo é a 
psoriase, que se trata quase sempre corn 
pomadas contendo ingredientes activos. 
Os cremes, por nâo serem gordurosos, 
sâo melhores nas lesôes mais macias e 
hùmidas, ou corn bolhas, como acontece 
corn frequência no eczema e outras der- 
matites. As loçôes, mais liquidas e fâceis 
de espalhar, sâo geralmente usadas em 
zonas extensas, ou no couro cabeludo. As 
pomadas, e os cremes e loçôes, podem 
ser usados nâo sô para tratar doenças, 
mas também para protéger a pele e corpo 
da acçâo nociva do sol, poeiras, quimicos 
e venenos. 

A protecçâo dos efeitos nocivos dos 
raios ultra-violeta solares faz-se corn a 
aplicaçâo de cremes, ou loçôes, em toda a 
pele exposta ao sol. As crianças devem-se 
cobrir corn um produto bloqueador dos 
raios ultra-violeta corn um factor de pro- 
tecçào solar (FPS) superior a 30; para os 
adultos, sobretudo os de pele branca, 
mais sensivel e sujeita a doenças cau- 
sadas pelo sol, recomenda-se também 
um FPS de pelo menos 30; para os 
morenos o bloqueador solar deve ser FPS 
15 ou superior. O creme deve cobrir uni- 
formemente todo o corpo exposto, e a 
aplicaçâo deve repetir-se depois do 
banho, ou se houver suor. Os cremes 
devem ser resistentes à âgua, e devem ser 
aplicados pelo menos meia hora antes do 
banho, pois os raios ultra-violeta também 
penetrarn dentro de âgua, e sem uma boa 
protecçâo continuam a queimar. Os 
cremes bloqueadores solares devem ser 
efectivos contra ambos os tipos de raios 

Ambientalistas denunciam 
poluiçâo do rio Neiva 
A associaçâo ambientalista 
Crepùsculos, de Barroselas, em Viana 
do Castelo, afirmou na segunda-feira, 
ter encontrado vârios animais mortos 
no rio Neiva e criticou as entidades 
competentes de inoperância perante a 
poluiçâo das âguas do Neiva. 
O présidente da associaçâo 
Crepùsculos, José Oliveira, afirmou 
que, durante uma expediçâo de caiaque 
no Neiva, elementos da associaçâo avis- 
taram cadâveres de galinâceos, coelhos, 
gatos e câes, nas âguas do rio. 

José Oliveira afirma ainda que muitos 
dos câes encontrados foram mortos 
por afogamento pelos seus propri- 
etârios, uma vez que apresentavam 
uma pedra presa ao pescoço por um 
arame. 
Perante esta situaçào, Oliveira salienta 
que nada tem sido feito para acabar 
corn a poluiçâo do rio Neiva e que 
existe uma total e absoluta auséncia de 
fiscalizaçâo por parte da entidade com- 
petente, a Direcçâo Regional do 
Ambiente. 

ultravioletas A e B que, corn o tempo, 
podem causar cancro da pele. 

O maior inimigo da pele é o excesso: 
O excesso de sol, de climas âridos e frios, 
de alergias, ou o excesso de confiança 
que nenhum mal irâ acontecer à nossa 
pele. Também o excesso de medicamen- 
tos, incluindo o uso de cremes ou po- 
madas para a pele, podem causar efeitos 
secundârios e estragos perigosos. E tào 
frequente um doente aparecer num con- 
sultôrio médico, corn uma bisnaga re- 
ceitada para outra pessoa, e a pedir esse 
mesmo “remédio santo” para a sua pele, 
sem ter a minima ideia da natureza do 
seu mal. Lamentavelmente, tenho visto 
muitas pessoas corn problemas, alguns 
deles graves, ou até permanentes, por 
terem usado pomadas de alta potência 
em problemas menores da sua pele. 
Naigumas zonas, como no escroto, a pele 
que envolve os testiculos, os ingredientes 
da pomada entram corn mais facilidade 
no sangue em circulaçâo podendo causar 
efeitos secundârios desses medicamen- 
tos; e as crianças sâo muito mais vul- 
nerâveis a esses perigos, pois a sua pele 
absorve, corn très vezes mais facilidade 
do que a pele dum adulto, qualquer pro- 
duto quimico, farmacêutico, ou veneno 
aplicado à sua superficie. Também os 
cremes que contêm medicamentos anti- 
inflamatôrios potentes, quando usados 
na pele do rosto, podem originar o 
aparecimento de pele fina e luzidia corn 
pequenos vasos- sanguineos, salientes e 
vermelhos, a transformarem, muitas 
vezes de forma irreversivel, um rosto deli- 
cado e bonito num aspecto feio e gros- 
seiro. 

Nâo sô a moderaçâo, mas também o 
bom senso e conselho baseados no con- 
hecimento, e nâo na suposiçâo ou explo- 
raçâo de charlatôes, sâo importantes, 
senào fundamentais, nas coisas simples e 
rotineiras desta vida, como o uso da 
âgua e dos sabôes, ou de cremes, po- 
madas e loçôes. 

Bacalhau 
em perige 
de 
extinçâe 
Q bacalhau enfrenta o perigo de 
extinçâo se p volume de pescas 
nâo diminuir, referiu o 
Conselho Internacional de 
Exploraçâo dos Mares (CIEM) 
alertando a Gomissâo Europeia. 
O CIEM avispu mesmo que 
todas as actiyidades de pesca de 
bacalhau no mar do Norte, no 
raar da Irlanda e nas aguas a 
oeste da Escôcia devem ser can- 
celada,s, devido à reduçâo drasti- 
ca dos stocks minimos 
necessârios para a reproduçâo 
daqueles animais, référé O 
Diârio de Noticias esta segunda- 
feira. 
Os cientistas do CIEM referem 
que as medidas tomadas até 
agora para limitar as quotas de 
pesca de bacalhau e o piano de 
recuperaçâo dos stocks de baca- 
lhau no mar do Norté, imposto 
recéntemente pela Comissâo 
Europeia, nâo sâo suficientes 

: para evitar, a longo prazo, a ex- 
tinçâo do bacalhau. 
«Sentimos neçessidade de re- 
comendar a interdiçâo total 
deste tipo de pesca como a 
ùnica forma de permitir a recu- 
peraçâo dos stocks de bacalhau 
para um nivel quepermita a re-^ 
cuperaçâo das espécies», subli- 
nha o CIEM. 
O principal problema é a pesca 
de peixes demasiado jovens, que 
nem chegam à fase de repro- 
duçâo. A partir dos dois anos, o 
bacalhau jâ tem dimensôes para 
ser pescado mas como ainda 
nâo atingiu a maturidade nâo se 
poderâ reproduzir. Como conse- 
quência deste abuso, actual- 
mente, apeiras um em cada 20 
peixes sobrevivem à fase de ovu- 
laçâo. 

EXPERIENCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 
SERVIÇO ^ 2612 St Clair Ave. W 

(esquîna corn a Jane St) Torpo, 

Estimativas gratis Tel./FaX: 416-533-2439 
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Boa mdsica e lazer em Câmara do Lobos 
Recordam-se do Luis Jardim, um 
excelente müsico madeirense que 
tem feito carreira na produçâo em 
Inglaterra? 
Pois, o Octavio Sousa, outro müsi- 
co madeirense de grande talento, 
juntou-se ao Luis Jardim e tem 
feito obra de vulto. Disse-nos com 
a felicidade estampada no rosto 
que, entre outros, produziu os ülti- 
mos trabalhos dos famosos 
Michael Bolton e o Ricky Martin, 
para a Sony. 
Na Madeira, mais propriamente 
dito, em Câmara de Lobos, o 
Octavio Sousa tem um bem situa- 
do e atractivo Bar -o Bar do Mar-, 
onde as ponchas sao aviadas em 

grande proporçâo e a müsica, no 
andar superior da casa, encanta 
quern gosta do "bit" moderno bem 
tocado. 
O Octavio e o seu companheiro da 
percussao sao dois eximios müsi- 
cos que tocam e encantam. Casa 
cheia sempre. 
Quern me levou ao Bar do Mar do 
Octavio, foi o jornalista e poeta 
José Antonio Gonçalves (que outro 
poderia fazê-o?) que, acompanhado 
e sua mulher e do amigo Antonio 
Jardim, encaminhou-me a uma 
poncha de despedida. Valeu a 
pena. 

JMC 

T? 
COMPUTERS 

c Vendas 

c Reparaçôes 
c Upgrades 
c Suporte Técnico 
c Programaçâo 
c Web Design 
c Web Hosting 
c Design Grâfico 

Contacte Nuno ou Patricia 

WWW. viper team. ca 

Habilite-se a ganhar um écran piano de 15” 
ou um conjunto de teclado e rato sem fios. 
Para concorrer, visite www.viperteam.ca 
ou telefone para (416) 827-7614. 

Peixe Espada prêta 
s6 corn a fami'lia 

E uma dura verdade. O 
saboroso peixe espada 

' prcto, que tanto gosto, sô 
é possivel de corner à 
maneira em casa de 
familia. Nos restau- 
rantes, sofisticaram o 
tradicional prato 

, madeirense de tal 
- maneira que perdeu o 

seu sabor caracteristico. 
Ainda bera. Assim, 
tenho que inventar 
tempo e disponibilidade 
para fazer o "sacrifkio" 
de ir corner o espada preto a casa 
da familia. Como o peixinho espa- 
da como deve ser é vejo o pessoal. 
Dois coelhos de uma cajadada! 

A mesa esta recheada de familia 
e... peixe espada preto, batata 
doce, etc., etc. 
Obrigado, ô priminhos... 

Sandy e Tony Silveira.. 
deram o nô! 
É verdade. O jovem müsico e voca- 
lista do conjunto Os Panteras, Tony 
Silveira, uniu o seu destino à jovem 
e bonita Sandy. O casamento teve 
lugar na Igreja de Sâo José, em 
Oakville, no passado dia 13 (acredi- 
to que o 13 dâ sorte) de Outubro. 
400 familiares e amigos juntaram-se 

no Oasis C. Centre para conviver e 
felicitar os noivos. Parabéns Sandy e 
Tony Silveira. Que a vida vos seja 
tâo romântica e feliz como as canti- 
gas que tocam e cantam. Os 
Panteras, cortaram as garras, para 
"afagarem" Sandy e Tony. 
Felicidades para todos. 
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Cozinheiro para restaurante em Mississauga. Empregado corn experiência na instalaçào de 
Tel.:905-270-5060. produtos de aluminio. Tel.:416-651-1432. 

Pessoal especializado no fabrico de armârios de 
alta qualidade para cozinha, ou qualquer outro 
tipo de armârios de luxo. 
Tel.:416-534-3557. 

Cozinheira para churrasqueira em Mississauga. 
Tel.:905-270-5060. 

Mecânico ou aprendiz corn alguma experiência 
em tractores e reboques. 
Contactar Viveiros. Tel.:905-796-6171. 

Carpinteiros de acabamentos. 
Tel.:416-984-8100. 

Supervisor e pessoal para vendas, para companhia 
de limpeza. Tel.:905-568-4030. 

Supervisor para companhia de limpeza, na area de 
Markam. Tel.:905-669-6565. 

Carpinteiros com experiência, para casas novas. 
Contactar Fernandes. Tel.:416-740-0354. 

Pessoa corn alguma experiência em renovaçôes. Empregado para companhia de renovaçôes. 
Contactar Sr.Andrade. Tel.:416-242-7000. Tel.:416-992-4482. 

Cozinheiro e empregados de mesa, em regime de Precisa-se de mecânico para oficina em Brampton, 
part-time, para a ârea de Brampton. Paie corn Joe Viveiros. Tel.: 905-796-6171. 
Tel.:905-457-4444. 

Carpinteiros de acabamentos para casas novas. 
Tel.:416-315-3522. 

Pessoal para trabalhar corn empilhadores, para a 
ârea de Mississauga e um casai para fazer limpeza 
na ârea de Richmond Hill. 
Tel.:416-533-7032. 

Sâo Miguel sofre corn mau tempo 

Delgada, freguesias 
dos Arrifes e Relva. 
De acordo corn os 
Bombeiros 
Voluntârios de Ponta 
Delgada, no terreno 
estiveram envolvidas 
diversas équipas de 
intervençâo, num 
total de vinte efec- 
tivos. 
Além das inundaçôes, 
registaram-se obs- 
truçôes de estradas 
em toda a ilha, devi- 
do ao derrube de âr- 
vores e pequenos 
deslizamentos de 
terra. 
A situaçâo foi particu- 

larmente visivel na estrada que 
dâ acesso à Ribeira Quente e 
no interior da prôpria freguesia 
sem que, no entanto, représen- 
tasse perigo real para os resi- 
dentes, que ainda têm bem pré- 
senté na memôria as derro- . 
cadas que na madruga de 31 
de Outubro de 1997 mataram 
vinte e nove pessoas. 
A chuva obrigou ainda ao can- 
celamento da manifestaçâo de 
dirigentes e delegados sindicais 
afectos à CGTP agendada para 
a cidade Ponta Delgada, que 
optaram por manifester mais 
tarde - provavelmente em 
Novembre - o seu proteste face 
à politica laboral preconizada 
pelo Governo. 

As fortes chuvas que atingiram 
a ilha de Sâb Miguel provo- 
caram inundaçôes em mora- 
dias e vias pùblicas e inter* 
romperam estradas, o que 
obrigou à intervençâo dos 
bombeiros e dos funcionârios 
da Seêretaria Regional da 
Habitaçào e Equiparaenlos. 
Segundo a Protecçâo Civil, 
foram registadas dezenas de 
chamadas de socorro referentes 
a inundaçôes em moradias e 
em estradas na generalidade 
dos concelhos, e de modo par- 
ticular na cidade de Ponta 

StrogonofTRàpidoderrango 
lnCR£DI£nT£$: 

4 peitos de frango 
* 2 latas de cogumelos laminados 
* 2 pacotes de natas 

1 cebola pequena 
1 câlice de vinho do porto 
1 colher de sopa de polpa de tomate 

* azeite 
sal, pimenta 

* piripiri 
* noz-moscada q.b. 

(Ofl^CCflO: 
Contam-se os peitos de frango em cubos. 
Faz-se um refogado da cebola picada e mal esta 
comece a alourar junta-se a polpa de tomate, os 
cubos de frango e os cogumelos. 
Deixe alourar, junte o vinho do porto e as natas. 
Tempere a gosto e deixe apurar em lume brando. 
Mal as natas comecem a engrossar, aguarde 3 min. 
E estâ pronto! 
Acompanhe corn batata cozida ou massa cozida. 

Sobremesa : 

Broinhas de Cspécie 
100 grs de amêndoas 

* 1 laranja 
* 500 grs de açücar 
* 80 grs de coco ralado 
* 750 grs de batata doce 
* grajeia de vârias cores 
3 gemas + 7 gema 
2 dl de âgua 

*farinha de trigo q.b. 

(OnP£CCflO: 
Cozem-se as batatas doces corn casca. 
Depois de cozidas descascâ-las e passâ-las no 
passe-vite. 
Leva-se o açücar ao lume corn 2 dl de âgua e 
deixe ferver durante +- 3 minutos para obter 
ponto de espadana. 
Junta-se o puré de batata doce, a amêndoa pela- 
da e ralada e o coco ralado. 
Deixa-se continuar a ferver, mexendo sempre 
corn a colher de pau até ver o fundo do tacho.' 
Junta-se as 3 gemas e casca ralada da laranja 
mexa bem e retire o tacho do lume. 
Deixe este preparado de um dia para o outro 
ou deixe arrefecer completamente. 
Corn as mâos polvilhadas corn farinha molde 
broas pequenas que se colocam sobre folhas de 
obreia. 
Pincelam-se as broas corn gema de ovo e leva-se 
a forno quente até alourar. 
Depois de louras recortam-se e enfeita-se corn 
grajeias. 

T5û/n 
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Antidoto podia ter 
salvo multas vidas 
eotre os reféns 
A administraçâo do antidoto correc- O Fentanyl, narcôtico sintetizado 
to aos reféns do teatro Dubrovka pela primeira yez na Bélgica no final 
(Moscovo) nas horas seguintes a ina- dos anos 50, age no sistema nervoso 
laçâo do gas utilizado pelas forças de central e actua em poucos segundos, 
segurança russas podia ter salvo causando sonolência e perda de cons- 
muitas vidas, afirinou à Lusa um in- ciência. 
vestigador portugpês. Quanto a possiveis efeitos deste 
A Rûssia reconheceu oficiaknente opiâceo a longo prazo, o investi- 
que o gas utilizado pelas forças de se- gador português afirma que os re- 
gurança para por fim ao sequestro féns que sobreviveram deverâo ser 
em Moscovo é um composto de sujcitos a acompanhamento médieo, 
derivados do Fentanyl, um anestési- jâ que nâo existem muitos estudos 
co centenas de vezes mais poderoso sobre esta matéria, 
quea heroina. Utilizado na medicina çomo aneste- 
"Se de facto tiver sido este o gâs uti- siante e analgésko em casos agudos 
lizàdo, a administraçâo do antidoto, (em doentes corn cancro, por exem- 
a naloxona:^ nas horas apôs a liber- plo), o Fentanyl é uma droga de 
taçâo dos reféns podia ter salvo eleiçâo dos toxicodependentes jâ 
muitas vidas”, afirmou, em que os sens efeitos biolôgicos sâo 
declaraçôes à Agência Lusa, Luts semelhantes aos da heroina. 
Ramalho, investigador do Se habitualmente pode ser admi- 
Laboratôrio de Quimica Analitica e nistrado oralmente, por via intra- 
de Sintese (LAQAS), do Institute venosa ou através de um adesivo 
Nacional de Engenharia e • para ser absorvido pela pele, o in- 
Tecnologia Industrial (INETI). vestigador português acredita que, 
Estima-se que a quase-totalidade das neste caso, deve ter sido sintetizado 
mortes {119) entre os reféns tenha para poder set utilizado como gas. 
sido causada pela inalaçâo deste gâs. Amostras de sângue e urina de dois 
"O Fentanyl é utilizado como anal- alemâes que se encontravam entre 
gésico e anestesiante. Mas em casos os reféns revelaram vestigios de 
de sobredosagem pode matar", ex- halotano, um gis utilizado como 
plicou o investigador, realçando as anestésico inalado. 
condiçôes de debilidade fisica dos Segundo Luis Ramalho, o halotano, 
reféns, presos durante mais de 50 por si sô, nâo séria suficiente para 
horas. provocar a morte dos reféns. 

Porto: 

Câmara oferece Huas mil prendas de 
Natal aos finies dos funcionàrios 

Imagine-se magia 
comeado sensatamente 

A Câmara Municipal do Porto anun- 
ciou esta semana que vai manter a 
tradiçâo de oferecer prendas de Natal 
aos filhos dos funcionàrios corn menos 
de 10 anos, sendo desta vez contem- 
pladas cerca de duas mil crianças. 
Em comunicado, a autarquia salienta 
que a decisâo foi tomada pelo prési- 
dente da câmara, Rui Rio, que pon- 

derou a "débil situaçào financeira do 
municipio, mas concluiu que nâo era 
justo sacrificar as crianças". 
A Câmara do Porto vai despender o 
mesmo valor gasto em 2001 na compra 
de prendas (75 mil euros/15 mil con- 
tos), que vâo ser entregues na tradi- 
cional festa de Natal dos trabalhadores 
da autarquia. 

Por Idalina DaSilva 

A principal razâo porque muitas pessoas 
se mantêm invejavelmente magras, nâo 
reside simplesmente no facto de a na- 
tureza as ter dotado de bons genes ou de 
terem um métabolisme ideal. Estas pes- 
soas treinam a mente para pensarem na 
comida de uma maneira que as mantêm 
livre de excesso de peso. Desenvolvem 
estratégias mentais para corner melhor, 
que na realidade funcionam e podem ser 
aplicadas por todos aqueles que queiram 
seguir o seu exemple. Perder peso nâo é 
fâcil em nenhuma idade, em nehuma 
cirscunstâneia. “...Para emagrecer é pre- 
cise calcular, sonhar, reflectir, projectar, 
conceber e acima de tudo imaginar 
como uma pessoa magra. Ao contrario 
do que se pensa para eliminar a obesi- 
dade nâo chega seguir um regime, é pre- 
cise pensar e agir como uma pessoa 
magra...” afirmam os entendidos. 
Um dos truques é saber que o caminho 
para o estômago começa na mente e nâo 
na boca, dizem os que “pensam magro”. 
Entâo aqui fica um desafio para quem 
gosta de seguir regimes para perder 
peso. Corn os truques que propomos, é 
possivel que daqui a uns tempos alguém 
comente “... que sorte tem em ser 
magro/a por natureza...” 
As pessoas corn excesso de peso costu- 
mam corner o mesmo que as magras, 
mas a diferença entre umas e outras re- 
side no tamanho das doses que cada um 
escolhe. Corner o mesmo, mas menos. É 
preferivel corner um bocadinho de 
autêntico queijo-creme do que meio 
prato de um sucedâneo ou uma falsifi- 
caçào; assim poderâ satisfazer o desejo 
sem acumular calorias. Além disso, a 
maioria do püblico hoje em dia esta edu- 
cado, corn a ideia de que uma refeiçào 
consiste em peixe ou carne, batata, végé- 
tais verdes e sobremesa. Mas a realidade 
é que por vezes toda esta alimentaçâo ul- 
trapassa a necessidade de um adulto. 
Um jantar, por exemplo, pode ser sim- 
plesmente sopa e fruta, ou salada e fruta 
ou sô fruta. 
Todas as pessoas, magras ou gordas, de 
vez em quando se excedem na comida, 
por vezes é dificil controlar os impulsos, 
mas aqueles que pensam “magro” con- 
hecem alguns truques para os ajudar a 
combater os impulsos de corner. 
Conheço uma pessoa que usa a pasta 
dentrifica para lhe tirar o apetite, talvez 
invulgar, mas eficaz, porque é um anti- 
doto para combater o impulso de corner.. 
O sabor quebra o dominio que alguns ali- 
mentos podem exercer sobre o seu pa- 
ladar. Por exemplo, se nâo consegue 
parar de corner os deliciosos apiritivos, 
escove os dentes. Adopte uma actividade 
de que goste, mas que nâo possa praticar 
enquanto corne, por exemplo, tocar um 
instrumente musical, pintar, ou escrever; 
ao fim de uns minutes de distraçào a 
ânsia de corner jâ desapareceu. 
Se dâ por si a corner o segundo “donut”, 
nâo se sinta culpada nem lamente o ex- 
cesso, como ele seja um falhanço ir- 
remediâvel; serâ mais positivo idealizar 
razoavelmente um piano de redençào, 
em vez de prometer a si prôpria, que no 
dia seguinte nâo corne mais nada “... 

começo a dieta na segunda-feira...”. 
Depois de corner, especialmente depois 
do jantar, caminhe alguns quilômetros 
extras. Comer é sem dùvida um dos 
grandes prières da vida, independente- 
mente de quanto se pese, mas os que 
pensam “magro”, preferem desfrutar 
desse prazer em vez do prazer das calo- 
rias. 
As pessoas que devoram a comida 
comem mais porque a mensagem de que 
o estômago estâ saciado leva cerca de 
20 minutes a chegar ao cérebro. Cortier 
um prato de comida num instante, nâo 
sô é totalmente insatisfatôrio, como faz 
corn que acabe por se corner mais, 
mesmo que nâo tenha fome. Pelo con- 
trârio, se nos é apresentado um prato de 
forma agradâvel, sentimos que estâmes 
a fazer uma excelente refeiçào, mesmo 
que as doses sejam pequenas, isso nâo 
importa. Uma das carecteristicas das pes- 
soas que mantêm o peso é a moderaçâo. 
Elas nâo se repreendem constantemente 
por nâo comerem de uma forma correc- 
ta, por vezes até permitem alguns 
“deslizes calôricos” por sermana, porque 
sabem que apenas basta eomer sensata- 
mente durante oitenta por cento do 
tempo para controlarem o peso. Se o 
prazer de corner um pacote de bolachas 
e tâo especial que lhe recorda momentos 
felizes de infâneia, entâo que o faça, mas 
a caixa das bolachas tem de se manter 
vazia durante o mês, e nâo pode haver 
“batota”. 
O poder do subconsciente é muito 
poderoso. Segundo uma investigaçào ré- 
cente, a maioria das pessoas nâo calcu- 
la a quantidade de calorias que ingéré, 
mas tem um sentido da questâo calôrica, 
e em 50 por cento dos casos as pessoas 
gordas tem tendência para minimizar as 
calorias. Se nâo tem a certeza do conteüdo 
calôrico de um aJimento, leia a étiqueta 
A maioria das pessoas magras ou corn 
peso razoâvel, têm os numéros gravados 
na memôria, o peso que consideram 
ideal e a quantidade de quilos que nâo 
querem exceder. As pessoas magras 
notam rapidamente um ligeiro aumento 
de peso, e imediatamente pôe travào na ali- 
mentaçào. Por isso, levam sempre pouco 
tempo a perder os quilos em excesso. 
Quanto mais tempo uma pessoa leva a 
emagrecer, mais facilmente a pessoa acei- 
ta fisica e fisiologicamente a ser gorda, e ao 
mesmo tempo é mais dificil perder peso. 
Quando se vai às compras é muito impor- 
tante pensar na nutriçâo. Nunca se deve 
comprar alimentes que engordem em 
grandes quantidades, é sabido que uma 
vez aberto o pacote dos bolos, é muito 
provâvel que nâo pare até que nâo 
hajam mais bolos, por isso é melhor com- 
prar pacotes ou caixas de tamaho pe- 
queno. Algumas pessoas controlam o peso 
pesando-se uma vez por dia ou por sema- 
na Outras têm mais que um tamanho de 
roupa no guarda-roupa, para poderem ve- 
stir o tamanho mair quando o pequeno 
nâo serve ou vice-versa. Mas para a pes- 
soa magra quando nota que a roupa lhes 
fica mais pequena é estimulante pensar 
que podem corner para voltar ao seu 
peso normal, é tamanho habituai. 

Precisamos de pessoal experlente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrlos, trabalho estàvel. 
Contacte jâ 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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I Saûde: | 

I Sexo sem protecçâo | 
é segunda causa de 
morte no mundo 

I O sexo sem protecçâo mata 2,9 mi- tabaco, seguido do âlcool, da âgua | 
j Ihôes de pessoas e é a segunda causa sem qUaiidade e a falta de sanea- | 
I de morte a nivel mundial, diz um es- mento bâsîco. Segundo os dados da j 
i tudo da Organizaçâo Mundial de OMS, tabaco e âlcool matam cerca ] 
I Saûde (OMS) divulgado na quarta- de dez milhôçs de pessoas todos os * 
I feira. Também o tabaco, o consumo anos. 1 

de bebidas alcoôlicas e o excesso de Em oîtavo lugar, a OMS aponta a i 
\ peso sâo definidos como causas insuficiência de ferro, seguida da ; 
I para o aumento da mortalidade. inalaçâo de fumo de incêndios em 
I A principal causa de morte no espaços fechados. i 
1 mundo continua a ser a fome, O colesterol elevado e a obesidade 
I matando très milhôes de seres hu- encerram a tabda dos factores de 
I manos todos os anos, Em segundo risco. A OMS alerta para a existên- 
ï lUgar, o sexo sem protecçâo, segui- cta de mais de mil milhôes de pes- 
I do da hipertensâo. soas com excesso de peso (300 mi- 
ï A SIDA continua a ser uma das Ihôes das quais clinicamente obe- i 
I maiores causas de morte, corn cerca sas), sendo que este factor mata 500 

de 40 milhôes de pessoas infectadas mil pessoas por ano. 
(70% era Africa). Por outro lado, Segundo este estudo, os 10 princi- 
cerca de 2,9 milhôes de pessoas pais factores sâo responsâveis por 

ï morrem por nâo usarem protecçâo um terço dps 56 milhôes de mortes 
î quando têm relaies sexuais. que ocorrera em todo o mundo an- 
! NTo nnartn Incrar Ha tahda tnircrp n iialmpntp 

Açores: 

PDA nâo désisté da 
Revisâo da Constituiçâo 
O Partido Democrâtico do Atlântico 
(PDA) nâo désisté de avançar com 
uma proposta de Revisâo 
Constitucional, mesmo apôs o anün- 
cio do acordo entre o PSD e o PS 
quanto ao seu adiamento. Na voz do 
seu présidente, José Ventura, o PDA 
acusa mesmo de “cobardia politica” a 
atitude dos partidos nos Açores, que 
nada disseram sobre o adiamento da 
revisâo constitucional, que ordinaria- 
mente se deveria fazer este ano. 
O primeiro-minsitro Durâo Barroso, 
o présidente do Governo Regional, 
Carlos César, e até o da Madeira, 
Joâo Jardim, nâo ficaram também de 
fora das criticas do PDA, que os acusa 
de nâo cumprirem as promessas 
enunciadas na campanha eleitoral, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
reforço dos poderes autonômicos. 
Por isso e mesmo corn a revisâo cons- 
titucional na gaveta, os Democratas 
do Altântico nâo desistem e vâo apre- 
sentar a sua proposta de alteraçào ao 
Présidente da Assembleia da 
Repüblica, o açoriano Mota Amaral, 
ao Présidente Sampaio, ao Ministre 

da Repüblica e aos lideres dos grupos 
parlamentares nas Assembleias 
Regional e da Repüblica. 
No entanto, o PDA nâo encetou ainda 
qualquer negociaçâo corn os partidos 
corn assento parlamentar, tendo em 
vista a inclusâo de algumas das suas 
ideias em futures projectos de revisâo. 
Como força politica, o PDA pode ap- 
resentar alteraçôes, mas tem de nego- 
ciar corn os outres partidos se quiser 
que algumas dessas alteraçôes 
cheguem ao Parlamento. 
A proposta de revisâo constitucional 
do PDA assenta em 7 pontes, consid- 
erados fundamentals para o reforço 
do regime autonômico. Sem negar a 
unidade do Estado, o PDA quer uma 
Autonomia “evolutiva” onde, por 
exemple, o poder legislative seja ape- 
nas competêneia da Assmebleia 
Regional. A regionalizaçâo da co- 
brança de impostos (para que se saiba 
quai a riqueza real dos Açores), a ex- 
tinçào do cargo de Ministre da 
Repüblica, ou a criaçâo de partidos 
jegionais, sâo outras da propostas do 
PDA. 

FIGURAS DA HISTôRIA DE PORTUGAL 

Nuno Gonçahies 
Nuno Conçalves ( 1450-72), Pintor 
português reconhecido como um dos 
grandes mestres do século XV. Depois 
da descoberta em 1882 do seu ünico 
trabalho conhecido, a pintura do altar 
do convento de Sâo Vicente, e depois 
de 400 anos de anonimato, Nuno 
Conçalves foi finalmente reconhecido 
como o fundador da escola de pintura 
Portuguesa e um artista de importân- 
cia Universal. 
Aparentemente Conçalves foi pintor 
de D. Afonso V em 1450. Francisco de 
Holanda nos sens "Dialogues on 
Ancient Painting "(1548), refere-se a 
Nuno Conçalves como uma das" 
âguias" um dos mestres do século XV 
- mas o seu nome e trabalhos estavam 

perdidos na histôria. 
A sua obra prima para a catedral de 
Lisboa foi destruida no terramoto de 
1755, e a sua outra obra com o tema 
de Sâo Vicente, o santo patrono de 
Lisboa e da casa real de Portugal, de- 
sapareceu até 1882, quando foi des- 
coberta no convento de Sâo Vicente. 
Nâo foi senào em 1931, quando sua 
obra foi exposta em Paris, que 
Conçalves recebeu o reconhecimento 
internacional que merecia. 
O Poliptico de Sâo Vicente (hoje no 
Museu Nacional de Arte Antiga em 
Lisboa) consiste em seis paineis, dois 
largos e quatro mais estreitos, domi- 
nado pela figura de Sâo Vicente. No 
maior deles, o "Painel do Infante", o 

santo é venerado por um grupo de 
nobres, entre os quais Afonso V. 
No outro "Painel do Arcebispo" ele é 
rodeado pelos clérigos e cavaleiros. 
Nesta portentosa galeria de figuras 
agrupadas numa composiçâo me- 
dieval hâ uma meditaçâo na peregri- 
naçâo das aimas, de cristàos numa vi- 
agem de descoberta a volta do santo 
patrono. Este é o trabalho de um 
mestre que mostra alguns traços do 
arte Italiano e flamengo mais que 
também révéla o seus propios tribu- 
tes, uma economia de linha, pincela- 
da brilhante, superba caracterizaçào, 
e uma maestria de composiçâo, todas 
unidas e subordinadas a uma visào re- 
ligiosa do trabalho. 

Para os seus convivios sociais 

“ EM GRUPO OU PRIVADO 
PARA TODAS AS IDADES. 

VALSA - FOXTROT - TANGO - RUMBA 
CHâ-CHâ-CHA - MERENGUE 

SWING - MAMBO - SAMBA 

Para informaçôes e inscriçôes contacte: 
Ana Paula 416-767-7312 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

TorantïOi ON MG J 1Y8 

DM SERVIçO DE m&m COMPETENTE 

Tel.: 416-516-8336 
Tax: 416-516-7724 

E-mail: dundas.travel@on.albl1.com John A. Ferreira - Manager 
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Fernando Cento node 
regressar ao FC Porto 
O defesa Fernando Couto, que termi- 
na no final da presente época o con- 
trato com a Lazio, esta a ponderar o 
regresso a Portugal. A imprensa ita- 
liana voltou agora a insistir com a pos- 
sibilidade do jogador regressar ao FC 
Porto. 
Ultrapassadas as 33 primaveras, 
Fernando Couto vê as hipoteses de 
renovar contrato com o clube italiano 
cada vez mais reduzidas e tudo leva a 
crer que este sera o ultimo ano ao 
serviço da Lazio, que représenta hâ 
cinco épocas. 

Segundo adianta a imprensa italiana, 
o habitual «capitâo» da selecçâo 
Nacional pretende terminar a carreira 

em Portugal, existindo a possibili- 
dade de regressar ao FC Porto, clube 
responsavel pela sua formaçào. 

Impostos 

Académica ao lado do Porto e Sporting 
o présidente da Académica, Campos 
Coroa, considerou que a Direcçâo- 
Geral de Contribuiçôes e Impostos 
(DGCI) deve divulgar quais sâo os nove 
clubes de futebol faltosos em matéria 
de impostos devidos ao Estado. 
Em declaraçôes à Agência Lusa, 
Campos Coroa declarou estar "absolu- 
tamente de acordo corn a divulgaçâo 
dos clubes em falta em matéria fiscal e 
de Segurança Social, para que o futebol 
seja exemplo de transparência e igual- 
dade entre todos os clubes." Por outro 
lado, o director-executivo da 
Académica, Carlos Cidade, garantiu 
que o clube "esta erp dia em matéria fis- 
cal", frisando que essa é "a principal 

condiçâo para competir" na I Liga de 
futebol. 

A posiçâo dos "estudantes" surge de- 
pois de os présidentes do Sporting e FC 
Porto terem manifestado a intençâo de 
pedir à DGCI o nome dos nove clubes 
que nâo têm em dia os seus compro- 
missos corn o fisco e a Segurança 
Social, no sentido de todos estarem em 
piano de igualdade e concorrência na 
principal prova do futebol português. 
Segundo noticias recentes, os clubes da 
I Liga devem um total de cerca de 15 
milhôes de euros às Finanças e à 
Segurança Social, relativamente ao ano 
2001. 

n Problemas da pele 
CI Eczema 
Cl Sistema genito-urinârio 

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

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

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

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

COKSULTAS POB APONTAMENTO. Contacte: 

416-534-0937 

Bnri ^ • Tenis 

Boris Becker 
rezou no 
tribunal e 
chorou apés 
sentença 
O antigo tenista 
Boris Becker sentiu- 
se renascer quando 
soube que nâo teria 
que cumprir uma 
peua de prisâo efe- 
ctiva por delitos fis- 
cais, chegando a 
chorar de alivio ao 
ouvir uma conde- 
naçâo a dois anos de 
prisâo corn pena 
suspensa. 
Na ultima semana, 
um tribunal alemâo 
considerou o antigo 
tenista culpado de 
evasâo fiscal de uma 
verba de 1,7 mil- 
hôes euros, entre 
1091 e 1993. 

Jaime Pacheco 
quer resolver ià 
a elimlnatôria 

o técnico Jaime Pacheco esta confi- 
ante em resolver a eliminatôria frente 
ao Anorthosis Famagusta jâ no jogo 
da primeira «mâo», considerando que 
o Boavista é mais forte do que a 
équipa cipriota ...«em teoria». 
Em conferência de imprensa, o técni- 
co «axadrezado» fez questâo de sub- 
linhar que o Anorthosis Famagusta é 
uma équipa corn jogadores muito ex- 

perientes, mas mostra-se confiante 
em alcançar um bom resultado jâ na 
partida de hoje. 

«Temos de jogar muito concentrados 
para evitar sofrer golos e jogar um 
futebol de qualidade que permita ga- 
nhar alguma vantagem sobre o adver- 
sârio», foi o mote dado por Jaime 
Pacheco. 

Vilarinho em repouso absolute 
apes passar noite no hospital 
o présidente do Benfica, Manuel 
Vilarinho, passou a noite de terça- 
feira para quarta-feira nos cuidados 
intensivos do Hospital de Santa Cruz, 
devido a um problema cardiaco que 
"nâo é grave", e encontra-se em casa 
em repouso absoluto. 
A revelaçâo foi feita pelo médico do 
clube lisboeta, Bernardo Vasconcelos, 
que compareceu na sala de imprensa 
do Estâdio da Luz para dar conta do 
estado de saùde do présidente "encar- 
nado", que assim faltou à assembleia 
de accionistas da SAD do Benfica 
marcada para ontem e à Assembleia 
Gérai Ordinâria do clube agendada 
para hoje. 
Bernardo Vasconcelos adiantou que, 
depois de ser observado pelo médico 
Ricardo Seabra Gomes, Manuel 
Vilarinho passou uma noite "hospita- 
lizado em vigilância na Unidade de 
Cuidados Intensivos" do Hospital de 
Santa Cruz, "mas nâo se confirmou 
nada de grave". 
O médico "encarnado" caracterizou o 
problema sentido por Manuel 
Vilarinho como "uma indisposiçâo 
corn pequenas alteraçôes electrocar- 

diogrâficas". 
"Hoje (quarta-feira) de manhâ estava 
melhorado, teve alta e vai para casa 
corn a indicaçâo médica de repouso 
absoluto. Nâo houve nenhuma situ- 
açâo grave. Houve, de qualquer 
maneira, uma indisposiçâo marcada, 
corn pequenas alteraçôes que nâo con- 
firmaram nada de grave", disse. 

Nas duas assembleias. Manuel 
Vilarinho foi substituido pelo vice- 
presidente da Direcçâo Tinoco de 
Faria, o responsâvel pela ârea juridica 
do clube. 

Carlos Brito régressa ao Rio Ave como treinador 
Carlos Brito foi apresentado como 
técnico do Rio Ave, sucedendo no 
cargo a Horâcio Gonçalves, que foi 
demitido pelos responsâveis da for- 
maçào de Vila do Conde, da II Liga 
portuguesa de futebol. 

De regresso ao comando técnico da 
équipa, Carlos Brito terâ como adjun- 
to o ex-guarda-redes Lücio e -como 
preparador fisico Miguel Gouveia, ex- 
coordenador do futebol juvenil do 
Penafiel. 
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Llga_abre processo 
a Joao Pinto 
A Comissâo Disciplinar da Liga 
de Clubes vai abrir um processo 
disciplinar a Joâo Vieira Pinto. 
Em causa esta a récusa do avança- 
do leonino em comparecer no 
"flash-interview" no final do 
Boavista-Sporting, jogo transmiti- 
do pela RTF. 

O reporter da TV pùblica, 
Cristiano Miguel, responsâvel 
pelas entrevistas naquela zona, 
depois de falar corn Martelinho 
(Boavista), afirmou, em directe, 
que tinha pedido a presença de 
Joâo Pinto no "flash-interview", 
mas foi-lhe dito que o avançado 
tinha recusado tal convite. Laszlo 
Bôlôni foi o ùnico do lado do 
Sporting a prestar declaraçôes. 
Corn base nestes factos, a Liga de- 

cidiu abrir um processo disci- 
plinar e averiguar os motives que 
levaram Joâo Pinto a nâo com- 
parecer na zona de entrevistas, 
desrespeitando assim, o estabele- 
cido nos artigos 36 e 36 A do 
Regulamento de Competiçôes da 
Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, que obriga â com- 
parência dos treinadores e de um 
jogador de cada équipa no "flash- 
interview". 

Recorde-se que na estreia de Joâo 
Pinto na SuperLiga, no Sporting- 
Belenenses, a Sport TV, o oper- 
ador televisivo que transmitiu o 
encontre, nâo pediu a presença 
do jogador no "flash-interview" 
dai a Liga de Clubes nâo ter torna- 
do qualquer posiçâo. 

Sporting da Covilhâ élimina Desportiuo das Aves 
em iogo da Taça de Portugal 
o Sporting da Covilhâ apurou-se para a quarta 
eliminatôria da Taça de Portugal em futebol, ao 
vencer o Desportivo Aves por 3-1, apôs grandes pe- 
nalidades, em jogo disputado no Estâdio Municipal 
Santos Pinto, na Covilhâ. 
No final do tempo regulamentar, bem como apôs o 
prolongamento, o jogo estava sem golos. 

No desempate por grandes penalidades, Vitor 
Manuel marcou para o Desportivo das Aves, 
Hermes empatou e André falhou, o que permitiu a 
Maure pôr o Sporting da Covilhâ em vantagem. 
Os très pontapés seguintes foram falhados por 
Slobodan, André Cunha e Rhanem. 
Edgar fixou o 3-1 final. 

Marco venceu Salgueiros 
na ronda da Taça de Portugal em Futebol 
o Marco venceu o Salgueiros por 2-0, em jogo da 
terceira ronda da Taça de Portugal em futebol, dis- 
putado no Estâdio Aveline Ferreira Torres, em 
Marco de Canaveses. 
Apesar de ser um jogo da Taça de Portugal, este en- 
contre entre Marco e Salgueiros serviu quase como 
um "tira-teimas" da II Liga, jâ que ambas as équipas 

estâo empatadas no segundo lugar da competiçâo, 
corn 17 pontes. 
Embora fosse a partida mais importante da terceira 
eliminatôria, as duas équipas permitiram-se ter no 
banco de suplentes alguns dos sens principais jo- 
gadores, aproveitando para rodar outres menos uti- 
lizados. 

Portimonense surpreendido em Estarreja 
na 3^ eliminatôria da Taça de Portugal 
o afastamento do Portimonense, da II Liga, pelo 
Estarreja, da III Divisâo (derrota por 2-1), constitu- 
iu a principal surpresa da terceira eliminatôria da 
Taça de Portugal de futebol, hoje disputada. 

Outra équipa em destaque nesta ronda, ao afastar 
um clube de escalâo superior, foi o Oliveira do 
Hospital, da II Divisâo B, que bateu o Uniâo de 

% A. Poitela 
Construction 

im 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

banho 

Lamas, da II Liga, por 3-2 apôs prolongamento (2- 
2 no final do tempo regulamentar). 
Uniâo da Madeira, Maia e Ovarense, todos da II 
Liga, também se depararam corn grandes dificul- 
dades para ultrapassar clubes da III Divisâo - 
Portomosense, Arrifanense e Ribeira Brava, respec- 
tivamente -, impondo-se apenas no recurso ao pro- 
longamento. 

Outras "excepçôes" à lôgica aconteceram nos con- 
frontos entre as équipas da III Divisâo corn con- 
génères da II B, corn as vitôrias do Beneditense 
sobre o Feirense por 1-0, apôs prolongamento, do 
Loures sobre o Vizela, corn 6-5 nas grandes pe- 
nalidades, apôs um 0-0 no tempo regulamentar e 
prolongamento, e do Praiense no recinto do 
Sanjoanense por 1-0. 

0. PORTELO OEERECE-L4E flbSOLUTflMEnTE GRATIS 
O “PERMIT" PARA A COUSTRUçàO DA AOVA CARACEM 

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

Os ùnicos "sobreviventes" dos Distritais, 1° de 
Dezembro e Neves, sucumbiram ante o poderio 
de Ribeirâo (7-1), da III Divisâo, e Gondomar (3- 
0), da II Divisâo B, respectivamente. 

Argel e 
lahovic têm 
titularidade 
em risco 
o onze que o Benfica vai apresentar frente ao ^ 
S. Clara pode ser diferente daquilo que tem 
sido habituai ao longo das primeiras jornadas 
da SuperLiga. Jesualdo Ferreira, muito inter- 
ventivo nos treinos, esta a equacionar alte- 
raçôes, admitindo-se como provâveis as saidas 
de Argel e Zahovic. 
No que se référé ao central, recorde-se que o 
técnico jâ mostrou, em semanas anteriores, 
estar a pensar noutras hipôteses, urna vez que 
testou Hélder e Ricardo Rocha ao lado Joâo 
Manuel Pinto. Agora, voltou a lançar o defesa 
vindo da Corunha, mas esteve privado do ex- 
bracarense, a trabalhar na selecçâo B. 
Em relaçâo a Zahovic, a eventual saida nâo 
causa grande surpresa. O esloveno ficou de 

fora nas Antas e nâo esteve particularmente 
bem diante da Académica. Acrescente-se que 
Zahovic treinou sem limitaçôes, mas iniciou a 
semana corn problemas (contusâo no joelho). 
As principais implicaçôes résultantes destas 
saidas prendem-se corn a colocaçâo de Ricardo 
Rocha e Roger nas posiçôes em que se sentem 
melhor, ou seja, a defesa-central e médio-cen- 
tro, respectivamente. Nâo é de excluir, porém, 
a hipôtese de Hélder entrar, mantendo-se 
Ricardo Rocha na esquerda. 
As alteraçôes nâo devem ficar por aqui. Na de- 
fesa, Cabrai aproveita, em principio, o desvio 
de Ricardo Rocha para o eixo para tentar 
“agarrar” a titularidade; no meio, Ednilson 
rende Petit, enquanto Carlitos actuarâ na direi- 
ta; e na frente, Mantorras pode estrear-se a ti- 
tular, visto ser o ùnico avançado que esta a 100 
por cento. Recorde-se que Nuno Gomes estâ a 
recuperar e é candidato ao lugar. 
Jesualdo Ferreira continua a procéder a exper- 
iências nos treinos â porta fechada. 

Um onze em embriâo 

Jesualdo Ferreira vai mexer na équipa para in- 
verter a tendência negativa que o Benfica atra- 
vessa em termos de resultados. Cabrai, 
Ednilson, Carlitos e Mantorras podem recu- 
perar a titularidade, enquanto Ricardo Rocha 
e Roger devem actuar nas suas posiçôes de 
origem. 
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' Besultados 
Pralense - Madalena, 3-1 
St* Antûnio - Ideal, 1-1 
Angrense - Angüsuas, 2-1 
Flamengos - Velense, 0-0 
Rlbelrlnha - Saatlago, 1-0 

Classificaçâo 
EQUIPAS 

1 ANGRENSE 
2 PRAIENSE 
3 MADALENA 
4 IDEAL 
5 ST.ANTÔNIO 
6 VELENSE 
7 RIBEIRINHA 
8 SANTIAGO 
9 FLAMENGOS 

10 ANGÜSTIAS 

Proxima iornada 
Pralense - St* Antdnio 
Ideal - Angrense 
Angûstlas - Flamengos 
Velense - Rlbelrlnha 
Madalena - Santiago 

PTS 
5 13 
6 10 
6 10 
6 10 

5 4 
5 0 

* 

III Divisâo 
6.Momada 

Dias da Cunha diz que situaçâo fiscal do 
Sporting esta "regularizada 

do FC Porto 
O treinador do FC Porto con- 
siderou que o Austria Viena é fa- 
vor ito para o jogo de quinta- 
feira, da primeira "mâo" da se- 
gunda eliminatôria da Taça 
UEFA em futebol, mas garantiu 
que a sua équipa vai jogar para 
ganhar. 
"Como actuam em casa, talvez 
eles sejam favorites neste jogo, 
mas vâo ter de provar isso em 
campo", disse José Mourinho, 
antes de garantir que o FC Porto 
tudo vai fazer para conquistar 
um bom resultado em Viena. 
"Nâo podemos vir câ a pensar 

em resolver a eliminatôria na se- 
gunda ' mâo'. Hâ dois jogos e hâ 
que ser melhor e marcar mais 
golos do que eles", vincou o té- 
cnico "azul e branco". 
José Mourinho classificou o Aus- 
tria Viena de "équipa muito 
boa", destacando a qualidade 
dos seus jogadores e treinador. 
Questionado sobre se o regresso 
de Vitor Baia aos convocados é 
extensivel à titularidade, 
Mourinho apostou numa postu- 
ra defensiva: "trouxe 19 jo- 
gadores e qualquer um pode 
jogar". 

FC Porto - 
Daum fala de 
o treinador do Austria de 
Viena adoptou uni discurso 
de "outsider" para a elimi- 
natoria da Taça UEFA coin 
o l'C Porto, considorando 
que o principal trunfo da 
équipa austriaca pode .ser o 
excesso de confiança dos 
poruigueses. 
"A nossa grande hipôrese 
esta no facto de o FC Porto 
poder subesiimar a nossa 
équipa. Kle.s ja pensam na 
prôximu eliminatôria". vin- 
cou o treinadiir alemâo 
Christoph Daum, avesso a 
responder a pergunlas direc- 
tas e incômodas. 
Apesar tic; sô treinar o tlube 
hâ certai de um mes, 
Christoph Daum esta bem 
documentado sobre o seu 
adversârio, pois lew a opor- 
tunidade de ostudar o FC 
Porto no jogo lom o BenfUa 
e através do visionarnento 
de vârioa videos. 

excesso de confîança portista 
o técnico do Austria de     
Viena elogiou o trabalho 
que José Mourinho tem de- 
senvolvido nos "azuis e bran- 
cos", considerando que estâ 
a montar uma équipa 
"muito boa e compacta" corn 
muitos jogadores corn ca- 
pacidade para déséquilibrât, 
referindo os nomes dos 
brasileiros Déco e Clayton. 
O técnico alemâo garantiu 
que a sua équipa estâ 
"preparada" e manifestou 
muita confiança num resul- 
tado positive que lhe permi- 
ta énearar corn maior segu- 
rança • a deslocaçâo a 
Portugal. 
"O PC Porto é uma équipa 
corn grande traquejo eu- 
ropeu e muita qualidadé té- 
cnlca e fisica, mas estamos 
preparados, vamos impôt o 
nosso jogo e conseguir um 
bom resultado", disse, confi- 

O présidente do Sporting, Dias 
da Cunha, assinalou que a situ- 
açâo fiscal do clube estâ "total- 
mente regularizada", ao mesmo 
tempo que apelou à "intervençâo 
do poder politico" no sentido da 
reposiçâo da "verdade" no fute- 
bol português. 
"A transformaçâo jâ nâo aconte- 

cerâ de dentro para fora. Sô a in- 
tervençâo do poder politico pode 
assegurar que todos - clubes, 
Liga, Federaçâo - prestemos con- 
tas com regularidade", defendeu 
Dias da Cunha apôs a 
Assembleia Gérai do Sporting, 
na quai foi aprovado o relatôrio e 
contas referente â época passada. 

"O Sporting 
tem a sua 
situaçâo fis- 
cal total- 
mente regu- 
larizada e é 
évidente 

que nâo nos sentimos bem en- 
quanto aos outros nâo for impos- 
to o mesmo rigor. Sem isto, nâo 
hâ verdade e transparêneia no 
futebol", advogou o lider "leoni- 
no". 
Dias da Cunha negou a existên- 
cia de qualquer divida a Jorge 
Gonçalves, alegando que os re- 
sultados da auditoria realizada 
em 1995 nâo detectaram ne- 
nhum saldo devedor ao antigo 
présidente do clube, tendo inclu- 
sive encontrado um saldo credor 
a favor do clube no valor de 
56.952 contos. 

Mourinho réfuta favoritismo 
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SyPERLIGA 
EamçASjlPF J 

1 FC PORTO 8 
2 SPORTING 8 
3 GUIMARÀES 8 
4 BELENENSES 8 
5 BENFICA 8 
6 VARZIM 8 
7 SP. BRAGA 8 
8 VIT.SETÛBAL 8 
9 MARITIMO 7 

10 P.FERREIRA 8 
11 BOAVISTA 8 
12 BEIRA-MAR 8 
13 GIL VICENTE 8 
14 U.LEIRIA 8 
15 NACIONAL 8 
16 SANTA CLARA 7 
17 MOREIRENSE 8 
18 ACADÉMICA 8 

RESULTADOS 

Belenenses - Moreirense. 1-1 
Benlica - Académica. 1-1 

Uniâo de leiria - FC Porto. 2-2 
Boauisia - Sporting, 1-2 

Maritimo - Paços de Ferreira, 2-B 
Beira-Mar - Santa Ciara, 2-1 

Nacionai - Vitdria de Setiiiiat. 1-1 
V. de Guimarâes - Varzim, 2-3 

Gil Vicente - Sp. de Braga, 3-B 

PORTUCUCSfl DC fUTC&OL PROCISSIOOPL 

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

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

0 M S P 

0 14 7 18 
2 13 10 16 
2 18 12 16 
2 12 8 16 
2 14 8 14 
3 11 9 13 
3 10 11 13 
1 11 6 11 
3 6 10 10 

9 10 
9 10 

7 10 9 
9 13 8 
7 11 8 

4 12 
4 7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
4 

9 13 
8 13 
6 12 

8 8 
7 

PRôXIMA JORIMADA 

CD 

6 
4 

Sp. de Braga - V. de Guimarâes 
Sporting - Gii Vicente 

Varzim - Maritimo 
Moreirense - Vitdria de Setubai 

Académica - Uniâo de leiria 
Paços de Ferreira - Beira-Mar 

Santa Ciara - Beniica 
Beienenses ■ Boavista 

FC Porto ■ Nacionai 

elhores ■liarcadores 

ROMEU Almeida (Guimarâes) 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 
José Mota BARROSO (Braga) 
JOÂO PEDRO Fernandes (Santa 

Clara) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
Henri ANTCHOUET (Belenenses) 
"DECO" (FC Porto) 

"GAÜCHO" (Maritimo) 
"SERGINHO" (Nacionai) 
MAURO Silva (Paços de Ferreira) 

i 
M LIGA 

^ PORTUCUCSn DE fUTEBOL PROEISSIOnOL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 SALGUEIROS 

3 MARCO 

4 SP. COVILHà 

5 PORTIMONENSE 

6 FARENSE 

7 E. AMADORA 

8 LEçA 

9 AVES 

10 CHAVES 

11 NAVAL 

12 RIO AVE 

13 MAIAS 

14 FELGUEIRAS 

15 OVARENSE 

16 PENAFIEL 

17 U.MADEIRA 

18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

ALVERCA - U. DE LAMAS, 4-0 

FARENSE • U. DA MADEIRA, 1-1 

D. CHAVES - SALGUEIROS, 0-0 

D. AVES - MAIA, 0-1 

S. COVILHà - FELGUEIRAS, 1-0 

OVARENSE - PORTIMONENSE, 0-2 

N. 1® MAIO - E. AMADOUA, 1-0 

RIO AVE - PENAFIEL, 1-0 

MARCO - LEçA, 2-0 

10 
8 
8 
9 
9 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

8 
9 

8 
8 
9 

21 

17 

17 

15 

15 

12 
11 
10 
10 
10 
10 
10 

g 
9 
7 

7 

5 

PRôXIMA JORNADA 

SALGUEIROS - NAVAL 1° MAIO 

FARENSE - D. DE CHAVES 

E. AMADORA - ALVERCA 

FELGUEIRAS - OVARENSE 

UNIÀO DE LAMAS - D. AVES 

PENAFIEL - MARCO 

MAIA - SPORTING DA COVILHà 

PORTIMONENSE - RlO AVE 

UNIàO DA MADEIRA - LEçA 

•î CAMPEGNATO NACIGNAL DE FUTEBGL - Il Divisâo 

EQUIPA J P 

1 FC PORTO B 7 lU 
2 LOUSADA 7 19 
3 LEIXÔES 7 15 
4 BRAGA B 7 13 
5 ESPINHO 7 13 
ti DRAGÔES SAND 7 12 
7 VIZELA 7 12 
8 PAREDES 7 11 
9 INFESTA 7 10 

10 VILA REAL 7 9 
11 CANELAS 7 8 
12 FREAMUNDE 7 8 
13 GONDOMAR 7 8 
14 P.RUBRAS 7 7 
15 ESPOSENDE 7 7 
1C FAFE 7 0 
17 VIANENSE 7 5 
18 CAC.TAIPAS 7 4 
19 ERMESINDE 7 4 
20 VILANOVENSE 7 3 

Resultados 
Espinho - Fafe. '2-0 
Freamunde - Sp. Braga B, 2-3 
Lousada - Ermesinde, 3-0 
Esposende - Infesta, 3-2 
Caneias Gaia - FC Porto B, 1-4 
Paredes - Gondomar, 2-2 
Vianense - Dragôes Sand.. 1-1 
Pedras Rubras - Leixôes, 1-4 
Vizela - Caçadores Taipas, 2-ü 
Vila Real - Vilanovense, 2-0 

8“ Jornada 
Fafe - Vila Real 
Sp. Braga B - Espinho 
Ermesinde - Freamunde 
Infesta - Lousada 
FC Porto B - Esposende 
Gondomar - Caneias Gaia 
Dragôes Sandinenses - Paredes 
Leixôes - Vianense 
Caç. Taipas - Pedras Rubras 
Vilanovense - Vizela 

EQUIPA J P 

1 ESTRELA PORT 7 17 
2 SPPOMBAL 7 15 
3 OLIVEIRENSE ü 14 
4 FEIRENSE 7 13 
5 ACAD.VISEU ü 12 
6 ESMORIZ 7 10 
7 ÂGUEDA 7 10 
H SANJOANENSE 7 0 
!) OL.BAIRRO 0 0 

10 TORREENSE 7 8 
U DESRFÀTIMA ü 8 
12 ACADÉMICA B 7 8 
13 OL.HOSPITAL 7 7 
14 CALDAS 7 7 
15 VILAFRANQUEN, 7 ü 
lü SERTANENSE 7 5 
17 SÀO JOÀO VER ü 4 
18 BENFICA CB ü 4 
10 MARINHENSE 6 2 

Resultados 
A. Coimbra B - Caldas, 1-1 
yüafranquense - Sertanense, 3-1 
Agueda - Sanjoanense. 1-1 
Estrela Portalegre - Feirense, 1-0 
Oliveira Hospital - Esmoriz, 1-1 
Torreense - Sp. Pombal, ü-i 
Sào Joâo Ver - Desp. Fâtima, 1-1 
Benf. C. Branco - Ol. Bairro, 2-4 
Ac. Viseu - Marinhense, 1-1 
Folgou: Oliveirense 

8* Jornada 
Caldas - Académico Viseu 
Sertanense - Ac. Coimbra B 
Sanjoanense - Vilafranquense 
Feirense - Agueda 
Esmoriz - Estrela Portalegre 
Sp. Pombal - Oliveira Hospital 
Desp. Fâtima - Oliveirense 
Oliveira Bairro - Sào Joâo Ver 
Marinhense - Benf. Castelo 
Folga; Torreense. 

EQUIPA J P 

1 PONTASSOLENS. 7 15 
2 ESTORIL 7 15 
3 OL.MOSCAVIDE 7 14 
4 AMORA 7 13 
5 OLHANENSE 7 12 
C OPERÂRIO 7 11 
7 LUSITANO VRS 7 U 
8 LOULETANO 7 11 
9 ORIENTAL 7 11 

lü CASA PIA 7 10 
11 BARREIRENSE 7 9 
12 ODIVELAS 7 8 
13 IMORTAL 7 8 
14 MICAELENSE 7 7 
15 SPORTING B 7 ü 
1C MAFRA 7 C 
17 SEIXAL 7 5 
18 LUSITÂNIA 7 5 
19 MARITIMO B 7 4 
2Ü CAMACHA 7 4 

Resultados 
Micaelense - Casa Pia, 1-0 
Oriental - Lusitania Açores, 1-0 
Lusitano VRSA - Olhanense, 1-2 
Pontassolense - Odivelas, 5-1 
Estoril-Praia - Camacha, 2-1 
Imortal - Barreirense, 0-2 
Sporting B - Amora, 0-3 
Mafra - Louletano, 0-0 
Maritimo B - Ol. Moscavide, 1-2 
Seixal - Operârio, 0-1 

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

♦Cî il CAMPEGNATG NACIGNAL DE FUTEBGL - III 'If 
# 
% 

SKIIIIî A 

CL EQUIPA J P 

1 VALDEVEZ 7 14 
2 VALENCIANO 7 14 
3 VALPAÇOS 7 13 
4 SANDINENSES 7 13 
5 JOANE 7 12 
G BRAGANÇA 7 12 
7 VILA POUCA 7 II 
8 MONÇÀO 7 11 
Ü VILAVERDENSE 7 10 

10 MARIA FONTE 7 10 
11 AM ARES 7 y 
12 CERVEIRA 7 0 
13 MARINHAS 7 8 
14 MIRANDELA 7 7 
15 MONTALEGRE 7 ü 
lü AG.GRAÇA 7 ü 
17 RONFE 7 3 
18 T.BOURO 7 2 

Siiiiii': B 
CL EQUIPA J P 

1 OLIVEIRENSE 7 lü 
2 LIXA 7 15 
3 S.P.COVA 7 14 
4 TORRE MONO. 7 14 
5 RIO TINTO 7 13 
ü TIRSENSE 7 13 
7 LUS.LOUROSA 7 12 
8 TROFENSE 7 12 
y REBORDO.SA 7 10 

10 FIÀES 7 10 
11 FAMALICÀO 7 y 
12 PEDROUÇOS 7 7 
13 RIBEIRÀO 7 7 
14 LAMEGO 7 Ü 
15.CINFÀES 7 5 
lü SERZEDELO 7 4 
17 CAMBRES 7 3 
18 PEVIDÉM 7 2 

SKIIIE C 

CL EQUIPA J P 

1 GAFANHA 7 lü 
2 ESTARREJA 7 15 
3 PAMPILHOSA 7 15 
4 VALECAMBRENS. 7 14 
5 TOCHA 7 13 
ü P.CA.STELO 7 13 
7 SATÀO . 7 12 
8 MILHEIROENSE 7. 11 
y ANADIA 7 y 

10 CESARENSE 7 y 
11 MANGUALDE 7 y 
12 F.ALGODRES 7 8 
13 MILEU 7 7 
14 ARRIFANENSE 7 Ü 
15 U.COIMBRA 7 ü 
lü GOUVEIA 7 5 
17 ESTAÇÀO 7 3 
18 AVANÇA 7 2 

SéIUE B 

CL EQUIPA J P 

1 SOURENSE 7 lü 
2 ALCAINS 7 15 
3 BENEDITENSE 7 14 
4 FAZENDENSE 7 13 
5 RIACHENSE 7 13 
Ü PORTOMOSENSE 7 12 
7 LOURINHANENS. ü 11 
8 RIO MAIOR ü 10 
y CARANGUEJEIR 7 8 

10 MIRENSE ü 7 
11 PENICHE 7 7 
12 ALMEIRIM 7 7 
13 BIDOEIRENSE ü 7 
14 SERNACHE Ü 5 
15 TORRES NOVAS ü 2 
lü MIRANDENSE 7 2 
17 NAZARENOS ü 1 

Sl'ililK F. 

CL EQUIPA J P 

1 C.LOBOS 8 17 
2 RIBEIRA BR. 7 lü 
3 .SINTRENSE 7 15 
4 SÀO VICENTE 7 13 
5 ATLÉTICO MAL 7 13 
ü CARREGADO 7 12 
7 1» MAIO 7 11 
8 CALIPOLENSE 7 11 
y SACAVENENSE 7 K) 

10 BENFICA B 7 10 
11 LOURES 7 10 
12 MACHICO 8 8 
13 REAL 7 8 
14 SANTACRUZENS. 7 7 
15 PORTOSANTENS. 7 Ü 
lü ÀGUIAS CAM. 7 5 
17 ELVAS 7 4 
18 ALCOCHETENSE 7 3 

Si:iuii F 

CL EQUIPA J P 

1 VASCO GAMA 7 10 
2 BEJA 7 lü 
3 ESTRELA VN 7 15 
4 MESSINENSE 7 14 
5 ALMANSILENSE 7 14 
Ü PINHALNOVENS 7 13 
7 MONTIJO 7 13 
8 QUARTEIRENSE 7 12 
y SÎLVES 7 11 

10 ATLÉTICO 7 10 
11 FUT.BENFICA 7 y 
12 JUV.ÉVORA 7 y 
13 UNIÀO SC 7 7 
14 LUS.ÉVORA 7 5 
15 ESP.LAGOS 7 4 
lü FERREIRENSE 7 3 
17 SESIMBRA 7 3 
18 PADERNENSE 7 0 

Os SANDINENSES - VILA POOCA 

AGUIAR, 3-1 

JOANE - TERRAS BOURG, 24 

BRAGANçA - VALDEVEZ, 44 
VILAVERDENSE - MARIA FONTC, 14 
McmçÀO • VALENCIANO, 1-1 
MOfTALEGRE - MARINHAS, 3-1 

AMARES - VALPAçOS, 1-1 

ÀGUIAS GRAÇA - RONFE, 2-1 

CERVEIRA - MIRANDEIA, 3-1 

LOCA - PEVIDQf, 44 
CAMBRES - OLIVEIRENSE, 41 

R» TINTO • RIBEIRAO, 34 

T. MONCORVO • L. LOUROSA, 14 

REBIXUXISA - TIRSENSE, 2-2 
CiNFAES - SAo PEDRO COVA, 04 

FAMAUCAO - PEDROUçOS, M 

SERZEOELO - LAMEGO, 2-1 

"DUVENSE • FlAES, 2-1 

CESARENSE - MlLEU, 2-1 
TOCHA - GOUVEIA, 6-2 

ESTARREJA - ESTACAO, 34 

GAFANHA - UNIAO COIMBRA, 24 

SATAO - PENALVA CA5TELO, 4-1 

ANADIA - PAMPILHOSA, 44 

FORNO ALGODRES - AVAI4CA, 3-1 

VALECAMBRENSE - ARRIFANENSE, 14 

MANGUALDE - MILHEIROENSE, 24 

PortomoMQM - Alcalaa, 44 
Bc&edltenM - Pœlche, 2-1 
Carangucjeint - Rlacheiue, 1-2 
Miriodeose • Fszeodeiue, 44 
Ahnetrim - Sounnae, 41 
LourloliAneoae - BldoeircDie, 34 
Vltdrla SemBche - Rio Maior, 14 
Mlrense - Oi Nazarcoot, 6-1 
Fo%ou: TORC* Novas 1 

REAL • 1* MAIO, 14 
Àc. CAMARATE - RœIRA BRAVA, 1-2 
SiNTRENSE - P(»lTOSANTEN3E, 3-1 
CAMARA LOBOS • CAUPOUNSE, 24 
BENFICA *B* - ALCOCHETENSE, 44 
MACHICO - CARREGADO, 34 
SACAVENENSE - "O ELVAS', 2-1 
SAo VICENTE - AT. MALVEIRA, 44 
SANTACRUZENSE - LOURES, 1-1 

JUVENTUI» - BEJA, 42 
PADERNENSE - EST. VENDAS NOVAS, 14 
ALMANSILENSE • VASCO GAUA, 42 
SiLVES • FUTEBOL BENHCA, 14 
AC PORTUGAL • PINHALNOVENSE, 3-2 
UNIAO SPORT CLUBS - MESSINENSE, 44 

ESPERANçA LAGOS - QUARTEIRENSE, 1-3 
FERREIRENSE - SESDUBRA, 3-1 
Mmrqjo - LUSITANO ÊVORA, 34 



32 Quinta-feira, 31 Outubro, 2002 
O MILéNIO 

A dupla Jardel/Joâo Pinto Id "pinta a mapta" 
E, depois do reencontro 
Jardel/Joâo Pinto, o Sporting 
caminha a "olhos vistos" a ca- 
minho da renovaçào do titulo. 
Ja se nota a melhoria, as 
vitorias e os... penalties para o 
Jardel! 
A Liga -nada Super- esta jâ a 
ficar esverdeada. 
O FC Porto, com o empâte em 
Leiria, hipotecou um pouco as 
aspiraçôes, mas nada de 
alarmes porque os azuis-e-bran- 
cos têm gente capaz de seguir 
em frente. Na Luz, o Benfica 
marcou passo frente à 
Académica, por culpa propria, 
embora o arbitro tenha tido 
culpas no cartorio. Em que fi- 
camos, temos Benfica ou nâo? 
O Belenenses la vai pé-ante- 
pé... 

Boavista e Guimarâes poderi- 
am dar um grande passo em 
frente mas, como sabem, nâo 

foram capazes. 
Enfim, vamos até à prôxima jorna- 
da, enquanto o FC Porto e o 
Boavista tentam caminhar na Taça 
UEFA... 
A Jornada 9, tem para os amantes 
clubisticos, os seguintes jogos: 
Sâbado, dia 2, às 13h00, Sp. Braga- 
V. Guimarâes e, âs 16h00, corn 
transmissâo na RTPi, o Sporting- 
Gil Vicente. 
Domingo, dia 3, às lOhOO , Varzim- 
Maritimo e Moreirense-V. Setûbal. 
Académica-U. Leiria às 10h30. As 
llhOO, P. Ferreira-Beira Mar e, às 
13h00, Santa Clara-Benfica, corn 
transmissâo na SIC/FPtv. 
Segunda-feira, às 14hl5, 
Belenenses-Boavista, corn imagens 
na SporTV e, às 16h30, FC Porto- 
Nacional da Madeira, também 
corn transmissâo na SporTV. 
Uma jornada 9, corn alguns noves 
fora... nada! 

JMC 

Campeonaio Nacional de f utebol -1 Li^a - 9“ Jornada - 2 a 4 de Novembro 
Sp. Braga - Guimarâes 
Sporting - Gil Vicente 
Santa Clara - Benfica 
Belenenses - Boavista 
Fc. Porto - Nacional 

Sâbado, dia S H pm 
Sâbado, dia S 4:00 pm 
Domingo, dia 3 'l :00 pm 
Segunda-Feira, dia 4 S: 15 pm 
Segunda-Feira, dia 4 4:30 pm 

Transmissôes 
via satélite em estabeleci- 

^ mentos comerciais ^ 

Informa^ào FPtv 

Va 

lOO'l'o portuguesa. 
24 lioras por dia, 
7 dias por semana 

Air» iodos os seus eventos ou ocasiêes especi- 

aiSj contacte Beb Raposo para o ajudar a 

iralar de tudo o qm précisa 

(416) 2480751 A eerveja da 
V    

hoso de ser 

sestamos o Bob Raposo. 

fo e diverte-se na 

imidÉlfe Portuguesa. 


