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Foi uma semana 
cheia de cor e 
sabor, palestras 
e exposiçôes, 
convivio e 
amizade. 
Alias, os 
convidados 
especiais, 
Dr. Vitor Cruz 
e Dr. Vasco 
Rodrigues, 
souberam 
salientar e 
enaltecer. 

^ Pagina 26 
Da esquerda para a direita,José Carlos Teixeira, Aida Baptista, Ana Julia Sança, Antonio Tabico, Ilda Janudrio e Judithe Cohen. 

Gala e prémios no Vasco 
da Gama do Brampton 

Sala bem 
decorada, boa 
musica 
ambiente com 
o jovem 
pianista Philip 
Alexandre e 
gente bonita. 

^ Pagina 24 
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sem vertebras 

As gafes, erros de simpatia e asneiras involun- 
târias acontecem todos os dias, em todo o 
mundo, a todos aqueles que têm por missâo escre- 
ver ou falar para o grande püblico. 
Nâo acontece sô a mim ou no Milénio. 
Na passada ediçâo -numa semana em que muita 
coisa aconteceu e nem sequer tivemos capacidade 
fisica para ir a todas-, talvez pelos excesses e pela 
pressa imposta para acabar as coisas a tempo e 
horas, erramos nomes de certas individuali- 
dadese nas legendas de algumas fotografias. 
Desde jâ as nossas desculpas aos mencionados in- 
dividamente e aos "esquecidos" sem razâo. 
E começo por salientar o erro mencionado na le- 
genda da fotografia da pagina 18, no trabalho in- 
titulado "Deputada Manuela Aguiar de visita ao 
Canada", onde se lê "Laurentino Esteves, Dra. 
Manuel Aguiar e o Dr. Joâo Perestrello na sede 
do PSD-Toronto" deve ler-se, como facilmente os 
leitores se aperceberam, "Laurentino Esteves, 
Dra. Manuela Aguiar, Dr. Vitor Cruz e Carlos 
Mendes, na sede do PSD-Toronto". 

nossas renovadas desculpas. 
Claro, muita gente riu. Sô nos rimos das des- 
graças dos outros, nâo é? 
Estas gafes deram-me duas certezas. Primeiro, 
muita gente lê e preocupa-se corn o conteüdo de 
O Milénio. Em segundo lugar, jâ estâ a chegar a 
hora de dar o meu lugar a outro... 

JMC 

A outra falha -se calhar hâ mais!?...-, estâ na pagi- 
na 9, na sexta fotografia, onde pode ler-se "Frank 
Alvarez agradece a sua medalha a Tony 
Dionisio", naturalmente, é: "Frank Alvarez 
agradece a sua medalha a Tony lanno". O seu a 
seu dono! 
Aos envolvidos, Dr. Vitor Cruz, Carlos Mendes, 
Frank Alvarez, Tony Dionisio e Tony lanno, as 

Tu Cfi Tu Lfl corn os leitores 

Olà, olà, amigos! 

À medida em que o tempo arrefece, 
aquece o ambiente nos nossos 
clubes, associaçôes e parôquias. 
O Sâo Martinho foi um bom exemplo 
do que escrevemos. 
Mas, acreditem, hâ muito mais. 
Dêem tempo ao tempo... 

Sâozinha Baptista nasceu na Ribeira Grande, S. 
Miguel, em 1946. Pinta a ôleo e a pastel desde 1992. 

O Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton tam- 
bém vai pôr em movimento iniciativas para e corn os 
jovens. 
Sexta-feira, dia 22, o Vasco da Gama reaJiza a Festa da 
Juventude da Comunidade de Brampton -Intellegent 
Nigthlife, corn inicio âs 20h00. Baile corn E^, bebidas. 
Pizza e bolos. Os jovens interessados em participar 
podem contactar a Tânia Almeida, pelo telefone: 
905 280-3079. 

É jâ Sâbado, dia 16, que o Clube Português de 
London, Ontario, realiza a Eleiçâo da Miss London 
2002. 

Por tradiçâo, o C.P.L. promove sempre uma grande 
festa de eleiçâo da sua Miss. Assim vai acontecer no 
proximo Sâbado, corn 8 bonitas jovens a compe- 
tirem para conquistar o ceptro de Miss C.P.L. 2002. 
Força, gafotas! 

No proximo Domingo, dia 17, vai ter lugar na 
Galeria Corte Real, 722 College St., esquina corn a 
Crawford, em Toronto, a Assembleia Gérai 
Ordinâria do First Portuguese C. C. Centre of 
Toronto Inc. e do First Portuguese Canadian Club 
Inc., às 15h00. Os responsâveis do First Portuguese 
apelam aos sôcios para que estejam présentes à hora 

J aprazada. 

A Local 183 realiza dia 23 de Novembre o habituai 
jantar em honra dos seus "Stewards and Health and 
Safety Representatives", no salâo de festas situado no 
Union Centre, 1263 Wilson Ave., corn recepçâo às 
18h00. 
Présentes nesta pretigiante noite estarào responsâveis, 
funcionârios, sindicalizados, politicos e convidados. 
Agradecemos a Tony Dionisio o convite enviado. 

O Rancho Folclôrico "Os Amigos", do Peniche 
Community Club, em Toronto, comemora o seu 4o. 
Aniversârio, Sâbado, dia 30, na sede-social da Casa da 
Madeira. Jantar corn inicio às 19h30. 
Baile corn o EJ-Martins e exibiçôes do Rancho "Os 
Amigos" e do Grupo de Dançajovem do Peniche. 
Parabéns, caros "Os Amigos" de Peniche. 
Informaçôes e réservas: 416 536-7063. 

O Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, in- 
forma que a inauguraçâo da exposiçào de pintura da 
artista Sâozinha Baptista terâ lugar na Galeria 
Almada Negreiros, no Consulado Gérai, quarta-feira, 
dia 20 de Novembre, pelas 17h30. 
Esta exposiçào ficarâ patente ao püblico na Galeria 
Almada Negreiros até 20 de Dezembro. 

Também, dia 30, a Associaçâo Migrante de Barcelos 
Community Centre realiza uma grande festa para 
homenagear a équipa de futebol amador da associ- 
açâo, a équipa do Gil Vicente F.C. de Toronto, 
primeira filial no estrangeiro do clube-mâe, o Gil 
Vicente F.C.. O Gil Vicente local comemora 4 anos de 
existência e, corn um ano de 2002, particularmente vi- 

torioso. 
Este ano, pela primeira vez a competir na TSA 
League, o Gil Vicente de Toronto venceu a Primeira 
Divisâo, venceu a Taça TSA e foi semi-finalista da 
Taça Consols. Para comemorar os êxitos, fizeram 
uma viagem a Halifax e um cruzeiro no Lago 
Ontârio. Para completar os justificados festejos, a 
A.M.B.C.C. e o Gil Vicente de Toronto realizam um 
Jantar de Gala, dia 30, no Dundas Banquet Hall, corn 
inicio às 19h00, corn a presença de jogadores, direc- 
tores, patrocinadores, sôcios e amigos. 
Por intermédio do Présidente Paulo Pereira, enviamos 
felicitaçôes a todos. 

Devido ao incêndio que deflagrou no prédio em que 
se encontram as instalaçôes do ARSENAL DO 
MINHO e do VITORIA DE SETÛBAL, em 
Toronto, as festas que estavam programadas foram 
naturalmente adiadas para datas ainda sem confir- 
maçôes. Os responsâveis dos clubes atingidos pela 
tragédia lamentam a situaçâo e pedem aos sôcios e 
amigos que tenham a paciência exigida para casos 
deste género. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portugueses do 
Ontârio -ACAPO, realiza dia 1 de Dezembro, na sede- 
social da Casa das Beiras, às 15h00, uma Assembleia 
Gérai Ordinâria para apresentaçào do Relatôrio de 
Contas e Actividades, proposta de alteraçào aos 
Estatutos em vigor, assim como a eleiçâo de novos 
Corpos Gerentes. 
Informaçôes: 416 536-5961. 

Pronto, jâ chega para esta pagina de "tu câ tu là". 
Em O Milénio encontra sempre mais informaçào co- 
munitâria. E para isso que existimos. 
Até p’râ semana. 

JMC 
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Jovem Gientista portuguesa premiada no Brasil jg soares 
Uma jovem cientista portuguesa de 
17 anos, autora de uma investigaçâo 
na area da bioquimica, foi premiada 
na Mostra Internacional de Ciência 
e Tecnologia, no Brasil, anunciou a 
Fundaçâo dajuventude. 
Margarida Silva participou corn um 
projecto denominado "Luz e eficâ- 
cia fotossintética", que analisa a 
forma como os diferentes compri- 

mentos de onda da radiaçâo lumi- 
nosa visivel influenciam a eficâcia 
fotossintética. 
A jovem investigadora portuguesa, 
que fréquenta actualmente o 
primeiro ano do curso de 
Engenharia Biomédica do Instituto 
Superior Técnico, em Lisboa, ga- 
nhou um prémio que consiste na 
apresentaçâo do seu projecto du- 

/rr 

Bagdad aceita sem 
réservas reseluçàe 
daONU 
O Iraque aceita sèm réservas a re* 
soluçâo do Gonselho de Segurança 
da ONU sobre o seu desarmamen- 
to e o regresso dos inspectores, 
declarou o embaixador do Iraque 
na ONUj Mohammed al Douri. 
Al Douri precisou ter 
enviado ao secretârio* 
gérai das Naçôes 
Unidas, Kofi Annan, 
a çarta de aceitaçào 
do seu governo. 
"É uma longa carta, 
mas a resposta curta 
é que aceitamos", 
disse 0 embaixador. 
"A carta diz que o 
Iraque tratarâ da reso- 
luçâo 1441 do 
Conselho de Segu- 
rança, apesar do seu 
mau GQnteûdo", 
prosseguiu. "Estamos 
preparados para rece- 

ber os inspectores dentro do prazo 
previsto. 
Estamos desejosos de vê-los 
cumprir a sua missào, de acordo 
corn o direito internacional o mais 
rapidamente possivel”. 

Mau tempo "varre" o pais 
oom muita chuva e vente, 
tornade atinge a Feira 
Um tornado, muita chuva e vento,"\ 
corn inundaçôes e derrube de âr-^ 
vores, é o resultado do mau tempo 
que assolou quarta-feira o territôrio 
continental, mas nâo hâ vitimas a re- 
gistar. 
O tornado passou cerca das 11:15 
pelo nordeste de Santa Maria da 
Feira, provocando avultados estragos, 
como casas e escolas sem telhado e 
muitas ârvores caidas, segundo a 

Newspaper 

Umjornalparaa 
Comunidade 

416-538-0940 

José Patricio Caires 
• Présidente • 

Angelo Martins 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodchester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

Tel: 905-820-6551 • FH:9O»I2O-513O 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

rante a Feira Internacional Expo- 
Ciência, que vai decorrer em 
Moscovo, em Julho de 2003. 
A XVII Mostra Internacional de 
Ciência e Tecnologia, que decorreu 
durante a semana passada em Novo 
Hamburgo, em Rio Grande do Sul, 
contou corn a participaçâo de mais 
de uma centena de jovens cientistas 
de 17 paises. 

Protecçâo Civil. 
O mau tempo provocou a queda de 
ârvores também em Estarreja, onde 
duas familias ficaram desalojadas, em 
Viseu, onde carros ficaram danifica- 
dos, em Lisboa, no Porto, onde as ra- 
jadas chegaram aos 80 
quilômetros/hora, em Portalegre, 
onde se registaram pequenas inun- 
daçôes, no Seixal, onde hâ estragos 
em habitaçôes, em Leiria e Coimbra. 

GNR detém cerca 
de 100 imigrantes 
num aldeamente 
tun'stico do 
Algarve 
A GNR deteve na terça-feira cerca 
de cem individuos em Vale Navio, 
um aldeamento turistico falido, 
situado perto de Albufeira, e que 
foi ocupado sem autorizaçâo por 
algumas pessoas. O tenente 
Pereira da GNR de Albufeira 
adiantou ao Diârio Digital que 
entre a centena de detençôes, «37 
pessoas estâo ilegais», nomeada- 
mente imigrantes do Leste eu- 
ropeu e do Brasil. Apesar de em 
Vale Navio viverem vârias familias 
corn crianças, o Tribunal de 
Albufeira determinou que a GNR 
«limpasse» toda a ârea. 

quer PS à esquerda 
O ex-Presidente da Repùblica 
Mario Soares entende que a demis- 
sâo de Guterres foi negativa para o 
Pais e pretende um PS à esquerda, 
présente nas lutas soeiais. Em entre- 
vista publicada na ediçâo de quarta- 
feira do Diârio de Noücias, Soares 
também se manifestou contra as pri- 
vatizaçôes. 
Para Soares, é 
nos memen- 
tos dificels 
que os politi- 
cos devem ter 
a coragem de 
segurar bem 
o leme e Guterres poderia ter torna- 
do outra opçâo. Sobre as falhas da 
governaçâo socialista durante o 
periodo do guterrismo, Soares 
ati’ibui-as a uma «certa flutuaçâo no 
dominio dos projectos, o excessive 
desejo de agradar a gregos e 
troianos e alguma permissividade 
em relaçâo a ura negocismo mal- 
sâo». 
O ex-presidente e Hder do PS con- 
sidéra que Ferro Rodrigues tern 
razâo quando pretende puxar o par- 
tido mais para a esquerda, defend- 
endo mesmo uma nova postura dos 
sociaiistas, corn presença nas lutas 
soeiais e capacidade para saber 
«dialogar e atrair o chamado povo 
da esquerda». 

mmm 
//^Liniieê Aï ^iûi>a 

O flflTPL Jfl CHECOU fl flRinOVfl fURniTURE.” 
Agora pode poupar 
muito dinheiro nas suas 
compras de mobüias e 
electrodomésticos. 
Durante este saldo em 
Artnova Furniture voeê 
nâo sô poupa dinheiro, 
como ainda em todas as 
compras superiores a 
*500“ recebe um PERÛ 
para a sua festa. 

Quer comprar bom, bonito e barato? 

Visin lA A ABTNOWA FURNITURE PIUS 

W }j\UüJ il 'UiüJJllJ 
41G'53S'1133 
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MARTOVS 
Suie» Representative 

Juros para si a 5,45% por 5 anos corn privilégios de 

pré pagamento de 30% por ano. 

Si CLAlR/LANSÜOWNt DUFFERlN/BtOOR 

Casa sôlida em tijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir 1 ou 2 
famüias. Garagem com telhado novo, 
Aquecimento e ar condicionado tam- 
bém novos. 

Casa corn 15 anos, toda em tijolo. 
3 quartos de cama corn chao de 
parquet no 2° andar. 
1" andar corn cozinha espaçosa corn 
saida para o quintal e duas salas. 
Cave acabada e Garagem. 

5,45% sàx> garantidos por 120 dias com pré aprovaçâo 

"Contacte-me" 

Sf Ca:.A0i^f.jU<ispow?re: DUNDAS/DOVEaCOURl!;: 

Fredio coinpletamente renovado. 7 
apartamentos + 7 escritôrios. Sports 
Bar, tudo alugado, corn rendimento 
anual de $145,000.00. Cave acabada e 
entrada separada, vaga corn possibili- 
dade para sports bar. Excelente inves- 
timonto. 14Q 000 °^ 

Restaurante Bar todo equipado corn 
excelente clientela e corn despesas 
baixas. 

Se tem propriedade para vender. 

Novembre sera o mês ideal. 

COtLECE/GRACE MISSISSAUGA HIIRO\-IARIO/DE}WY 

Casa grande corn 10 divisôes em 
boas condiçôes pode servir 2 
familias. Toda em madeira e 
cerâmica. 4 divisôes por andar 
cave acabada corn driveway. 

Casa coin !2 anos, toda em tijolo, 2 andares 
corn 3 quartos de cama. Quarto de casai 
corn casa de banho [irivada. 1“ andar corn 
sala de estar e jantar em madeira, cozinha 
grande a portuguesa em cerâmica corn 
saida para o quintal. Driveway privado corn 
garagem e estacionamento para 4 carros. 
Cave acabada. —^  

Avaliaçâo computurizada na sua presença 

sem alg^um compromisso. 

Incêndio dévasta escritdrios 
e estraga lojas e clubes 
Na Dundas Street, junto da Ossington 
Ave., um incêndio provocado por um 
curto-circuito, devastou os escritôrios 
dos conhecidos luso-canadianos Jaime 
Nascimento e Daniel Fernandes, 
assim como provocou estragos nas 
sedes-sociais do Arsenal do Minho e 
do Vitôria de Setübal de Toronto, no 
supermercado Belfood e na Loja 1 
Dôlar, englobados no mesmo prédio. 
Segundo nos foi informado, o seguro 
que o proprietârio tem cobre os pre- 
juizos provocados pelo incêndio. 

O fogo nâo foi mais além dada a 
pronta intervençào dos bombeiros lo- 
cais. Até ao momento, Jaime 
Nascimento e Daniel Fernandes nâo 
têm um conhecimento directo da to- 
talidade dos prejuizos nem do que 
podem salvar dos escritôrios, particu- 
larmente, em relaçào a toda a infor- 
maçâo de clientes e serviços retida nos 
computadores. 
Ao Jaime e ao Daniel, enviamos um 
abraço de solidariedade e ficamos ao 
dispor. 

Comunldaile 
Sex1:a*feira, dia US f 

I -"Porto de Honra" no Clube Português de Mississauga, comemorativo do | 
I 28o. aniversârio. Beberete, eonvivio e variedades. Serâ entregue uma | 
j pedra trabalhada em Melo’s Landscaping. Info; 905 286-1311. | 
I I S ^ S 

Sabado, dia '16 | 
I -O grupo "Os Alcoôlicos Anônimos (AA) Nova Vida" realiza a festa de | 
j aniversârio na sede-social, no 1070 Dovercourt Road / Dupont, em | 

Toronto. Informaçôes e réservas: 416 535-7033. I 
Jantar de Aniversârio do PCCM, às 19h00, na sede-social do clube. 
-Festa de angariaçâo de fundos para compra de roupas para o Rancho "As | 

I Tricanas", na Casa das Beiras. Ao mesmo tempo, festa de Sâo Martinho. | 
I Info: 416 656-02\94, ( 
I -Jantar e baile da Matança do Porco no As as do Atlântico, Info: 416 532-3649. | 
I - Sereno Lounge com Claudia Santilli às 8:00PM. Info: 416-654-6363. 
I -Baile de S.Martinho do Lusitania de Toronto. Baile corn o Tropical 2000. 
I -Baile da "Caneca do Clube" no Angrense de Toronto. Jantar e baile. 
I -Baile com o conjunto The Ritz, no Graciosa C. Centre. 

I ï 
I Oamingo, dia 1'7 
I -Almoço e variedades corn Valber e Vanille, no Centro Cultural Português 

de Mississauga. Info: 905 286-1311. 
I -Festa/Concerto de Natal da Sociedade de Mùsica da Parôquia de Santa 

Helena, no St.John’s Hall, em Mississauga.Info: 416 603-1477. 

Sébado, dia S3 
I -IV Aniversârio d’Os Amigos de Rabo de Peixe do Ontârio, no Ukrainian j 

Hall, com a presença do José Nazârio (USA), Mexe-Mexe e bailinho. | 
ï Info: 416 536-3364. | 
I -Angariaçâo de fundos para a 3a. Idade da Associaçâo Cultural e | 
I Humanitâria da Atalaia/Lourinhâ. Info: 416 658-5188. | 
I Jantar e "Matança de Porco" no Amor da Pàtria, na Igreja de Sta. | 
I Helena. | 
I I 
I Oamingo, dia S4 

-Exposiçâo/Feira de Numismâtica, Notafilia e Filatélia, no Sporting C. P. I 
I de Toronto, entre as 09h00 e as 16h00. Antonio Cruz: 416 294-9266. | 

I 5ext:a>feira, dia SS { 
I -Caso esteja pronta, o Vitôria de Setübal realiza um "Porto de Honra" na | 
j sede-social. I 

Oamingo, dia 1 de Oezembro 
-NATAL DO IDOSO do First Portuguese, na sede-social da Casa das 
Beiras, corn o apoio da CIRV-fm, FPtv e O Milénio. Informaçôes; 
416 531-9972/71. 
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0 sucesso em pessoa Bonita, cadavezmais senhoradas 
suas capacidades, Alexandra re- 
encontrou-se a solo corn o seu 

püblico no Restaurante Lisboa-à-Noite, 
apôs a grande maratona na "pele de 
Amâlia" no grande espectâculo musi- 
cal de Filipe La Féria que, em très anos 
consecutivos, foi visto por cerca de dois 
milhôes de portugueses. Começou no 
Funchal, Ilha da Madeira, no dia 12 de 
Dezembro de 1999. 

nhares alguns artistas?-Quisemos 
saber. 
-Olha, estou na "Casa do Fado e da 
Guitarra Portuguesa", onde dou 
aulas de guitarra portuguesa e for- 
maçâo musical. 
-Onde se situa a escola? 
-Fica no Largo do Chafariz de 
Dentro, no numéro 1, em Lisboa. E, 
naturalmente, continuo a compor. 
Recordamos depois os bons velhos 

FOI PARA MIM UMA 

EXPERIÊNCIA 

EXTREMAMENTE 

ENRIQUECEDORA 

MAS DE GRANDE 

RESPONSABIUDADE. 

CONFESSO QjUE AINDA 

HOJEME 

EMOCIONO AO "VESim 

A PELE DE AMAOA"... 

Profirio Ribeiro e 
Alexandra. 

-E vamos para França corn o 
"Amâlia"!- Assegurou Alexandra, 
corn o assentimento do marido e 
produtor José Caspar, que a acom- 
panhou na visita a Toronto.- Vamos 
estrear em Paris no dia 14 de Janeiro 
de 2003. E, até dia 27, vamos actuar 
em outras cidades francesas onde 
residem muitos portugueses. Foi 
para mim uma experiência extrema- 
mente enriquecedora mas de grande 
responsabilidade. Confesso que 
ainda hoje me emociono ao "vestir a 
pele de AmâliaL.. 
-E, doce recordaçâo, foi ela a grande 
"culpada" de enveredares no fadol- 
Recordamos. 
-E verdade. O destino oferece-nos sur- 
presas constantes... Uma vez a D. 
Amâlia ouviu-me cantar o fado e elo- 
giou-me. Coisa rara nela. Nâo gostava 
de criticar ou opinar. Isso marcou-me 
muito. Estou-lhe grata para a vida. E 
ao F^ilipe La Féria que me "vestiu" de 
Amâlia. 
-Agora, de novo a solo... 
-Claro, jâ tinha saudades de ser eu. 
Este convite para actuar em Toronto 
veio mesmo a propôsito. Pelas 
amizades que tenho câ e para umas 
férias... Cantar todos os dias, os mes- 
mos fados, no mesmo local e no 
mesmo papel, durante très anos, é ex- 
tremamente cansativo. Precisava 
disto. Comecei a cantar tào nervosa 
como se fosse a primeira vez. E, quan- 
do falo de Amâlia, nâo consigo 
aguentar a emoçâo. 
Corn Alexandra e José Caspar, veio 
também o müsico e professor de gui- 
tarra portuguesa. Antonio Parreira. 
Uma figura conhecida que nâo néces- 
sita apresentaçôes. 
-Sim, câ estou mais uma vez. Estou 
sempre disponivel para acompanhar 
artistas como a Alexandra. 
-Que fazes para além de acompa- 

tempos de tertülia um pouco por 
todo o lado. José Caspar, Antonio 
Parreira e eu proprio, demos uma 
volta pelo passado, lembrando bons 
momentos corn grandes nomes, 
como o Rodrigo, Alfredo 
Marceneiro, Frederico de Brito, 
Marina Mota e tantos outros. É tâo 
bom recordar... 
-A propôsito, vamos abrir uma casa 
de Fadol-Rematou José Caspar. 
-Onde? 
-Na Sé e, se tudo correr bem, a 
Alexandra vai abri-la no fim deste 
mes. É a casa "Marqués da Sé", uma 
bêla casa do Século XVII, estamos 
corn grande entusiasmo e fél- 

Acrescentou José Caspar, 
sonhador, jâ a "ver" a sua 
casa de fado cheia de ami- 
gos e amantes da cantiga 
mais amada (e odiada?) dos 
portugueses. 
Auguramos um grande 
sucesso para a dupla 
Alexandra e José Gapar. 
Ambos merecem. E os admi- 
radores de Alexandra e do 
fado, também. Obrigado, 
Alexandra, lâ estaremos 
quando possivel. Nâo pode- 
mos esquecer a memôria 
de D. Amâlia... 

JMC 

Onde poderei ... 

• Obter informaçào para arranjar emprego? 

• Pesquisar informaçào em linha em matéria de saûde? 

» Obter informaçào para iniciar um negôcio? 

• Encontrar informaçào sobre alteraçôes climàticas? 

O espaço informàtico do governo canadiano na internet 
contém informaçào sobre estes e outros assuntos. 
Eie foi criado a pensar em si. CSIIiaciSI.9IC«C£i 

Canada 
13 18«) 0-Canada {1 800 622-62321 

TIY/TOO: 1 800465-7735 
S canada.gc.ca 
Il Service Canada Access Centres 
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Sâo Martinho nos clubes portugueses 
Os clubes, associaçôes e parôquias 
andaram em "bolandas" no ultimo 
fim-de-semana corn as festas de Sâo 
Martinho. 
Do Canadian Madeira Club e do 
Arsenal do Minho de Toronto, 

chegaram-nos fotografias definido- 
ras do bom ambiente que durou até 
às tantas da madrugada. No 
Madeira Club, o Duo SomLuso - 
Carlos Borges e Nelson Câmara-, 
nâo parou de tocar e as pessoas nâo 

se furtaram à dança. Ainda bem, as 
festas sâo para divertir e fazer es- 
quecer o dia-a-dia. Na foto, 
madeirenses de Câmara de Lobos e 
do Porto Santo, confraternizam e 
"dâo cabo" das castanhas tradi- 

cionais que nunca faltam no Sâo 
Martinho. No salâo do Arsenal do 
Minho, as senhoras fazem as hon- 
ras às saborosas castanhas dis- 
tribuidas. 
Viva a festa. 

Nova Padaria 
Caldense ao dispor 
Os responsâveis das Padarias 
CALDENSE, em Toronto e Oakville, 
inauguraram mais uma dependência, 
desta feita no 2406 Eglinton Ave., 
West, a Oeste da Caledonia. Na inau- 
guraçào, Helder Costa saudou todos 
os présentes corn um "Porto de 
Honra" e Bolo Rei. 

As novas instalaçôes da Caldense 
Bakery estào muito bem desenhadas, 
corn muita luz, simplicidade e corn 
todas as condiçôes de higiéne, fabrico 
e serviço. Uma autêntica doçura ao 
dispor da comunidade portuguesa e 
sens amigos. As nossas felicitaçôes e 
os desejos do maior sucesso. 

ÜT3 

AIDS of Toronto 

SERVIÇOS £ PROGRAMAS DO 
Aim oomuiirmoftoRomo 

m9 ChùfOh Si,, 4th floor 
Tofooto, ON ms& 246 

Fernanda da Süva 

RuI Pires 

Serviço de aoonsethemeoto gratuîto para famtitas e iodivkiuos 
infectados o« afectados pelo virus da AïDS/SXDA. 

Ajuda na procura de emprego e currfeulum vstae (résumé). 

• Preenchimento de Deefaraçâo de Impostes 
(Income Tax return), 

■ Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

Programas de educaçâo e prevençâo para jovens e aduüos, 

- Oportwnîdades de voiuntartado e respective treino. 

• Acompanhamento ao médtco e ao hespd:at. 

' Assistêncla para profissionals que trabalham na area de 
HIV/A IDS (medicos, assistantes sociate, etc). 

TEL; 416-340~8484, ext.290 (Fernanda) ou ext. 242 (RuI) 

E-MAÏt; fdasifva#actoronto.org ou rpires#aetoronto.org 

WEBSITEî wwwr.actomnto.org/portuguese/Index.Ntml 

Party Popperoni 
Pizza 
,s'a/)or (/a (UTi/aJara 

Jjizza (iiie/dZ enweer (Hjnà mi /)ocu 
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BOLOS PARA TODAS AS OCASIôES 

PàO SEMPRE FRESCO 

DIARIAMENTE QUEUOS PORTUGUESES DE 

TODAS AS QUALIDADES 

CHOURIçOS, MORCELAS E 

CARNES FRIAS DE TODAS AS 

QUALIDADES E SEMPRE FRESCAS 

RlSSÔIS DE CAMARâO E PASTéIS DE 

BACALHAU SEMPRE QUENTINHOS 

SERVIçO COMPLETO DE MERCEARIA 

SOCIALIIE COM A rAHlflIA E OS AMIGOS NA 

PADARIA lAlAR SAROREANOO 0 TRADICIONAL CAFE 

EXPRESSO, CAPOCCINO, CAFÉ OLE 00 CANAOIANO. 

PADARIA LAZAR 5ITUADA 

no CORA(;âO DA 

COnuniDADE 

PORTUeUKA DE 

ni$SI5$AUCA En FREHTE 

^l lCREJA DE CRISTO PEI 

Padaria lAZAR 
325 Central Parkway West #43 

Mississauga, On L.5B 3X9 
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SATA novas instalaçôes e novos programas 
A SATA Express inaugurou as suas 
novas instalaçôes, em local bem visi- 
vel, airoso, amplo e pratico. Juntou o 
util ao agradavel. Esta agora situada 
no 1274 Dundas St. West, em 
Toronto, com os telefones: 416 515- 
7188, ou 1 800 387-0365, ou o Fax: 416 
515-0106, ou: www.sata.pt 
A inauguraçâo foi presidida pelo Eng. 
Manuel Cansado, Présidente do 
Grupo SATA, acompanhado pelo 
Présidente da SATA Express, Dr. 
Luis Silveiro; as instalaçôes foram 
abençoadas por Monsenhor Eduardo 
Resende e, a comida tipica -bem farta 
e variada-, do conhecido Chefe 
Antônio Tabico. 
Das 17h00 as 18h00, o Eng. Manuel 
Cansado atendeu membros da 
Comunicaçào Social de Lingua 
Portuguesa e, a partir da segunda 

hora, o Eng. Manuel Cansado e o Dr. 
Luis Silveiro confraternizaram corn 
agentes de viagens e individualidades 
ligadas à aviaçâo comercial. 
Um encontro salutar que permitiu 
uma informaçâo correcta da parte da 
companhia para corn os Orgâos de 
Informaçâo e Agentes e, simultânea- 
mente, uma recolha de opiniôes vali- 
das para os responsâveis da SATA. 
Foi entregue aos présentés um ca- 
lendârio para 2003 e um livrete corn 
os horârios de Inverno da SATA Air 
Açores. 
Foi confirmado pelos responsâveis da 
SATA de que os voos para a Madeira 
vâo continuar no prôximo Verâo, 
duas vezes por semana, em novos 
moldes. A SATA Express vai fazer do 
Aeroporto de Ponta Delgada a plaça 
giratôria dos voos para o Funchal, 

Lisboa e Porto, facilitando os des- 
tinos aos passageiros do 
Continente e das Ilhas. 
Os serviços em Toronto continu- 
am sob a direcçâo de Orlando 
Medeiros. ' Eisa Carneiro man- 
tém-se na gerêneia do escritôrio, 
corn o apoio das funcionârias 
Fernanda Teodoro, Maria Gloria 
Rebelo e Genine Guterres. 
Dada a falta de espaço, vamos 
publicar na prôxima ediçâo uma 
intéressante entrevista corn o 
Eng. Manuel Cansado conduzida 
por Luis Fernandes. 
Agradecemos aos responsâveis da 
SATA o convite formulado para 
estarmos présentes na inaugu- 
raçâo e desejamos a todos os 
maiores êxitos. 

JMC 
Eng, Manuel Cansado em entrevista para FPtv. 

Domingos Meat Packers Ltd. 
restas do 
Centro Cultural 
Portuguêsde 
Mississauga 

Dia 15 He Novembre 
Porto do Honra 

Dia 16 do Novembre 
Jantar do Anlversàrio 

Conjunto 
Os Panteras 

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

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

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

Horacio Domingos, um amigo sempre à mao! 

INFO: 905-286-1311 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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What's being doneko lower 
niy hydro bill? 

Estarà algo a ser feito para reduzir 
O preço da electricidade? 

Esta é a pergunta que muitas pessoas têm feito 
ultimamente. E nos temos escutado. 
Reconhecennos que o preço da electricidade tem 
estado muito alto e volatil. A situaçâo é 
inaceitâvel. Por esta razâo é que vamos 
apresentar na legislatura um piano de aeçâo para 
reduzir o preço da electricidade na sua factura. 
Se aprovado na legislatura, o piano de aeçào 
significarâ o seguinte: 
Como procederemos para a reduçâo do preço: 
Primeiro. Efectivo a 1 de Dezembro de 2002, o 
preço da energia sera reduzido até 4.3 cêntimos 
por kilowate/hora, o custo que estava estabelecido 
antes do dia 1 de Maio. Este novo valor sera 
congelado até, pelo menos, 2006. 
Segundo. Os consumidores que assinaram 
centrâtes permanentes para preços mais elevados 
também qualificaram para os 4.3 cêntimos por 
kilowate. 
Terceiro. O preço de 4.3 cêntimos sera retroactive 
até 1 de Maio de 2002, data em que começaram as 
mudanças e a diferença sera reembolsada. 
Os consumidores receberào um reemboiso por 
cada cêntimo da diferença entre o que pagou 
desde o dia 1 de Maio até ao congelamento do 
preço a 4.3 cêntimos/kWh. 
Quarto. Os consumidores beneficiarâo corn o 
preço de entrega congelado aos m'veis actuals. 
Quinto. Até 31 de Março, 2003, ninguém terâ a 
energia desligada por falta de pagamento. 

Como manteremos o preço baixo: 
Primeiro. “Acabar corn o GST na electricidade”. 
Nâo existe o imposto provincial de vendes 
(Provincial Sales Tax) na energia eléctrica e o 
governo federal também nâo deveria levar o imposto 
federal GST. Vamos lutar pelos consumidores para 
que Ottawa retire o imposto da factura. 
Segundo. Apresentar um piano a longo-termo 
para estimular o novo fornecimento de energia. 
O nosso objective permanece em garantir um 
fornecimento suficiente de energia para o Ontario, 
a preços razoâveis, para ir ao encontre das 
exigêneias do futuro. 
Terceiro. O piano a longo-termo para promover a 
conservaçào de energia inclui varias medidas para 
ajudar a reduzir o consume de energia. 
O consumidor tem direito a ter facturas corn preços 
acessiveis e estabilizados. O nosso piano 
certificâ-lo-à. A partir de agora, a ùnica razâo que 
levarâ o preço da energia aumentar é o consume 
feito por isso, ou seja, se gastar mais, paga mais. 
Para obter mais informaçôes ou para receber um 
panfleto corn todos os detalhes esclarecidos, visite 
a pâgica web www.energy.gov.on.ca ou telefone 
para 1-888-668-4636. 

® Ontario 
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asctauo au,.. As opiniôes expressaspor Mateus 

Machado ndo reflectem as opiniôes 

dojornal O Milénio. 

fRADIQUE ADMITE BASE MIIITAR NORTE-AMERICANA EM SftO TOMi 
Sao Tomé e Principe esta em condiçôes de 
albergar uma base militar norte-americana. 
A possibilidade foi avançada por Fradique 
de Menezes, présidente santomense, durante 
a sua visita a Portugal. 
« Os norte-americanos querem ter algo de 
permanente na regiâo centro-africana, o que 
séria bom para segurança de ura micro- 

Estado insular corao é o nosso, repleto de 
vulnerabilidades», salientou o chefe de 
Estado de Sâo Tomé e Principe, embora 
garanta que «nada esta definido. Estive corn 
0 présidente George W. Bush, onde se falou 
dessa possibilidade. Mas nâo esta definido se 
essa base ficarâ no nosso pais, na Nigeria ou 
no Gabào», disse. 

MM 

Zambia recusou ajuda alimentar dos EUA 
por sor milho modificado 
o Governo da Zâmbia recusou aceitar 
uma ajuda alimentar dos Estados 
Unidos, por se tratar de milho geneti- 
camente modificado. Os norte-ameri- 
canos jâ reagiram a esta decisâo, que 
«agrava os riscos de fome no pais», nas 
palavras de um porta-voz do departa- 
mento de Estado dos assuntos es- 
trangeiros. 
Richard Boucher considéra que a 
posiçâo da Zâmbia nâo se coaduna 
com as «provas cientificas» sobre a 
inocuidade dos organismos geneti- 
camente modificados para a saüde 
humana. 
O Governo zambiano rejeitou igual- 
mente o conselho de organizaçôes in- 
ternacionais, de governos e da propria 

Comissâo Europeia, no sentido de 
aceitar esta ajuda «para alimentar 
aqueles que têm fome e tentar evitar 
uma catâstrofe humanitâria». 
Washington, indicou Boucher, conti- 
nua a manter a oferta caso a Zâmbia 
mude de opiniào. «As linhas de comu- 
nicaçâo continuam abertas» corn este 
pais desgastado por um grave défice 
alimentar, que afecta a Africa austral. 
Referiu ainda que 12 mil toneladas de 
milho GM jâ se encontram na Zâmbia 
e que os EUA estariam dispostos a ele- 
var a sua ajuda até às 60 toneladas. 
Entretanto, a porta-voz do Programa 
Alimentar Mundial (PAM), 
Christiane Berthiaume, considerou 
que «uma tal decisâo vai complicar se- 

riamente o trabalho do PAM, que nâo 
poderâ responder às necessidades ali- 
mentares de todos aqueles que neces- 
sitam» naquele pais. 
Segundo a agência da ONU, 2,9 mi- 
Ihôes de pessoas vâo precisar de 
ajuda na Zâmbia, de forma urgente 
jâ a partir de Dezembro. Quatro 
outros paises da regiâo Zimbabwe, 
Moçambique, Lesoto e Malawi _ 
aceitaram receber alimentos GM na 
condiçâo de os cereais serem moi- 
dos. Sô a Suazilândia nâo apresenta 
objecçôes a uma ajuda que con- 
tenha OGM, entidades biolôgicas, 
nas quais foram incorporadas genes 
estranhos, provenientes de outros 
organismes. 

Exposiçâo sobre a 
Madeira na U of T 
No edificio NORTHROP FRYE 
HALL, 73 Queen's Park Crescent, 
rés-do-châo, estarâ patente ao publi- 
co durante o mês de Novembro uma 
pequena mostra de autores, sabores 
e lavores subordinada ao titulo 
A GLIMPSE OF MADEIRA ( Uma 
olhadela sobre a Madeira). 
A exposiçâo é organizada pelo 
Departamento de Espanhol e 
Português da 
Universidade de Toronto em colabo- 
raçâo corn a Casa da Madeira de 
Toronto. 
Todos sâo bem-vindos. 

restas de Santa Ceci'lia 
na Pardqnia de Sta. Inës 
Nos dias 23 e 24 de Novembro, tem 
lugar na Parôquia de Santa Inès as 
festas em honra de Sta. Cecilia, 
padroeira dos müsicos. 
Sâbado, abertura das festas às 19h00 
corn Ranchos Folclôricos, baile e 
concerto pela Banda Lira N. S. de 
Fâtima. 
No Domingo, às 13h00, Missa em 
Honra de Sta. Cecilia e, às 14h00, 
procissâo à volta da Igreja. Às 17h00, 
continuaçào do arraial corn müsica, 
folclore e actuaçôes de filarmônicas, 
bar e petiscos, arremataçôes, bazar, 
bingo e muito mais! 
O mordomo Antonio Silva convida- 
os a participar na festa. 

iŸaoe.UéŸS 
Fernanda e Cristina 

Vi$ite-ajs na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

convidam os clientes e amigos a se deliciarem no 

^IKTERFEST 
Partidas de Toronto 

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

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

TODOS OS TIPOS DE SANDWICHES à ITALIANA, SOFAS. PASTA, 

QUE^os, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICILIO. 

No NATAL, E NO 

ANONOVONâO 
PERCAM TEMPO 

ACOZINHAR. 

ENCOMENDEM 

AS VOSSAS 

REFEIÇÔESÀ 

FAMiLIA SOUSA. 

BOM, PAca. E FOR 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS FESTAS ÇJtüE 

SE APROXIMAM! 

QUEM NKO CONHECE O SABOR DAS EAMOSAS 
SANDWICHES DA SAN IRANCESCO’S fOODSp 

JOE SOVSA TEM-NAS PMM SI, NO 3045 Cumt, UNIT 1 
(ESQUINA COM A DUNDAS ST. WEST-EAST DA MAVISI, EM MISSISSAUGA 

FRANCESCOS 

ENCOMENDAS PELO TELE: 905 804-1548 
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AS CAMBAIHOTAS DE UM HfFEN 
Nâo me lembro do dia em que 

nasci. Sô sei que, mal pus um pé na 
porta entreaberta do Mundo, me 
deram um présente muito estranho - 
um hifen. Sim, um hifen que eu 
prôprio nâo sabia para que servia. 
Comecei a gatinhar e o hifen nunca 
me empecilhou os joelhos que se ar- 
rastavam ao ritmo das coisas que eu 
queria agarrar. Pus-me de pé e, a cam- 
balear, dei os primeiros passos. 
Também entâo, nunca senti que o 
hifen se enrodilhasse por entre as 
minhas pernas sedentas de mundo 
por palmilhar. Balbuciei as primeiras 
palavras acariciadas por uma avô, que 
me guardava enquanto os meus pais 
iam trabalhar e nunca me dei conta de 
que o hifen fosse um estorvo. 
Ficâvamos tardes inteiras à sombra do 
Acer, num jardim limitado por uma 
cerca, a ver brincar meninos que 
falavam a lingua doutros avôs. Eu, 
sem saber, revolvia as folhas do châo 
que me havia de talhar uma outra ban- 
deira e uma nova identidade. 

Eu gostava de ter brincado 
corn eles, mas nâo sabia como juntar 
as linguas das avôs dos outros meni- 
nos. Entâo, comecei a perceber que 
vivia sô corn o meu hifen; que o hifen 
que me tinham dado era uma coisa 
que se atravessava entre o meu mundo 
e o dos outros meninos. Na escola, o 
meu hifen tornou-se muito maior e 
ganhou a forma de uma fronteira que 
me separava dos outros. A professora 

fazia um esforço para me estender 
uma mâo cheia de palavras por trâs 
daquele arame farpado de incom- 
preensâo que eu sentia ferir-me todo 
por dentro. Cheguei a casa e perguntei 
aos meus pais por que é que eu era 
uma criança hifenizada, uma doença 
que me impedia de ser igual aos ou- 
tros meninos da minha idade. Eles 
olharam um para o outro e sentiram 
uma dor muito grande por dentro, 
quase como uma culpa que se tem de 
esconder. No cruzamento dos olhares 
deles eu vi suspenso um grande ponto 
de interrogaçâo a que eles nâo con- 
seguiam acrescentar o parâgrafo ajus- 
tado. Apôs um travessâo de silêncio, 
gaguejaram uma explicaçâo molhada 
de lâgrimas prisioneiras de aspas. 

Percebi pouco do que disseram, 
mas algumas frases ficaram-me sub- 
linhadas na memôria. Falavam de um 
pais grave, acentuado pelo circun- 
flexo da vergonha por falta de uma 
cedilha de liberdade. E apontavam- 
me o futuro corn um grande ponto de 
exclamaçâo. Eu nâo sabia o que era o 
futuro, mas comecei a acreditar que a 
minha doença passaria corn o tempo, 
o tempo futuro. Mas eu vivia um pré- 
sente envenenado, corn um imper- 
feito inacabado em que sô me ocorri- 
am frases no condicional: se eu fosse 
canadiano... E fazia tentativas para 
conhecer o outro lado do hifen. Mas 
de cada vez que eu ousava saltâ-lo, os 
meus pais enegreciam o itâlico da 

minha atitude, obrigando- 
me a viver entre os parênte- 
sis das missas, das procis- 
sôes, das festas, do folclore 
e ainda daqueles beijos 
repenicados corn que as 
parentes afastadas me lam- 
buzavam por entre chave- 
tas de abraços apertados. 

Eu queria arrancar 
aquele hifen da minha vida, que me 
obrigava a corner as sandes na casa de 
banho, âs escondidas, para que os 
outros meninos se nâo rissem das al- 
gemas de chouriço que ditavam a 
minha prisâo. Cheguei a nâo corner 
para que o cheiro da minha merenda 
me nâo denunciasse a origem. E na 
fome do desespero eu calava o hifen 
da diferença. Tentava engoli-lo mas 
ele ficava preso na garganta, onde 
tudo dôi mais, porque faz saltar as lâ- 
grimas da révolta. 

Assim ultrapassei a curva as- 
cendente do til da minha adolescên- 
cia, continuando sempre a querer es- 
conder o meu hifen, de forma a que, 
pouco a pouco, ninguém desse por 
ele. Mas era escusado: ficara-me 
gravado na pele para que eu soubesse 
sempre a que rebanho pertencia. 
Conheci, entâo, muitos outros jovens 
corn a mesma doença. Começâmos a 
falar sobre o tema, a deitar câ para 
fora todas as rasuras das dores que 
tinhamos acumulado num passado de 
rascunhos e, concluimos que afinal es- 

tâvamos em maioria. 
Outros meninos tinham re- 
cebido o mesmo présente, 
diferente do meu, mas, 
provocava os mesmos sin- 
tomas. 

Hoje, jâ adulto, re- 
conciliei-me corn o meu 
hifen e percebo a utilidade 
que teve na grafia deste 

texto inacabado que é a minha vida. 
Quem tem um hifen é muito mais 
rico, vive corn duas metades onde vai 
buscar o melhor de cada uma delas. 
Quando recordo a minha infância, 
tenho pena de nâo ter sabido usar 
melhor o meu. Tal como no jogo da 
macaca, eu poderia ter saltado de um 
para o outro lado do hifen, corn a 
mesma destreza corn que hoje o faço. 
Perdi algum tempo, mas ganhei a 
longa batalha da modulaçâo de uma 
nova identidade. 

Sou um luso-canadiano - a gera- 
çâo hifenizada - muito orgulhoso do 
meu hifen na lapela do pais onde vivo. 
Reconheço agora que um hifen nâo é 
uma fronteira, é um traço de uniâo, 
uma ponte que abraça dois mundos, o 
parapeito de uma janela aberta para 
dois universos diferentes, que eu 
poderei escolher ou fundir, conforme 
a posiçâo em que projectar o meu 
olhar na linha de horizonte do futuro. 

6 de Novembro de 2002 

Casa dos Açores, VI Semana Cultural 
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Dra. Alzira Silva 
Encontro com Agendas de 
Serviçes Seciais, em Tarante 
A Dra. Alzira Silva, Directora 
Regional das Comunidades 
Açorianas, esteve em 
Toronto num encontro de 
trabalho com responsaveis de 
Agências de Serviços Socials 
para discutir e preparar o II 
Encontro de Organizaçôes 
Socials, uma iniciativa do 
Governo Regional dos Açores 
sendo, também, o principal 
patrocinador. 

O encontro teve lugar no Abrigo 
Center, onde se fizeram représentât 
dez Agências de Serviços Sociais. 
Sobre este assunto e outros, registâ- 
mos as impressôes da Dra. Alzira 
Silva, na Conferência de Imprensa 
que se seguiu ao encontro, e que con- 
tou corn a presença do Cônsul-Geral 
de Portugal, Dr. Joâo Perestrello. 
JMC - Gostariamos em primeiro 
lugar que nos apresentasse o resulta- 
do deste encontro corn agências soci- 
ais. 
Dr* Alzira Silva - Na sequência de 

um primeiro encontro de agências de 
serviço social com a América do 
Norte que envolveu o Canada e os 
Estados Unidos - e que se realizou o 
ano passado em Angra do Heroismo 
no mês de Outubro - ficou no ar a 
possibilidade de baver um segundo 
encontro. O grupo de Toronto foi ex- 
traordinârio na sua participaçâo nos 
Açores, no decorrer desse segundo 
encontro e foi extraordinârio na ati- 
tude que teve apôs o encontro, ou 
seja, nâo deixou morrer as ideias que 
la colheu e reuniu-se por sua livre e 
espontânea vontade varias vezes em 
Toronto para trocar impressôes e 
manter viva a chama do encontro. 
Nôs achâmos que este facto dévia ser 
estimulado e eu vim câ perguntar se 
havia interesse desse grupo organizar 
em pareceria corn o Governo 
Regional dos Açores, um segundo en- 
contro. Embora este facto possa pare- 
cer que implique mais trabalho, por 
outro lado também implica outro pro- 
tagonismo do grupo que ira liderar o 
processo da organizaçâo. A ideia foi 
acolhida corn muito agrado; no se- 
gundo encontro, os participantes irâo 
eleger entre si as organizaçôes que 
serâo parceiras do governo, nôs fare- 

Toronto/Ponta Delgada/Toronto 

Partidas em Novembro corn 
regressos por 1 ou 2 semanas 

por apenas ^499 + taxas. 

Prefira c SATA EXPRESS, 
contacte o çeu agente Je v\a^enç 

pava veçerwav a çoa pa^^a^em. 

Dra. Alzira Silva convive corn Dra. Aida Baptista, Consul de 
Portugal e outros convidados. 

mos uma transferência financeira 
para acolher a algumas despesas que 
sâo necessàrias e começaremos a 
preparar o encontro em articulaçào 
corn outras organizaçôes de câ e dos 
EUA. A principal organizaçâo sera 
do grupo de Toronto. 
JMC - Ao que tudo indica, este en- 
contro realizar-se-â no 13 de Maio, dia 
em que se comemora os 50 anos de 
imigraçâo oficial para o Canada. 
Dr* Alzira Serpa - Essa ideia surgiu 
aqui como um evento adjacente às cele- 
braçôes. Nôs quando pensâmos em 
“descentralizar” o encontro para 
Toronto, também sentimos que séria 
uma forma de celebrar a presença 
portuguesa no Canada a nivel de imi- 
graçào oficial. Como temos varias 
iniciativas em que queremos colabo- 
rar corn a comissâo organizadora das 
celebraçôes, assim como queremos 
ser parceiros de varias iniciativas que 
vâo acontecer no Canada, pensâmos 
em celebrar também dessa maneira 
corn uma reflexâo social da nossa co- 
munidade e um intercâmbio social 
aqui em Toronto. De qualquer 
modo, acolhemos muito bem a ideia 
de ser em Maio porque para nôs, sen- 
timos que temos tempo de preparar o 
encontro até Maio se as agências 
aqui também tiverem esse tempo. 
Hâ outras iniciativas programadas 
para essa altura e o facto de estarem 
aqui todas as pessoas é potencializar 
e rendibilizar os encontros e as cele- 
braçôes. 
JMC - Deslocou-se ao Canadâ tam- 
bém para participar na Semana 
Cultural Açoriana de Winnipeg. 
Em Toronto, também estâ decorrer 

mais uma Semana Cultural dos 
Açores. Foi convidada para esta? 
Dr* Alzira Silva - Nâo. O facto de 
nâo ter sido convidada é a ùnica 
razâo pela quai nâo vou à Semana 
Cultural da Casa dos Açores de 
Toronto porque entendo que nâo 
séria delicado da minha parte forçar 
a minha presença. Obviamente que 
poderâo dizer que um açoriano pode 
sempre entrar na Casa dos Açores 
que em principio é uma casa para 
todos os açorianos. Eu digo que sim 
e noutras circustâncias até poderia ir 
visitar a Casa dos Açores, mas nâo 
num momento em que estâ em festa, 
numa celebraçâo de uma semana 
cultural em que selecionou os seus 
convidados para essa Semana 
Cultural, enviou convites para as en- 
tidades que entendeu serem ùteis ou 
queridas nessa Semana Cultural cuja 
presença apreciava, deixou delibera- 
da e ostensivamente o Governo 
Regional dos Açores fora dos seus 
convites e, portanto, considero que 
séria uma imposiçâo muito pouco 
delicada e muito pouco elegante da 
minha parte a minha presença nesta 
ocasiâo à Casa dos Açores. 
JMC - Esta situaçâo estarâ ligada â 
questâo dos très bilhetes que ofere- 
ceu e que nâo foram aceites? 
Dr* Alzira Silva - Eu nâo sei se serâ 
isso. Efectivamente, a resposta que 
tivemos ao nosso contacto de, afinal, 
para onde é que canalizamos as ver- 
bas correspondentes a très pas- 
sagens, obtivemos como resposta 
“Nâo aceitâmos!” Realmente, se foi 
isso, eu lamento por um lado que 
nâo tenha havido a frontalidade de^ 

lohii B*B 
cmcKEii me 

Aceitâmos encomendas, 
corn especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, coatelebaa, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
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► dizer, quando foi recebida a nossa 
comunicaçào por escrito, que nâo 
aceitavam por este ou aquele motivo. 
As pessoas nem sequer têm que dar 
razôes; poderâo fazê-lo por uma 
questâo de delicadeza, mas oficial- 
mente quando nâo aceitam nem se- 
quer tem que justificar a sua “nâo 
aceitaçào”. Por isso, lamento que 
nâo tenha havido uma atitude de re- 
sponder ao nosso comunicado, nâo 
de justificaçâo, mas de responder 
porque eu também quando recebo 
correspondência, eu respondo corn 
mais ou menos atraso e segundo as 
possibilidades e as tarefas que a di- 
recçâo regional das comunidades 
tem, mas respondemos. Por outro 
lado, até folgo em saber que a Casa 
dos Açores de Toronto esta corn uma 
disponibilidade financeira que lhe 
permite recusar très passagens o que 
indica uma saüde financeira muito 
grande e, por isso, felicito a Casa dos 
Açores de Toronto. 
JMC - Entretanto, a que se deveu a 

facto de ter sido cancelado sem uma 
justificaçâo a essas comunidades, 
penso que é uma atitude pouco deli- 
cada e pouco elegante. No entanto, 
agora que esta ultrapassado, nâo 
vamos entrar em criticas porque o 
que intéressa é que as coisas sejam 
resolvidas e nos estamos aqui para 
apoiar as boas soluçôes. 
JMC - Obrigada pelos seus esclare- 
cimentos. Até uma prôxima oportu- 
nidade. 
Dr* Alzira Silva - Eu é que agradeço. 
Gostaria, como sempre, de deixar 
uma mensagem de muito carinho em 
relaçào a esta comunidade - e a 
todas. Gostaria de sublinhar que se 
aproxima uma data muito impor- 
tante para a nossa imigraçâo no 
Canada - as celebraçôes dos 50 anos 
de imigraçâo oficial. Eu penso que 
devemos todos - como comunidade, 
como Governo Regional dos Açores, 
como Portugal no seu todo - 
aproveitar para fazer intereâmbios, 
para nos conhecermos um pouco 

Dr. Joâo Perestrello e a 
Dra. Alzira Silva na 

conferêneia de 
imprensa no 

Abrigo Center. 

falta de noticias hâ dias, quer na tele- 
visâo, quer na radio? 
Dr* Alzira Silva - A resposta é sim- 
ples, embora as razôes nâo sejam 
muito justificâveis, pelo menos a 
meu ver. A empresa RTP era deve- 
dora de determinados serviços à em- 
presa Portugal Telecom. Como tal, 
a Portugal Telecom decidiu cancelar 
alguns serviços que prestava à RTP, 
nomeadamente o envio, via satélite, 
do noticiârio que financiado pelo 
Governo Regional dos Açores. Nos 
lamentâmos e de facto o Sr. 
Présidente do Governo Regional fez 
de^ imediato uma carta a pedir res- 
ponsabilidades pela concretizaçâo 
do contrato que esta firmado entre o 
Governo Regional dos Açores e a 
RTP porque o governo tem pago re- 
ligiosamente e mensalmente esse 
serviço e a RTP Açores faz, respecti- 
vamente, essa pagamento à Portugal 
Telecom. A Portugal Telecom, num 
determinado momento, considerou 
que a RTP lhe era devedora de al- 
guns serviços e, portanto, nâo fez a 
distinçâo entre os serviços e can- 
celou, pura e simplesmente, os 
serviços que prestava à RTP Açores. 
Penso que situaçâo esta esposta 
porque é uma questâo de justiça, nâo 
apenas para o Governo Regional dos 
Açores porque o serviço que finan- 
ciamos nâo é para beneficio do go- 
verno, mas em relaçâo às comu- 
nidades que esperam corn muita an- 
siedade esses mesmos serviços. O 

melhor, para trabalharmos mais em 
conjunto e nos faremos tudo para 
que esse trabalho se concretize. 
Alias, jâ estamos a começar e vamos, 
certamente, ao longo do ano ter 
vârias oportunidades para trabalhar 
em conjunto e celebrar. Uma cele- 
braçâo tem que ser um momento de 
impulsionar a comunidade para o 
que de positive e bonito tem no seu 
seio. E importante que todos estes 
aspectos se tornem mais visiveis para 
a sociedade de acolhimento de muita 
maneira saudâvel, sem qualquer 
agressâo, mas em uniâo quer entre as 
vârias organizaçôes, quer entre as 
portuguesas e os respectivos gover- 
nos. O Governo Regional dos 
Açores estarâ pronto a colaborar. 
Para todos, um abraço e a minha 
disponibilidade para colaborar e 
viver corn estas comunidades corn 
todo o respeito por todo o tipo de ini- 
ciativas que possam surgir e naquilo 
que pudermos ser ùteis. 
Ficâmos na espectativa de outros en- 
contros e na esperança de que o II 
Encontre de Organizaçôes Sociais, 
em Toronto, seja integrado nas 
comemoraçôes dos 50 anos oficiais 
da emigraçâo portuguesa. O 13 de 
Maio de 2003 tem de ser a festa de 
todos nos, sem que fiquem de fora, 
os governantes de Portugal e das 
Regiôes Autônomas da Madeira e 
Açores. 

JMC/Ana Fernandes 
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Vitor Cniz, luveniude e 
esperança do PSD-Açores 
O Deputado e Présidente do PSD- 
Açores, VITOR CRUZ, foi um dos 
convidados da VI Semana Cultural 
Açoriana da Casa dos Açores, em 
Toronto. Foi, também, aquele que 
obteve mais atençôes e mais desper- 
tou a curiosidade dos açorianos lo- 
cais. Quem é este jovem politico em 
quem os social-democratas açorianos 
depositam tanta esperança e por ele 
nutrem simpatia e confiança? 
Registâmos as suas ideias e objectives 
nas varias vezes que corn ele dialogâ- 
mos, na CIRV-fm, na FPtv e na 
Conferêneia de Imprensa que con- 
cedeu na sede-social do PSD-Toronto, 
em conjunto corn a Deputada Dra. 
Manuela Aguiar. 

JMC - Dr. Victor Cruz, deputado e 
présidente do PSD/Açores, tem de- 
sempenhado uma extraordinâria 
funçâo. Hâ anos, dizia-se nos Açores 
que O PSD sô se poderia salvar quan- 
do O Dr. Victor Cruz toma-se as 
rédeas do partido. Demorou algum 
tempo, mas o sonho de muitos 
acabou por se concretizar. Como 
chegou a este cargo? 
Dr. Victor Cniz - Gostaria, antes de 
responder à pergunta, de agradecer o 
convite e dar-lhe os parabéns pelo tra- 
balho que este conceituado ôrgâo de 
comunicaçâo tem efectuado na comu- 

nidade. Quanto à sua pergunta, acho 
que nem demorei muito, nem pouco. 
Àlguns dos meus adversaries politi- 
cos, a ünica critica que me fazem - fe- 
lizmente - é que eu sou muito novo. 
Portante, se eu nào aceitei o encargo 
- muito honroso - para liderar o 
Partido Social Democrata hâ mais 
tempo, é porque eu pensava que nâo 
era a minha hora, pensava que outres 
o podiam fazer de forma competente 
e vitoriosa, respeito todos aqueles que 
desempenharam o cargo antes de 
mim, desde o Dr. Mota Amaral, pas- 
sando por todos os lideres do PSD e 
acho que a minha hora é esta. Desde 
que eu assumi a liderança em 
Dezembro de 2000, o PSD venceu as 
duas eleiçôes que esteve envolvido, 
treze das dezanove câmaras do 
Açores, tem uma largissima maioria 
das autarquias dos Açores. Nào se 
pode confundir corn as prôximas 
eleiçôes regionais, mas sâo sinais 
muito positives que dâo esperança 
para o PSD e que nos fazem acreditar 
numa vitôria sempre ao serviço dos 
Açores. Eu acho que a politica deve 
ser assumida sem arrogância, corn 
dedicaçâo e corn vontade de ajudar 
uns aos outres. É precisamente isso 
que eu faço: ganhando temos sempre 
outra responsabilidade no piano exe- 
cutive. Quando nâo se ganha, tam- 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
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bém se serve o povo na oposiçâo. 
Quem gosta da democracia, certa- 
mente que acha que a oposiçâo é 
digna: eu jâ experimentei o poder, a 
oposiçâo e conheço muito bem os 
dois lados. Acho que posso desem- 
penhar funçôes jâ num piano executi- 
ve, sempre respeitando os nossos 
adversârios e sobretudo toda a gente. 
JMC - Aliâs, a Dr^ Manuela Aguiar 
descreve-o como o “politico do fu- 
ture”. Concorda corn esta afir- 
maçâo? 
Dr. Victor Cruz - Sinceramente, acho 
que o politico do présente e do future 
é alguém que sabe comungar o seu 
poder corn os demais. Mesmo em 
democracia, uma vez que em ditadu- 
ra era justamente o oposto, hâ pessoas 
que exercem o poder de formas difere- 
ntes: acho que o poder nâo é uma 
forma de nos sobrepormos uns aos 
outres, fazermos corn que a nossa 
vontade prevaleça sobre a vontade 
dos outres, mas a democracia nos 
tempos que correm é um exercicio 
politico permanente, nâo bastante 
vencer as eleiçôes para depois - de 
peito cheio, de forma arrogante e dis- 
tante corn os inümeros problemas que 
entretanto vâo aparecendo durante 
uma legislatura - dizer “eu ganhei, eu 
mande, eu sei o que quero”. Nâo con- 
corde. A minha maneira de fazer 
politica, assim como de muitos outres 
no Partido Social Democrata, é dife- 
rente. Nés ganhâmos, temos a confi- 
ança do povo, temos que ter coragem 
para tomar decisôes, nâo se pode 
dizer que sim a tudo, é precise ter 
coragem reformadora, agir, decidir, 
dialogar e nâo entrar pelo caminho de 
alguns que usam o diâlogo como uma 

forma para adiar soluçôes. Para 
mim, o diâlogo é uma forma de tomar 
decisôes. Por isso, é impriscindivel di- 
alogar e ter a coragem depois do diâ- 
logo de decidir. Acho que é uma 
nova forma - que jâ muitos praticam 
- de fazer politica que corresponde a 
uma visâo diferente do funcionamen- 
to da democracia e que é uma forma 
do présente e do future. 
JMC - Pode-se portante concluir que 
tem um diâlogo franco corn o prési- 
dente da Regiâo Autônoma dos 
Açores, corn o a da Regiâo Autônoma 
da Madeira e corn o governo central. 
Dr. Victor Cruz - Sem düvida. 
Tenho as melhores relaçôes corn o Dr. 
Alberto Joâo Jardim, como faço os 
possiveis para fazer - embora seja 
lider da oposiçâo e tenho a tarefa hon- 
rosa de criticar de forma construtiva o 
que estâ mal ao governo do PS - o 
melhor trabalho sem ofender as pes- 
soas, corn respeito por todos, critican- 
do politicas em vez de criticar pes- 
soas. Se alguma vez ofendi alguém, 
tenho a humildade de pedir desculpa. 
Por isso, dou-me muito bem corn 
todos os meus colegas do 
PSD/Madeira e do PSD Nacional. 
Quando se estâ em politica corn in- 
tençâo de ajudar os outros, temos que 
dar o exemple para que a democracia 
e a vida politica possam recuperar 
uma credibilidade que, entretanto, 
perderam em alguns aspectos. 
JMC - Crê que foi bénéfice para a 
Regiâo Autônoma dos Açores o Dr. 
Mota Amaral ter partido para Lisboa, 
onde desempenha o cargo de 
Présidente da Assembleia? 
Dr. Victor Cruz - O Dr. Mota Amaral 
tinha que sair um dia. Eu pertenço 
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ao grupo dos que juraram nâo criticar 
O facto de ele ter saîdo. E évidente 
que alguns acham que a sua saida de- 
veria ter sido efectuada de outra 
maneira, ou que deveria ter sido mais 
tarde, enfim... Eu compreendo que 
aqueles que o viram como o grande 
lider que ele foi pensariam sempre 
que nunca estava na hora de sair. 
Por outro lado, ele também deu um 
bom exemplo, ou seja, achou que nâo 
era eterno e que estava na altura de 
operar uma renovaçâo de ideias, pes- 
soas, métodos e processes no PSD dos 
Açores e no governo açoriano. Eu 
nâo o critiquei. Muitos acham que o 
maior problema nâo terâ sido o facto 
do Dr. Mota Amaral ter saido quando 
saiu, mas o facto de termes um prési- 
dente do Governo Regional que nâo 
era présidente do PSD, ou vice-versa. 
Hâ quem tenha uma visâo negativa 
sobre este tipo de soluçâo, como hâ 
quem a tenha sobre a forma como 
saiu o Cavaco Silva, o prôprio Dr. 
Mota Amaral jâ reconheceu que 
talvez nâo terâ sido a melhor forma. 
Faço votes para que quando for a vez 
do Dr. Alberto Joâo Jardim tudo se 
processe da melhor forma. A nivel 
gérai, o PSD tem uma nova geraçâo 
corn muita qualidade politica e capaz 
de corresponder aos desafios do fu- 
ture. 
JMC - Como jovem politico, o que 
lhe parece faltar à autonomia por- 
tuguesa? 
Dr. Victor Cruz - Muita coisa. Os 
desafios da autonomia sâo ainda 
énormes - e serâo sempre. A au- 
tonomia é um processo de descentra- 

lizaçâo como qualquer outro. Foi uma 
conquista, pelo menos no principio, e 
nâo uma dâdiva, foi algo que con- 
quistâmos porque tinhamos uma 
identidade cultural, razôes de âmbito 
econômico, social e politico. Acho 
que é preciso mais poder legislative, 
melhorar a lei das finanças das 
regiôes autônomas, acentuar a tônica 
do desenvolvimento qualitative nos 
Açores no respeito pelo ambiente, 
continuar a assegurar o papel decisive 
da agricultura e das pescas nos 
Açores, manter e melhorar os niveis 
de prestaçâo na ârea da saûde e da 
educaçâo e que tudo deve ser feito 
acautelando sempre o sentido social 
da politica que defendemos. No fu- 
ture, os Açores tem que caminhar 
para produzir mais e hâ reformas no 
piano nacional que estâo a ser intro- 
duzidas corn resistência, mas que sâo 
essenciais para o desenvolvimento do 
nosso pais, como é a reforma das leis 
laborais. Qualquer sociedade 
dinâmica tem sempre muito para 
fazer e acredito que os açorianos sâo 
capazes de ultrapassar todos os ob- 
stâculos. 
JMC - Teve a oportunidade de esta- 
belecer contactes corn os portugueses 
de Toronto durante a Semana 
Cultural Açoriana, disse que uma das 
suas prioridades é que os imigrantes 
votem em todas as situaçôes em 
Portugal, assim como considéra que o 
imigrante deve estar representado nas 
Assembleias regionais. Depuis deste 
convivio, mudou a ordem das suas 
prioridades? 
Dr. Victor Cruz - Pelas experiências 

que vivi, tenho essa convieçâo. Nâo 
tenho düvida que hoje posso ter con- 
firmado e aprofundado esta con- 
vieçâo. Se eu defendo o veto dos nos- 
sos émigrantes para as eleiçôes le- 
gislativas regionais, saio daqui ainda 
mais convencido da justiça dessa rein- 
vindicaçâo. Defenderemos o facto de 
que emigrar nâo é perder direitos e 
por isso os émigrantes devem poder 
votar e dar o seu contribute para en- 
riquecer a nossa participaçâo politica 
colectiva e o processo autonômico. 
JMC - Agradeço-lhe a atençâo dis- 
pensada e desejo-lhe votos de muito 
sucesso como lider do PSD Açores. 
Dr. Victor Cruz - Em primeiro lugar, 
agradeço novamente a simpatia do 
vosso convite para poder dirigir-me a 
um vasto numéro de imigrantes e 
agradecer de uma forma muita espe- 
cial todos aqueles que me têm rece- 
bido tâo bem, tenho muito orgulho e 
presto a minha homenagem como 
présidente do Partido Social 

Democrata dos Açores aos nossos imi- 
grantes por serem o nosso orgulho, 
por saberem vencer à distâneia da sua 
terra, numa sociedade tâo exigente 
como a canadiana e acho excelente a 
forma como aqui se acautelam os va- 
lores, os costumes e as tradiçôes. A 
saudade é sem düvida uma manifes- 
taçâo de patriotisme, de interesse 
pelos assuntos da nossa terra que co- 
move e por isso deixo um grande 
abraço a todos. 

Vitor Cruz é jovem mas jâ senhor de 
uma grande experiência politica. 
Sabe o que quer e para onde vai. E 
sereno, competente e capaz de dialo- 
gar corn quem quer que seja. 
O future a Deus pertence mas, tam- 
bém, aqueles que o desafiam e nâo 
temem enfrentâ-lo. 
Vitor Cruz é a esperança e a certeza 
daqueles que nele confiam. 

JMC/Ana Fernandes 
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Contacte 
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O conhecido compositor e intér- 
prete GILBERTO AMARAL 
lançou no mercado mais uma 
gravaçâo, desta feita sob o titulo 
"Es a linda Transmontana". 
Gilberto Amaral, como habitual- 
mente, assina todas as composiçôes 
gravadas, onde se destacam além 
da que dâ nome ao trabalho, os 
temas "Sou de Portugal, Sou de 
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Portugal", "Es tu a mulher dos 
meus sonhos", "Pai meu coraçâo", 
"Portuguesa linda flor", "Vou escre- 
ver la no céu" e "E portuguesa a 
mais linda". 
Todos trechos populares, mexidi- 
nhos e dançâveis como ele gosta e 
os seus admiradores. Para 
contactas, tome nota: 962 454 350, 
ou; www.gilbertoamaral.com 
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"Os prôprios açorianos podem criar 
muita riqueza para os Açores" 
aHrmaçâo do Reitor da Universidade dos Açores, Dr. Vasco Garcia. 

É sempre com muita satisfaçâo e in- 
téressé que recebemos o Dr. Vasco 
Garcia. Satisfaçâo pelo salutar con- 
vivio e interesse pelo muito que corn 
ele aprendemos. 
Cada vez mais conhecedor dos "altos e 
baixos" do Ensino em Portugal, em 
todos os nlveis, o Dr. Vasco Garcia nâo 
foge às questôes e aponta o dedo àqui- 
lo que considéra menos bem. Nâo cri- 
tica por criticar. Sabe indicar o melhor 
caminho. 
Na CIRV-fm, nâo se coibiu de falar 
abertamente sobre os temas que abor- 
dâmes. 

JMC - Esta visita a Toronto surgiu de 
um convite feito pela Casa dos Açores 
para participar na Semana Cultural 
Açoriana, depois de uma passagem 
pelos Estados Unidos. Durante a 
Semana Cultural, o Dr. Vasco Garcia 
deu também uma conferêneia. 
Começaremos por lhe perguntar o 
tema da sua conferêneia. 
Dr. Vasco Garcia - Em primeiro lugar, 
permita-me agradecer a atençâo que o 
vosso meio de comunicaçâo sempre 
me presta em cada deslocaçâo que 
faço ao Canadâ. Desde que sou Reitor 
da Universidade dos Açores, tenho 
procurado estar présente em todas as 
semanas culturais da Casa dos Açores 
de Toronto. Alias, uma das missôes 
do reitor é espalhar a mensagem da 
nossa universidade junto das comu- 
nidades. Foi nesse sentido que estive 
nos Estados Unidos para participar 
numa iniciativa também das Casas 
dos Açores daquele pais, onde dei 
uma conferêneia sobre um tema 
muito idêntico àquele que dei em 
Toronto, embora esta tenha tido uma 
parte tecnolôgica muito diferente. 
Aproveitei também para visitar, em 
Rhode Island o nosso "lobby" nos 
Estados Unidos que é o Azores 
Colaborative Research and Education 
Group que agrupa uma série de uni- 
versidades norte-americanas que uti- 
lizando o Acordo das Lages entre 

Portugal e os Estados Unidos vai abrir, 
dentro em breve, algumas vias de fi- 
nanciamento e colaboraçâo na ârea da 
cooperaçâo cientifica e técnica, entre 
cinco ou seis universidades norte-amer- 
icanas e a universidade dos Açores. 
Actualmente, este facto é facilitado 
pelo facto de hâ um mês o ministério 
da Ciência e do Ensino Superior agora 
a cargo do Prof. Pedro Lynce, fui 
nomeado membro dessa comissâo bi- 
lateral. Penso que vamos abrir umas 
perspectivas diferentes, até porque jâ 
hâ muitos anos que estou ligado a esta 
cooperaçâo entre a América do Norte 
e a Europa. Em Toronto, tenho tido 
uma semana cheia de trabalho. 
JMC - Nem sempre as noticias publi- 
cadas sâo favorâveis à Universidade 
dos Açores. Quai é a sua reaçâo a 
estas noticias? 
Dr. Vasco Garcia - Santos da casa nâo 
fazem milagres. Quem lê âs vezes os 
jornais nos Açores julga que a univer- 
sidade esta mal. Ainda num dia do 
mês de Outubro, fiquei de boca aber- 
ta quando abri o jornal e li "Cursos da 
universidade dos Açores sem alunos". 
Fiquei boquiaberto porque, na reali- 
dade, temos 32 cursos, dos quais treze 
foram novos este ano e como sabem - 
porque é comum em todo o mundo - 
hâ cursos que por vezes estâo na 
moda, têm mais frequêneia ou estâo 
mais adaptados ao mercado e pode 
acontecer que alguns vejam o numéro 
de alunos diminuido. O que aconte- 
ceu é que tivemos, nesses 32 cursos, 
très ou quatro corn poucos alunos e 
que obviamente serâo suspensos para 
serem substituidos por outros. Uma 
universidade é um corpo vivo como o 
homem e consequentemente nâo esta 
sempre quieto. Mal delà se fica quieta 
porque é sinal de que esta à beira da 
morte. Nâo é esse o caso da universi- 
dade dos Açores, mas tivemos uma in- 
formaçâo aqui nos Estados Unidos 
muito intéressante: a minha directora 
dos serviços académicos disse-me que 
estamos praticamente corn o numéro 

de alunos previstos pelo ministério da 
educaçâo, ainda sem as fases de aces- 
so estarem todas complétas. Isto sig- 
nifica que até ao fim do mês em que a 
terceira fase de candidaturas vai 
fechar, a universidade dos Açores 
manterâ - muito provavelmente - o 
numéro de alunos que tinha o ano 
passado. Eu vejo isto como um mila- 
gre porque em todas as instituiçôes 
portuguesas houve um decréscimo no 
numéro de alunos. Portugal, entre 
1996 e 2006, muito provavelmente vai 
passar de 850.000 jovens na faixa de 
idades entre os 18 e os 24 anos, para 
pouco mais de 500.000, ou seja, vamos 
perder nessa faixa em que os alunos 
estâo na universidade 35.000 jovens 
por ano, o que obviamente se reflecte 
nas admissôes ao ensino superior. Por 
outro lado, é um autêntico disparate o 
sistema do ensino superior em 
Portugal corn mais de 180 instituiçôes, 
algumas delas a darem licenciaturas 
sem terem praticamente um ünico ele- 
mento doutorado no seu corpo do- 
cente. Eu penso o Dr. Pedro Lynce 
corn a sua équipa neste momento esta 
a fazer um grande esforço através da 
nova lei da Qualidade e 
Desenvolvimento do Ensino Superior 
para pôr um bocado de ordem neste 
"galinheiro" desordenado em que se 
tornou o Ensino Superior. 
JMC - Quando estive hâ dias na 
Madeira, tive a oportunidade de di- 
alogar corn o reitor da universidade 
daquele arquipélago que me disse ter 
muitos alunos dos Açores devido aos 
diverses cursos que existem e que o 
mesmo acontece aos madeirenses que 
preferem a universidade dos Açores. 
Actualmente na Universidade dos 
Açores hâ muitos alunos madeirenses 
e continentais? 
Dr. Vasco Garcia - A ligaçâo entre as 
duas universidades das regiôes 
autônomas é muito forte. Temos do- 
centes a gerir e a organizar cursos de 
pôs-graduaçâo na Universidade da 
Madeira e nos recebemos alunos da 

Madeira e vice-versa. Eu gostava, 
porém, de chamar a atençâo para o 
seguinte: a universidade dos Açores 
tem caracteristicas muito diferentes 
das da Madeira. Nos s.omos uma uni- 
versidade corn 27 anos, enquanto que 
a da Madeira é muito recente - tem 
cerca de 10 anos. Por outro lado, a di- 
mensâo da investigaçâo cientifica e da 
percentagem de docentes doutorados 
nos Açores é muito superior à média 
nacional, enquanto que na universi- 
dade da Madeira deve de rondar ac- 
tualmente os trinta por cento. Hâ 
diferenças de desenvolvimento que a 
Madeira, naturalmente, irâ recuperar 
à medida que a idade da universidade 
for avançando. No entanto, nâo hâ 
düvida que a universidade dos Açores 
jâ estâ num estado de desenvolvimen- 
to e maturidade que se reflete na qua- 
lidade da investigaçâo cientifica, na 
publicaçâo e no ensino. Nâo estou 
corn isto a dizer que nâo existam âreas 
onde é preciso ainda fazer um grande 
esforço. Eu sou muito rigoroso nessa 
matéria, às vezes até demais, e acabo 
por ser criticado por controlar coisas 
que se calhar até nâo eram da com- 
petêneia do reitor, como seja, por 
exemplo, verificar se os professores es- 
tavam todos a dar as aulas no inicio do 
ano lectivo, algo que jâ fiz. Eu desco- 
bri coisas que nâo me agradaram 
muito e tomei imediatamente medi- 
das fortes para que, do ponto de^ 
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vista disciplinai, nâo se volte a repe- 
tir. Eu penso que a qualidade sô se 
atinge quando as pessoas tiverem um 
elevado nivel de responsabilidade e 
esse sentido tem que vir por parte dos 
alunos como profissionais do estudo e 
por parte dos docentes e funcionârios 
porque o Estado lhes paga para de- 
sempenhar com dedicaçâo e quali- 
dade as funçôes para que foram indi- 
cados. 
JMC - Existe algum intercâmbio ou 
programa viâvel que permita aos 
alunos da diaspora estudar em 
Portugal? 
Dr. Vasco Garcia - E possivel, é viâvel 
e é desejâvel. No entanto, hâ que ter 
em atençâo algumas coisas para que 
tal se concretize. Em primeiro lugar, a 
questio do financiamento. E évidente 
que a deslocaçâo de um aluno de uma 
universidade para outra tem custos. 
Tem custos quando vem dos Açores 
para uma universidade norte-ameri- 
cana onde as propinas (tuition fees) 
sào elevadissimas aqui deste lado do 
atlântico, enquanto que em 
Portugal onde se julga que 
tudo hâ-de ser dado pelo 
Estado - que é, alias, uma 
mentalidade absoluta- 
mente retrôgada - o aluno 
paga uma miséria de $300 
dôlares por ano. Algo per- 
feitamente ridiculo... 
JMC - Gastam mais em whisky... 
Dr. Vasco Garcia - Muito mais, nâo 
sô em whisky, como em cerveja, nas 
parodias... mas quanto mais gastam 
nas cervejas e parodias ou a andar 
corn o carro dos “papas” - alias os 
alunos que agora queiram ter o carro 
estacionado na universidade, eu obri- 
go-os a pagar pelo estacionamento, 
para perceberem que as coisas tem 
que ter o seu esforço e o seu sacrificio 
- nâo compreendem os custos. 
Portanto, tem que haver uma forma 
de financiamento que permita essa 
movimentaçâo ou deslocaçâo. O se- 
gundo aspecto, uma vez resolvido o fi- 
nanciamento, é a acreditaçâo. Isto é; 
quando um aluno vai do Canada ou 
dos Estados Unidos para a universi- 
dade dos Açores frequentar o curso de 
verâo que esta a ter muita aceitaçâo 
pela qualidade, é necessârio que a uni- 
versidade que manda o aluno tenha a 
certeza que o processo de avaliaçâo e 
as cadeiras nos Açores estâo dentro 

das condiçôes que a universidade de 
origem exige. Uma das coisas que es- 
tâmes a resolver actualmente através 
da coordenaçâo dos cursos de verâo, é 
precise que nos lâ saibamos quais sâo 
as exigêneias que estas universidades 
pôe para avaliaçâo do aluno para po- 
dermos fazer a aplicaçâo dessas mes- 
mas exigêneias e que os crédites sejam 
automaticamente integrados no cur- 
riculo das universidade de origem. 
Obviamente, o mesmo se passa dos 
Açores para as universidades ameri- 
canas. E mais dificil, aliâs, no sentido 
de EUA ou Canadâ-Açores do que 
sentido Açores-EUA e Canadâ porque 
o sistema universitârio norte-ameri- 
cano é muitissimo mais exigente do 
que o nosso e como tal nos temos mais 
confiança quando mandâmes os nos- 
sos alunos para aqui do que ao con- 
trârio. Nâo quero corn isto dizer que 
o ensino lâ nâo seja bom. Eu refiro-me 
aos sistemas de avaliaçâo, ou seja, os 
exames. Eu gostaria que nos Açores o 
sistema fosse igual, mas se eu aplicas- 

se aos alunos que concorrem â univer- 
sidade dos Açores as exigêneias que 
eu acho que devem existir, se calhar 
tinha metade dos alunos, porque a 
massa que nos chega sobretudo vinda 
das escolas secundârias, infelizmente, 
é de muito mâ qualidade. O bâsico e 
secundârio em Portugal estâo muito 
mal. Criou-se um facilitismo que pre- 
judica a qualidade, embora ainda 
apareçam excelentes alunos. Agora, 
uma coisa é certa: Portugal tem que 
ser muito mais exigente consign 
prôprio, tem que haver muito mais se- 
lectividade nos alunos que vâo para o 
ensino superior porque este ensino 
tem que ter graus de qualidade. 
JMC - Neste momento, quai é a maior 
carêneia da universidade dos Açores? 
Dr. Vasco Garcia - Eu vou citar uma 
que é grave e que tenho sentido neste 
sete anos como reitor da universidade: 
os custos da tripolaridade. A UA tem 
très polos: o maior em Ponta Delgada 
- onde se encontram cerca de 3.000 
dos 3.500 alunos da universidade e 

toda a administraçâo e reitoria -, um 
na Terceira - exclusivamente dedica- 
do às ciências agrârias e à parte do 
ambiente e tem uma licenciatura liga- 
da âs ciências da educaçâo que na 
minha opiniâo nunca deveria estar a 
funcionar separada do polo de Ponta 
Delgada porque obriga a duplicaçâo 
de professores e meios - e outro no 
Faial - dedicado exclusivamente â in- 
vestigaçâo cientlfica e às ciências do 
mar. Tudo isto custa 400.000 contos 
portugueses por ano, ou seja, cerca de 
dois milhôes de euros, e estes 
ninguém paga. Somos nôs que temos 
que gerir a crise - se me permite a ex- 
pressâo - e acho que, no futuro, isto 
nécessita de ser visto corn atençâo. A 
UA tem vindo a fazer um verdadeiro 
milagre de equilibrio orçamental cor- 
tando despesas e aumentado receitas 
em tudo o que é possivel. Por isso, é 
preciso resolver o problema corn 
carâcter definitivo e isso é uma de- 
cisâo politica porque quem tem très 
polos tem que arranjar maneira de os 

pagar. 
JMC - Voltemos ao tema da sua con- 
ferêneia: Investigaçâo Cientifica e o 
futuro dos Açores. 
Dr. Vasco Garcia - Eu escolhi este 
tema por entender que a grande 
riqueza dos Açores nâo estâ nos sens 
recursos prôprios da terra e do mar, 
embora também esteja. Na realidade, 
se for bem desenvolvido, os prôprios 
açorianos podem criar muita riqueza 
para os Açores. Senâo veja o que se 
passa corn a nossa gente que veio para 
a América do Norte, com os imensos 
casos de sucesso de empresas, iniciati- 
vas e negôcios que vieram em situ- 
açôes complicadissimas, muitas delas 
corn a 4“ classe antiga, outras corn 
menos e conseguiram ser pessoas de 
sucesso. A diâspora açoriana na 
América Norte estâ a mudar muito 
rapidamente e os filhos dos que vie- 
ram à duas ou très geraçôes continuam 
integrados e sentem agora uma neces- 
sidade de régressai às origens, mas jâ 
corn outra qualidade. Por outro lado. 

quando se sair dos Açores para outra 
parte do mundo, desejamos - pelo 
menos na UA - que venha corn uma 
qualificaçâo. E por isso que fico um 
bocado irritado quando oiço dizer que 
existem licenciaturas que nâo servem 
para nada: todas as licenciaturas, 
todos os cursos superiores sào um en- 
riquecimento intelectual para a pessoa 
que os tem e que lhes serve de enxada 
e instrumento para poder progredir e 
ser bem sucedido na vida ao lado de 
uma pessoa que sô saiba 1er e escrever 
ou nem isso. Dai que a grande aposta 
para o futuro dos Açores tem que ser 
cientifica, tecnolôgica e na qualifi- 
caçào dos recursos humanos. Uma 
coisa é certa: na ârea cientifica temos 
condiçôes naturais espectaculares nos 
Açores para sermos senâo lideres, pelo 
menos fazer parte do grupo de lideres 
nessas âreas da ciência a nivel mundi- 
al: um oceano profundo, ârea de bio- 
diversidade e equilibrio ecolôgico em 
zonas de ilhas, sismologia e vul- 
canogia, sobretudo submarina e uma 

histôria riquissima, corn 
problemas de sociologia 
complicados, apenas para 
mencionar alguns exemplos. 
Portanto, todos temos que 
ultrapassar um valor que 
todos temos na cabeça e que 
é muito negativo para nôs: 

Portugal neste momento investe em 
desenvolvimento cientifico à volta de 
0,64 ou 0,65% do seu produto interno 
bruto. A UE tem uma média de 2%, 
ou seja, mais de très vezes este valor e 
os EUA jâ estâo nos 3,5%. 
JMC - Foi um prazer dialogar consigo 
e obrigado pela sua disponibilidade. 
Dr. Vasco Garcia - Eu é que agradeço 
e jâ fico à espera da prôxima vez que 
regressar a Toronto, se Deus quiser. 

Serâ que alguém ouve o Dr. Vasco 
Garcia? 
Caso nâo o escutem, lamentamos. E 
tempo realmente de fazer uma pa- 
ragem, pensai e mudar a rota do 
Ensino. 
Das Escolas Primârias às 
Universidades, sem deixar de parte os 
pais, a familia, hâ um enorme caminho 
a percorrer para que os nossos jovens 
venham a ter um futuro risonho. Mâos 
à obra enquanto é tempo! 

JMC/Ana Fernandes 

1^ llj É pot isso que fico um bocado irritado quando oiço dizer que existem 
licenciaturas que nâo servem para nada: todas as licenciaturas, todos os cursos 

superiores sâo um enriquecimento intelectual para a pessoa que os tem e que lhes 
serve de enxada e instrumento para poder progpredir e ser bem sucedido na 

vida ao lado de uma pessoa que sé saiba 1er e escrever ou nem isso. |||| ||| 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

Toronto, ON M6J iYS 

UN SERVIçO DE VIAGENS CONPETENTE 

Tel : 416-516-8336 
rax: 416-516-7724 

E-mail: dundas.travei@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estàvel. 
Contacte ja 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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CABNCIRO - ai/o3 A 20/04 

E um bom momento para organizar assuntos legais, para 
définir uma estratégia administrativa, para escrever a um 
amigo distante ou para se dedicar a um novo 
empreendimento. 

TOLIRO -21/04 A 20/05 

Corn a passagem da Lua pela Casa XI, sector astrolôgico 
relativo às actividades de grupo. A expressào das suas 
ideias nos grupos, corn os amigos, deve finir corn toda a 
naturalidade. 

QÉMCOS - 21/05 A 20/0« -% ir 
L 

V J1_ 
Esta nào é uma boa altura para viajar, para mudar de em- 
prego ou para lidar corn escolas, igrejas e outras institu- 
içôes de grandeza équivalente. Pode ter alguns problemas 
de relacionamento corn estrangeiros ou caso se encontre 
em qualquer pais que nào o seu. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ sentir um desejo inexplicâvel de fugir à rotina 
diâria e partir para qualquer parte. Partir poderâ ser tam- 
bém um acto mental, dando rédea solta à fantasia ou 
procurando alcançar outros conhecimentos. Sera um bom 
momento para fazer novos amigos. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

Sera altura de se ocupar dos assuntos do seu quotidiano, 
relacionados sobretudo corn o seu trabalho e o seu bem- 
estar fisico. 

ViROCM  V 23/08 A 22/0»^ 

Pese as suas palavras neste momento. Poderâ correr o risco 
de desvirtuar as suas ideias, por falta de rigor ao transmiti- 
las. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

É um bom momento para se ocupar das suas necessidades 
imediatas, reorganizando a sua vida pessoal, especialmente 
as areas do trabalho e da saüde. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Neste momento ira ver crescer ou serem ampliadas as suas 
capacidades de trabalho ou de realizaçào profissional. No 
entanto, conciliar o mundo doméstico e familiar com o 
mundo do trabalho poderâ exigir-lhe maior atençâo e 
major energia. 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

Poderâ sentir uma vaga sensaçâo de que os outros nâo o 
compreendem. Procure organizar a sua vida pois uma noti- 
cia, um novo projecto ou mesmo uma pequena viagem 
poderâo afastâ-lo de casa inesperadamente. 

..g.„^CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ 

Você sente-se transbordante de energia e actividade dese- 
jando experimentar coisas novas e diferentes. 
Decida-se, mude de ambiente e opte até pela viagem que 
tem vindo a adiar. 

AOLIÂRIO - 21/01 A19/02 

A Lua vai passar pela Casa relativa à vida material. Isto 
poderâ reforçar a sua relaçâo corn os objectes e acentuar o 
seu lado possessive em relaçâo a eles. Este facto sô lhe 
levantarâ problemas se os tiver de partilhar. É como se as 
coisas fossem, neste momento, uma extensâo de si prôprio. 

Peixes -20/02 A 20/03 

A Lua transita a sua Casa I (sector astrolôgico que estimula 
a aeçâo). O corpo e a actividade fisica tornam-se mais évi- 
dentes, deve dar-lhes mais atençâo. Inicie um novo projec- 
to, arranque corn uma nova iniciativa. 

OF 
123456789 10 Horizontal: 

1 - É UMA MÛSICA POPU- 
LAR; ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA (INV.) 
•2 - PEQUENO RAMO 
3 - PORCO (INV.); QUASE 
FERA; RUIM 
4 PRON. PES.; DEITAM 
COTAS 
5 - PERlODO DE PAIXÀO 
6 IGUAL; A CIÊNCIA DA 
MORAL 
7 - CONHEÇO (INV); GL 
GANTE 
8 - NOTA; LINHA DE CHEGA- 
DA; BATRÂQUIO 
9 - APOGEU; SINAL GRÂFICO 
(INV.) 
10 - NOTA; CAMINHAVA; 
PARTE DA TRENTE DE UM 
BARCO 

Vertical: 
1 - COMPROMETIDAS 2 - BARCO DE RECREIO; VOGAIS 3 - ROMANOS; SAL 

CONFUSO 4 - BATRAQUIO; QUASE MEIA 5 - GRANDE AJUDA PARA A COS- 

TUREIRA 6 - GRAVE DOENÇA DE FIGADO 7 - ANACORETA 

8 - BASTA (INV); DURA; AS PONTAS DO LER 9 - FlOS DE AÇO (INV); CORRE 

NUM VALE 10 - SÀO CONFUSO; BOSQUE 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontais: 
1 - santos; paz 2- idonea 3- meb; li; ion 4- pre; ossorg 5- lila; aria 6- er; 
sodiod 7- igidno 8- cc; mila 9- pior; vode 10- las; masela 
Verticals: 
1 - simples; pi 2- aderir; cia 3- nobel; ocos 4- tn 5- oleo; sim 6- sais; ogiva 
7- sadilos 8- prioridade 9- orion; el 10- zangados 

EmborQ estas duas imagens pareçam idenficas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Cher e Annie lennox 
homenageadas nos Billboard 
Awards 

nui veioso, 
Jorge Raima, 
Tim e loâo 
Gii juntes 
em noue 
àibum 
Cabeças no Ar é o projecto que une 
as vozes e composiçôes de Rui 
Veioso, Jorge Palma, Tim e Joâo Gil. 
O âlbum «Cabeças no Ar» deverâ ser 
lançado no dia 25 de Novembre. 
A este grupo de veteranos da müsica 
portuguesa junta-se Carlos Tê para 
escrever as letras das cançôes que 
constituem este primeiro âlbum do 
projecto. «A Seita tem um Radar» é 
O single de apresentaçâo deste disco, 
composte por 14 cançôes. 
Segundo explicou Carlos Tê, este 
disco inclui algumas das cançôes de 
uma peça de teatro chamada 
«Cabeças no Ar». «A peça fala das 
aventuras de um grupo de alunos 
numa escola secundaria», adiantou. 
Das cançôes que foram escritas reti- 
raram-se apenas 14. 

As cantoras Cher e Annie 
Lennox constituem duas das 
grandes estrelas em destaque 
na cerimônia de entrega dos 
prémios da revista Billboard. 
A ex-Eurythmics vai receber o 
Prémio Século e Cher o 
Prémio Carreira. 

Os australianos AC/DC vào 
editar um novo registo de 
originals, o quai deve ser 
lançado em Março do proxi- 
mo ano. 
A conhecida banda de rock 
pesado foi recentemente 
aceite no Rock and Roll Hall 
of Fame, sendo que dizem-se 

O lider e vocalista dos por- 
tugueses Silence 4, David 
Fonseca, começou a trabalhar 
nas gravaçôes do seu primeiro 
registo a solo. 
As gravaçôes estâo a decorrer 
nos estüdios MB e contam 
corn a produçâo de Mario 
Barreiros, o quai jâ havia esta- 

O evento esta agendado para 
9 de Dezembro, em Los 
Angeles, devendo contar corn 
as actuaçôes de Avril Lavigne, 
Creed, Nelly e Puddle Of 
Mudd, para além da presença 
de Snoop Dogg, Master P, Lil' 
Romeo e Nick Carter. 

dispostos a provar que a idade 
é um mero pormenor no BI. 
Desta forma, os AC/DC jâ 
anunciaram que vâo iniciar 
uma digreestào mundial a 
seguir à ediçào do disco, 
sendo que a primeira parte do 
périplo vai decorrer exclusiva- 
mente na América do Norte. 

do por detrâs dos âlbuns da 
banda: «Silence Becomes It» e 
«Only Pain Is Real». 
O registo serâ editado no pro- 
ximo ano, sendo que o mesmo 
nâo coloca um ponto final na 
carreira do grupo, segundo re- 
alçaram a editora e o artista 
num documenta conjunto. 

AC/DC preparam o 
laRçamepto do novo disco 

A vida pos-Silence 4: 
David Fonseca inicia gravaçôes 
do seu primeiro album 

Cantor braslleiro mata namorada à paulada 
o lidér da banda brasileira 
Carrascos, Maicon de Souza, 
matou a sua namorada com 
um bastâo. O musico de 19 
anos cometeu o assassinio 
porque a namorada o terâ trai- 
do. 
O vocalista do grupo carioca 

(praticante de uma mistura de 
hip hop e funk) çonfessou o 
crime às autoridades policiais e 
incorre agora numa pena que 
pode atingir os 30 anos de 
prisào. 
Maicon assassinôu a namorada 
em casa da sua mâe, apôs uma 

violenta discussâo. Quando a 
Policïa chegou ao local encon- 
trou um bastâo partido e vesti- 
gios de sangue. 
A vjtima ainda foi transportada 
com vida para o hospital, mas 
nâo sobreviveu aos trauma- 
tismos e ferimentos sofridos. 

GéNERO: 

Familiar 

DURACàO: 

FILME DA SEMANA : 

HARRY POTTER 
AND TME CHAMBER 
or SECRETS 

ACTORES: 

Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint, Kenneth Branagh, 
John Cleese, Robbie Coltrane, 
Warwick Davis, Richard Griffiths, 
Richard Harris, Jason Isaacs... 

SiNOPSE: 

O jovem feiticeiro Harry Potter 
(Radcliffe) e os sens amigos Ron 
(Grint) e Hermione (Watson) de- 
param-se com novas aventuras no 2° 
ano na Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry, quando 
tentam descobrir uma força do mal 
que anda a terrorizar a escola. 
Esta histôria é baseada no livro de 
J.K. Rowling. 

DISTRIBUTORS OF 
PORTUGUESE 
MARBLE 

M GRANITES 
^ SLABS pafw 

&. TILES 4 

15° Aniversarid 
(il(§ canm ®3 

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

1 1 Dublin Street, Toroirto, Ontario 

Tel: 416-534-5155 www.marliles-of-portugal.eom 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marliels@idirect.eom 

lALATDE^ 

SEBVIMOS TODO TIFO OEfmA 
OU BEUNIÂ0 

-TAKE OUT OU CATERIHG^.^ 

FESTEIE A PASSAGEM DO ANO CONNOSCQI 

ESPECIMIUDOS EM NZI 
POITiCIESA E MEDITEII 
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Sâo Marilnho e novas cantigas no Oasis C. Contro 
Humberto Rebelo proporcionou aos 
amigos e aos artistas da Dismusica 
uma tarde bem passada no Oasis C. 
Centre, em Mississauga. Um apetitoso 
prato de Bacalhau, castanhas e vinho, 
e muitas cantigas. 
Depois do almoço de convivio e de 
uma ritmada actuaçâo do conjunto Os 
Panteras, "O Carteiro" assumiu as 
rédeas da apresentaçâo, com a sua 
graça habitual, fazendo o elogio certo 
e feliz aos artistas que lançaram as suas 
novas gravaçôes; Daniel Carvalho, 
Amanda Pontes e Henrik Cipriano. 
Daniel Carvalho, compositor, autor e 
intérprete, canton com a sua voz sono- 
ra e cheia, as cantigas do seu novo 
album, "Amor-do-Milénio" onde apre- 
senta varios temas de cariz religioso e 
outros mais populares e dentro da 

bitola a que nos habituou. 
Seguiu-se a jovem, bonita e talentosa 
Amanda Pontes que, com os sens ten- 
ros 14 anos de idade, conseguiu captar 
o interesse de todos os présentes com a 
sua simpatia, bonita voz e sentido de 
interpretaçào. Também deixou uma 
imagem-exemplo dado que, tendo 
nascido em Winnipeg e sendo tao 
jovem, fala a lingua de Camôes sem di- 
ficuldades e com prazer. Assim é que é. 
Parabéns, Amanda Pontes. 
Amanda e seu pai, Mario Pontes, tive- 
ram a cortesia de oferecer uma plaça 
de agradecimento a Humberto Rebelo, 
J. M. Coelho e Hernani Raposo. 
Finalizou o espectâculo, o sempre di- 
vertido e conhecedor dos terrenos que 
pisa, Henrique (Henrik) Cipriano que, 
sem esforço, pôs todo o mundo a rir e 

Hernâm Raposo, Amanda Pontes, José 
Mario e HurrUterto Rebelo corn as plaças 
oferecidas pela famüia Pontes. 

a escutar corn atençâo as suas cançôes. 
Seguro, descontraido e mais concen- 
trado, Henrik Cipriano consolidou a 
sua posiçâo de intérprete e animador. 
A Dismusica tem bom- material para 
distribuir. O fecho foi espectacular. 
Cipriano chamou ao palco os sens 
companheiros Amanda e Daniel e o 
conjunto Os Panteras para, corn um 
tema bem batido, nâo sô cantarem em 
conjunto como ainda conquistar a par- 
ticipaçâo do püblico. Um fim-de-festa 
condigno para todos. 
As nossas felicitaçôes aos responsâveis 
da Dismusica e do Oasis C. Centre, 
assim como aos artistas Daniel 
Carvalho, Amanda Pontes e Henrik 
Cipriano. 

, CONFIE EM EXPO SOOO 
§ EXPERIÊNGIAE       ^  ' 

HONESIIDADE 
AO:TO3SOi;SliMy|*   „ 
sERviço 2612 St. Clair AU6.W 

(esquina corn a Jane SU Tonnito, 

Estimativas gratis TeiyFaX: 416-533-2439 

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 
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SAÜDE EM SUA CASA 

POR rORA flOS OlHOS 
Embora as doenças dos olhos 

exteriores ao globo ocular por si so 
nao causem deficiências visuais, 
podem ser responsaveis por intenso 
desconforto visual e, indirectamente, 
podem originar problemas de visào, 
ou até cegueira. 

A conjuntivite é uma das 
afecçôes mais comuns em medicina. 
Essa inflamaçâo da conjuntiva pode 
ser causada por infecçâo ou infla- 
maçào alérgica. A grande maioria das 
conjuntivites sâo causadas por infla- 
maçôes alérgicas em que o sintoma 
principal é a comichâo. As infecçôes 
bacterianas sâo também frequentes 
dando origem a um corrimento puru- 
lente, mais abondante pela madruga- 
da quando as pâlpebras aparecem 
geralmente coladas e a parte branca 
do olho, revestida pela membrana 
conjuntiva inflamada, tem uma cor 
rosada causada pela congestâo dos 
seus vasos sanguineos. A conjuntivite 
bacteriana é uma infecçâo contagiosa 
que começa sempre num dos olhos e, 
se O tratamento por gotas antibiôticas 
nâo for iniciado prontamente, a in- 
fecçâo propaga-se ao outre olho; em 
escolas e outras instituiçôes pode 
aparecer em epidemias. As infecçôes 
causadas por bactérias nâo têm conse- 
quências sérias e sâo facilmente 
tratadas por gotas antibiôticas, mas al- 
gumas infecçôes causadas por virus, 
como a do herpes, podem originar ul- 
céras na cornea e trazer consequên- 
cias visuais sérias. Quando as in- 
fecçôes afectam a cornea devem ser 
tratadas, sem perça de tempo, por um 
oftalmologista. Contudo muitas das 
conjuntivites causadas por virus pro- 
duzem apenas um corrimento aquoso 
e nâo afectam a cornea; embora nâo 
respondam ao tratamento corn gotas 
antibiôticas, sâo infecçôes temporârias 
sem consequências de maior. 

As glândulas sebâceas das 
pâlpebras, junto à raiz das pestanas, 
podem ser infectadas por bactérias 
originando ôs pequenos abscessos 
chamados treçolhos. Como quaisquer 
outros furünculos, os treçolhos depois 
de rebentarem curam rapidamente. 

muitas vezes mesmo sem qualquer 
tratamento. Quando as glândulas se- 
bâceas ficam obstruidas, o sebo fica 
retido e a glândula incha originando a 
formaçâo de quistos que, se forem 
volumosos e deformarem a pâlpebra, 
necessitam por vezes de ser removi- 
dos. O excesso de gordura produzida 
pelas glândulas sebâceas pode causar 
inflamaçâo do rebordo da pâlpebra 
dando origem à blefarite sebâcea. 
Algumas blefarites podem ter uma 
causa infecciosa necessitando de trata- 
mento corn pomadas antibiôticas. 

Cada olho, no acto da visâo, 
produz uma imagem invertida na reti- 
na, mas, se um dos olhos nâo for cego, 
as duas imagens fornecidas ao cérebro 
têm de se sobrepor para que a aparên- 
cia visual do mundo exterior seja uma 
sô imagem. Para haver uma visâo niti- 
da e clara as imagens têm de estar ex- 
actamente sobrepostas e, para que isso 
aconteça, os movimentos dos olhos 
têm de ser sincronizados. O cérebro 
dirige esse movimento sincronizado 
dos olhos por intermédio dum sistema 
de dois nervos e quatro müsculos que 
executam o movimento dos dois glo- 
bos oculares em conjunçâo perfeita. 
Quando existe fraqueza muscular, 
falta de alinhamento, ou qualquer 
outro problema que perturbe o movi- 
mento de um dos olhos em relaçâo ao 
outro, as duas imagens nâo se juntam 
e O cérebro tem grande dificuldade 
em nos dar uma ùnica imagem do 
mundo exterior. Para evitar a con- 
fusâo da imagem dupla e o esforço dos 
müsculos dos olhos a tentarem evita- 
la, O cérebro escolhe a maneira mais 
simples de lidar corn este problema ao 
suprimir mentalmente uma das ima- 
gens proveniente de um dos olhos. O 
grande problema é que, o que se 
ganha em clareza de visâo e comodi- 
dade dos olhos perde-se corn o sacrifi- 
cio visual de uma das vistas. Um dos 
olhos torna-se “preguiçoso”, vesgo, e 
mais tarde inütil corn perda perma- 
nente da visâo. A ambliopia é a perça 
de visâo causada pela falta de uso de 
um dos olhos; a perça lamentâvel de 
um ôrgâo precioso, que podia ter 

sido evitada. O estrâbico 
corn ambliopia perdeu a 
sua réserva visual e, se no 
futuro algum acidente lhe 
retirar a luz do olho bom, 
poderâ surgir-lhe a tragédia 
tenebrosa da cegueira. 

Uma das tarefas mais impor- 
tantes dos pais de crianças pequenas é 
olharem bem para os olhos dos seus 
filhos, nâo sô para lhes darem o esti- 
mulo cognitivo e emocional tâo 
necessârio à infânda, mas também 
para verem se estâo direitos. O desvio 
de um dos olhos nos primeiros seis 
meses de vida pode ser temporârio e 
sem importância, e, algumas vezes, 
pode haver uma falsa impressâo de es- 
trabismo quando os movimentos dos 
olhos sâo normals, uma ilusâo ôptica 
causada pelo formato largo das 
pâlpebras. Contudo, depois dos seis 
meses de idade, é imperative que 
qualquer desvio na direcçâo dos olhos 
seja sempre observado por um médi- 
co; se a criança é estrâbica, nécessita 
de tratamento, o mais râpido possivel, 
para evitar a perça da visâo preciosa 
de um dos olhos. Quando um olho 
fica “preguiçoso”, é essencial que o 
olho bom seja tapado, para obrigar o 
olho vesgo a ver e nâo o deixar perder 
por ambliopia. Esse tratamento é 
tanto mais efectivo quanto mener for 
a idade da criança; se começar antes 
da idade de um ano a visâo ficarâ nor- 
mal em pouces meses, mas, se for 
mais tarde, poderâ levar vârios anos; 
depois da idade de sete anos a visâo 
esta definitivamente perdida. A cri- 
ança pequena geralmente chora por 
nâo querer a venda no olho; os mais 
crescidos, em idade escolar, tiram-na 
porque nâo querem ser diferentes das 
outras crianças. Os pais, seja porque 
motive for, nunca devem ceder aos 
apelos dos filhos; se o fizerem, ao re- 
moverem a venda do olho, poderâo 
contribuir para a cegueira dum olho, 
corn as suas possiveis nefastas conse- 
quências. 

As lagrimas que correm sem 
se ver para lubrificar e tornar macio o 
movimento dos glôbulos oculares sâo 

geradas pelas glândulas 
lacrimais. Por vezes apare- 
cem em excesso causadas 
por irritaçâo dos olhos; ou- 
tras vezes por problemas 
dos nervos e cérebro. 
Quando hâ paralisia do 

nervo facial os olhos chorem, sem irri- 
taçâo visivel, “lagrimas de crocodilo” 
num chorar nem dos olhos nem da 
mente. Raramente, as lâgrimas sâo fic- 
ticias ou fazem parte de teatro; mas, 
quase sempre, é o cérebro que trans- 
mite a emoçâo aos olhos em lâgrimas 
suaves ou de rompante; de repente! 

A acumulaçâo de material es- 
pesso no canto dum olho, corn 
lacrimejar, é frequente em bébés quan- 
do O canal lacrimal esta obstruido ou 
muito estreito. A massagem do canto 
da pâlpebra junto ao nariz e, se hou- 
ver corrimento inflamatôrio, a apli- 
caçâo de gotas antibiôticas sâo geral- 
mente suficientes para sanar este 
problema; contudo alguns casos ne- 
cessitam da sondagem do canal 
lacrimal para restabelecer uma boa 
drenagem das lâgrimas. A infecçâo do 
canal lacrimal é tratada corn antibiôti- 
cos, mas a sua recorrência devido à 
obstruçâo nécessita de tratamento 
cirürgico. A cirurgia plâstica pode 
diminuir a irritaçâo nos olhos em 
problemas das pâlpebras causadas 
pelo envelhecimento. 

Os olhos, secos ou chorosos, 
sentem a idade. A pele das pâlpebras 
perde a elasticidade enrugando-se; a 
conjuntiva seca e irritada perde o bri- 
Iho; as lentes formam cataratas e os 
olhos precisarem doutras lentes. Mas 
se os olhos, jâ velhos, precisam de lâ- 
grimas artificiais para se lubrifi- 
carem, as lâgrimas causadas por sen- 
tidas emoçôes, tantas vezes a perça da 
saüde pessoal ou de pessoas queridas, 
abundam cada vez mais corn a idade. 
Um grande objective do médico, que 
deve ser também o da sociedade, é 
contribuir para que os idosos, cada 
vez mais numerosos pelo progresse 
social, continuem a ter direito â saüde 
e felicidade. Nâo sô alguns; mas 
todos! 

447fBathiirst St, (ao sul da College^ 
WILLIAMS PRWY. Combo ^4 1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 90 

COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 5dlML * 

Combo ^3 STEAK SANDWICH E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML “ 

110 Brickyard Way #2 
905-457-5592 

FECHADO Às 2**FEIRAS 

Horssi ^ 
DOMINGOS 11AM - 6PM 

isPECims DE ALMOçO 

Combo ^ 

Whole Rôtisserie 
Chicken 

EKTRE AS 11N30 E AS ISHOO 

5 NUGGETS COM BATATAS FRITAS E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

Combo ^2 1 LB. DE ASAS E UMA BEBIDA DA COCA COLA 

DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FRITAS) 

CuM LSTK aiPÀO 

ESTA of KK'l A TKKMINA: 31 Di;/.. 02 
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Gala a prémios na Vasca da Gama da Grampian 
Sala bem decorada, boa müsica am- 
biente com o jovem pianista Philip 
Alexandre e gente bonita. 
Um cheio de müsica e talento -que 
voz, Mr. Mat!- e um jantar requintado 
bem servido pelo Catita Catering. 
Tudo para proporcionar uma noite 
magnifica, o que realmente aconte- 
ceu. 
Manuel Alexandre e Lu Amaral, 
Présidente e Vice-Presidente do 
Vasco da Gama de Brampton, respec- 
tivamente, para além das boas vindas 
dividiram as tarefas de MC durante 
toda a noite. E a noite foi longa. 
Monsenhor Eduardo Resende 
agradeceu o convite e apresentou 
saudaçôes a todos os présentes e, o 
Diacono Carlos Nogueira, fez a 
bençâo do jantar. 
Por altura da sobremesa, Manuel 
Alexandre e Lu Amaral chamaram o 
MPP-Joe Spiner que, com exuberân- 
cia, salientou a sua prioridade em 
estar entre os portugueses de 
Brampton tendo, de seguida, colabo- 
rado na entrega de prémios. 
Os primeiros a receber o prémio 
foram Aldina e Vicente Almeida, hâ 
12 anos a servir o clube e a comu- 
nidade nas mais variadas capaci- 
dades. De seguida, John Lopes, pelo 
muito que tern feito pelo futebol 
jovem e Joe Melo, um dos voluntaries 
mais actives da Igreja de Nossa 
Senhora de Fatima e da Banda Lira 
Portuguesa de Brampton. Depots o 
casai Cecilia e Carlos Nogueira 

(Diacono), pelo seu grande envolvi- 
mento em varias Igrejas de Brampton 
e Toronto, e pelo apoio que dâo a pre- 
sos, hospitalizados, lares de idosos, 
etc.. 
Tessa Alves foi também premiada 
pela sua dedicaçâo à dança, à müsica 
e ao canto, e à continua assiduidade 
no clube. 
JOE DE MELO, proprietârio da 
"Brampton Poultry Pride Ltd.", repre- 
sentado pelo cunhado Frank 
Florindo, recebeu um prémio pela 
sua actividade indüstrial e apoio ao 

clube e, ainda, o "Prémio do Ano", 
pelo seu envolvimento e sucesso no 
lo. Torneio de Golfe do VGCCB. 
Mariana Alves, da "Alves Travel", im- 
pulsionadora do Carabram e activa 
membro do clube, foi reconhecida. 
Também Carmen Shave foi distingui- 
da pela sua actividade de apoio em 
centros de aptidâo para jovens, parti- 
cularmente, as suas "Tiny Treasure 
Montessori Schools" e "Montessori 

Private Schhool". 
Ainda Antonio Guedes e Margarida 
Castro, da "Golden Grains", tam- 
bém foram premiados pela ajuda 
constante ao clube. 
O proprietârio de Catitas Catering, 
Luis Pacheco, nao foi esquecido, nâo 
SÔ pelo apoio de sempre como tam- 
bém pelo seu esforço como 
Présidente, durante 8 anos, à frente 
do clube. ^ 

COMPUTERS 

c Vendas 
c Reparaçôes 
c Upgrades 
c Suporte Técnico 
c Programaçâo 
c Web Design 
c Web Hosting 
c Design Grafico 

Contacte Nuno ou Patricia 

WWW. vi pert earn. ca 

Habilite-se a ganhar um écran piano de 15” 
ou um conjunto de teclado e rato sem fios. 
Para concorrer, visite wv/w.viper team.ca 
ou telefone para (416) 827-7614. 
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► Outros amigos do Vasco da Gama 
de Brampton foram premiados mas, 
por razôes varias, nâo estiveram pré- 
sentes. Sâo eles. Antonio Rodrigues, 
Carmen Araüjo, Irene Carvalho, 
Margarida Mota, John Medeiros, Dr. 
Ali Najaralie MD, Basilio Rebelo, 
Carlos e Fâtima Silveira, Antonio 
Moreira e Humberto Silva. 
Os MC’s da noite. Manuel Alexandre 
e Lu Amaral, salientaram o êxito do 
lo. Torneio de Golfe do Vasco da 
Gama que rendeu $10.450. dôlares. 
Deste montade, dois mil dôlares vâo 
ser entregues ao Osler Peel Memorial 
Hospital. 
Também chamaram a atençâo para 
as Boisas de Estudo futuras para jovens estudantes 
que serâo dadas por "Domingos & Manuela da 
Silva Santos Memorial Scholarship" e "Vasco da 

Gama Cultural Centre Scholarship". 
Nos momentos oportunos, exibiram-se no salâo a 
cada vez mais bonita, atractiva e intérprete Sarah 

Pacheco, e a dupla de bailarinos. Crystal e 
Ben. Uma beleza. Sarah e Crystal, filhas de 
Brampton, sâo realmente estrelas...em qual- 
quer firmamento. 
A noite correu tâo bem que até eu... ganhei 
um prémio! Corn a "estôria" de uma moeda 
de dez cêntimos, saiu-me um simpâtico ces- 
tinho corn um galheteiro, pratinho de 
azeitonas e garrafa de azeite. Que tal? 
Parabéns aos responsâveis do Vasco da 
Gama Cultural Centre de Brampton por 
este "II Jantar de Gala e Entrega de 
Prémios", uma noite cheia de simpatia, 
gratidâo e desejos de bem fazer. 

JMC \ 

Pessoa para trabaihar na caixa registadora num 
armazem muito raovimentado, na area de 
Brampton. Tel.:905-874-Û432. 

Pessoal para companhia de queijo. Contactât 
Roland Glitz. 
Tel.:416-740-8883. 

Pessoa para trabaihar num quiosque, para 
preparaçâo de refeiçôes e fazer limpeza. 
Contactât Robert. Teli:41ë-363-4247. 

Pessoal profissional para restaurante, para traba^ 
lhar em vârios departamentos. Contactât 
Freitas, Tel.;4î6-534*7354. 

Professdres formados em Portugal. O tempo de 
seviço é reconhecido pelo governo português. 
Contactât Silvinha. 
Tel.;905-66Ô-4567. 

Mecânico de camiôes. 
TeI.:905-73B-6655. 

Pessoal para balcâo de pastelaria portugucsa, em 
regime de full-time e part-time. 
Tel.:416-6524)842. 

Pessoa para passar a ferro para fâbrica de 
confeeçôes. Contactar Rosa. 
TeL:416-638-4844. 

Pessoa para churrasqueira na area de Brampton. 
Tel.:905-457-5592, 

Vendedores para loja de pronto-a-vestir, na area 
da Dufferin e 401. 
Tel.;416-789-54ü0. 

Carpinteiros corn alguma experiência em 
(Framing). Tel.:416-658-4167. 
Telefonar depois das 6 da tarde. 

Senhora corn experiência em limpeza, para 
limpar um restaurante na area da baixa de 
Toronto. Contactar Joâo. 
Tel.:416-771-3848. 

Pessoal corn alguma experiência para trabaihar 
corn estuque.Tel.:416-722-8103. 

Carpinteiros para a construçâo corn experiência. 
Contactar Armando. 
Tel.:4l6-877-5139. 

Precisa-se entrada imediata 

Assentadores de ajulejos com 
experiência, carpinteiros e 
trabalhadores. Full time. 

Pagamento à hora. 

005-270-18a3 

Frango no Tacho à Francesa 
lnCR£DI£riT£S: 

* Um frango gordo 
* Manteiga 50 grs. 
* Farinha duos colheres de sopa 
* Caldo de came dois decilitros 
* Nata dois decilitros 

Vitüio branco um decüüro 
* Cenouras très 
* Cebolas pequenas duos 
* Salsa picada um ramo 
'* Gema de ovo uma 
* Sal e pimenta qb 

ConP£CÇttO: 
Prepara-se o frango e corta-se em bocados. Derrete- 
se num tacho a manteiga e passa-se nela o frango 
mexendo constantemente. Cobre-se um instante 
para suar um pouco, destapa-se, deita-se-lhe a farin- 
ha, mexendo sempre para fritar ligeiramente, dei- 
tando-lhe depois o caldo e o vinho, continuando a 
mexer para nâo fazer grumos; a seguir iempera-se 
corn as cebolas picadinhas muito finas, as cenouras 
em rodelas, o sal, o ramo de salsa picada e a pimen- 
ta. Tapa-se o tacho e deixa-se ferver em lume bran- 
do até O frango estar cozido. Na ocasiào de se servir 
pôem-se os bocados do frango num prato coberto 
que se conserva em calor, passa-se o molho pelo 
passa-puré, liga-se corn a nata, aquece-se, verificam- 
se os temperos, liga-se corn a gema de ovo e cobre-se 
corn este molho o frango que se deve servir imedi- 
atamente. 

Sabremesa : 

InCREDItriTES: 
* 200 grs de margarina derretida 
* 200 grs de açûcar 
* 200 grs de farinha 

7 coUier de (châ) de fermento em pô 
4 gemas 
4 claras batidas em castelo 
casca ralada de 7 limào 

* 200 grs de chocolate em pô 
7 colher de (sopa) bem cheia de manteiga 

COflEECCÔO: 
Bata as gemas corn o açücar junte a margarina 
derretida fria e bata até obter um creme fofo. 
De seguida misture a farinha corn o fermento e, 
por ultimo as claras batidas em castelo mexen- 
do debaixo para cima sem bâter. Divida a 
massa em 2 partes iguais; numa misture 100 grs 
de chocolate em pô; na outra a casca ralada do 
limào. Barre muito bem uma forma corn mar- 
garina e polvilhe corn farinha e, deite os dois 
preparados em camadas alternadas. Leve a 
cozer em forno médio durante +- 30 minutos, 
convém verificar. Depois de cozido deixe arrefe- 
cer O bolo. Entretanto prepare a cobertura. 
Num tachinho misture a manteiga corn 100 grs 
de chocolate em pô leve ao lume até começar a 
borbulhar e estar bem misturado. Cubra o bolo 
corn este creme. 

JSû/n K=4^etita! 
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para alimentar o espirito, a 
presença da Dra. Judith 
Cohen com "Ver, Ouvir e 
Cantar Açores"... 
Fernando Faria e seus 
pares têm motivos para se 
regozijarem pela forma 
feliz como decorreu a VI 
Semana Cultural Açoriana. 
Sinal de que as coisas cami- 
nham para a meta deseja- 
da, como foi salientado "no 
diâlogo" corn o Tabico. A 
sede-social prôpria para a 
Casa dos Açores -por muito 
que custe- tem de ser uma 
realidade. 

JMC 

Encerramento da VI Semana Cultural Açeriana 
Foi uma semana cheia de 
cor e sabor, palestras e 
exposiçôes, convivio e 
amizade. 

Alias, os convidados especiais, Dr. 
Vitor Cruz e Dr. Vasco Rodrigues, 
souberam salientar e enaltecer. 
Nos ültimos dias, tivemos o prazer de 
ouvir o Antonio Tabico a falar dos 
"Romeiros-Uma Tradiçâo", corn a 
graça e os conhecimentos que lhe sâo 
reconhecidos. O Dr. Vitor Cruz, nâo 
deixou por maôs alheias o tema 
"Situaçâo Politica dos Açores e do 
Pals". Ainda, a Dra. Aida Baptista, 

corn um trabalho extremamnete bem 
imaginado e escrito que temos a opor- 
tunidade de publicar noutra pagina. 
O Dr. José Carlos Teixeira debruçou- 
se sobre os jovens luso-canadianos, 
"Em busca de uma identidade", um 
tema sempre actual que précisa de ser 
discutido e defenido. 
"A investigaçào Ciêntifica e o Futuro 
dos Açores", esteve a cargo do Reitor 
da Universidade dos Açores, Dr. 
Vasco Garcia, corn a vibraçâo e a 
sapiência que lhe sâo peculiares. 
"Lost and Found - In search of a 
Heritage", uma mesa redonda cheia de in- 
teresse e corn os jovens a demonstrarem 
capacidade de encaixe e resposta , e. 

nriF i I mm iw ! 

. Vl 
mm 

Professoresjosé Ca^os Teixeira e Aida c 

Baptista faland» Sobre os luso-canadianos. 

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

FKSTZVALJ 

Panasonic RX-D13 
tien ou* 

PORTUGUÊS CANALJ 

IGO S4 HORAS POR DIA 

General Electric 

Panasonic RX-rS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

416.537.1088 
*Plus GST & PST 

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

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

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



O MILéNIO 
Quinta-feira, 14 Novembro, 2002 27 

0 que sâo remédies 
e suplementos naturaisP 
Numa época em que a ciência evolui 
tanto, no entanto muita da sabedoria 
do ser humano se perdeu, principal- 
mente a que consiste em saber extrair 
da natureza o que ela nos oferece de 
melhor e ao mesmo tempo saber co- 
Iher os sens ensinamentos, imitando-a, 
no sentido de a preservar, preservan- 
do a saüde. 
Vivemos em uma cultura dominada 
por refeiçôes râpidas, dos medica- 
mentos drogas ditas como milagrosas 
e expectativas de soluçôes imediatas 
para tudo. Esta situaçâo vem causan- 
do os mais diversos tipos de desequi- 
librios emocionais e fisicos. Para en- 
frentâ-la, é fundamental questionar a 
forma corn que estamos cuidando de 
nossa saüde e bem-estar e pensar em 
adoptar novos hâbitos (estilo de vida) 
que melhorem essa mesma qualidade 
de vida. Cada vez fica mais claro e 
por conseguinte mais évidente que 
nâo existem atalhos nem formulas 
mâgicas para uma boa saüde. 
Alcançâ-la dépende de uma boa ali- 
mentaçâo, que nutra apropriada- 
mente, do descanso adequado, de exer- 
cicios fisicos também adequados e 
constantes e de uma actividade men- 
tal sâ e responsâvel. 
A medicina holistica (natural) - que 
cuida do ser humano de forma inte- 

gral, corpo e mente - baseia-se no 
principio de que o prôprio organisme 
pode desenvolver as suas prôprias de- 
fesas para prévenir a maioria senâo 
todas as doenças ou distürbios e, até 
mesmo curar-se quando recebe ade- 
quadamente nutrientes e estimulos, 
preferencialmente biolôgicos (vivos) 
para cada caso. 
Os remédies e suplementos naturals 
foram concebidos corn base e a partir 
desses principles, tào antigos quanto 
a humanidade e tâo modernes quanto 
o desenvolvimento do conhecimento 
da ciência e da tecnologia dos nossos 
tempos. E importante contudo deixar 
claro que os remédies e suplementos 
naturals caracterizam-se como com- 
plementos duma alimentaçào saudâ- 
vel (especifica do ser humano), nos 
quais os componentes biolôgicos 
devem ser da mais alta qualidade, ba- 
lanceados em formulas sinérgicas ci- 
entificamente estudadas, mas conser- 
vando os principios bâsicos das leis 
naturals (naturopatia). 
Assim os remédies e suplementos na- 
turals sâo muito üteis em regimes ou 
programas de nutriçâo, tanto na pre- 
vençâo, como para o fortalecimento 
(revitalizaçâo) de um organisme 
sadio, quanto, também, jâ esteja 
acometido por alguma doença, cuja 

terapia e profilaxia é mais segura 
porque natural e orientada por um 
profissional desta area (naturôlogo). 
Nestes termes, é bom ter-se sempre 
em mente que os remédies e suple- 
mentos naturals nâo sâo medicamen- 
tos. Sâo sim produtos para a 
manutençâo da saüde, recomendados 
essencialmente pelos profissionais da 
naturopatia (medicina natural) ou por 
qualquer profissional da area da 
saüde, corn conhecimentos bastantes. 
Pois, quer os remédies naturals, quer 
os suplementos, destinam-se a com- 
plementar dietas balanceadas e pro- 
porcionar os nutrientes bâsicos e natu- 
rals para favorecer as autodefesas do 
organisme. Por isso, os remédies e su- 
plementos naturals devem efectiva- 
mente ser recomendados pelos técni- 
cos da medicina natural (naturopatas 
e naturôlogos) e nâo por leigos, que 
nâo sejam profissionais desta ârea ou 
médicos, nâo devem em hipôtese al- 
guma, fazer diagnôsticos de doenças 
ou indicar os produtos naturals (remé- 
dies e suplementos) como se fossem 
medicamentos. 
E constrangedor, admitir-se a autênti- 
ca indisciplina que grassa nesta ârea 
da saüde, apesar do tremendo esforço 
que tem vindo a ser desenvolvido 
pelas associaçôes dos profissionais da 

Manuel R.C. 

Melo, N.D. 

Naturôlogo - 

vice-presidente do 

Colégio Português 
dos Naturopatas. 

Medicina Natural (naturopatia), junto 
das entidades do poder instituido, no 
sentido de lhes ser reconhecida e ho- 
mologada a respectiva profissâo. Sô 
legislando sobre, esta matéria, se 
poderâ garantir aos profissionais 
desta ârea, a segurança profissional 
dévida e adequada no sentido de 
igualmente se garantir aos utentes da 
medicina natural e das suas terapeu- 
ticas uma adequada qualidade de 
serviços prestados e à dévida coope- 
raçâo no sistema gérai de saüde de 
Portugal. 
Requer-se que igualmente os natu- 
ropatas ao serviço das comunidades 
portuguesas nos Estados Unidos da 
América e no Canada se devem in- 
serir-se e respectivas escolas, afim de 
colegialmente se garantirem e propor- 
cionar aquela qualidade de serviços 
prestados à respectiva comunidade. 
Exemplo que vem seguindo os res- 
ponsâveis técnicos da Ervanâria 
Victoria e que muito me apraz referir 
e sublinhar. 

Festas, Romarias c Tradiçôes 
- . . ~ JL. • 

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 
portug^eses do Ontario. 

DISTRITOS 
DiSROIMIVEiS EIVI CD ROM! 

• BRAGA 
• COIMBRA 
• SETXJBAI., 
• VIANA 

DO CASTELO 

• B^A 
•PORTO 
• AçORES 
• AVEIRO 
• LISBOA 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 
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A Escola, 0 Sistema a os Nossos Anselos 
Haverâ lugar para mimP 
A pergunta que serve de tîtulo a este 
artigo é uma das mais comuns entre 
os estudantes do 12° ano e os ültimos 
do OAC. Corn a nova reforma escolar 
e a eliminaçâo do 5° ano da escola se- 
cundaria, os alunos começaram a 
compreender que o double cohort era 
um assunto muito mais sério do que 
pensavam. Uma das maiores preocu- 
paçôes prende-se corn as candidaturas 
a programas considerados “da moda”, 
ou seja, sâo os programas de “college” 
ou universidade para os quais hâ, ac- 
tualmente, maior nùmero de candi- 
daturas. Uma das promessas que o 
governo tem repetido inùmeras vezes 
prende-se corn a prioridade em aceitar 
o maior numéro possivel de candida- 
turas de alunos que terminarâo em 
Junho de 2003 a escola secundaria. 

Para melhor responder às questôes 
dos pais e dos alunos, o governo, em 
junçâo corn os institutos superiores, 
publicou uma brochura onde inclui al- 
gumas das perguntas mais comuns, 
assim como indica uma base de dados 
que servem como referêneia aos 
alunos sobre todas as universidades e 
“colleges” da provincia. 
Uma das secçôes desta brochura res- 
ponde brevemente à questâo “haverâ 
lugar para mim?” Resumidamente, 
uma universidade ou “college” analisa 
as candidaturas de acordo corn as 
notas de cada aluno e de acordo corn 
o programa (curso) de interesse. 
Enquanto que o Governo do Ontario 
aumentou o nùmero de candidaturas 
em cada curso, sobretudo nos mais 
requisitados, é importante lembrar 

que a nenhum estudante foi 
garantido um lugar no 
curso que préféré ou que 
pretende tirar. Cada uni- 
versidade e “college” estabe- 
lece os sens prôprios 
critérios de candidaturas. 
No entanto, embora o 
termo “double cohort” este- 
ja a ser utilizado pratica- 
mente em todos os docu- 
mentos, nâo haverâ um aumento de 
lugares “em dobro”, uma vez que os 
estudantes vindos directamente da es- 
cola secundaria apenas representam 
uma percentagem dos alunos que con- 
correm ao primeiro ano do ensino su- 
perior. 
Os projectos de construçào de novas 
faculdades foram aprovados segundo 

um critério muito rigoroso, 
baseado nas opçôes de es- 
colha e na vantagem que 
este aumento poderia traz- 
er para a economia da 
provincia. Como tal, 
muitos dos novos institutos 
estâo a criar espaço para 
novos programas de investi- 
gaçâo nomeadamente cien- 
tifica e tecnolôgica. 

Para obter mais informaçôes nestes 
programas, os alunos poderào visitar a 
pagina web sobre o double cohôrt 
www.doublecohort.org. 
Nesta pagina, vamos também publicar 
- como temos vindo a fazer - alguns 
trabalhos escritos por alunos da escola 
secundaria de St. Mary’s, membres do 
clube português da mesma escola. 

Concerto musical para os alunos 
Na passada sexta-feira, 25 de 
Outubro, a Escola Secundaria de St, 
Mary’s realizou um concerto musi- 
cal para os alunos do 7” ano (grau 7) 
corn o objective de ensinar estes 
alunos a magia dos instrumentos e 
da mùsica, assim como as possibili- 
dades que terâo se optarem pela St. 
Mary’s. 
O dia começou corn a divisào destes 
alunos em grupos, baseado nos ins- 
irumentos que tocavam. As aulas 
foram dadas por mûsicos sobre a teo- 
ria musical e a técnica instrumental. 
Apôs algumas horas de “treinp”, os 
alunos actuaram para um maior 
grupo, apresentando o que tinham 

aprendido durante a manhà. 
Este evento foi organizado pela pro- 
fessera de mùsica, Nijole Benotas^ e 
os seus alunos que trabalharam 
imenso para os 180 alunos que par- 
ticiparam neste concerto. Este 
acontecimento foi importante, nâo 
sô para os alunos do grau 7, mas 
também para os; da escola se- 
cundâria. Uma das alunas, quando 
questionada sobre o que achava do 
encontro, respodeu que “aprendeu 
o quâo importante é estar organiza- 
do e ser pontual, ao mesmo tempo 
que aprendi a ter responsabilidade o 
que um dia me sera muito ütil”. 
Outro alunos disse que “participou 

no concerto para ajudar e para con- 
seguir obter horas de serviço comu- 
nitârio que lhe sâo requisitadas pelo 
ministérlo da educaçâo. No entan- 
to, passe! um dia muito divertido”- 

Foi uma experiência maravilhosa 
para professores, alunos e mùsicos. 
Jessica da Silva e Catarina 
Canadinha 
Escola Secundaria St, Mary’s 

Problemas da pele 
Eczema 
Sistema genito-urinârio 
reprodutivo 
Impotência 
Infertilidade 
Bronquite 
Gripe 
Asma 
Colite 
Obstipaçâo 
Diabetes 

M41 

9 
Tensâo alta 
Indigestâo 
Depressào 
Artrite   
Dores de cabeça e 
enxaquecas 
Lumbago 
Ciâtica 
Entorses 
Pescoço tenso 
Tendinite 
Neuralgia Trigeminal 

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

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

CONSULTAS POR APONTAMENTO. Contacte: 

416-534-0937 

A minha camisola 
vermelha 
Hâ uns anos atrâs, havia um menino que tinha problemas 
asmâticos e, por isso esteve internado num hospital. Uns 
dias depois, apareceu lâ um amigo - jâ de idade - um 
homem que trabalhava corn o seu pai. Ele entrou no quar- 
to do menino e ofereceu-lhe uma camisola vermelha corn o 
nùmero 4 nas costas. O menino nunca deixou a “rica” 
camisola. Por todo o lado, onde ele ia, a camisa ia corn ele. 
Ano apôs ano, o menino crescia. Mas a vontade de ter 
aquela camisa crescia também. Ele levava a camisa para 
todo o lado: para o parque corn os amigos e corn o pai. 
Também a levava para a escola e até para o café corn o pai 
para ver essa équipa da camisola vermelha a jogar. Depois 
de chegar jâ a uma certa idade, ou seja, depois dos nove 
anos, corn a ajuda dos pais, começou a frequentar clubes. 
O primeiro clube que frequentou foi na Wallace Emerson. 
Depois foi crescendo. Passados alguns anos entrou na 
Escola Secundâria, onde travou conhecimentos corn ami- 
gos que lâ encontrou e que o levou a jogar no clube do 
Vitôria de Setùbal de Toronto. Isto tudo devido à camisola 
que foi oferecida e que fez corn que ele praticasse esse des- 
porto maravilhoso. Hoje, esse menino que jâ é um homem 
continua ainda apaixonado por essa équipa da camisola 
vermelha. Jâ passaram alguns anos - uns tristes, outros 
gloriosos -, mas o amor que tem pela équipa da camisa ver- 
melha nunca mais o vai perder. 

Ruben Marques 

Câmara do Porto 
propôe-se pedir 
30 milhSes à baoca 
o présidente da Câmara do Porto, Rui 
Rio, vai propor esta terça-feira ao execu- 
tive municipal que aprove dois emprésti- 
mos de longo prazo, um de 14,5 e outro 
de 15 milhôes de euros, noticia o Pùblico 
na ediçâo de terça-feira. Obras e expro- 
priaçôes nos estadios das Antas e do 
Bessa e habitaçâo social obrigam autar- 
quia a recorrer à banca. 
O primeiro montante destina-se a re- 
alizar investimentos em habitaçâo social 
e o segundo visa dar suporte à execuçâo 
de obras nos estâdios das Antas e do 
Bessa por causa da realizaçâo do Euro 
2004. 
O executivo camarârio da cidade Invicta 
deverâ ainda mandatar o présidente da 
câmara para procéder a «todas as 
diligêneias junto do Governo no sentido 
de obter o justo valor pelo patrimônio 
municipal que passou a integrar a 
Sociedade de Transportes Colectivos do 
Porto e para intentar uma aeçâo judicial 
caso as diligêneias riào tenham resulta- 
dos favorâveis», référé o artigo. 
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Présidente de Vasce da Gama acenselha Pertugal 
a nâe centratar Scelari 
Em entrevista esta semana a uma 
radio portuguesa, Eurico Miranda, 
ex-deputado federal e présidente do 
Vasco da Gama, aconselhou o prési- 
dente da Federaçâo Portuguesa de 
Futebol (FPF), Gilberto Madail, a nâo 
contratar o ex-técnico da selecçâo 
brasileira Luis Filipe Scolari, o 
«Filipâo». O motivo, segundo o diri- 
gente vascaino, séria que o técnico 
nâo tem origens portuguesas, tem 
«maus hâbitos» e ainda pede um 
salârio muito alto. 

Mais uma vez, a escolha ficou adiada. 
A entidade vive um impasse desde o 
Mundial deste ano, quando era uma 
das favoritas ao titulo e teve uma par- 
ticipaçào desastrosa, tendo sido elimi- 
nada logo no inicio do campeonato. A 
actuaçâo culminou corn a demissâo 
do entâo treinador Antonio Oliveira. 
O nome mais cotado para assumir o 
cargo era o do penta-campeâo Luiz 
Filipe Scolari, mas «incompatibili- 
dades» do treinador corn o présidente 

do Vasco, Eurico Miranda, atrapa- 
Iharam a negociaçâo. Ainda nâo hâ 
informaçôes sobre uma possivel re- 
sposta de Scolari a Eurico Miranda. 

Marinho Peres 
dispomvel para 
apoiar Scolari 

o treinador do Belenenses, Marinho 
Peres, mostrou-se esta quarta-feira 
disponivel para apoiar o seu compa- 
triota Luiz Felipe Scolari, caso o ex- 
técnico do Brasil assuma o cargo de 

Basileia, Suiça : Adeptos do Basileia festejam a passagem da sua équipa à prôxima elimi- 
natôria da Taça dos Clubes Campeôes Europeus em Futebol, apôs esta ter afastado o 
Liverpool da competiçào, na cidade de Basileia, Suiça. 

P(R(-P(Rt 
CHURRASQUEIKA 

GRILL HOUSE 

NATAL 
' 1" PRéMIO - UMA UIAGEM A PORTUGAI 

(PARA UMA PESSOA) 

2° PRëMIO - UM JANTAR PARA 2 PESSOAS 
No PiRI PiRI (SEM BEBIDAS) 

• o SORTEIO SERA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2002 • 

^ 928 COLLEGE STREET 

TORONTO, ON M6H 1A4 

416.537.2098 

1444 DUPONT STREET 
TORONTO, ON M6P 4H3 

416.536.5100 WWW.PIR1PIRI.COM M9 

seleccionador nacional. 
Aos microfones da Radio 
Renascença, Marinho Peres consider- 
ou que Felipâo é «uma pessoa bas- 
tante qualificada, corn um passado 
brilhante e que muito tem honrado o 
futebol brasileiro além-fronteiras», 
afirmando que ira «apoiar de forma 
incondicional» o canarinho, no caso 
de este «tomar a direcçâo do selec- 
cionado português». 

O treinador da équipa do Belenenses 
revelou ainda que estâ de acordo corn 
a Federaçâo Portuguesa de Futebol 
«em tentar obter os préstimos de um 
dos melhores técnicos mundiais», 
visto que o pentacampeâo pela se- 
lecçâo brasileira «tem um passado 
que fala por si». 

Sporting decide 
sobre novo 
defesa centrai 
na sexta-feira 
Hipôteses hâ algumas. Certezas ainda 
poucas. Mas nâo falta muito para que 
os responsâveis pelo futebol leonino 
se decidam em relaçâo à necessidade 
ou nâo de em Janeiro proximo con- 
tratar um central que possa preencher 
a vaga de Beto. 

A semelhança do que tem acontecido 
noutras situaçôes, a Administraçâo 

da SAD leonina nâo quer precipitar- 
se. Por isso, e sobretudo porque ainda 
nâo hâ certezas sobre o tempo que 
Beto estarâ afastado dos relvados, por 
força da lesâo contraida no jogo corn 
o V. Guimarâes, a decisâo sô serâ 
tomada, de acordo corn o que A 
BOLA apurou, na prôxima sexta- 
feira, dia do jogo corn o Maritimo, em 
Alvalade. 

HEIDER 
primeiro 
o Jovem atleta 
Heîder, da Escola 
Portuguesa de Artes 
Marciais -Silvestre’s 
Martial Arts-, é um 
atleta cheio de talento 
e bom représentante 
dos luso-canadianos 
que se dedicam a este 
tipo de luta. 
Helder, nos ültimos 
dois campeonatos de 
"Point Sparing", foi o 
primeiro classificado, 
sem adversârio à sua 
altura. 
Parabéns ao Helder e 
à escola que o conduz. 

nos "Point Sparing" 
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China quer contratar 
Humberto Coelho 

Reuniâo Humberto Coelho e Federaçâo Futebol China deixa boas pers* 
pectivas. 
A primeira reuniâo entre os dirigentes da Federaçâo de Futebol da China 
e O ex-seleccionador português Humberto Coelho realizou-se em Paris, 
sem qnalquer conclusâo, mas boas perspectivas, apurou a Lusa. 
O encontro decorreu durante çinco horas no Novohotel, no Aeroporto de 
Orly, e a delegaçâo dïinesa integrava o viceqïresidente da Federaçâo, o 
director técnico naclonal e o responsâvel pelas selecçôes. 
A Federaçâo de Futebol da China pretende contratar o técnico português 
para orlentar a sua selecçâo e esta primeira reuniâo deixou boas 
perspectivas. 
"Foi o primeiro contacte, onde a Federaçâo chinesa explanou a sua 
posiçâo e em que apresentei também a minha proposta. Foi uma reuniâo 
agradâvel para as duas partes", disse Humberto Coelho à Lusa, salien- 
tando ter sido "um contacte muito bom". 

Julio César 
surpreendido 
corn "caso" 
Argel 
o futebolista brasileiro Jülio César, ex-jo- 
gador do Benfica, agora ao serviço do Aus- 
tria de Viena, manifestou-se "surpreendi- 
do" com os problemas disciplinares que o 
seu compatriota e ex-colega Argel esta a 
passar no clube da Luz. 

"O caso do Argel surpreende-me. Nâo pen- 
sava que estivesse corn esses problemas", 
confessou o atleta no regresso a Portugal, 
onde quinta-feira o "seu" Austria de Viena 
discute com o FC Porto a passagem à ter- 
ceira eliminatôria da Taça UEFA de fute- 
bol. 

Jülio César nâo se manifestou muito inte- 
ressado em falar do Benfica - "tenho boas 
recordaçôes do clube, mas jâ nâo jogo lâ" - 
mas admitiu acompanhar a carreira da 
sua antiga équipa através do Eurosport. 

"Sei que o Benfica hâ pouco tempo estava 
mal, no entanto depois venceu o Santa 
Clara e o Paços de Ferreira e jâ é nova- 
mente o melhor do mundo", disse, a sortir. 

O atleta recordou ainda as suas pouco fe- 
lizes passagens pelo Estâdio das Antas - 
perdeu ao serviço do Benfica e do Real 
Madrid - mas espera que a sorte mude jâ 
na quinta-feira. 

Parco em palavras, o defesa central 
brasileiro, que deve ser suplente, elogiou a 
qualidade futebolistica do seu compatriota 
Déco, mas lembrou que o FC Porto "joga 
corn mais dez", alguns dos quais "jo- 
gadores de grande nivel". 

III Divisâo 
8* Jornada 

Besultados 
Madalena - St° Antdnle, 3-1 
Angranse - Pralense, 0-0 
Flamengos - Ideal, 1-1 
Rlbelrlnha - Angûstlas, 7-0 
Santlaga - Velense, 1-0 

Classificaçâo 

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

10 ANGÜSTIAS 

Prôxima iornada 
SP AntOnIo - Angrense 
Pralense - Flamengos 
Ideal - Rlbelrlnha 
Angûstlas - Santiago 
Velense - Madalena 

PTS 

7 0 

Treinador do 
Varzim: 
iiO Varzim nâo se 
assusta corn o 
Benficaii 

Morreu Pepe Schiaffino, 
uma lenda do futebol 
muudial 
Juan "Pepe" Schiaffino, campeâo do mundo em 1950, e consi- 
derado um dos melhores futebolistas uruguaios de todos os 
tempos, faleceu hoje aos 77 anos. 
Schiaffino, que foi um avançado-centro de técnica excepcional, 
brilhou particularmente no futebol italiano, ao serviço do AC 
Milan entre 1954 e 1959, e da Roma, em 1960, além de ter en- 
vergado por quatro vezes a camisola da selecçâo da Italia, apôs 
se nacionalizar transalpine. 
"Pepe" como era popularmente conhecido pelos seus compa- 
triotas, foi o autor do primeiro golo do Uruguai que, contra 
todos os prognôsticos, venceu o Brasil por 2-1 em 
16 de Julho de 1950, na final do Campeonato do 
Mundo realizada na estâdio Maracanâ, no Rio de 
Janeiro, perante 200.000 espectadores, a esma- 
gadora maioria dos quais afecta à selecçâo local. 
Schiaffino, uma verdadeira lenda do futebol 
mundial, alinhou pelo Penarol de Montevideo de 
1943 a 1954, periodo durante o quai disputou 227 
partidas oficiais, em que marcou 88 golos e foi 
très vezes (1949, 1951 e 1953) campeâo nacional. 
Com a camisola da selecçâo do Uruguai, da quai 
fez parte de 1945 a 1954, efectuou 23 encontros e 
assinou 11 golos. 

O técnico do Varzim, José 
Alberto Costa, nâo esta preocu- 
pado corn a recepçâo ao Benfica 
no sâbado, garantindo que a sua 
équipa ira lutar pelos très pontos. 
«O Varzim, dentro do realismo 
corn que pretende encarar todos 
os jogos, nâo se assusta. Temos 
de estar seguros das nossas po- 
tencialidades e jogar frente ao 
Benfica dentro desse realismo, 
mas com ambiçâo», afirmou 
peremptoriamente o técnico José 
Alberto Costa, que garante que a 
sua équipa «vai discutir o jogo 
para tentar ganhar», embora o 
«favoritismo seja do Benfica». 

A. Poitela 
Construction 

M33 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, varan- 

das e casas de banho 
fl. PORTELfl OftRtCt-mt flBSOLUTOMtnTE CRflTIS 

O "PERniT" PflRB 0 COnSTRUÇÔO DO flOVO CORfICEM 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 
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SyPERLIGA 
EQmpAslf^ J V E D M S P 

1 FC PORTO 10 
2 BENFICA 10 
3 SPORTING 10 
4 GUIMARÀES 10 
5 BELENENSES 10 
6 VARZIM 10 
7 GIL VICENTE 10 
8 MARiTIMO 9 
9 SP.BRAGA 10 

10 P.FERREIRA 10 
11 VIT.SETÛBAL 10 
12 BOAVISTA 10 
13 BEIRA-MAR 10 
14 U.LEIRIA 10 
15 NACIONAL 10 
16 MOREIRENSE 10 
17 ACAOÈMICA 10 
18 SANTA CLARA 9 

7 3 0 20 9 24 
6 2 2 23 9 20 
6 1 3 16 14 19 
6 1 3 23 17 19 
5 2 3 13 12 17 
5 1 4 16 12 16 
4 2 4 15 14 14 
4 1 4 10 14 13 
4 1 5 12 18 13 
4 1 5 13 16 13 
2 6 2 13 9 12 
3 3 4 7 9 12 
3 3 4 9 12 12 
3 2 5 12 15 11 
3 2 5 11 15 11 
2 2 6 10 15 8 
1 4 5 11 17 7 
2 1 6 11 18 7 

PORTUCUESO DE fUTEBOL PROEISSIOMOL 

m 
ROMEU Almeida (Guimaràes) 
SIMÀO SABROSA (Benfica) 

José Mota BARROSO (Braga) 
JOÀO PEDRO (Santa Clara) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
"DECO" (FC Porto) 
MANOEL Filho (Cil Vicente) 
Bruno MAURO Silva (P. Ferreira) 

4 (il(IM>S 

Henri ANTCHOUET (Belenenses) 
TIACO Mendes (Benfica) 
HÉLDER POSTICA (FC Porto) 

RESULTADOS 

V. Guimaràes - Sporting, 1-3 
Maritime - Sporting de Braga, 3-0 

Boauista - Moreirense, 0-0 
VItdria de Setübal - FC Porto, 0-1 
untào de letria - Santa Clara, 3-1 

Beira-Mar - Varzim, 2-1 
N. Madeira - Académica, 3-2 

Benfica - Paços de Ferreira 7-0 
GU Ulcente - Beienensea 3-1 

PRôXIMA JORIXIADA 

Sporting - Maritimo 
Varzim - Bentica 

Sporting de Braga • Beira-Mar 
P. Ferreira - Oniào de leirla 

Santa Clara - Naclonal da Madeira 
Académica - Vitéria de Setûbal 

Belenenses - Vitéria de Guimaràes 
Boavista - Gif Vicente 
Moreirense - FC Porto 

PEDRO MENDES (Guimaràes) 
"GAÛCHO" (Maritimo) 
ARMANDO SILVA (Moreirense) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 
"SERGINHO", (Nacional 
"CEARÂ" (Santa 

i M LIGA 
* PORTUCUtSO DE fUTEBOL PROEISSIOtlBL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 PORTIMOlUENSE 

3 SP.COVILHÀ 

4 SALGUEIROS 

5 MARCO 

6 EST.AMADORA 

7 FAREIMSE 

8 OVARENSE 

3 RIO AVE 

10 DESP. CHAVES 

11 OESP.AVES 

12 NAVAL 

13 MAI A 

14 LEÇA 

15 PENAFIEL 

16 FELGUEIRAS 

17 U.MAOEIRA 

18 U.LAMAS 

RESULTADOS 

D. AVES - E. AMADOUA, 0-1 

ALVERCA - SALGUEIROS, 4-0 

D. CHAVES - U. MADEIRA, 2-0 

SP. COVILHà - U. LAMAS, 2-0 

OVARENSE - MAIA, 3-2 

MARCO - PORTIMONENSE, 1-2 

N. 1® DE MAIO - FARENSE, 0-0 

RIO AVE - FELGUEIRAS, 2-1 

LEçA - PENAFIEL, 3-3 

12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 

24 
13 

18 

18 

17 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

12 
12 
12 
11 

3 

8 
5 

PRôXIMA JORIMADA 

SALGUEIROS - D. AVES 

D. CHAVES - N. 1® DE MAIO 

FARENSE - ALVERCA 

E. AMADORA - SP. COVILHà 

UNIàO DE LAMAS - OVARENSE 

FELGUEIRAS - MARCO 

MAIA - RIO AVE 

PORTIMONENSE - LEçA 

U. MADEIRA - PENAFIEL 

CAMPEONATü NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 LOUSADA U 25 
2 FC PORTO B i) 22 
3 LEIXÔES U 21 
4 ESPINHO U ly 
5 VIZELA U 16 
6 PAREDES y 14 
7 BRAGA B y 13 
8 INFESTA y 13 
y DRAGÔES SAND, y 12 

10 FAFE y 12 
11 GONDOMAR y 11 
12 FREAMUNDE y 11 
13 CANELAS y 11 
14 VILA REAL y 10 
15 P.RUBRAS y 10 
16 ESPOSENDE !) 10 
17 VIANENSE y 8 
18 VILANOVENSE y 6 
ly ERMESINDE y 4 
20 CAÇ.TAIPAS y 4 

Resultados 
Fafe - Sp. Braga B, 2-1 
Espinho - Ermesinde, 2-1 
Freamunde - Infesta, ü-2 
Lousada - FC Porto B. 2-1 
Esposende - Gondomar, 3-2 
C. Gaia - D. Sandinenses, 1-0 
Paredes - Leixôes, 0-2 
Vianense - Caç. Taipas, 2-0 
Pedras Rubras - Vilanovense, 0-3 
Vila Real - Vizela, 1-1 

10* Jornada 
Sp. Braga B - Vila Real 
Ermesinde - Fafe 
Infesta - Espinho 
FC Porto B - Freamunde 
Gondomar - Lousada 
Dragôes Sandinenses - Esposende 
Leixôes - Canelas Gaia 
Caçadores Taipas - Paredes 
Vilanovense - Vianense 
Vizela - Pedras Rubras 

EQUIPA J P 

1 SP.POMBAL y 10 
2 ESTRELA PORT. 0 18 
3 OLIVEIRENSE « 17 
4 ACAD.VISEU 8 lü 
5 FEIRENSE 0 10 
0 ESMORIZ y 14 
7 SANJOANENSE 0 13 
8 ÂGUEDA y 11 
y TORREENSE 8 11 

10 CALDAS y 11 
11 DESP.FÂTIMA 8 11 
12 OL.BAIRRO 8 lU 
13 VILAFRANQUEN. 0 0 
14 ACADÉMICA B y 0 
15 SÀO JOÀO VER: 8 8 
10 SERTANENSE 0 8 
17 BENFICA CB 8 7 
18 OL.HOSPITAL 8 7 
ly MARINHENSE 8 2 

Resultados 
Caldas - Sertanense, 1-0 
Ac. Coimbra B - Sanjoanen., 1-1 
Vilafranquense - Feirense. 3-0 
Àgueda - Esmoriz, 0-0 
E. Portalegre - Sp. Pombal, 1-1 
Torreense - Desp. Fâtima, 1-0 
Oliveirense - Oliveira Bairro, 3-1 
Sào Joào Ver - Marinhense, 2-1 
A. Viseu - Benf. C. Branco, 3-2 
Folga: Oliveira Hospital 

10* Jornada 
Sertanense - Académico Viseu 
Sanjoanense - Caldas 
Feirense - Académica Coimbra B 
Esmoriz - Vilafranquense 
Sp. Pombal - Àgueda 
Desp. Fâtima - Oliveira Hospital 
Oliveira Bairro - Torreense 
Marinhense - Oliveirense 
Benf. C. Branco - S. Joào Ver 
Folga: Estrela Portalegre 

EQUIPA J P 

1 E.STORIL U ly 
2 PONTAS.SOLENS y 18 
3 AMORA y 17 
4 OLHANENSE y 16 
5 LOULETANO y 15 
6 ORIENTAL y 14 
7 OL.MOSCAVIDE y 14 
8 MAFRA y 12 
y ODIVELA.S y 11 

lü MICAELENSE V 11 
11 CASA PIA U 11 
12 OPERÀRIO y 11 
13 LUSITANO VRS y 11 
14 CAMACHA y 10 
15 BARREIRENSE y y 
16 SPORTING B y y 
17 SEIXAL y y 
18 IMORTAL y y 
ly MARITIMO B y 8 
20 LUSITÂNIA y 6 

Resultados 
Casa Pia - Lusitania Açores. 3-3 
Micaelense - Olhanense, 1-1 
Oriental - Odivelas, 2-Ü 
Lusilano VRSA - Camacha, 2-4 
Pontassolense - Barreirense. 3-1 
Estoril-Praia - Amora, 1-1 
Imortal - Louletano, (K) 
Sporting B - Olivais e 
Moscavide.l-Ü 
Mafra - CWrârio, 4-1 
Seixal - M^itimo B, ü-ü 

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

0 ^ 0 CAMPEONATü NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisâo %... %, 

CL EQUIPA 

1 VALDEVEZ 
2 VALENCIANO 
3 JOANE 
4 BRACIANÇA 
ô MONÇÀO 
ü VALPAÇOS 
7 SANDINENSES 
H VILAVERDENSE 
ü CERVEIRA 

lü AMARES 
11 VILA POUCA 
12 MARIA FONTE 
13 MIRANDELA 
14 RONFE 
15 MONTALEGRE 
lü MARINHAS 
17 .^G.GRAÇA 
IH T.BOURO 

IH 
17 
lü 
lü 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
lü 
ü 
;i 
H 
ü 
ü 

CL EQUIPA 

1 OLIVEIREN.SE 
2 TORRE MONC. 
3 TROFENSE 
4 LIXA 
5 S.P.COVA 
ü LUS.LOUROSA 
7 TIRSENSE 
» FAMALICÀO 
;) RIO TINTO 

lü RIBEIRÀO 
11 PEDROUÇOS 
12 FIÀES 
13 REBÜRDOSA 
14 CINFÀES 
15 LAMEGO 
lü CAMBRES 
17 SERZEDELO 
l« PEVIDÉM 

2Ü 

IH 
lü 
lü 
15 
15 
15 
15 
14 
13 
11 
11 
11 
ü 
ü 
ü 

CL EQUIPA 

1 T(X:HA 
2 GAFANUA 
3 PAMPILHOSA 
4 VALECAM BRENS, 
5 E.STARREJA 
ü P.CASTELO 
7 SATÀO 
H ANADIA 
ü CESARENSE 

lu MILHEIROENSE 
11 F.ALGODRES 
12 MANf-ÎUALDE 
13 L.COIMBRA 
14 GOUVEIA 
15 .MILEU 
lü ARRIFANEN.SE 
17 ESTAÇ.ÀO 
1« AVANÇA 

lü 
18 
IH 
IH 
lü 
15 
13 
13 
12 
12 
11 

Ü 
8 
8 
ü 
-1 

CL EQUIPA J 

1 ALCAINS ü 
2 SOURENSE Ü 
3 PORTOMOSENSE ü 
4 RIO MAIOR 8 

RIACHENSE y 
BENEDITENSE ü 
LOURINHANENSE 8 
FAZENDENSE ü 
CAR-ANGUEJEIRA 1) 
ALMEIRIM 
MIRENSE 
BIDOEIREN.SE 
PENICHE 
.SERNACHE 
MIRANDENSE 
TORRE.S NOVAS 
NAZARENOS 

21 
18 
lü 
lü 
lü 
15 

14 

14 

12 
lu 
lu 
lü 
8 
Ü 

3 
2 

CL EQUIPA 

1 C.LOBOS 
2 SINTRENSE 
3 RIBEIRA BR. 
4 ATLÉTICO MAL: 
5 LOURES 
ü SÀO VICENTE 
7 BENFICA B 
8 REAL 
y 1° MAIO 

lü CARREGADO 
11 CALIPOLENSE 
12 SACAVENEN.SE 
13 PORTOSANTENS 
14 MACHICO 
15 ÀGUIAS CAM. 
lü .SANTACRTZENS. 
17 ELVAS 
18 ALCüCHETF.NSE 

2U 

ly 
17 
17 
lü 
lü 
14 

14 

13 
13 
12 
lu 
y 
y 
8 
8 

CL EQUIPA J 

1 VASCO GAMA y 
2 BEJA y 
3 ESTRELA VN y 
4 PINHALNOVENSE y 
5 ALMANSILENSE y 
ü MONTIJO 
7 ATLÉTICO 
8 SILVES 
y MES.SINENSE 

lü QUARTEIRENSE 
11 JUVÉVORA 
12 UNIAO SC 
13 LUS.ÉVORA 
14 FUT.BENFICA 
15 ESP.LAGOS 
lü SESIMBRA 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNEN.SE 

22 
20 
ly 
17 
17 
lü 
lü 
15 
14 
13 
12 
11 
y 
y 
ü 
4 
3 
3 

0 s 

V. POÜCA ACUIAR - T. BOURO, 0-1 

Os SANDINENSES - VALDEVEZ, 1-2 

JOANE - MARIA FONTE, 34) 

BRAGANçA - VALENOANO, 2-1 

ViLAVERDENSE - MARINHAS, 54) 

MONÇAO - VALPAçOS, (M) 

MONTALECRE • RONFE, 1-2 

AMARES - MIRANDELA, 14) 

CERVEIRA - AGUIAS GRAçA, 14) 

; PEVIDéM - OLIVEIRENSE, 64 

: LEXA - RIBEIRAO, 0-1 

. CAMBRES • LUSITANIA LOUROSA, 4-2 

^ RK» TINTO - TIRSENSE, M 

J T. MONCORVO • S. Ï^RO COVA, 30 

J REBORDOSA - PEDROUçOS, 03 

CINFAES - LAMECO, 14) 

~ FAMAUCAO - FIAES, 2-1 

X TROFENSE - SERZEDELO, 4-1 

^ MlLEU - GOUVEIA, 0-1 

: CESARENSE - ETTAÇAO. 1-1 

TOCHA - UNIAO COIMBRA, 2-1 

I ESTARREJA - Î^ALVA CASTELO, 4-1 

] GAFANHA - PAMPILHOSA, 2-1 

J SATAO - AVANçA, 3-1 

^ ANADIA - AHRIFANENSE, 32 

- FORNO ALCODRES - MILHEIROENSE, 2-2 

MANGUALDE - VALECAMBRENSE, 33 

Alcalna - Penlche, 4-2 
Portomosense - Rlacbeiue, 3-1 
Benedlteiue - Fazendense, 1-1 
Carmcguejeira - Soureste, 1-1 
Almelrim - Bidoelr«n*e, 2-0 
Toirei Novu - Rk> Malor, 1-2 
Lourinlumense • O* Naureoo*, 4-2 
Mlienae - Vltôrla Semache, 14) 
Folga: MlraodeDM 

1* MAIO - RIBEIRA BRAVA, 1-1 

REAL - PORTOSANTENSE, 2-1 

ÂCUIAS CAMARATE - CALIPOLENSE, 2-1 

SINTRENSE - ALCOCHETENSE, 14) 

CAMARA LOBOS - CARRECADO, 24) 

BENFICA - "O ELVAS*, 54) 
MACHICO - ATLÉTICO MALVEIRA, 1-1 

SACAVENENSE - LOURES,14 

SANTACRUZENSE - SAo VICENTE, 0-2 

BE;}A - EST. VENDAS NOVAS, 1-1 

JüVENTUDE • VASCO GAMA, 2-1 

PAOERNENSE - FUTEBOL BENncA, 4-1 

ALMANSILENSE • PiNHALNOVENSE, 1-4 
SiLVES • MESSINENSE, 14) 

ATI^CO • QUARTEIRENSE, 2-1 

UNIAO SPORT CLUBE • SESIMBRA, 31 

Esp. LAGOS - LUSITANO ÊVORA, 00 

MONTIJO - FERREIRENSE, 31 
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O MILéNIO 

Os "dragSes" nao abdicam 
Pois é, com golos limpos ou duvi- que é o caminho, o resto é conversa, 
dosos, penalidades justas ou incriveis, Os lamentos que chegam de Setùbal 
os "dragôes" lâ vào cantando e rindo... nào lhes afectam os sentimentos de 
Nem sequer dâo conferências de im- "azul-e-branco" vestidos. 
prensa e quejandos. Para a Trente é Na Luz, o Benfica "distraiu-se" e 

brindou o Paços de Ferreira 
corn 7 golos sem respostas. O 
Paços foi a passo para casa... 
Nas Antas, o Jardel continua 
feliz. Lâ marcou o golito que 
iniciou a. "derrocada" dos vi- 
maranenses. Uns jogaram e os 
outros marcaram! A bola é 
assim mesmo. 
O Boavista, em queda visivel, 
nào foi além de um zero-zero 
Trente ao Moreirense, sob um 
coro de assobios dos sôcios e 
simpatizantes. E a vida. 
Os représentantes da Madeira, 
Maritimo e Nacional, con- 
seguiram vencer os adversârios 
da jornada, Sp. Braga e 

Nelson Veiga (E), do Vitôria de Setûbal, disputa a Académica, respectivamente. 
bola com ojogador do FC Porto, Derlei, nojogo do es- O outro ilhéu, o Santa Clara 
tâdio do Bonfim. dos Açores, foi derrotado na 

visita a Leiria 
( M a r i n h a 
Grande). O 
Beira Mar 
"nâo meteu 
âgua" Trente 
ao Varzim 
e. Os Bele- 
nenses. nao 
conseguiram 
subir na 
tabela pois, 
em Barcelos, 
canton o galo 
do Gil Vi- Nuno Gomes disputa a bola corn dois adversârios, durante ojogo 
cente A prôx- Benfica vs Paços de Ferreira, disputado no estâdio da Luz. 
ima jornada, 
a numéro 11, inicia-se sexta-feira, corn Taveiro); às 14h00, Belenenses- 
o jogo Sporting-Maritimo, às 16h00, Guimaràes, corn transmissâo na 
corn transmissâo na SporTV. Sâbado, SporTV. 
O Varzim-Benfica, às 16h00, com Segunda-feira, às 14h00, Boavista-Gil 
transmissâo na SIC-FPtv. Vicente e às 16hl5, Moreirense-FC 
Domingo, às llhOO, Sp. Braga-Beira Porto (em Vila de Aves), ambos corn 
Mar e P. Ferreira-U. Leiria; às 12h00, transmissâo na SporTV. 
Santa Clara-Nacional da Madeira; às Facilidades, onde? 
13h00, Académica-V. Setûbal (no JMC 

Campeonaio Nactonal de Fufebol -1 lida ■ IP Jornada -15 a 18 Novembro 

Orgulhoso de ser 

Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Português a. 

Sporting - Maritimo Sexta-Feira, 15 
Varzim - Benfica Sabado, 16 
Belenensea - V.Guimarâes Domingo, 17 
Boaviata - Gil Vicente Segunda-Feira, 18 
Moreirense - FC Porto Segunda-Feira, 18 

IBhOO 
IBhOQ 
14hOO 
14hOO 
1Bh15 

^Transmissôes^ 
via satélite em estabeleci- 

I mentos comerciais 

Infonnaçâ.o FPtv 
100% portuguesa 
24 horas por dia, 
7 dias por semana 

PROUD SPONSOR OF INTERNRT10IUU SOCCER 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes especi- 

ais, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

A cerveja da comunidade (416) 248-0731 


