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Dr. José JDnaral Lopes, pouco tempo 
0 multo CO 
O Secretario de Estado Adjui 

do Ministro da Cultura, Dr. J 

Amaral Lopes, deslocou-se a 

Toronto para participar no 

Festival Internacional de 

Cinema de Toronto. 
Com ele trouxe o Présidente 

Institute Português de Cinen 

e Audiovisual, Elisio Oliveira 

assim como o Assessor de 

Imprensa, Luis Neves. 
^ Pâgit 

Olé Toiro... toca a fugir! 

Estivémos umas horas na bem tratada e operacional Quinta "Olé 
Toiro", entre Orangeville e Arthur, na estrada 9, onde decorreu duas 
Touradas à Corda, à moda da Terceira, no ultimo fim-de-semana. O 
ganadeiro Fernando Marques e seus familiares nâo poderiam desejar 
melhor. Sol, céu azul, e milhares de aficionados. ^ p^na 22 

0170. Cicio do Cultura 
Açoriana cada vez mais rico 

Hâ 17 anos que o Cicio de Cultura Açoriana se répété. Repete-se mas nâo se satura. 
Todos os anos o Cicio tern as suas diferenças, particularmente, as humanas. 
E, mesmo o que se répété, é sempre para melhor. ^ Pâgina 28 
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sem vértebras 

Ao apreciar as imagens do passado oferecidas pelo espe- 
cialista Joâo Gomes Vieira, no 17o. Ciclo de Cultura 
Açoriana, corn o tema "A Navegaçào de Cabotagem 
Inter-Ilhas e o Trâfego Local" e, depois, corn a apresen- 
taçâo do livro "O Homem e o Mar - Artistas Portugueses 
do Marfim" pelo Professor Dr. José Carlos Teixeira -da 
autoria do mesmo Joâo Gomes Vieira-, senti um senti- 
mento de satisfaçâo pelo que vi e ouvi e, acima de tudo, 
por ter organizado e fundado, corn os meus amigos, 
Manuel da Costa e Bernardete Gouveia, a pequena 

"Galeria dos Pioneiros Portugueses" que, segundo 
académicos da Universidade de York, "é um museu 
pequeno com uma aima grande". 
Na realidade, que séria de nos, sem todos quantos con- 
tribuiram no passado corn mil-e-uma-coisas para progres- 
so dos paises e das pessoas? 
As imagens que nos trouxe Joâo Gomes Vieira, com 
fotografias e postais dos velhos tempos, mostrou a quem 
quis ver, os sacrificios dos homens e os melhoramentos 
que souberam dar às embarcaçôes para que a comuni- 
caçào entre ilhas e entre paises fosse possivel e.sempre 
mais confortâvel e segura. No livro, ficaram registados os 
nomes dos grandes artistas que trabalharam (e traba- 
Iham) o marfim, e as peças maravilhosas que deixaram 
para felicidade espiritual de todos nos. Uma riqueza 
incalculâvel. 
Ainda, dei uma volta à sala de festas do Sport Club 
Lusitania, onde decorre o 17o. Ciclo de Cultura 
Açoriana, para ver as varias exposiçôes dos artistas 
Hildebrando Silva, Oligia Rezendes, Lücia Maciel e 
Idalina Negalha. Uma maravilha. Converse! corn a D. 
Oligia Rezendes e corn ela aprendi muito sobre o passa- 
do que ela tào bem préserva, expondo as peças artesanais 
que possui e demonstrando "Como se trabalhava o Linho 
na nossa terra" e "Serbes de antigamente". Como é belo 
"voltar" ao passado, por intermédio desta gente que 

soube guardar tudo o que foi possivel dos seus avoengos! 
E por tudo isto e, também, como homenagem aos nossos 
herôis-pioneiros de 1953, que inaugurâmos e mantemos a 
"Galeria dos Pioneiros Portugueses", em Toronto, sem 
olhar a sacrificios. E, mais uma vez, apelamos aos pio- 
neiros, ou seus familiares, para que nào deitem fora 
"aquela velharia" que esta na cave e pronta a ir para o 
lixo. Nào deitem fora, entreguem-na na Galeria. Nos 
tratamos delà. Guarda-mo-la corn todo o carinho, corn 
uma breve biografia do verdadeiro dono. Fica na 
"Galeria dos Pioneiros Portugueses", para sempre! O 
ontem sempre na companhia do hoje, pronto para ensi- 
nar no amanhâ os nossos filhos e netos. Um ciclo que nào 
para nem tem fim. 
Obrigado! 

JMC 

Tu Cft Tu Lfl corn os hâtoms 

Olâ, caros amigos! 
Mais uma semana de trabalho passou e outra 
começa. Nada de novo, nào é? 
Sô nos prôprios é que podemos fazer a dife- 
rença. Por isso, mâos à obra, toca a fazer pela 
vida de forma positiva e divertida. De acordo? 

A Parôquia de Sâo Sebastiâo, em Toronto, realiza a sua 
Pesta Paroquial nos dias 27 e 28 de Setembro. 
No Sâbado, Missa às 18h00 e, às 19h00, festa no salào 
paroquial; Bazar, actuaçâo de Décio Gonçaves e de ran- 
chos folclôricos, e mùsica para dançar. 
No Domingo, às 12h30, Missa da Festa e, pelas 14h00, 
Procissào de Sào Sebastiâo. No salào de festas, a partir 
das 17h00; continuaçào do bazar, actuaçâo da Banda do 
Sagrado Coraçâo de Jesus e do Coral Ecos de Portugal. 
Fecho corn mùsica 
para dançar. 

A jovem e bonita 
Ana Patricia, de 
Hamilton, gravou 
o seu segundo CD, 
intitulado "Livre", 
e vai lançâ-lo publi- 

ée a m e n t e , 
Domingo, dia 5 de 
Outubro, às 15h30, 
no Centro Cultural 
Português de 
Mississauga. 
Este trabalho da 
energética jovem 
Ana Patricia tem 
10 temas, quatro 

da antoria da prôpria artista. Os trabalhos variam entre 
os estilos Latin/pop, baladas e, até, um fado à maneira 
da Ana Patricia. 
Participam na festa da jovem Ana Patricia, os colegas e 
amigos. Tiffany Costa, Steve Vieira, Mara Tavares e 
Emily Melo. Luz e som de TNT Productions. 
Para mais informaçôes, contactera: 1 905 5254293, ou: 
anapatriciaonline@hotmail.com, ou : www.anapatricia.com 
Parabéns, Ana Patricia. 

A Comunidade Portuguesa esta a deslocar-se para 
muitas âreas. 
Assim, a York Catholic School Board -International 
Languages Program, estâ interessada em incorporar o 
ensino de Português nas snas escolas. 
Durante o ano lectivo de 2003/04, é intençào ensinar 
Português em duas escolas de York. 
Como sào necessârios 25 alunos em cada escola para que 
as aulas possam funcionar, pede-se aos pais e alunos 
interessados que contactera as escolas de York: 
-St. John Bosco, 199 Belview Ave., pelo telefone: 
905 850-3280 
-St. Stephen, 451 Napa Valley Ave., pelo telefone: 
905 893-7557 
Outras informaçôes na York Catholic School Board: 
416 221-5051, Ext. 3633. 
As aulas terào inicio dia 20 de Setembro, pelas 09h30. 

Este fim-de-semana, e de 20 a 27 de Setembro, tem lugar 
a "Semana Cultural Beirâ" na Casa das Beiras, em 
Toronto. Sâbado, dia 20, abertura oficial às llhSO com o 
içar das bandeiras e entoaçâo dos hinos. Recepçâo aos 
convidados e socios. Presença do Eng. Horâcio Prata, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. 
Abertnra das exposiçôes de pintura, cerâmica, livros e 

artesanato. À noite, um saboroso jantar de "Borrego 
assado à moda das Beiras". Actuaçâo do trio "Capas 
Negras", vindo de Coimbra, e da artista local, Michelle 
Madeira. Nào faltem. 
Informaçôes: 416 604-1125 

Terça-feira, dia 23 de Setembro, o First Portuguese 
C.C.Centre comemora o seu 47o. aniversârio. 
Recepçâo e Porto de Honra às 18h30 e exposiçào de 
arte de vârios artistas na Galeria Corte Real. 
Declamaçào de poemas pelos alunos da Escola do First 
Portuguese. 
Sâbado, dia 27, às 19h30, Jantar de Gala e Leilâo de 
Arte no Restaurante Lisboa-à-Noite. 
Actuaçôes do Tavares Duo e de Ana Patricia. 
Réservas e informaçôes: 416 531-9971/72, ou 531-1647. 
Parabéns, First Portuguese C.C.Centre. 

A "11 Conferêneia Internacional dos Serviços Sociais 
Portugueses" tem lugar de 22 a 24 de Setembro, no Best 
Western Roehampton Hotel, situado no 808 Mount 
Pleasant Road, em Toronto. A abertura, dia 22, sera 
pelas 09h00 da manhà. Nos très dias da conferêneia vâo 
ser tratados assuntos étnicos, serviços sociais, sexuali- 
dade, terceira idade, violêneia contra a mulher, volun- 
tarismo, e muitos outros. 
Informaçôes e inscriçôes, por intermédio de Maria do 
Céu Oliveira e outros membros do Abrigo Centre: 
416 534-3434, ou pelo fax; 416 534-8026. 

Até p'râ semana. 
O tempo começa a arrefecer mas, na nossa comunidade, 
os acontecimentos sucedem-se e cada vez mais 
quentinhos. 

JMC 
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Executhio Açoriano maniém aposta numa 
poiftica de descentralizaçâa habitacional 

LEIRIA: O aviâo, que aterrou de emergência na auto- 
estrada prôximo de Leiria, é escoltado por veiculos 
da Brigada de 'Transito até um local onde nào obstrua 
as faixas de rodagem. 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

416-53S-1 133 

O investimento directo do 
Governo Regional dos Açores, 
no sector da Habitaçâo, ascen- 
deu a cerca de 90 milhôes de 
euros entre 1997 e 2003. 
A revelaçâo foi feita em Ponta 
Delgada pelo présidente do 
Governo Regional dos Açores 
na sessâo de abertura, a que 
presidiu, do Seminârio 
“Habitaçâo Social: reflexôes e 
perspectivas”, promovido pela 
Diocese de Angra e Ilhas dos 
Açores, no âmbito do 
“Projecto Viver”. 
Carlos César adiantou que, em igual 
periodo, o executive açoriano investiu 
cerca de 37,5 milhôes de euros no 
Programa de Erradicaçào de 
Barracas, permitindo o acesso de 
familias a 1.142 novas habitaçôes, 
designadamente nos concelhos de 
Ponta Delgada, Angra do Heroismo, 
Ribeira Grande, Lagoa, Vila Franca 
do Campo, Praia da Vitoria e Santa 
Cruz da Graciosa. 
Segundo referiu, o esforço dos VII e 
VIII Governos Regionais permitiu jâ, a 
mais de cinco mil familias, o exercicio 
do seu direito a uma habitaçâo 
condigna. Para o chefe do executive aço- 
riano hâ, no entanto, ainda muito por 
fazer nesta area. Para Garlos César, o 
problema do défice habitacional exige, 
pela sua dimensào, uma aeçào continua 
e persistente, bem como um elevado sen- 
tido de urgêneia. 
Mais do que dar um tecto, promover este 
sector é estabelecer o equilibrio indivi- 
dual e social em espaços que represen- 
tem uma nova oportunidade de inserçâo 
e um novo ponto de partida de partici- 
paçào na vida comunitâria, acrescentou. 
Todavia, na opiniào do présidente do 
Governo Regional, é precise que todos os 

agentes corn responsabilidade em matéria 
habitacional tenham preocupaçôes de 
reabilitaçâo dos chamados - na terminolo- 
gia da década de sessenta - “Bairros so- 
cials”, e na recuperaçào de centres 
urbanos. Advogou que a reabilitaçâo des- 
ses espaços, numa perspectiva multi-fun- 
cional, é nâo sô essencial â inserçâo social 
das familias que os habitam, como decisi- 
va para obviar a fenômenos de atraeçâo de 
nücleos corn prâticas marginals que depois 
de instalados sâo dificilmente removiveis. 
Carlos César assegurou, por outre lado, 
que vai continuar a apostar numa politica 
de descentralizaçâo, nomeadamente, na 
construçào e reabilitaçâo ^ em todas as 
freguesias dos Açores corn maiores carên- 
cias habitacionais, de modo a conter êxo- 

dos populacionais e a fixar, 
ou mesmo atrair, casais 
jovens, numa politica de reju- 
venescimento da ocupaçâo e 
do desenvolvimento rurais. 
Garantiu, também, que, no 
prôximo ano, o Governo 
Regional dos Açores irâ dar 
maior atençâo â recuperaçào 
de habitaçôes degradadas, 
através de mais apoios e 
facilidades no acesso a esses 
beneficios. O chefe do execu- 
tive açoriano pretende que 
cada habitaçâo seja um 
espaço que proteja a vida das 
pessoas e as estimule à plena 
integraçâo individual e 
colectiva. 
De acordo corn o présidente 
do Governo, o acesso a uma 
habitaçâo condigna, a cuida- 
dos de saüde, à educaçâo, â 
formaçâo e ao emprego é 
condiçâo essencial do pleno 
exercicio da cidadania e fun- 
damento estruturador de 

uma verdadeira sociedade democrâtica. 
Preconizou, ainda, que a habitaçâo consti- 
tui o ponto de partida de qualquer inter- 
vençâo que vise o combate à exclusâo e a 
promoçâo da qualidade de vida. 

Portas uuer nova 
Constituiçâo coin 
menos princi'pios 
socialistas 
É necessâria uma revisâo consti- 
tucional. Paulo Portas diz que a l 
actual Constituiçâo nâo serve | 
para abrir caminho para o | 
desenvolvimento do pais e isso | 
sô vai acontecer corn uma nova I 
Constituiçâo que abandone os | 
principios socialistas. | 
Desafios lançados por Paulo Portas j 
num discurso que nâo trouxe grandes 
novidades politicas além de querer | 
restringir o nûmero de imigrantes em | 
Portugal, Portas diz que a politica do 1 
mar é uma prioridade. 
Uma intervençâo mais virada para o 
pais do que para a oposiçâo. Foi Teimo 
Correia quem respondeu às criticas 
socialistas feitas a Portas. 
No final do discurso foi tempo de cantar 
parabéns ao aniversariante Paulo 
Portas, 

!iî MMmmÊM IDIë 

i isso mesmoi Todo o inventario do armazém esta 
pora na nossa loja. E tudo o que esta na loja esta 
agora reduzido a preços de 
Este saido de armazém na loja é 

0 maior saldodeste ano. 
GBD QfOQlMl 03H 

P 
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EUA querem obrigar canadianos 
a usar passaporte 
O governo de George W. Bush quer 
que todos os caxiadianos que via- 
jem até aos Estados Unidos da 
América utilizem o passaporte, 
complicando assim a facilidade de 
viajar de um pais para outro ape- 
nas com bilhete de identidade. O 
director do departamento de seg^- 
rança interna dos Estados Unidos 
ira discutir a proposta com o 
ministro adjunto do primeiro 

ministro, John Manley, quando se 
reunir com ele no proximo mês, 
segundo informaçâo das autori- 
dades americanas a que 
ptvirtual.com teve acesso. 
A reuniâo podera reaUzar-se a 3 de 
Outubro, em Toronto. 
O projecto de lei propôe que os 
passaportes emitidos no proximo ano sejam 
rapidamente analisados pelas autoridades 
fronteiriças dos EUA para confirmar a iden- 

tidade do viajante. Até ao momenta, as via- 
gens entre os EUA e o Canada, para 
compras on passeios, geram um orçamento 
superior a um biliao de dolares. No entanto, 
com os ataques terroristas de 11 de Setebro 
de 2001, os EUA aprovaram uma legislaçâo 
no congresso cujo objective passa por 
formar uma base de dados de todos os 
turistas, estudantes e passageiros com mis- 
sôes comerciais que entrem nos Estados 
Unidos. 

O Congresso dos Estados Unidos também 
pediu que os visitantes estrageiros que 
cheguem aos Estados Unidos por via aérea 
e/ou maritima sejam verificados por um 
novo sistema que verifica as suas identi- 
dades através das impressoes digitais ou 
novas tecnologias, como é o caso da foto 
digital em vigor a partir de 2005. 
O Canada pediu isençâo à nova legislaçâo, 
mas o governo de Bush recusou dar aos 
canadianos tal privilégio. 

McGuinty 
quer politica 
de uniâe 

I Dalton McGuinty disse que | 
caso seja eleito, um governo | 
liberal colocaria um ponto 1 
final à politica “divisio- | 
nista” que sempre marcou o | 
governo conservador na | 
provincia do Ontario, pro- | 
metendo melhorar as | 
relaçôes entre o governo fe- | 
deral e as municipalidades. | 

I 
As relaçôes entre os governos | 
federal e provincial têm vindo a | 

agravar-se, sobretudo recente- j 
mente em que o governo de | 

I Otava e do Ontario iniciaram | Iuma luta sobre compensaçào I 
para o surto da pneumonia atipi- | 
ca e do apagào de Agosto. | 

Quando Mike Harris era I 
I primeiro ministro, os dois gover- | Inos estiveram constantemente î. 

em conflito, sobretudo em I 
questôes sobre fundos para a I 
saùde. Quando Ernie Eves | 
substituiu Harris, o ano passade, | 
prometeu melhorar a situaçào. j 
Porém, McGuinty disse que a | 

I situaçào continua inalterâvel. | 

c: 

Todo o material 
necessario para 

fazer o seu 
vinho 

Marca Royal 
Branro/Tinto $18.95 o balde 

Mosto Royal - Alicante $22.95 
Mosto R(^ral - Carignane $22.95 
Mosto Rr^ral - Grenache $22.95 
Mosto Ro^ - Muscat $22.95 

\^Mosto Royal - Palomino $22.95^ 

ftf: UVi:.h\ 0f~' 

Lista de 
□istribuidores 

Misdssauga 
Costa Produce 905 272 7122 

Btampton 
Viveiros Supermarket 90.') l.')!.5(il'> 

OakviQe 
Fontes Supermarket 905 H l.'> 7991 

Cambridge 
Bairros Supermarket .11') f)2l h'I'il) 
Elgin Supermarket 519 ii'2l t.l Ki 
Mini Market 519 (>22 1280 

Kitchener 
Micaelense Supermarket 519 7l.-i 2.i'i9 

London 
European Groceries 51') I.J8 7(i!)d 
Atlantic Sea Fish Market 51!) ■i')2 7511 

Strathroy 
Family Bakery 519 2 lu l'i.-i'i 
Eui-opean Bakery 519 122 222t. 

Chatham 
Paulino Bakery 
Eolo's Variety 

Bradford 
Mar Alta Supermarket 

Kingston 
Medeiros Import 

519 )5H 1770 
519.151-270(1 

905 775 010K 

583 .Mil.-d.St. 
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Morreu Vi'tor 11311133 
Nao conseguiu fazer a sua ultima defesa. 
Vitor Damas, um dos maiores simbolos do 
Sporting, morreu na madrugada de domin- 
go, com 55 anos. Para sempre ficara na 
memoria dos amantes do futebol nacional. 
Na baliza era um verdadeiro Leao. Tinha 
uma imagem que poucos jogadores con- 
seguiram ultrapassar. Quern nao se lembra 
dele na baliza leonina, cheio de elegância, 
com o cabelo puxado para tras com gel. 
Vitor Damas era inconfundivel, um guar- 
da-redes que ninguém ira esquecer. 
Defendia o possivel e impossivel, a ele o 
Sporting deve grande parte da sua historia. 
O Eusébio do Sporting, como uma vez o 
chamaram, conquistou dois titulos 
nacionais, vencendo igualmente très Taças 
de Portugal. 
Vitor Manuel Afonso Damas de Oliveira, 
nasceu a 08 de Outubro de 1947, em 
Lisboa, deixou também a sua marca nas 
selecçôes nacionais, somando 29 interna- 
cionalizaçôes na equipa A, duas nas 
esperanças e 10 nos juniores. 
Com mais de mil jogos na sua conta pes- 
soal, Vitor Damas retirou-se do futebol 22 
dias depois de ter completado 41 anos, ter- 
minando uma longa carreira que se iniciou 

Papa 
debilitado 
termina visita 
à Esiovanuia 

o Papa Joào Paulo 11 encerrou a sua 

visita à Eslovâquia com uma missa 
solene. Durante a eucaristia, o Papa 
beatificou duas figuras berôicas da 
Igreja Catblica local vitimas de 
perseguiçôes comunistas. 
Mais de 200 mil crentes reuniram-se 
no âtrio da Basilica de Petrzalka para 
assistir à missa do Papa que durou 

cerca de très boras. 
O Santo Padre tornoubeatos um Bispo 
e uma Freira, ambos figuras berôicas 

vitimas de perseguiçôes comunistas. 
Joâo Paulo II aparentou estar muito 
cansado devido à doença de Parkinson 
que Ibe foi diagnosticada. 
O Papa chegou quinta-feira à 
Eslovâquia e regressou jâ ao Vaticano. 

aos 13 anos no seu clube do coraçâo, o 
Sporting. 
Depois de ter representado o Sporting 
durante 14 anos e em desacordo com os 
responsaveis leoninos, Vitor Damas 
decidiu abandonar Alvalade em 1975, 
rumando aos espanbois do Racing de 
Santander, quando se pensava que iria assi- 
nar pelo FC Porto. 
Vitor Damas manteve-se em Espanba entre 
1976 e 1980, cbegando mesmo a actuar no 
segundo escalao do pais vizinbo depois do 
Racing de Santander ter sido despromovi- 
do na temporada de 1978/79. 
Terminada a aventura espanbola, Vitor 

Damas regressou a Portugal para assinar 
contrato com o Vitoria de Guimaràes, pas- 
sando ainda pelo Portimonense antes de 
voltar ao Sporting, o que aconteceu na 
temporada de 1984/85. 
Entre os 721 jogos de "leào" ao peito, corn 
600 golos sofridos, Damas, que vê o seu pal- 
marès abrilbantado pela participaçâo no 
mundial do México (1986), participou em 
seis encontros da Taça dos Campeôes, 16 
da Taça das Taças e 30 da Taça UEFA. 
Sô bâ pouco tempo, na despedida do 
Estâdio de Alvalade, o Sporting resolveu 
bomenagear um dos seus mais queridos 
filbos, que sempre sofreu corn a indiferença 

corn que 
trataram. 

alguns antigos dirigentes 

ELEIÇÔES PROVINCIAIS DO ONTÂRIO 
QUiniTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO 

REQUISITOS DE VOTO 
No dia das eleiçôes deverâ ser; 

• Maior de 18 anos 
• cidadào Canadiano e 
• residir no Ontario 

Pessoas que tenham deixado de 
viver no Ontario durante dois 
anos anteriores ao dia da eleiçào 
poderào ter o direito de votai 
sob certas condiçôes. Contacte- 
nos para mais informaçôes 

O cartâo de 
Notif icaçâo de 
Registo, é parecido 
corn este*, 
teve-o consigo 
quando for votar. 

CARTÂO DE niOTIFICAÇÂO DE REGISTO 

Se esta qualificado a votar e ainda nâo recebeu o seu cartâo de 
Notificaçâo de Registo até ao dia 20 de Setembro, o seu nome 
poderâ nâo constar do Caderno de Eleitores. 

Antes do dia das eleiçôes - poderâ inscrever o seu nome no 
Caderno de Eleitores, requisitando até às 20:00 boras de 
Quarta-feira, 1 de Outubro, um Certificado para Votar. 

No dia das eleiçôes - poderâ registar-se e votar se completar 
um formulârio e apresentar documentos de identificaçâo 
vâlidos. 

Contacte o seu “Electoral District Returning Office” para mais 
informaçôes. 

PARA MAIS iniFORMAÇÔES 
No caso de requerer informaçâo especifîca do seu distrito eleitoral, por favor contacte o seu 

“Returning Office” entre as 10:00 e as 20:00 horas, de Segunda a Sàbado. 

Para encontrar informaçâo sobre contactos: 

• Visite o nosso Web site, onde pode obter a lista corn moradas e numéros de telefone 
de todos os “Returning Offices”, que estâo por ordem de Distrito Eleitoral ou, 

• ligue para as Informaçôes e peça “Elections Ontario” seguido do nome do seu 
Distrito Eleitoral. 

Se nâo souber o nome do seu Distrito Eleitoral contacte-nos. 

Ligue para: 
1.888.0NT.VOTE 
(1.888.668.8683) 

TTY: 1.888.292.2312 
(para surdos ou corn dificuidades auditivas) 

Correïo eletrônico: 
info@electionsontario.on.ca 

Visite o nosso Web site 
www.electionsontario.on.ca 

Se tiver amigos ou familiares que tenham dificuldade em 1er, por favor mantenha-os informados sobre o conteùdo deste anùncio. 

MANTENDO-O INFORMADO 
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A ESCOLA, O SISTEMA E OS NOSSOS ANSOOS 

Depois de ter apresentado a 
primeira parte do g^ia do 
ministério da educaçâo, destinado 
aos pais como meio de facilitar a 
tarefa de ensinar e/ou motivar na 
leitura. Esta semana, debruçar- 
nos-emos nas sugestôes apresen- 
tadas pelo guia para que a leitura 
se torne numa tarefa fâcil e 
intéressante para as crianças e 
para os pais. 
Primeira sugestâo: Fale coin o seu filho 
A comunicaçào oral é a base para a leitura. 
Ouvir e falar sâo a introduçào da criança 
para a lingua. 
Falar e cantar ensina à criança os sons de 
uma lingua, tornado o processo de apren- 
der a 1er mais fâcil. 
Algumas das coisas que os pais poderâo 
fazer para que os filhos comecem a 
conhecer novas palavras e eventualmente 
uma lingua sâo: Conte histôrias da sua 
familia, dos avôs dos seus filhos e outros 
familiares; 
Diga aos seus filhos o que faz no seu dia-a- 
dia e no que pensa; Faça muitas perguntas 
aos seus filhos e tente ajudâ-los a encontrar 

a resposta; Dê-lhes coragem para que lhe 
contem o que eles pensam e sentem; Peça- 
Ihes para lhe contar como passaram o dia 
e o que fizeram: jogos, actividades... 
Seja paciente! Dê tempo aos seus filhos 
para encontrarem a palavra que querem 
usar; Cante, sobretudo cançôes 
relacinadas corn as letras do alfabeto, 
recite versos simples e peça-lhes para repe- 
tirem consigo... 
Segunda sugestâo: Faça da leitura uma 
actividade divertida 
Ler em voz alta pode-se tornar numa 
actividade muito divertida, nâo apenas 
para os pais, mas para todos os membros 
da familia. 
Use diferentes tons de voz para cada per- 
sonagem da histôria que esta a 1er. Utilize 
o nome dos seus filhos, em vez do nome do 
personagem do livro. Se tiver disponibili- 
dade, construa fantoches e utilize-os para 
ilustrar a histôria. 
Leia a histôria preferida dos seus filhos as 
vezes que eles queiram, mesmo que seja 
todos os dias, e escolha livros e autores do 
agrado dos seus filhos. (Nâo précisa com- 
prar livros se nâo tiver meios financeiros 

para o fazer. Visite a biblioteca 
corn os seus filhos, escolha os 
livros que gostarem e traga-os 
para casa pelo tempo que é 
concedido). Leia histôrias corn 
repetiçôes e peça aos seus fil- 
hos para lerem consigo. 
Conforme for lendo, aponte as 
palavras corn o dedo. Esta 
prâtica ajuda a criança a fazer 
ligaçôes entre as palavras que 
ouve quando estâo a ser lidas e as palavras 
que estâo escritas na pâgina. Leia todo o 
tipo de material : histôrias, poemas, livros 
informativos, revistas, artigos de jornais... 
Quando a criança faz anos, ou no natal, 
deve pedir aos familiares que costumam 
dar prendas, para oferecerem livros à cri- 
ança, assim como os pais devem ter os 
livros como a prenda fundamental a ofere- 
cer a uma criança. Se tiver meios, peça a 
subscriçào de uma revista infantil em 
nome dos seus filhos. Todas as crianças 
adoram receber correspondência. 
Terceira sugestâo: Ler todos os dias. As 
crianças adoram as rotinas e 1er é algo que 
os pais e os filhos podem fazer juntos todos 
os dias. (Nâo précisa passar horas a 1er. Por 
vezes, basta 1er durante um quarto de hora 
ou meia hora para que a criança fica feliz). 
No entanto, ao dedicar algum tempo para 
1er corn os seus filhos, estarâ a mostrar-lhes 
que a leitura é divertida e importante para 
todo o ser humano. Tente 1er corn o seu 
filho sempre que possivel. Acredite que é a 
melhor coisa que pode fazer para os seus 
filhos para que possa aprender na escola. 
Por outro lado, o tempo que passa a 1er 
corn os seus filhos permite-lhe criar um 
bom relacionamento corn eles. Nâo se 
preocupe se a leitura é feita em português 
e se a escola é em inglês: eventualmente, a 
criança habitua-se às duas linguas e sô lhe 
serâ bénéfice ter conhecimento de mais de 
uma lingua. 
Comece a 1er para e corn o seu filho quan- 
do ainda é quase bébé; Reserve algum 
tempo do seu dia para 1er e dar toda a 
atençâo ao seu filho; Escolha um sitio con- 
fortâvel para 1er, onde possa estar prôximo 
do seu filho. Faça corn que seja o “lugar de 
leitura”. Se tiver oportunidade, construa 
um armârio onde coloca os livros do seu 
filho; Escolha uma variedade de livros; 
Leve em atençâo a idade e os interesses do 
seu filho para que saiba o tempo que deve 
passar a 1er. Para as crianças mais novas, 
nâo deverâ passar mais de dez minutos a 
1er, enquanto para as crianças na idade 
escolar, poderâ dedicar cerca de trinta 
minutos por dia à leitura. Deve 1er lenta- 
mente para que o seu filho consiga 
construir na mente uma imagem do que 
estâ a acontecer na histôria. Faça sempre 
um comentârio positivo às ideias e partici- 
paçào dos seus filhos; Quando for de 
férias corn os seus filhos, leve livros ou 
revistas para que pi.issam 1er juntos à noite; 
Continue a 1er para e corn os seus filhos, 
mesmo depois destes terem aprendido a 

1er. Ao 1er histôrias que inter- 
essam aos seus filhos e que 
sâo um pouco superiores ao 
nivel deles, contribui para 
que mantenham a mente 
sempre em funçào e fiquem 
mais aptos a melhor aprender 
na escola. 
Quarta sugestâo: dê o exem- 
plo como pai, lembre-se que o 
modelo mais importante na 

vida do seu filho. Se o seu filho o vê a 1er, 
especialmente porque gosta ou porque 
quer estar informado, irâ compreender 
que a leitura é uma actividade importante 
para todo o ser humano. Por outro lado, 
também pode dedicar-se a actividades 
diârias com o seu filho. Aqui estâo algu- 
mas ideias: 
Leia receitas, rôtulos em embalagens ali- 
mentares, horârios, mapas, instruçôes e 
panfletos; Leia sinais de côdigo da estrada, 
em estabelecimentos comerciais ou restau- 
rantes; Consulte livros de culinâria, ma- 
nuais, listas telefônicas, enciclopédias e 
dicionârios; Para a semana, continuare- 
mos a apresentar as sugestôes apresen- 
tadas no guia. Estas sâo as primeiras qua- 
tro de dez sugestôes consideradas essenci- 
ais. Por agora, nâo esqueça: como pai, 
quanto mais gostar de 1er, mais os seus 
filhos vâo gostar de 1er. 

PASQUALiNO 
MENSWEAR 

Unta estaiçao termiaa, uma outra «omeça. 
Pasqualino, orgulhosamente, tqnesenta a nova 
edeeçAo de Outono de 
Hugo Boss 
PalZderi 
Cinque 
e tapatos itaiiano» de jeumton St Mutpbx 

■ ^ '4' 

^ ♦ 

34 CLINTON $T. me$mo a sul da 

College - TELS 416.533.3923 

E-MAILS E8ANK@eAsq0AUNO.CA 

Pasqualino - mais do que uma loja de artigos para honi^p 

Professores sem 
aulas custam 250 
milhôes de euros 
ao Miuistérïo da 
Educaçâo 

I Os professores sem componentes lecti- 
I vas, seja em horârios- zero, destacamen- ||| tos ou requisiçôes, custam anualmente 

250 milhôes de euros ao Ministério da 
Educaçâo, revelou o titular da pasta. 
David Justino, que disse estar a ser feita 
uma reduçâo nos horârios-zero para pôr 
termo a essa situaçào, o que justifica 
algum desemprego entre os docentes, 
definiu como metas baixar o insucesso 
escolar e aumentar o nivel de desem- 
penho, corn especial incidência na 
reduçâo da taxa de abandono. 
"Em dez anos reduzimos de 12,5% para 
2,7% a taxa de abandono (na escolari- 
dade obrigatôria). A meta que propus 
para 2010 é atingir 1%. No Secundârio, 
onde temos uma taxa de abandono de 
45%, quero atingir os 25%", acentuou. 
O ministro da Educaçâo reconheceu 
que os manuals escolares sâo caros, afir- 
mando estar a negociar corn as editoras 
as reduçôes dos custos de promoçào de 
modo a poder baixar os preços, e disse 

I ser seu objectivo conseguir uma gestâo 
I profissional das escolas, mas corn recur- 
I so aos professores. 

“iUudar as Crianças a 1er” 
Guia para os pais 
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Ana Bailâo inaugurou o seu 
escritôrio de campanha 
A jovem mas experiente Ana Bailâo, candidata a Vereadora pela Bairro da 
Davenport-Ward IB, inaugurou o seu escritôrio de campanha no passade 
sàbado, dia 13, no 1060 Bloor St^ West, em Toronto. 

Por muito boa vontade que 
tivéssemos, era quase impos- 

sivel estar no alindado 
escritôrio, devido à enchente 
de amigos que quiseram estar 

présentes na cerimônia inau- 
gurativa. 

Suàmos para conseguir tirar 
umas fotografias e apreciar as 
làgrimas de emoçâo e alegria 

de Ana Bailâo, ao ser contem- 
plada corn ramos de flores, 

aplausos e uma actuaçâo em 
grande da sua Luso-Can Tuna. 
O ambiente positive à volta de 

Ana Bailâo augura grandes 

perspectivas futuras. 
Parabéns, Ana. 

Nâo hesites, segue em frente sem 
vacilaçôes mesmo que os tradicionais 
"velhos do Restelo" e os "amigos da 
Onça" andem por perto a espernear. 
Mario Silva, "patrâo" e amigo de Ana 
Bailâo esteve no momento solene e sem- 
pre a seu lado. Dos politicos locais, e 
enquanto estivémos na sala, vimos 
Fâtima Pinheiro, Nellie Pedro, Tony 
Ruprecht e César Palacio. 
A responsâvel da campanha é a simpâti- 

Màrio Silva aprecia o discurso de Ana Bailâo 

ca Anne Brumonte, coadjuvada pelo 
Marc Campbell. Sâo co-chairs de Ana 
Bailâo, Mario Silva e Cristina Marques. 
De salientar os mais de ,50 voluntârios 
conseguidos no prôprio dia da abertura 
do escritôrio. 
Voluntârios e amigos que queiarm dar a 
sua colaboraçâo a Ana Bailâo, con- 
tactem pelo telefone; 416 535-6069, ou 
E-mail: anabailao@bailao.ca, ou: 
www.bailao.ca 

SiANU<iSl>S.i Casa impecàvel, despegada de um lado 
tcm sido tratada corn muito carinho 
Cozinha espaçosa em carvalho c in h i< k 
spiash', balcâo e châo em cerâmii a i i.m 
Sâida para o terraço. 3 quartos de i ama Jt 
casas de banho modernas, tijolo nm.i 
mâqiuna de aquecimento e ar coudiumia- 
do de um ano, sistema de alarme, e 
gajragem para 2 carros. Contacte im pai i 
mais detalhes ou faça uma visita! 

i ,J1datta s^onçatoas 
^ Sales Representative 

I HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 
& 1245 DUPONT ST, STE. 35B 
% TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

i LNHADIRECTA:647~271~7234 
I EsGnT(lno:416-535-8000* fut-416-539-9223 
I EMAi:iiiagoncalwes@irebneicom 

i.ng]BüünüiinnniBiigiB] Iîü 
Fabricante de Enchidos 
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Governo criou condiçôes 
para privados apostarem 
no turismo 
O secretario regional da 

Economia, Duarte Ponte, elog^a a 

capacidade da iniciativa privada 
açoriana de aproveitar os estimu- 

los criados pelo Governo Regional 

para apostar em areas diversifî- 

cadas de actividade que con- 

tribuem decisivamente para o 

desenvolvimento do turismo nos 
Açores. 

Duarte Ponte falava no Porto de Velas, ilha 
de Sào Jorge, na cerimonia de inaugu- 
raçào do novo navio rapido de transporte 
de passageiros da Transmaçor, “Expresso 
das Ilhas”, um investimento que recebeu o 
apoio do Governo Regional. Luisa César, 
mulher do présidente do Governo, foi 
madrinha da embarcaçào, a convite da 
gerência da empresa. 
Segundo disse o governante, a empresa 
proprietaria da Transmaçor é um exem- 
plo dessa empatia produtiva gerada na 
aliança entre a estratégia e apoio deli- 
neados pelo Governo para o sector, que 
geram confiança, e a capacidade 
empreendedora privada. 
Duarte Ponte frisou, também, que o 
sector dos transportes é vital para o 

uma estratégia global de cobertura de 
todas as ilhas corn transportes maritimos 
de passageiros, “corn tal sucesso que se, 
por exemplo, os navios da Açorline 
param uma semana no Verào, todo o sis- 
tema de movimento turistico inter-ilhas 
fica desorganizado”. 
Duarte Ponte aludiu, ainda, à posiçâo 
estratégica de Sâo Jorge como vértice de 
dois triângulos insulares, um em conjunto 
corn o Pico e o Faial, perfeitamente 
delineado e em aproveitamento pleno, e 
outro passando pela Graciosa e pela 
Terceira, a consolidât, e em beneficio do 
quai o Governo apostou na ampliaçào do 
Porto da Calheta. 

desenvolvimento 
global de qualquer 
pais ou regiào e, de 
modo especial, para 
o turismo. Por isso, 
disse, o VII 
Governo Regional 
adoptou, desde a 
sua posse, uma 
estratégia de melho- 
ria da oferta e de 
reduçào das tarifas, 
politica que conti- 
nua a ser seguida, “corn o êxito que se 
reconhece”. 
Como exemplos, o secretârio regional 
referiu a baixa nas tarifas dos transportes 
aéreos, “que faz corn que hoje os preços 
sejam inferiores aos de hâ dez anos 
atrâs”, e a reestruturaçâo dos transportes 
maritimos “a très niveis”, dos quais o 
primeiro é a harmonizaçâo, em baixa, 
dos custos portuârios. 
Em segundo lugar, disse, “criâmos sis- 
temas de incentivos para as empresas de 
transporte maritimo poderem reequipar- 
se, ficando, assim, mais dinâmicas e 
competitivas”. 
Finalmente, acrescentou, foi desenhada 

Militares anunciam Governo de 
transiçâo 
Os militares que, este sâbado, 

encetaram um golpe de Estado na 

Guiné-Bissau anunciaram a 

criaçâo de um Governo de tran- 

siçâo, até à reaUzaçâo de eleiçôes 

gérais no pais. De acordo corn o 

auto-proclamado Comité Militar 

para a Reposiçâo da Ordem 

Constitucional e Democrâtica 

essas eleiçôes deverâo ser 

realizadas «logo que as condiçôes 

estejam reunidas». 

Num comunicado lido na radio nacional 
da Guiné-Bissau, pelo tenente-coronel José 
Zamora Induta, o Comité garante que esse 
Governo sera integrado por «todas as sen- 
sibilidades» do pais. Garante ainda o 
Comité que o Governo de transiçâo inte- 
grarâ os partidos politicos que tinham 
assento no Parlamento, dissolvido em 

Novembro de 2002, pelo deposto prési- 
dente, Kumba lalâ. 
As novas autoridades do pais voltaram a 
justificar, agora na radio nacional do pais, 
os motivos que estiveram por detrâs do 
golpe de Estado. Foram ainda feitas fortes 
criticas à actuaçâo de Kumba lalâ, a quem 
responsabilizam pelo «estado caôtico e de 
completo e constante desmando institu- 
cional» na Guiné-Bissau. 

Matar 
Arafat é 
uma opçâo 
para Israel 
Em entrevista a uma radio, Ehud 

Olmert, Vice primeiro-ministro 

israelita, afirmou matar Yasser Ara&t 

é uma opçâo a considerar. «Tentamos 

eliminar todos os Uderes terroristas e 

Arafat é um deles», justifîcou Ehud 

Olmert. 

Mais uma acha para a fogueira do conflito no 
Médio Oriente. Israel que estâ a ser fortemente 
condenada a nivel intemacional por causa da 
decisào de expulsar o Présidente da 
Autoridade palestiniana de Ramallah por con- 
siderâ-lo um entrave â paz. 
A reacçâo palestiniana nâo se fez espe-rar e um 
ministro clisse à CNN que o governo israelita 
tem um comportamento de 
«gangster». 
Colin Powell avisou que os Estados Unidos nâo 
concordam corn a expulsâo de Arafat e muito 
menos corn o seu exterminio. 
Entretanto pelo terceiro dia consecutivo, 
uma multidâo de palestinianos voltou a 
demonstrar o apoio a Arafat concentran- 
do-se junto ao quartel em Ramallah onde 
permanece o lider palestiniano. 

Aulas de 
Inglês 
gràtis 
Se prétende aprender inglês, gratuita- 
mente, pode e deve contactar a 
CTEM , nas seguintes locahdades; 
Bayview e 401; Wilson e Jane; Bloor e 
Ossington e, ainda, na Eglinton e 
Dom Mills. 
Pode informar-se e inscrever-se, con- 
tactando pelo telefone: 416 6.53-7457. 
Falam prartuguês 

Ervanaria Açores 
^ 529 Rogers Road (S 
I Produtos Naturals e Espirituais ® 
Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 

familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os seus nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4n6-G58-43S3 
Leitura 

de Cartas 

DUNDAS'^ 
Travel & Tours 

U-J-J JJUJJJLlUf,/ JDJü JJiJt 

Toront;o. ON MB J iYB 

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

C-mail; dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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SAIJDE EM SUA CASA 

FiGADO DOENTE SEM SER PEIO AlCOOl 
Para além do alcool, 
outros tôxicos podem 
causar hepatite, embora 
isso aconteça com muito 
menos frequência. 
Alguns sâo tôxicos ocupa- 
cionais como alguns sol- 
ventes de tintas; outros 
sâo medicamentos. O 
acetaminofeno ou 
paracetamol, conhecido 
vulgarmente por Tylenol, 
é usado com frequência 
para dores e febres, mas,, se for 
tornado em doses muito altas, o 
que acontece por vezes em tentati- 
vas de suicidio, pode causar uma 
hepatite fulminante, muitas vezes 
mortal. O veneno de alguns 
cog^melos pode causar também 

I uma destruiçâo massiva e fulmi- 
nante do figado. 
Algumas bactérias e parasitas podem 
causar infecçôes no figado, geralmente na 
forma de abcessos; contudo as doenças 
infecciosas mais comuns sâo as hepatites 
causadas por virus. A hepatite A é a mais 
frequente, sobretudo nas partes menos 
desenvolvidas do globo. O virus causador 
da infecçào é adquirido por contàgio corn 
âguas, fezes, ou alimentes contaminados. 
A infecçào pode nào causar sintomas, mas 
muitas vezes origina dores abdominais, 
nausea, vômitos, fraqueza, ou prostraçào, 
que podem durar varias semanas. A 
doença pode ser muito grave em casos 
raros, cerca de um em mil. Nos paises 
desenvolvidos da Europa e América do 
Norte, onde a hepatite A é rara, o controlo 
da propagaçâo de casos ocasionais faz-se 
pela higiene dos alimentos, incluindo a fer- 
vura e esterilizaçào de pratos e utensilios. 
As pessoas que pretendem deslocar-se 
destes paises para zonas onde a infecçào é 
mais frequente devem prevenir-se corn a 
vacina contra a doença. 
A hepatite B é mais perigosa do que a 
hepatite A e pode ser causada por conta- 
minaçào oral, beijos, âguas, ou por ali- 
mentos, mas, na maioria das vezes, é 
adquirida por contacto corn sangue conta- 
minado, ou por relaçôes sexuais desprote- 
gidas. A infecçào pode nào dar sintomas 
ou ser uma doença ligeira, mas alguns 
casos sào severos, e, em casos raros, pode 
ser fulminante e mortal. Algumas pessoas, 
por nào formarem anticorpos contra o 
virus da doença, transportam o virus no 
sangue durante toda a vida, sem terem 
quaisquer sintomas; outras têm uma 
doença crônica, activa e prolongada. As 
pessoas corn o virus no sangue, embora 
aparentemente sadias, podem, através de 
relaçôes intimas, infectar outras pessoas e 
causar nelas uma doença severa ou mortal. 
Existe uma vacina efectiva contra o virus 
HB que deve ser administrada a todas as 
pessoas em risco, e a todos os adolescentes 
antes da maturidade sexual. 
A hepatite C é adquirida através de pica- 
das, cortes, ou por sangue contaminado, e, 
por isso, é mais frequente em toxicode- 
pendentes e pessoas corn tatuagens, ou 
que receberam transfusôes. O uso da 

mesma lamina de barbear 
pode contagiar; mas as 
relaçôes sexuais parecem 
ter pouca influência na 
propagaçâo desta doença. 
Embora os sintomas 
sejam inicialmente mini- 
mos ou nenhuns, mais de 
cinquenta por cento dos 
infectados vào ter, muitos 
anos mais tarde, uma 
doença progressiva que 
acaba em cirrose. 

Embora o alcool possa agravar qualquer 

doença do figado, nem todas as cirroses 
sào causadas pelo alcool. Podem vir tam- 
bém de infecçôes, intoxicaçôes, ou drogas. 
A cirrose biliar é uma doença de origem 
auto-imunolôgica que ataca s6 mulheres, e 
hâ inocentes que morrem de cirrose na 
infâneia sem nunca terem ingerido alcool. 
Em qualquer tipo de cirrose, no estado 
avançado da doença, a transplantaçâo 
dum figado de cadaver é a ünica salvaçào 
possivel, mas na lista de espera para trans- 
plante de figado os doentes corn cirrose 
causada pelo alcool estào sempre em ulti- 
mo lugar, pois muitos deles iriam voltar a 

beber e destruir o transplante, que é, no 
tempo présente, uma rara preciosidade. O 
novo figado da sua salvaçào, se fosse 
destruido novamente pelo alcool, séria 
pior do que um desperdicio mortal: pode- 
ria ter salvado outra pessoa que nào teve, 
pelo abuso de bebidas alcoôlicas, a causa 
da infelicidade. 

(Trecho extraido do livro SAÛDE 
NO CICLO DA VIDA, da autoria 
do Dr. César Cordeiro, publicado 
recentemente.) 

ELEIÇÔES PROVINCIAIS DO ONTARIO 
VOCÊ PODE VOTAR ANTES DO 

DIA 2 DE OUTUBRO 

Seestâqualificado para exercer o seu direito 
de vote, e o seu nome consta no Caderno de 
Eleitoræ, poderâ votar antes do dia das 
elQçôes em qualquer das urnas de voto 
antecipado (advance poils) do seu distrito 
eleitorai. Os boietins de voto antecipado 
serâo contados no mesmo dia das eleçôes. 

Se ainda nào recebeu o seu Cartâo de 
Notificaçâo de Registo, e qui ser votar 
antecipadamente, poderâ requerer de um 
Certificado para Votar num Returning 
Office ou no local das urnas de voto 
antecipado, quando for votar. 

LOCAIS PODE EXERCER O VOTO ANTECIPADO 

X No seu Returning Office 
De Sâbado, 20 de Setembro 

até Sexta-Feira, 26 de Setembro 
(exciuindo o Domingo) 
das 10:00 h. às 20:00 h. 

No Advance Poils da sua area 
Quarta-Feira, 24 de Setembro 
Quinta-Feira, 25 de Setembro 
Sexta-Feira, 26 de Setembro 

das 10:00 h. às 20:00 h. 

PODE ENCONTRAROSLOCAISDASURNASDE VOTO ANTECIPADO NO SEU DISTRITO ELEITORAL 

• no seu Cartâo de Notificaçâo de Registo 

• no nosso web site 

Ou entre em contacto connosco para mais informaçôes 

Ligue para: 
1.888.0NT.VOTE 
(1.888.668.8683) 

TTY; 1.888.292.2312 
(para surdos ou corn dificuldades auditivas) 

Correio eletrônico: 
info@eiectionsontario.on.ca 

Visite o nosso Web site 
www.eiectionsontario.on.ca 

m f 
Published on behalf of electoral district Returning Officers 
by John L. Hollins, Chief Election Officer 

Se tiver amigos ou fam il lares que ten ham dificuldade em 1er, 
por favor mantenha-osinformadossobre o conteüdo deste anuncio 

MANTENDO-O IN FORM ADO (G 
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TIFf: cineastas brasileiros 
causam frisson em Toronto 
Para celebrar o destaque especial dado ao Brasil na ediçâo 2003 do Festival de Cinema de Toronto (unico 
pais a ser escolhido duas vezes para representar o Cinema Novo na historia do Festival) o Consulado Geral do 
Brasil ofereceu, na ultima quarta-foira, urn coquetel no restaurante Cain. 0 Consul do Brasil em Toronto, 
Eduardo Seixas, e a Conselheira Elda Alvarez foram os anfitriOes da concorrida noite, que contou com a 
presença do Diretor Geral do TIFF (Toronto International Film Festival), Piers Handling. 

Por: Denise Guimaraes 
Fotos: M. T. Oliveira 

Os diretores Caca Diegues, José Padilha, 
Renato Falcao, José Henrique Fonseca e as 
produtoras Lucy Barreto e Paula Barreto 
foram unanimes - a participaçâo dos 
filmes brasileiros foi um sucesso e, além de 
terem lotado as salas de exibiçâo, recebe- 
ram excelentes criticas. Parte desta fantâs- 
tica repercussào se deve ao trabalho 
impecavel do publicista Bruno Conde, 
especialmente contratado pelos organi- 
zadores do TIFF para fazer a divulgaçào 
da participaçâo do Brasil junto à midia. 
Os jornalistas, cinéfilos, müsicos e 
empresârios que prestigiaram o evento 
tiveram uma autêntica noite brasileira 
corn direito a caipirinha, muqueca capixa- 
ba, deliciosos quindins, boa müsica e um 
excelente atendimento. 

Denise Guimaràes, Consul do Brasil Eduardo Seixas e Conselheira Elda Alvarez Lucy Barreto, José Padilha, Renato Falcào, Cacà Diegues e José Henrique Fonseca 

Bruno Conde, Diana Sanchez (Programming Director) e Cacé Diegues 

r VEJA 
AMANHÀNO 
FALA BRASIL 
ÜMAENTRE- 

VISTA 
EXCXUSIVA 

COM O 
CINEASTA 

CACÂ 
DIEGUES ÀS 

20HNA 
FPTV J 

TIFf oferece jantar 
para a mi'dia 
o Departamento de 
Comunicaçâo do 
TIFF reuniu os jor- 
nalistas e fotôgrafos 
estrangeiros que vier- 
am cobrir o renoma- 
do festival corn os 
profissionais que 
vivem em Toronto e 
que também traba- 
Iharam arduamente 
na cobertura de um 
dos eventos mais 
importantes do 
verâo canadense. 
Um delicioso jantar de confraternizaçâo Conde se fez de mestre de cerimônias e 

serviu para dar uma trégua para quem esta deixou todos à vontade. Os jornalistas 
sempre em cima da noticia. E como nào Clâudio Uchôa e o fotôgrafo Cadu Pilloto, 
poderia deixar de ser o simpâtico Bruno ambos da revista CARAS, ficaram impres- 

sionados corn a orga- 
nizaçâo do TIFF e 
adoraram Toronto e 
pretendem voltar em 
breve! E na prôxima 
ediçâo do festival 
esperamos que o 
Brasil consiga unir 
geraçôes tâo distintas 
da histôria do cinema 
brasileiro, como os 
ilustres Cacâ Diegues 
e Hector Babenco e 
Renato Falcâo e José 

Fotografos Cadu Pilotto e Clâudio Uchôa (Revista CARAS) PadiUia. 
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Vamos ganhar o novo cicio que se 
inicia em 2005 
A Maxleira, a partir de 2005, fatal- 
mente viverâ a abertura de uni 
novo cicio, concluidas que estarâo 
praticamente as infraestruturas 
mciis decisivas. 
Tenhamos présente que a ultrape- 
rifericidade continuarâ a afectar, 
sempre, a nossa economia, pela 
impossibilidade de realizaçâo de 
economias de escala (pequena 
dimensâo do territôrio), pela va- 
riedade limitadissima de recursos 
materials, pela orografla, pela 
obvia tendência da nossa dimen- 
sâo para organizaçôes monopolis- 
tas e/ou oligopolistas, e pela 
grande dependência de dois 
sectores de actividade como o 
turismo e a construçâo civil. 
Assim, e porque determinei elaboraçâo 
de um proximo Programa de Governo, o 
novo cicio, no campo econômico, terâ de 
considerar os aspectos que se seguem. 
Sera de desenvolver uma estratégia abso- 
lutamente de diversificaçâo, a quai, para 
ter sucesso, deve estar inequivocamente 
focalizada, assente num compromisse de 
todos os agentes politicos, e püblicos e 
privados, que reüna um apoio confiante 
da Uniào Europeia e do prôprio Estado 
central. 
Haverâ que considerar uma opçào acen- 
tuada pelos serviços baseados em PT/tele- 
comunicaçôes e Novas Tecnologias. 
E onde esteja decisivamente présente a 
noçâo de Porter sobre «clusters». O cluster 
«é um conjunto de empresas interrela- 
cionadas, prôximas geograficamente, e de 
instituiçôes associadas num campo parti- 
cular, ligadas por aspectos comuns e com- 
pletamentares». 
Chamo a atençâo para este aspecto, pois, 
conforme estudos europeus, a Madeira 
regista uma baixa cooperaçâo entre 
empresas. 
Ora, é tempo de se avançar, Governo 
Regional e Empresas, para a elaboraçâo 
de um piano de politica madeirense de 
«clusters», definindo-se uma estratégia 
conjunta de implementaçào, de estrutura 
de organizaçâo, de programa de trabalho 
e, ainda, um orçamento inicial para o 
efeito. 
Objectives: projectos conjuntos entre 
empresas, alargar cadeias de valor acres- 
centado, programas de aumento de efi- 
ciência empresarial e estudos de mercado 
visando mais exportaçào e melhores prâti- 
cas internacionalizadas. 
Vai ser précise, no novo cicio, desenvolver 
uma rede mais eficaz de internacionaliza- 
çâo da economia madeirense, onde a for- 
maçâo de «clusters» é decisiva. E nào sô 
no turismo, mas na alimentaçào e bebidas 
e seu armazenamento, no ecoturismo, na 
produçâo agro-pecuâria, nas novas 
tecnologias, etc. 
Mas a diversificaçâo pretendida vai exigir. 

quanto ao mercado laboral, uma maior 
eficiência do sistema éducative regional, 
nomeadamente técnico e universitârio, 
ainda que contra o degradado sistema 
nacional. Especiais incidências na 
Administraçào de Empresas, Comércio 
Internacional, Novas Tecnologias, 
Desenvolvimento de Produtos, 
Marketing, Relaçôes Pùblicas, Ensino à 
Distâneia, Redes Internaionais de 
Pesquisa, etc. 
Corn os estudantes, é de avançar corn 
apoio governamental para «mini-empre- 
sas» ou «empreendimentos para jôvens», 
fundadamente propostos. 
Por outre lado, a partir de 2005, os 
Orçamentos Regionais terào de reforçar a 
intervençâo relativa ao desenvolvimento 
sustentado da Regiâo Autônoma da 
Madeira, com fundos que incentivem 
uma maior cooperaçâo entre Empresârios 
e Investigadores (o que implica, também, 
profundas mudanças na Universidade da 
Madeira). 
Outra questâo importante para o futuro, 
serâ a da colaboraçâo da Portugal 
Telecom (tutelada pela Repüblica) no sen- 
tido de a Madeira aceder em condiçôes 
competitivas âs telecomunicaçôes de 
banda larga. 
Quanto ao nücleo 
Tecnopolo/Universidade/Centro 
Empresarial de Inovaçâo da Madeira, 
terâo que se entender mais e melhor, num 
esforço de articulaçâo corn novas empre- 
sas e serviços, nomeadamente de novas 
tecnologias, de forma a justificar a con- 
tinuidade de cada uma das très. 
E, por outro lado, a Sociedade de 
Desenvolvimento da Madeira, conces- 
sionâria do nosso Centro Internacional de 
Negôcios, terâ de se envolver na referida 
estratégia de «clusters», fazendo um papel 
de prospecçào prô-activo e dando relevân- 
cia às vantagens competitivas da Regiâo 
para novos investimentos a atrair. 
Assim, na nova politica de Fundos 
Europeus 2007-2013, serâ preciso explo- 
rar a disponibilidade da Uniâo Europeia 
para, mesmo em Regiôes fora do 
Objective 1, apoiar iniciativas de 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos, 
de Reforço das Instituiçôes de Educaçâo e 
Investigaçâo, e de Inovaçâo. 

Objectivo politico fundamental para um 
novo cicio, é a questâo dos Transportes. A 
Regiâo terâ de negociar e de obter uma 
politica de subsidies de transportes, desti- 
nados a empresas viâveis e comprovada- 
mente deficitârias com este factor. Em 
particular relacionado-as corn as quotas 
de exportaçào no volume total de negô- 
cios e corn os bens importados destinados 
â produçâo. 
O novo Programa de Governo Regional 
apontarâ para o reforço da recolha e da 
anâlise dos dados econômicos e para a 

montagem de processes de 
planeamento, participados pelo 
sector privado, em especial se 
tratando de «clusters». O que 
envolverâ, no novo cicio, a 
necessidade de maior envolvên- 
cia dos sectores privados nos 
campos da Competitividade, 
da Inovaçâo, na Educaçâo e na 
Formaçâo Profissional. 
Porque nâo, uma instituiçâo 
tipo Agência de 
Desenvolvimento Regional ?... 
Finalmente, serâ indispensâvel atrair 
sobretudo a cooperaçâo e conselho da 
Uniâo Europeia, e também do Estado 
Português, para a evidência de um novo 
cicio na vida da Madeira, a partir de 2005. 
A estratégia dos ültimos 25 anos foi a cor- 
recta, pois deu-nos infraestruturas ao nivel 
europeu, alfabetizou e culturalizou as 
populaçôes, ultrapassou problemas sociais 
terceiromundistas, passou-nos de terra de 
emigraçâo a territôrio de imigraçâo, con- 
sagrou uma Qualidade de Vida de 
Primeiro Mundo. 

Mas este cicio fecha-se agora. 
Dai, acima e em linhas muito 
gérais, algumas orientaçôes 
que dei para um novo 
Programa de Governo, para 
ganharmos, logo desde o ini- 
cio, o cicio que inevitavel- 
mente começa. 
Que decorrerâ numa econo- 
mia social de mercado impos- 
ta pelo novo Tratado 
Constitucional da Europa, o 
que derroga obrigatoria- 

mente as asneiras do «caminho para o 
socialismo» ou da «construçâo do socialis- 
mo», até agora inscritas na Constituiçâo 
da Repüblica Portuguesa. 
Tenhamos a consciência de que o socialis- 
mo e comunismo...jâ foram. Sâo restos da 
poeira do século XX. E que nâo sâo clubes 
de futebol que se deseje que ganhem, 
mesmo jogando mal. 
Se o Povo Madeirense nào entender isto, 
suicidar-se-â. 
Destruirâ o que foi bem e inteligente- 
mente conseguido. 

Va 

Mârio Sil 

mos juntos eleger Paul 
Anùncio Importanti 

Mârio Silva Présidente da Associaeâo do Partido Liberal da 
Davenpoit informa todos os membros que no proximo dia 20 
de Setembro entre as IShOO e as 
2ObO0 irà ter ingar na escola 
St. Mary*s <em trente ao Dufferin 

P«Hrik)^ n eieiçâo dos Deleciados 
para a oonwonçào onde sera eieito 
o novo bder <io Partido Libérai. 

la Paul Martin 

Vamos todos participar! Vote 
e contribua para eleger o novo 
Primeiro Minlstro do Canada. 
Para vofar na lista do 

Silva, vote na lista 
dos seguintes detegados. 

|X] Carlos Botelho 
[7] Avelino Da Fonseca 
[71 Brian Da Fonseca 
[7] Catarina Ferreira 
[7] Victor Ferreira 
[7] Johnny Lyras 
[7] Felicidade Macedo 
[7] Cristina Marques 
[7] Nellie Pedro 
[7] Fatima Pinheiro 
[7] Tony Ruprecht 
[7] Ana Sofia Tiago 
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Oposiçâo critica 
discurso de Portas 

A oposiçâo em peso criticou o dis- 
curso de Paulo Portas, em Aveiro 
na rentrée populcir. A opiniâo 
generalizada dos partidos da 
oposiçâo é de que o discurso do 
lider popular foi «hipôcrita» e 
«xenôfobo». 
O socialista Luis Nazaré diz que Paulo 
Portas «evidenciou a vertigem do poder e 
da sobrevivência» e fez um «numéro de ilu- 
sionismo» ao insistir na revisâo constitu- 
cional. Em declaraçôes à TSF, Luis Nazaré 
acusa Portas de ter ignorado os reais pro- 
blemas dos portugueses. 
Jâ o Partido Comunista acusa Portas de 
transmitir uma «mensagem subliminar 
xenôfoba» no discurso de sâbado à noite, 
ao defender uma politica de imigraçâo 
mais restritiva. Joel Neto, da Comissâo 
Politica do PCP, disse na TSF que Portas 

fez «um discurso frouxo, sem surpresas, 
sem chama, nem entusiasmo». 
Joào Teixeira Lopes diz que o discurso de 
Paulo Portas mostrou que «quer represen- 
tar a extrema-direita em Portugal». O de- 
putado bloquista disse que as politicas 
para a imigraçâo apresentadas pelo lider 
socialista sâo «hipôcritas», porque «a imi- 
graçâo ilegal aumentou» durante a ultima 
legislatura. 
Por seu lado, o PSD diz que o discurso de 
Portas incidiu sobre «assuntos» e «preocu- 
paçôes» que também sâo «comparti- 
Ihadas» pelo parceiro de Governo. Paulo 
Pereira Coelho, vice-presidente do PSD, 
reconhece que a revisâo da Constituiçâo 
pode nâo ser «prioritâria» para o dia-a-dia 
dos portugueses, mas diz que a Lei é 
«usada por uma certa esquerda para 
impedir reformas necessârias». 

PJ investiga clube 
da Casa Pia 

Présidente 
de Geverne 
recebeu CCIPD 

o présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, recebeu em 
audiência, para apresentaçâo de 
cumprimentos, a direcçâo da Câmara 

do Comércio e Indùstria de Ponta 
Delgada. 
O encontre decorreu, no Palâcio de 
Sant’Ana, em Ponta Delgada. 

A Policia Judiciâria fez uma busca 
hà très dias à sede do Casa Pia 
Atlético Clube, um clube cujas 
actividades Bibi sempre acompa- 
nbou bem de perto. Os investi- 
gadores do processo Casa Pia 
levaram consigo variada documen- 
taçâo, incluindo fichas de sôcios 
do clube, acompanhadas das 
respectivas fotografias onde 
estavam alunos da Casa Pia e 
Carlos Silvino. Um dos locals mais 
frequentados pelas crianças era 
precisamente este clube. 
Bibi sempre acompanhou de perto as 
actividades do clube. Dava-se bem com 
alguns membres, por isso nâo é de estra- 

nhar que os investigadores da pedofilia 
queiram saber mais sobre os amigos de 
Bibi. 
Carlos Silvino deslocava-se de vez em 
quando à sede para participar em 
reuniôes, mas onde parava mesmo todos 
os dias era no estâdio do Casa Pia. Todos 
o conheciam; Bibi levava as crianças, assis- 
tia aos treinos, acompanhava as équipas e 
a prôpria banda do clube nas deslocaçôes 
para fora. 
O responsâvel pelo clube hâ dois anos, 
Carlos Meira, também um ex-casapiano, 
confirmou a ida da PJ à sede do clube e 
garante que os dirigentes do Atlético da 
Casa Pia vâo colaborar corn a investigaçâo 
em tudo o que for necessârio. 

Hampton 
quer discussâo de assumes, 
sem ataques pesseais 

o primeiro ministro do Ontario, 
Ernie Eves, acalmou um pouco 
os ataques ao lider liberal 
Dalton McGuinty, durante o fim 
de semana, enquanto o lider do 
NDP, Howard Hampton, sugeriu 
que a eleiçâo dévia de se con- 
centrar mais em assuntos que 
preocupam os eleitores, agora 
que a campanha eleitoral 
provincial entra na terceira 

! semana. 

Quando Ernie Eves anunciou a eleiçâo 
a 2 de Setembro, muitas pessoas 
estavam ainda a chegar das férias e a 
preocupar-se em levar os filhos para a 
escola. Neste momento, os criticos 
analisam a campanha eleitoral como 
um combate entre os conservadores e 
os libérais, mas Hampton acredita que 
o NDP irâ conquistar mais apoiantes, 
agora que a campanha se concentra 
mais em assuntos e nâo em ataques 
pessoais. 

Marque mmi entrevista corn o i\atiiriî;hj Homeoputa 
Antonio Medeiros, jti com muitos anos de experiêcin, 
que 0 poderd ajudar mi soliiçdo dos sens problcmas. 

ERVANMA VrrÔRIA inc. 
PRODüTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 
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Comunidade: 
I Quinta, dia 18 de Setembro | 
j -Apresentaçâo de uma mostra turistica sobre Coimbra, realizaçào do ICEP, no Four | j Seasons Hotel, em Toronto. Recepçâo às 17h30. Info; 416 921-7376. i 

\ Dia 19 de Setembro | 
I -I Congresso Internacional "A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa” na 
I Universidade de Toronto. Info: 416 585-4554. 

Dia 20 de Setembro 
-Baile de abertura no PCCM. Informaçôes: 905 286-1311. 
-Dundas Community Festival, na Dundas a oeste da Bathurst. Müsica, diversôes, 
exposiçôes e BBQj entre as llhOO e as 15h00. 
-Abertura da Semana Cultural Beirà, na Casa das Beiras de Toronto. 
-Baile da Vindima na Casa da Madeira. Jantar e convivio. Info: 416 533-2401. 
-Lançamento do CD do Gmpo de Cantares da Associaçâo Migrante de Barcelos, 
no Portugal Mix, em Toronto, às 17h0Ô. Info: 416 652-6354. 
-Noite dos "Chicharros Fritos" na Casa dos Açores. Actuaçâo do jovem Steve 

Medeiros. Informaçôes; 416 603-2900, ou 461-8946, ou 562-2911. 
-"Lobster Fest" no Vasco da Gama de Brampton. Baile corn Eÿ. 
Info: 905 840-6061, ou 905 453-445X 
-Abertura das festas no Angrense de Toronto. Jantar e baile corn o conjimto 
musical Tropical. Info: 416 537-1555. 

Dia 24 de Setembro 
-Torneio de Golfe do PCCM. Info; 416 930-2212, ou 464-6724. 

Dia 27 de Setembro 
Jantar da Matança do Porco do Peniche C. Club, no salâo Our Lady Queen Of 

Croatia Church, na Dufferin Mall. Info; 416 536-7063. 

Dia 28 de Setembro 
-Festa de apresentaçâo do CD "Sorrir", do Duo Sâolindas, no Oasis C. Centre, em 
Mississauga. Para informaçôes: 416 241-6299, ou 416 651-5348. 
-Festa de lançamento do CD de Tony Câmara-Tabico Jr., no Ambiance Hall, em Toronto. 

Informaçôes e réservas: 416 533-5485, ou 537-1048. 

Dia 7 de Outubro 
-Reuniâo do Conselho de Présidentes da ACAPO na sede do Rancho da Nazaré, 
no 5745 Coopers Blvd., em Mississauga, às 20h00. Info: 416 536-5961. 

COIVILJIMICADOS 
-A Casa dos Açores de Toronto vai orga- 
nizar um ORFEÀO e um Grupo de 
TEATRO, sob a direcçâo da Dra. 
Laudalina Rodrigues e do Maestro Dr. 
José Rodrigues, 
As inscriçôes para o Orfeao e para o 
Grupo de Teatro estao abertas na Casa 
dos Açores das 14h00 às 22h00. 
Nao deixem de participar nestas duas 
magnificas actividades artisticas na Casa 
dos Açores. Usem os tempos livres da 
melhor maneira, participando em activi- 
dades uteis ao corpo e ao espirito. Levem 
oSj vossos filhos a adquirirem o gosto 
pelo canto e pelo teatro. 
Informaçôes; 416 603-2900. 

-A Escola de Tae Kw'on Do da Casa do 
Alentejo Community Centre vao ofere- 
cer uma Boisa de Estudo no valor de 
$1.000. dolares (mil dolares) a um estu- 
dante português ou de descendência por- 
tuguesa, que frequente o ensino superior. 
Tema: "OS 50 ANOS DA PRESENÇA 
PORTUGUESA NO CANADÂ" 
Os trabalhos deverào ser dactilografados 
em português em folha A4 e entregues 
em envelope fechado e sem remetente na 
Casa do Alentejo até ao proximo dia 10 
de Outubro, ao cuidado do Master Chris 
Branco. 
A identificaçào e prova de estudante 

i deve ser incluida corn o trabalho. 
Os candidatos têm de estar présentes no 

almoço de gala a realizar na Casa do 
Alentejo no dia 19 de Outubro de 2003 
quando serâ anunciado o premiado, e 
este terâ de 1er o seu trabalho. Mais 
informaçôes: 416 537-7766. 

-Amor das Pâtria C. Centre, Asas do 
Atlântico Sports & Social Club, Vitoria 
de Setübal Sport Club of Toronto, Sport 
Club Angrense of Toronto, Sport Club 
Lusitania of Toronto e Grupo de Amigos 
do RÂDIO CLUB DE ANGRA, consti- 
tuidos maioritariamente por pessoas 
oriundas dos Açores e diverses Amigos 
do Radio Club de Angra, Instituiçâo de 
Utilidade Püblica, fundada em 1948, 
corn sede em Angra do Heroismo, a 
pedido desta instituiçâo que vem atra- 
vessando uma fase deveras critica da sua 
existência em perigo de extinçào, em vir- 
tude de ter deixado de auferir o auxilio 
de ordem monetâria de entidades ofici- 
ais, acordaram em levar a efeito uma 
festa de solidariedade e de angariaçào de 
fundos em beneficio do aludido RC.A. 
(A Voz da Terceira) nas amplas insta- 
laçôes sociais do Sport Club Lusitânia of 
Toronto, no Domingo, dia 19 de 
Outubro, corn inicio pelas 13h00. 
Quarta-feira, dia 24 de Setembro, pelas 
20h00, na sede do Angrense, tem lugar 
uma Conferência de Imprensa para a 
divulgaçào do programa. 
Inf.: 416 537-1555, ou 416 532-3501. 

C3n 

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

œW[p®Œ ira [DTO 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

TUDO ISTO SÙ COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON DAT 

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

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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Informaçôes: 
Para além da bêla uva da 
California, encontra também 
Mosto 100% garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo do 
seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos NO 
FRILLS de Brampton (Vodden 
e Hwy 10), em Woodbridge (27 
e Langstaff), e na Central 
Parkway (Burnhamthorpe), em 
Mississauga. 

O Secretârio de Estado Adjunto do 
Ministro da Cultura, Dr. José 
Amaral Lopes, deslocou-se a 
Toronto para participar no Festival 
Internacional de Cinema de 
Toronto. 
Com ele trouxe o Présidente do 
Instituto Português de Cinema e 
Audiovisual, Elisio Oliveira, assim 
como O Assessor de Imprensa, Luis 
Neves. 
Para além da sua participaçâo no Festival 
Internacional de Cinema de Toronto, 
tendo assistido às estreias dos filmes por- 
tugueses "Filme Falado" e "Vai Vem", de 
Manoel de Oliveira e de Joâo César 
Monteiro, respectivamente, o Dr. José 

Amaral Lopes conseguiu, no pouco tempo 
em que esteve entre nos, um convivio forte 
e simpâtico corn varias entidades e 
instituiçôes. No Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto, deu uma 
Conferência de Imprensa onde, em deta- 
Ihe, especificou o seu trabalho e todo o seu 
empenho em pôr na diaspora "Mostras do 
Cinema Português", corn todas as facili- 
dades possiveis do Ministério da Cultura e 
do Instituto do Cinema, o que foi também 
vincado pelo Présidente do Instituto, Elisio 
de Oliveira. 
Num aproveitamento total dos très dias em 
que esteve em Toronto, o Dr. José Amaral 
Lopes visitou a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, a sala de convivio da Terceira 

Idade do First Portuguese Canadian 
Cultural Centre, a sede da Federaçào dos 
Comerciantes e Profissionais Luso- 
Canadianos, o grupo de Informaçâo 
CIRV-fm, FPtv e O Milénio, e algumas 
lojas portuguesas. 
Consciente da necessidade de agradecer e 
manter boas relaçôes corn entidades ofici- 
ais, empresârios e membros dos Orgâos de 
Informaçâo de Lingua Portuguesa, o Dr. 
José Amaral Lopes obsequiou-os com um 
jantar/convivio no Restaurante Cataplana, 
em Toronto. Ainda, em velocidade de 
cruzeiro, visitou a célébré CN Tower de 
Toronto, a maior do mundo, e a impressio- 
nante catarata de Niagara (Niagara Falls). 
Nas visitas que fez à CIRV-fm e FPtv, 
registâmos as suas impresôes da visita e da 
comunidade portuguesa. 
O Milénio - Teve a oportunidade de ver os 
filmes que estavam a concurso no Festival 
Internacional de Filmes de Toronto. Desta 
visita, O que leva para Portugal? 
Dr. José Amaral Lopes - Levo a convicçào 
de que a comunidade portuguesa esta 
empenhada em trazer iniciativas culturais 
que aproximem os portugueses e reforcem 
os laços. Acima de tudo, que permita levar 
a efeito algumas actividades que tornem 
mais valorizadas e conhecidas as obras de 
arte que se fazem em Portugal. Nesse senti- 
do, foi proposto e vai ser levado a efeito um 
projecto através do cinema de Portugal e a 
colaboraçâo do consulado português em 
Toronto. A maioria das associaçôes teve 
uma resposta muito positiva, demonstrou 
empenho e vontade para que se concretize 
e se faça ainda este ano - se for a vontade 

da comunidade - uma mostra de cinema 
português e que esse projecto nào seja uma 
iniciativa que se perça, mas algo que se 
repita todos os anos e sempre que a comu- 
nidade portuguesa assim o entenda. O 
governo, através dos institutos do estado, 
esta disponivel a colaborar, disponibiliza as 
obras, os filmes, o transporte, basta que os 
agentes portugueses residentes em Toronto 
encontrem o espaço e decidam quai é a 
melhor hora, altura e momento para que a 
iniciativa se desenvolva. Também no 
dominio do livro e da leitura, em colabo- 
raçâo corn O consulado e o Instituto 
Camôes, vamos disponibilizar algumas 
bibliotecas ou volumes que permitam 
enriquecer as bibliotecas, ainda sem estar 
concretizado, disponibilizar também 
alguns livros e material de cultura mais 
recente nalgumas associaçôes para que os 
portugueses tenham uma proximidade e 
acesso maior daquilo que se vai fazendo em 
Portugal no dominio da cultura. 
O Milénio - Na visita que fez a alguns 
clubes e associaçôes, o que acha do traba- 
lho que estâ a ser desenvolvido pelas diver- 
sas associaçôes portuguesas, uma vez que 
estamos a falar dessa situaçâo de tentar 
fazer algo mais pela cultura portuguesa? 
Dr. José Amaral Lopes - Acho que é um 
trabalho meritôrio, que nâo dépende da 
burocracia, nem de decisâo administrativa 
de qualquer governo, mas da vontade das 
pessoas. Estas pessoas estâo de parabéns 
porque é corn esse esforço e vontade que as 
coisas sâo feitas. Os portugueses devem 
agradecer aos seus conterrâneos residentes 
na diâspora, que têm levado a bom porto, 

I4161588-2489 

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

RIVERVIEW 
Produce, de 

AMARAL E FILHOS, 
esta situado 

no 50 Alma Ave., 
junto à Dufferin St., 
a norte da Queen, em 

Toronto. 

Dr. José Amaral Lopes, pouco tempo 
e muito copvhno 
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às vezes com muito sacrificio, e fazer coisas 
que nos aproximem, mantêm os laços, a 
nossa identidade e este orgulho de ser por- 
tugueses. 
O Milénio- Assim sendo, a comunidade 
portuguesa terâ mostras de cinema com 
uma determinada assiduidade... 
Dr. José Amaral Lopes - Sim. Todos os 
anos, haverâ uma mostra de cinema por- 
tuguês, do que se esta a fazer, para con- 
hecer os seus autores, représentantes muito 

reconhecidos no mundo inteiro, os grandes 
agentes culturais de Portugal. Tenho a 
certeza de que, assim como eu que nâo 
tenho talento nenhum, sinto orgulho de ser 
português quando tenho acesso a essa 
emanaçâo de talento português - embora o 
talento nâo tenha fronteiras - que nos faz 
sentir mais felizes connosco prôprios. 
Espero que para o ano, os cidadàos de 
Portugal ou descendentes de portugueses 
que residem no Canada e aqui trabalham 

tenham acesso todos os anos ao que melhor 
se faz, ou pelo menos do que é possivel. 
Gostava que esta ideia de uma mostra de 
cinema português por ano se concretizasse 
porque os meios existem, o governo 
disponibiliza os filmes para que aqui, quem 
tenha capacidade de as levar a efeito, pos- 
sam despertar o interesse das pessoas por 
aquilo que os portugueses fazem de melhor 
no dominio da cultura. 
O Milénio - No Festival Internacional de 
Cinema, estiveram présentes dois filmes 
portugueses: o “Filme Falado” de Manoel 
de Oliveira e “Vai Vein” de Joâo César 
Monteiro, o seu ultimo filme em vida. Hâ 
jâ uma primeira reacçào a quem viu este 
filme? 
Dr. José Amaral Lopes - Hâ. Eu tive a feli- 
cidade de constactar uma reacçâo muito 
positiva porque sâo filmes muito surpreen- 
dentes. Aliâs, o filme de Manoel de 
Oliveira foi muito bem recebido èm 
Veneza recentemente e que nos faz pensar, 
visa de uma forma quase documentai, um 
legado do cineasta que visa retratar o cam- 
inho do homem na terra e o contributo dos 
portugueses nessa construçâo. 
O Milénio- Do ponto de vista pessoal, o 
que acha da cidade de Toronto, tendo em 
conta o numéro de portugueses inserido 

nesta cidade? 
Dr. José Amaral Lopes - E uma cidade 
muito caracteristica de naçôes ou paises 
mais novos, que ainda estâo em crescimen- 
to, vê-se que é uma cidade dinâmica, onde 
hâ muita construçâo e muito desenvolvi- 
mento, embora nâo tenha aquela carga 
tradicional comum â Europa, mas é nor- 
mal. No entanto, tenho muito boa 
impressâo, é uma cidade aberta, procura 
inserir e nâo marginalizar quem vem de 
fora e a comunidade portuguesa é um bom 
exemplo disso. 
O Milénio- Obrigado. Bom regresso. 
Dr. José Amaral Lopes - Eu é que 
agradeço e espero voltar para continuar a 
ter contacto corn todas estas pessoas que 
sâo, de facto, merecedoras do nosso 
respeito. 

Ficamos gratos pela visita e espectantes 
quanto âs mostras de cinema português na 
diaspora. Naturalmente que nos preocupa 
mais a grande comunidade portuguesa de 
Toronto onde, numa "opiniâo" râpida 
sobre o assunto na CIRV-fm, recebemos o 
total apoio das mulheres e, um 50/50 dos 
homens. Portanto, vamos trabalhar para 
trazer o cinema português a Toronto. 

JMC/Ana Fernandes 

FPCBP Jantar 
Anual e Boisas 
de Estudo 

Estiveram na CIRV-fm, os conhecidos 
membros de Direcçâo da Federaçâo dos 
Comerciantes e Profissionais 
Portugueses (FPCBP), José Carlos 
Freire e Aida Neves, para se 
debruçarem sobre o Jantar Anual da 
FPCBP-a 8 de Novembro de 2003- e o 
convite aos estudantes luso-canadianos 
para que se inscrevain de modo a que 
possam usufruir da possibilidade de 
uma Boisa de Estudo, cada vez mais 
importante nos tempos que correm. 
Naturalmente, estes membros da 
FPCBP apelaram também aos comer- 
ciantes, industriais e empresârios, para 

que contribuam corn as suas generosas 
dâdivas para as Boisas de Estudo, quan- 
tas mais melhor. A FPCBP foi a pio- 
neira na entrega de Boisas de Estudo 
aos jovens estudantes luso-canadianos. 
O Jantar Anual da FPCBP, dia 8 de 
Novembro, tem a sua recepçâo pelas 
18h30 e terâ lugar no Pearson 
Community Centre, em Brampton. 

Contactos, informaçôes e inscriçôes: 
416 537-8874, ou Fax: 416 537-9706, ou: 
fpcbp@bellnet.ca, ou: www.fpcbp.com 
Pais e estudantes, mâos â obra. 
O tempo urge. 

Beirôes em testa 
Semana Cultural 
Beirâ 

e artesanato. 
Jantar de "Borrego 
assado à moda das 
Beiras", seguindo-se 
actuaçôes do Trio 
Capas Negras e de Michelle Madeira. 
Todos os dias, variedades, mùsica, fol- 
clore, exposiçôes, convivio e o sabor da 
terra, corn almoços e jantares â moda das 
Beiras. Nâo faltem, especialmente, aqueles 
que nâo conhecem os usos e costumes das 
Beiras. 
Vale a pena conhecer e... saborear! 
Informaçôes: 416 604-1125. 

A Casa das Beiras estâ "vestida de festa" 
para acolher os milhares de amigos que, 
de 20 a 27 de Setembro, vào visitar as suas 
instalaçôes para participarem na Semana 
Cultural Beirâ, uma festa sempre desejada 
por beirôes e seus amigos. 
Dia 20, Sâbado, abertura pelas llh30 da 
manhâ, na sede-social, corn as cerimônias 
do içar das bandeiras e entoaçâo dos 
hinos. Recepçâo aos convidados, sôcios e 
amigos, com destaque para o Vice- 
Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, Eng. Horâcio Prata. Abertura 
das exposiçôes de pintura, cerâmica, livros 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçâol 
• Psoriase 
‘Eczema ’Rosacea 
• Herpes-Zoster 
’ Escoriaçôes 
’ Feridas nos labios 
•Acne ’Verrugas 
’ Descoloraçâo da pele 
’ Bolhas 
’ Queimaduras 

’ Mordidelas de abelhas 
e insectos 
’ Pele comichosa, seca e 
escamosa 
’ Dores articulares e 
musciilares 
’ Pé de atleta 
’Furûnculos 
’ Cortes e arranbôes 

•De Oliveira Body Wash 
•De Oliveira Spray 
•De Oliveira Cream 

ESTA A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda. de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
• Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponfveis no: 

«miiSBiSIll 
2368 lllWSiwn M Wist 

6alMMt,M»i« 
T: 968^1951 

416.504.8967 
1.888.GRO.HA1R 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Brussels 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Qualit)’ Commitment 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have Featuring F'PTV 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique muUiculturai programming 

u JJ il il ü JJJ 
Para que possamos melhorar a nossa programaçâo, a FPtv criou este questionario a fim de vos dar a 
oportunidade de contribuir para os melhoramentos da mesma. 
Nâo perça a oportunidade de ganhar um radio portatil para ouvir o Canal 2 da CIRVfm - Radio Internacional. 

Nome:  

Telefone:  

Masculino: Q 

Idade: 

20 ou menos O 

0-29 □ 
3039 □ 
4049 □ 
50+ □ 
Côdigo PostaL 

Femiuino: Q 

Tern a FPtv em sua casa? Sim Q Nâo Q 

Qual é a sua companhia de Cabo TV? Roger's Q Outro Q 
Se nâo tern, onde vê a nossa programaçâo? 

Restaurante/Bar Q Clube/Associaçâo d Outro lugar Q (explique): 

O que faria para melhorar a nossa programaçâo? 

1 - Pobre 
seendas: 2-Aceitâvei 
° 3-Bom 

4 - Muito Bom 
5 - Optimo 

Dê-nos a sua opinlfto! 
Preencha o questionario e deposite 
nas urnas em estabelecimentos 
portugueses ou entregue na FPtv, O 
Milénio ou CIRV fm. 
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NARRATIVA FEGHARA 
Hâ duas semanas, numa viagem que me 
obrigou, mais uma vez, a percorrer o 
nosso verde Minho, fiz a recolha da ültima 
bagagem que me faltava 
e que amigos atenciosos 
fizeram o favor de me 
transportar para 
Portugal. Esta e mais 
umas caixas dispersas 
por Lisboa e recolhidas 
na ültima semana, 
constituiam o ultimo 
reduto que me faltava 
abrir e organizar. Nessa 
tarefa, sou cada vez mais 
confrontada com a falta 
de espaço fisico e, em 
todas as divisées da casa, busco desespe- 
radamente mais uma prateleira, uma gave- 
ta ou um cabide onde pendurar os cinco 
anos de ausência dasalinhadamente espar- 
ramados pelo châo. 
Empurro daqui e aperto dali, mas é em 
vào que, milagrosamente, tento encolher 
os objectos, na esperança de que aumente 
o espaço onde os vou arrumar. Nesta luta 
désignai entre o ter e o caber, acabo por 
descansar o olhar no espaço da fantasia 
onde hâ sempre lugar para mais uma 
recordaçâo multiplicada tantas vezes 
quantas a evocaçâo dos momentos vividos. 
Esses nào precisam de estantes a compar- 
timentar temas, nem de gavetas a 
empurrâ-los para a escuridào do esqueci- 
mento; tâo-pouco de cabides a equilibrar 
danças de memôrias em movimentos de 

retorno. Pelo contrario, mantêm-se espa- 
Ihados por todas as divisées da casa ergui- 
da à força de vivências unidas pela arga- 

massa forte dos afectos. 
E assim que os revejo a cada dia 
que passa: nâo apenas o objecto 
inerte à espera da caricia de um 
pano que lhe limpe o pô, mas a 
histôria que lhe dâ corpo e serve de 
moldura a définir os contornos de 
um passado recente. Sâo pedaços 
de histôria de uma vida erguida 
pela esquadria de uma amizade 
escorada nos encontros e desen- 
contros corn que se erguem capitu- 
los de uma histôria incompleta. 
A medida que o tempo passa, vou 

tomando consciência da riqueza deste 
espôlio. Nâo é uma conta bancâria mais 
gorda; nâo é um carro topo de gama a dé- 
bitât alto müsica pimba pelas ruas da 
ostentaçâo; nâo é a mansâo a ferir a har- 
monia da paisagem; nâo é a pesada gar- 
gantilha de ouro a esconder o né das lâgri- 
mas presas na garganta. Sâo, acima de 
tudo, pedaços de vida corn que alimento o 
futuro desta narrativa aberta. 
Fecho-a, agora, neste retorno fugaz de 
quem termina um ciclo. Enrolo o ultimo 
fio da meada corn que enleio outros hori- 
zontes de aima. Aperto o novelo e 
aconchego-o entre as duas mâos, na deter- 
minaçâo serena de dar o primeiro ponto 
da urdidura corn que vou iniciar um novo 
capitulo desta complexa trama que é a 
minha vida. 

A MUIHER NOS AÇORES 
E NAS GOMONIOADES 

A MULHER NOS AÇORES 
ENASCOMUNIDADES 

A Professera Doutera Rosa 
M2u*ia Neves Simas da 
Universidade dos Açores coorde- 
nou uma antologia que vai ser 
lançada no domingo, dia 21 de 
Setembro, durante os trabalhos 
do Congresso A VEZ E A VOZ 
DA MULHER IMIGRANTE 
PORTUGUESA. 

É uma ediçâo bilingue de quatre 
volumes que reùne 60 artigos variados 

sobre a situaçào da mulher nos contex- 
tos referidos no titulo. Como tal, o fio 
condutor desta colectânea é geogrâfico- 
cultural, ou seja, a mulher no contexto 
dos Açores, e também transplantada / 
enraizada no seio das vârias comu- 
nidades de luso-descendentes dos 
Estados Unidos e Canada. 
A variedade de temâticas e perspectivas 
das vozes femininas e masculinas, 
jovens e maduras, que compôem esta 
colectânea permite uma reflexâo areja- 
da e dinâmica da realidade da mulher, 
vista desde situaçôes de chefia e presti- 
gio - como présidente, directora, pio- 
neira, criadora - a situaçôes de abuso e 
ruptura - como vitima de maus tratos e 
de repatriamento. Fala-se aqui dos pon- 
tos fortes, tais como a coragem, dedi- 
caçâo, generosidade ..., e também dos 
pontos menos bons, como as fraquezas, 
rivalidades e invejas. O que prédomina, 
nâo obstante, é uma imagem nitida da 
mulher como força matricial e motora 
da sociedade açoriana e das comu- 
nidades imigradas no continente ameri- 
cano, um perfil nitido da mulher, simul- 
taneamente, como alicerce da familia e 
da identidade cultural, e como dinamo 
que desafia e potencia a força criadora 
do individuo e da colectividade. 

Phs:i iiilk Ht'jlMtjm 

Great rate. 
Great mortgage. 

Get both. 
Sure a great rate is important, especially when it comes with 

a mortgage that can lower your overall cost of borrowing and give 

you control of all your future financing 

THE SCOTIA RIGHT RATE™MORTGAGE. 

The Scotia Right Rate mortgage offers the benefit of a low 
rate, low payment mortgage for a 5-year fixed term. Because in 
today's market, a low rate is something you’ve come to expect. 
But it isn’t all you should expect. 

Come in and talk with a Mortgage Specialist about your options. 

% Scotiabank^ 
Bathurst & Dundas 416-866-6650 

Bloor & Salem 416-538-5232 
College & Bathurst 416-933-2390 

College & Grace 416-537-2036 
Dundas & Brock 416-538-5246 

Life. Money. Balance both. 

•^Trademarks ofThe Bank of Nova Scotia. Certain limitations and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

Fami'lia Mira ehi festa 
da casamento 

Lurdes e Manuel Mira, bons amigos de 
um saudoso passado em Toronto e hâ anos 
a residirem nos EUA, nâo cabem em si de 
contentes: a bonita neta Melissa, casou, 
deixando a esperança no ar de uma con- 
tinuidade familiar desejada. 
Manuel Mira, activo membre da comu- 
nidade portuguesa dos EUA (e de 
Toronto, que ainda nâo esqueceu), man- 
tém laços comerciais com o Canadâ, com 
a sua companhia TekTone Sound & 

Signal, representado em Toronto pelo set 
amigo e Vice-Presidente, Fernando B 
Amorim. 
A boa amiga Maria da Luz Rego 
comungando da felicidade dos amigos 
trouxe-nos a fotografia do dia do casamento 
onde se aprecia facilmente a felicidade d( 
jovem par e do casai Lurdes e Manuel Mira 
Mais palavras para quê? 
Desejamos tudo de bom para a Melissa ( 
seu marido. 



O Milénio CANADA Quinta-feira, 18 de Setembro, 2003 19 

Apresentaçâo do novo Cônsul-Geral 
de Portugal 

A Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portugueses do 
Ontârio-ACAPO, realizou um 
convivio de apresentaçâo novo 
ao Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Artur Monteiro Magalhâes. 
Uma cerimônia simples e origi- 
nal que bastante emocionou o 
casai Magalhâes, como mencio- 
nou O prôprio Cônsul-Geral na 
altura em que agradeceu e usou 
da palavra. 
A cerimônia teve lugar ha Casa 
das Beiras, corn a presença de 
42 représentantes de clubes e 
associaçôes que apresentaram 
cumprimentos ao dr. Artur 
Monteiro de Magalhâes. A 
Senhora Magalhâes foi obse- 
quiada corn ramos de flores. 

Laurentino Esteves, foi o MC da agradâ- 
vel noite de convivio e quem leu a 
biografia do novo Cônsul-Geral de 
Portugal, um beirâo de Lamego e adepto 
do FC Porto, como fez questào de men- 
cionar. 
O Dr. Artur Magalhâes, agradeceu a 
cerimônia, para si inédita, feita pelo 
"querido amigo Joe Eustâquio", agradeci- 
mento extensivo aos clubes e associaçôes 
locais que tanto o sensibilizaram corn o 
acolhimento que lhe proporcionaram na 
Casa das Beiras. 
O novo Cônsul-Geral de Portugal, nâo 
escondeu o seu desejo de "prosseguir o tra- 
balho encetado pelos seus anteriores cole- 
gas no Consulado" e prometeu ter "as por- 
tas do Consulado e do gabinete" abertas à 
comunidade portuguesa. Nâo deixou de 
mencionar que, sempre que possivel. 

O Présidente da ACAPO, Joe 
Eustâquio, para além do elogio 
ao convidado de honra, fez-lhe 
a entrega da Medalha comemo- 
rativa dos 50 anos da 
Comunidade Portuguesa no 
Canadâ. 
O Deputado dos PSD, pelo 
Circulo Fora da Europa, 

estarâ nas salas de festas dos clubes e asso- 
ciaçôes para participar nas festas e dar o 
seu contributo. 
Seguiu-se uma exibiçao de folclore pelo 
Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal e um jantar onde o sabor por- 
tuguês foi rei. 
As nossas boas vindas ao Dr. Artur 
Monteiro de Magalhâes e mulher. 

EumlM "Balmy 
A padaxia portuguesa de Mississauaga 

que tem sempre pâo e pastelaria fresca, 
assim como todos os produtos de uso diârio. 

Eurostar Bakery 
295 Eglinton Ave. East 
Mississauga, Ont. L4Z 3K8 

Taiet: 905 712-8882 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 



20 Quinta-feira, 18 de Setembro, 2003 PASSAÎÊIVIPOS O Milénio 

CARNFIRO 
21/03À2b/04> 

A sua atençâo vai estar mais voltada para o seu trabalho, o quai procu- 

rarâ executar corn grande rigor e esmero. E também altura de se 

dedicar a todos os trabalhos que estejam pendentes, sejam eles escritos 

ou uma mera conversa. A sua pessoa serâ um exemplo que aqueles que 

trabalham consign desejarâo seguir. 

TOLIRO 
21/04 A 20/05 

A sua criatividade estarâ sublinhada. Ira sentir-se feliz e corn von- 

tade de se divertir. É um momento em que poderâ ter sorte nos 

jogos. Sentira necessidade de desenvolver actividades divertidas 

corn crianças e de lhes expressar o seu afecto. O romantismo que 

révéla quando se comunica ira beneficiar a sua vida sentimental. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

CARANOLCJO 

o sucesso no campo profissional esta a bater-lhe â porta, esta é pois 
uma excelente altura para concretizar pianos e tomar iniciativas. 

Procure adoptar uma postura de espirito de équipa, consentindo na 

ajuda de terceiros, de modo a evitar problemas que mais tarde nâo 
lhe permitam realizar-se individualmente. 

Pode sentir-se sob grande pressâo no seu dia-a-dia durante a pas- 

21/06 A 20/07 ^ sagem de Mercürio pela Casa III. Os acontecimentos surgem corn 
..jjj grande rapidez, o que poderâ provocar alguma desorientaçâo e 

menor ànimo para continuar. Nào désista. Adie o que puder ser adi- 
ado pois certamente tempos mais calmos virào. 

■7;:^       

LcÂo ^ 
22/07 A 22/68" 

Corn Vénus a transitar a Casa das posses e bens materiais, esta é 

uma optima altura para efectuar negôcios e transaçôes monetârias. 

O seu modo envolvente e agradâvel de se manifestar vai atrair a con- 

fiança das pessoas, obtendo facilmente empréstimos e apoios. Seja 

prudente nos investimentos, nâo gaste mais que o razoâvel. 

ViROCH' 
23/08A.K/09 

J 
Devido a divergência de opiniôes, poderâo ocorrer alguns conflitos 

familiares ou nas suas relaçôes laborais. E uma altura de tensôes no 
seu dia-a-dia que lhe poderâo criar alguma insegurança e ansiedade. 

Procure tirar partido da junçào da a sua energia criativa corn o 

realismo do seu cônjuge ou sôcio. 

BAIANçA 
23/09 A 22/10 

Nâo vale a pena lastimar«, nâo é assim que resolverâ os sens problemas. Ao 

tentar fechar-se nos sens segredos e nas suas incertezas, poderâ estar a con- 

tribuir para pôr em risco a sua autoconlîança Embora algum Lsolamento lhe 

possa ser benéfico neste momento, convém estar alerta em relaçào às ideias 

dos outros. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

É 
SAGITâRIO 

22/11 A 21/12 

Vénus na Casa XI é decididamente um transita favorâvel a actividades 

de grupo ou que envolvam amigos. E até bem possivel que obtenha 

ganhos monetârios através dessas actividades. No entanto, se aliado a 

fortes tensôes planetârias, o grupo poderâ ser utilizado para a busca de 

lucro ou de envolvimentos amorosos ou sexuais. 

Estarâ corn tendência para sentir impaciência e irritaçâo o que pode 
originar conflitos corn os sens familiares. Nesta altura terâ maior tendên- 

cia para querer impor a sua vontade em assuntos relativos à casa e à 

familia. Deve pensar bem antes de agir, controlar-se e nâo ter atitudes 
arrogantes. A sua segurança interior vai ser posta à prova nestes dias. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

J- 
Mercürio na Casa IX é um transita excelente se tiver que se dedicar a 
um estudo, jâ que a avidez por conhecimento e a curiosidade intelec- 

tual estâo no ponto alto. Hâ um desejo especial em alargar os hori- 

zontes e experimentar coisas novas. Se Mercürio fizer aspectos disso- 

nantes serâ dificil conciliar um ideal com a vida do dia-a-dia. 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

Se precisar de pedir um empréstimo financeiro esta é a altura ideal 

para o fazer, pois este ser-lhe-â dado sem necessitar de grandes 

esforços para o obter. Periodo de algumas transformaçôes emo- 
cionais e psicolôgicas no seu intimo, alterando o seu modo de ser e 

de se comportai Uma paixào fisica poderâ surgir. 

20/02 A'âlb/03 

Vai ter muito trabalho e grande actividade fisica. Sentir-se-â corn 

maior energia, mais confiança em si e capacidade de lutar pela defe- 

sa dos sens interesses. Aproveite a predisposiçâo para a acçâo e cria- 

tividade que agora sente para realizar, dar andamento ou mesmo 

para concluir tarefas. 
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FILME DA S éMANA 

ONCE UPON A TIME IN 
MEXICO 

Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey Rourke, Eva 
Mendes, Danny Trejo, Enrique Iglesias, Marco Leonardi, Cheech 
Marin, Ruben Blades, Willem Dafoe 

^énero: Acçâo Duraçâo: 98 rninutos Director Robert Rodriguez 

A saga do mitico guitarrista El Mariachi (Antonio Banderas), 
continua em Once Upon a Time in Mexico de Robert 
Rodriguez. 
A nova aventura assenta agora num misto de revoluçâo e 
ganância. 
Perseguido pelo medo e pela tragédia, El Mariachi optou por 
um estilo de vida isolado de tudo e de todos. 
No entanto, é obrigado a abdicar dessa "solidâo" quando 
Sands (Deep), um agente corrupto da CIA, recruta o guitar- 
rista para sabotar uma tentativa de assassinato do Présidente 
do México, concebida por Barillo (Dafoe). 
El Mariachi parte para o México também por razôes pessoais 
- sangue e vingança. 
O "desperado" esta de volta corn os sens companheiros, 
Lorenzo (Iglesias) e Fideo (Leonardi). 
A lenda do El Mariachi alcança em "Once upon a time in 
Mexico" outros niveis de aventura e entusiasmo. 

apresentou nova 
disco "Sacred Love" 
em Madrid 
o amor, a guerra e o fanatisme religiose 
sâo os grandes temas do novo disco de 
Sting, "Sacred Love", apresentado em 
Madrid, que sera colocado no mercado 
português no dia 22. 
O disco - que sera editado em super âudio 
CD - volta a ter produçâo de Kipper, com 
quern o cantor britânico jâ trabalhara nos 
CD "Brand new day" e "All this time". 
Um CD com 10 cançôes que pretende 
mostrar que "o amor pode salvar a vida", 
explicou o cantor britânico, e que inclui as 
participaçôes de Vicente Amigo, Mary J. 
Blige e Anouska Shankar. 
O ex-Police realizara, entre Abril e Junho 
de 2004, uma digressào europeia onde a 
passagem por Portugal é ainda uma 
interrogaçâo. 
O cantor promete para breve uma auto- 
biografia que se intitularâ "The Book of 
my life", que abordarâ os primeiros 25 
anos da sua vida e mostrar "o desejo de 
alguém que luta para ser müsico". 

Morreu Johnny Cash, lendàrïo 
interprète de mûsica "country" 
o cantor norte-americano 
Johnny Cash, lendârio 
intérprete de müsica "coun- 
try", morreu aos 71 anos, 
no hospital de Nashville, 
Tennessee, anunciou a 
estaçâo de televisào CNN, 
citando fontes hospitalares. 
Johnny Cash morreu devi- 
do a complicaçôes decor- 
rentes da diabetes, doença 
de que padecia, que lhe 
provocaram uma paragem 
respiratôria", segundo a 
porta-voz do hospital 

Baptist, Nicole Base. 
A mesma fonte adiantou 
que os elementos da familia 
do cantor se encontravam 
junto de Johnny Cash na 
altura da sua morte. 
Segundo o empresârio de 
Johnny Cash, Lou Robin, o 
cantor estava a terminar 
um disco de cançôes 
escritas juntamente corn a 
mulher, June Carter Cash, 
também intérprete de 
müsica "country", falecida 
em Maio, aos 73 anos. 

Filarmonia das Beiras grava banda 
sonora de filme de Fonseca e Costa 
A Filarmonia das Beiras val gravar 
até ao Hm deste ano a banda sono- 
ra do nime "Fascinio", de José 
Fonseca e Costa, corn müsica de 
Antonio Pinho Vargas, anunciou 
em Aveiro o director da orquestra. 
Antonio Vassalo Lourenço, que apresenta- 
va a programaçào da Filarmonia das 
Beiras para a nova época (Setembro de 
2003 a Setembro de 2004), revelou ainda 
que a orquestra esta a preparar a "suite" de 
"Maria do Mar", um filme mudo realizado 
em 1930 por Leitào de Barros. 

A reabertura do Teatro de Outubro, a 23 
de Outubro, serâ assinalada por um con- 
certo pela Filarmonia das Beiras, acom- 
panhada ao piano por Pedro Burmester. 
Cerca de 40 programas, a distribuir por 
cem concertos, preencherâo a nova época 
da Filarmonia das Beiras, uma orquestra 
lançada pela Associaçâo Musical das 
Beiras, que tem parcerias corn 49 autar- 
quias da regiào Centro, duas regiôes de 
turismo, quatro instituiçôes de ensino 
superior, duas dioceses e seis associaçôes 
empresariais e culturais. 
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da Terceira, no ultimo fim-de-semana. O que um saia do curral, com focinho de 
ganadeiro Fernando Marques e seus fami- poucos amigos... ai pernas para que vos 
Hares nâo poderiam desejar melhor. Sol, quero! Ouvia-se o grito " Olé Toiro" e 
céu azul, e milhares de aficionados. No muitos pés a dar à sola. 

Estivémos umas boras na bem tratada e 
operacional Quinta "Olé Toiro", entre 
Orangeville e Arthur, na estrada 9, onde 
decorreu duas Touradas à Corda, à moda 

Sâbado, dia 13, para cima de très mil pes- 
soas. No Domingo, ultrapassaram o 
numéro dos mil e quinhentos... Em beleza. 
Os Toiros também ajudaram. Cada vez 

Isto de gostar de Toiros é 
muito bonito, mas... quan- 
to mais longe deles, 
melhor! 
Nas bancadas, milhares de 
pessoas de todas as idades 
-muitas mulheres e "malta" 
nova-, enchiam o ambiente 
de colorido e alegria. No 
redondel à maneira, os 
homens de "barba rija" da 

Olé Toiro... toca a fugir! 

KESTZVAL PORTUGUêS CANAE 
SIQO S4 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 

*160.""* 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo à (rmm ©©ijiLûfitni'îê©© D®©©oi 
Viseu Electric - 896 College St. Tel: 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. 

TORONTO 
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 

*Plus GST & PST 

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

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.*"* 

Citixen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

Panasonic RX-fS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. 00' 

General Electric 

*55.“" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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Terceira, bem acompanhados dos jovens 
locals, nâo viraram a cara ao bicho mas, 
atençâo, quando tocava a correr e a saltar 
para fora da Arena, eles batiam todos os 

recordes de velocidade e elasticidade, ao 
mesmo tempo, sendo dificil dar uma taça 
de campeâo a este ou àquele. Sô respi- 
ravam descansados quando jà se encon- 

travam do outro lado da barricada. 
Os Pastores e sens companheiros "da 
corda" foram obrigados a muito esforço e 
mil olhos pois, os 5 Toiros que saltaram 
para a arena, nâo eram para brincadeiras 
nem admitiam distracçôes. Feliz da vida e 
sempre em cima dos acontecimentos, 
Fernando Marques, aproveitou um inter- 
valo para dar a volta ao redondel e agrade- 
cer, juntamente corn sua mulher, a todos 
os amigos présentes. Como sempre, senti- 
mental como é, quase a derramar umas 
lâgrimas de gratidâo... 
Corn Fernando Marques demos uma volta 
à Quinta Olé Toiro. Bem divididos, de um 
lado as vacas, noutro lado os animais mais 
novos e, mais longe, os toiros. O redondel, 
ornamentado nas bancadas corn os princi- 
pals monumentos da Ilha Terceira, Igreja, 
Fonte Centenâria, Impérios, etc., tem 
ainda na zona um salâo de convivio corn 
exposiçôes de artigos ligados aos Toiros, 
particularmente, fotografias dos grandes 
Toiros do passado, imagens religiosas, e 
panfletos publicitârios de espectâculos de 
Toiros. 
Também, um restaurante e uma tasca para 

bebidas. Nada falta. Quem quiser passar 
um dia em cheio corn a familia, no campo 
e ligado a toiros e toiradas, a Quinta "Olé 
Toiro" é o cantinho ideal para tal. Como 
diz a cantiga interpretada pelo Décio 
Gonçalves, "quem estâ na Quinta Olé 
Toiro, parece que estâ na Ilha". 
Alias, quando o DJ rodava a cantiga 
"Quinta, Olé Toiro", todos a cantavam em 
coro e... saia Toiro do curral! E começavam 
as correrias dos nossos herôis à procura de 
abrigo! 
Claro que no dia anterior, sâbado, corn 
muito mais gente, as correrias, os aplausos 
e as gargalhadas, foram vistas e ouvidas 
corn mais intensidade. No campo musical, 
actuou o grupo jovem "Filhos da Mae". No 
Domingo, por gentileza da Lawson Travel, 
da Ana Maria, houve um sorteio de uma 
viagem aos Açores, que coube ao amigo 
Bento Martins, um dos anteriores pastores 
da casa e um grande apaixonado das 
touradas à corda. 
Agradecemos o convite amigo e a simpatia 
corn que nos receberam na Quinta "Olé 
Toiro". Para o ano hâ mais. 

JMC 

Leituras ^ 
Palma da mâo • Cartas • Bola de Cristal • Horôscopo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mâo e em cartas. 
Ela foi escolhida para assistir pessoas Corn problemas e 
tem ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
corn os sens problemas de Amor, Casamento, Negôcios 
e Saùde. Nenhum problema, quer ele seja grande ou 
pequeno, fica por resolver. 

Para uma consulta telefone: 

0 416-603-7755 
447 Bathurst Street. 

(a sul da College) 

Mais uma vez a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses foi visitada por ilustres profes- 
sores da Universidade de York, entre eles, 
um Professor Emérito, o que muito honra 
a Comunidade Portuguesa e os seus 
Pioneiros. 
O anfitriâo, como habitualmente, foi o 

Professor Dr. José Carlos Teixeira, um 
académico que merece um sincero obriga- 
do pelo muito que tem contribuido para o 
sucesso da Galeria dos Pioneiros 
Portugueses. 
Os fundadores, Manuel da Costa, 
Bernardete Gouveia e José Mario Coelho, 

também estiveram pré- 
sentes na ocasiào. 
A viùva do saudoso 
Mariano Rego, Maria da 
Luz Rego, fez a entrega 
de mais artigos à Galeria 
dos Pioneiros. Um belo 
vestido de Sevilhana, pan- 
deiro, castanholas, 
chapéu e sapatos, artigos 
que usou nas actuaçôes 
que hâ 40 anos fazia junto 
de Mariano Rego. A 
fadista Dina Maria, tam- 
bém quis perpetuar o seu 

nome na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, 
doando à Galeria um 
dos seus antigos vesti- 
dos negros de actu- 
açào. A todos o 
agradecimento dos 
responsâveis da 
Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, em 
Toronto. 

Questionàrio e mudanças de 
programaçâo na FPtv 
Por decisâo da administraçào da com- 
panhia e para que se possa alterar a pro- 
gramaçâo de FPtv/SIC a contento 
da maioria (de todos, é impossivel!), 
vamos a partir desta ediçâo de O 
Milénio, proporcionar-vos um 
Questionârio/Sondagem para que, na 
vossa opiniâo, nos dêem a idéia daquilo 
que mais gostam e aquilo que gostariam 
de ver na FPtv-SIC Internacional. 
Também, informamos das mudanças jâ 
efectuadas, ao nivel local: primeiro pelas 
circunstâncias actuals de eleiçôes para 
breve e, em segundo lugar, para juntar- 
mos o ùtil ao agrdâvel, ou seja, pôr em 
paralelo certos programas corn a 
CIRV-fm. 
Assim, às quintas-feiras, entre as 20h00 e 
as 21h00, haverâ transmissâo em 
simultâneo na FPtv e CIRV-fm (canais 1 
e 2) do programa "Bancada Central", 
tudo sobre o futebol português, corn 
apresentaçào de Antôno Santos. 
Tal como jâ aconteceu na passada terça- 
feira, dia 16, entre as 19h30 e as 20h30, 

corn coordenaçâo de Armindo Silva,e 
em simultâneo corn a CIRV-fm, vamos 
continuar as "Mesa Redonda" corn can- 
didatos politicos onde concorram luso- 
canadianos. Na terça-feira, ouviram 
Peter Fonseca, candidato Liberal por 
Mississauga East e Michael Hancock, do 
NDP, pelo mesmo bairro eleitoral. O Dr. 
Cari de Faria, do PC, declinou o convite 
de FPtv por indisponibilidade. 
Na prôxima terça-feira, dia 23, teremos 
na "Mesa Redonda", a presença de 
Rosario Marchese, do NDP por Trinity- 
Spadina, e Helena Guerges, do PC, pela 
mesma zona eleitoral. NeUie Pedro, do 
Partido Liberal, declinou o convite (pelo 
menos até ao momento) por falta de 
tempo. 
Agradecemos que preencham o 
Questionârio/Sondagem inserido na 
pâgina central de O Milénio e 
entreguem-no, ou enviem-no, para FPtv, 
CIRV ou o Milénio, no 1087 Dundas 
Street West, em Toronto. 
Info: 416 537-1088. 

Professores da York University na 
Gaieria dos Pioneiros 
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Banda Portuguesa de Brampton 
comemoron Santa Cecilia 

M\nisirt> Tony CkmentJunt^.dùs raponsâvtu da Banda Lira de Brampton 

Foram dois dias de festa. Os responsâveis e 
müsicos da Banda Lira Portuguesa de 
Brampton comemoraram nos dias 13 e 14 
de Setembro, a sua Padroreira, Santa 
Cecilia. 
O tempo ajudou, fazendo corn que os por- 
tugueses de Brampton e arredores se 
deslocassem ao espaço onde se encontram 
as instalaçôes da Banda Lira Portuguesa 
de Brampton e do Centro Cultural Vasco 
da Gaina de Brampton. 
Naturalmente, no sâbado, a Banda Lira 
Portuguesa de Brampton, presidida por 
Fernando Ferreira e dirigida pelo seu 
Mestre Antonio da Silva Moreira, abriu os 
festejos coin um magnifico concerto ao ar 
livre, logo seguido de uma bem consegui- 
da exibiçâo do Rancho Folclôrico do 
Centro Cultural Português de 
Mississauga. No salâo do Vasco da Gama 
de Brampton, muita gente em ambiente 
festivo e os habituais comes-e-bebes à por- 
tuguesa. 

A noite fechou, 
tarde e a boas 
horas, corn o 
baile da praxe. 
No Domingo, a 
Procissâo de 
Santa Cecilia, 
da Igreja de 
Nossa Senhora 
de Fàtiina até à sede-social da Banda Lira 
Portuguesa de Brampton, acompanhada 
de bandas e muita gente. No salâo de les- 
tas, actuaram com o agrado habituai. 
Décio Gonçalves, Isabel Sinde, os Ranchos 
Folclôricos de Brampton e As Tricanas, e 
um concerto pela Banda do Senhor Santo 
Cristo, de Toronto. Esteve présenté na 
festa, o Ministro da Saüde, Tony Clement, 
convidado pela Banda Portuguesa de 
Brampton por intermédio do candidato 
luso-canadiano das areas 1 e 5, Manuel 
Alexandre. 
Os responsâveis e müsicos da Banda Lira 
Portuguesa de Brampton estâo de 
parabéns pela bonita e justa festa em ho- 
menagem a Santa Cecilia. 

JMC 
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“Bancada Central” um grande êxite 
em FPtv cem Antonie Santos 
Foi cliegar, ver e vencer. 0 Antonio Santos, de ilustre desconhecido entre nos nos meios desportivos e televisivos, passou a figura de 
referência a partir do momento que tomou coma do programa "Bancada Centrai", na FPtv. 
Nâo é de modo algum uma pessoa desiigada do futebol porque, desde muito novo, se apaixonou pela iogo na terra onde cresceu e 
estudou. Mas, apôs lerem o diâlogo que corn ele mantivémos, vâo conliecê-lo melhor. 

Milénio - Resumidamente, onde e quando 
nasceu, estudou, que curso fez, e que 
desportos praticou? 
A. Santos - Nasci em França, em 1968, pois os 
meus pais estavam là emigrados. Corn ape- 
nas 3 anos, mudamo-nos para Portugal onde 
permaneci até 2001.. Estudei em Alcanena e 
Santarém, onde ter- 
minei o 12° Ano. 
No campo desporti- 
vo sempre fui um 
apaixonado pelo 
futebol, jâ que para 
quase toda as pes- 
soas em Portugal, o 
futebol é uma parte 
intégrante da nossa 
sociedade. Nunca 
pratiquei desporto 
federado, mas estive 
sempre muito ligado ao futebol como diri- 
gente, tendo sido director do Clube 
Desportivo Amiense e da Uniâo 
Desportiva de Rio Maior. 
Ainda no campo desportivo fui correspon- 
dente do Jornal “Record” e do jornal “O 
Jogo”, bem como colaborador dos jornais 
regionais, “O Remate”, “Tribuna” e 
“Jornal Regiâo de Rio Maior”. A par da 
imprensa escrita também a radio era uma 
forma de aproximaçâo do futebol, pois 
comecei em 1991, 
na “Radio Maior”, 
em Rio Maior, 
transitando no 
ano seguinte para 
a “Radio Voz de 
Alcanena”. Em 
1996, regressei a 
Rio Maior, onde 
passei a trabalhar 
corn a Radio 
Cidade de Rio 
Maior, onde me 
mantive até 2001. 
Milénio - Qiial a 
prâtica desportiva 
que mais gosta? 
A. Santos - Como praticante desportivo, 
apenas me cingi à pratica desportiva esco- 
lar e mais tarde participando em torneios 
populares de futebol de salào. 
Milénio - Como entrou na carreira 
bancària e desde quando se encontra no 
Canada? 
A. Santos - A minha carreira profissional 
da banca, iniciou-se me 1991, tendo entra- 
do para Banco Totta & Açores em Rio 
Maior, onde estive até 2001. Em Fevereiro 
de 2001, vim para o Canada chefiar os 
Escritôrios de Representaçào de Toronto e 
Montreal, neste que é um grande desafio 
profissional. 
Milénio - Jâ tinha experimentado a radio 
ou a televisào? Onde se iniciou e porque 
terminou? 
A. Santos - A radio apareceu como disse 

atrâs, no ano de 1991, fazendo programas 
de animaçâo. Em 1992, corn a passagem 
para a Radio Voz de Alcanena, 
começaram a surgir os relatos dos jogos de 
futebol. No fase inicial a acompanhar o 
Mirense, na 2“ Divisâo B e depois o 
Alcanenense na 3“ Divisâo Nacional. A 

televisào 
surgiu apenas 
na minha vida 
aqui em 
Toronto, apôs 
o convite do 
Frank Alvarez, 
primeiro para 
comentar os 
jogos do 
brasileirào e 
depois para 
assumir a apre- 

sentaçâo do “Bancada Central” 
Milénio - O programa “Bancada Central” 
começou na FPtv e logo obteve grande 
êxito. Esperava tanto sucesso logo no 
começo? 
A. Santos - Sinceramente nâo esperava. 
Sabia no entanto que um programa de 
debate sobre futebol, séria sempre um pro- 
grama intéressante para o püblico, pois o 
futebol faz parte de nos e quer queiramos 
quer nâo, o futebol é um pouco de 

Portugal, e se 
diariamente 
ouvimos dis- 
cussôes sobre 
futebol no 
café, na paste- 
laria, nos 
bares, etc.., 
porque nâo 
na televisào? 
E o Bancada 
Central, nâo é 
mais que uma 
conversa 
sobre futebol, 
idêntica a tan- 
tas outras que 

acontecem diariamente, mas neste caso, 
temos o privilégio da imagem. 
Milénio - Sente-se mais realizado em 
relaçào aos sonhos de jovem no campo da 
apresentaçào e relatos? 
A. Santos - Como qualquer Jovem em qual- 
quer tempo, a televisào, a râdio, é sempre 
um sonho. Temos os nossos idolos, quere- 
mos imitâ-los, queremos ter o sucesso que 
eles têm. E os ôrgàos de comunicaçâo 
social sâo um dos principais veiculos para 
que isso aconteça. Corn tudo isto, quero 
dizer que de facto, esta oportunidade de 
colaborar corn a FPTV, é a concretizaçâo 
de um sonho de criança. 
Milénio - Começou na FPtv para conti- 
nuar ou nào passa de um agradâvel 
“hobie” na sua vida? 
A. Santos - Essa é uma questâo dificil de 

responder, e pelo 
seguinte. A minha pre- 
sença no Canada, nào 
dépende de mim. Estou 
vinculado a um contrato 
corn o Banco e enquanto 
o Banco entender estarei 
no Canada, pelo que 
poderei em qualquer 
altura ter de regressar a 
Portugal, ou entâo ir 
desempenhar funçôes 
noutro pais onde este- 
jamos representados, 
mas sem dùvida nenhu- 
ma estou a fazer este pro- 
grama corn uma enorme paixào e enquan- 
to câ estiver terei todo o gosto de colaborar 
corn a FPTV. 
Milénio - Como vê o panorama desportivo 
no Canadâ, particularmente, o futebol? 
A. Santos - O futebol é um dos parentes 
pobres do desporto canadiano. Aqui, o 
Hôquei no Gelo, é sem dùvida o desporto 
rei. Depois temos o Basquetebol, o Basebol 
e o Futebol Americano, relegando o 
Futebol para uma posiçâo em que é dificil 
aos clubes existentes sobreviverem, pois 
nào têm os apoios que têm os desportos 
mais mediâticos. Além disso temos o facto 
de nâo existirem grandes estruturas para a 
prâtica do futebol. Sô agora, se estâ a 
desenvolver um projecto para a edificaçâo 
de um Estâdio sô para futebol em Toronto. 
Depois temos a dispersâo de comunidades 
residentes, em que grande parte das comu- 
nidades estrangeiras nào sâo adeptas fer- 
renhas do futebol. Casos disso mesmo, os 
Chineses, os paquistaneses, os indianos, 
etc. Apenas os latinos, quer da Europa, 
quer da América do Sul, sâo adeptos 
incontestados do Futebol. Assim sendo é 
dificil os clubes de futebol terem apoios e 
poderem criar uma competiçâo futebolisti- 
ca de envergadura. Mas se houver von- 
tade, o futebol pode evoluir, mas isso 

deverâ levar ainda uns bons anos. 
Milénio - Que espera do “seu” programa 
“Bancada Central”, um programa dedica- 
do à 1 LIGA do futebol português? 
A. Santos - Da parte de todos os que estào 
envolvidos neste projecto e este nào é um 
programa meu, iremos tentar semana a 
semana melhorar o programa e tornâ-lo 
mais atraente e que os espectadores apre- 
ciem cada vez mais aquele espaço de 1 
hora e ajudando a FPTV a ter cada vez 
mais audiência. 
Milénio - É fâcil encontrar convidados à 
altura do programa? Os seus convidados 
têm cumprido a missâo? 
A. Santos - O painel que estâ comigo â 
quinta feira nâo foi escolhido por mim. É 
uma responsabilidade da estaçâo. E nào 
foram convidados por mim, até porque 
estou hâ relativamente pouco tempo no 
Canadâ, nunca estive ligado a nenhum 
clube no Canadâ e nâo conheço tantas 
pessoas assim, e principalmente na ârea 
desportiva. No entanto, estou bastante 
satisfeito corn todos eles, acho que têm pro- 
porcionado bons momentos de televisào, 
defendendo cada um aquilo que acha mais 
importante. 

José Mario Coelho 

Fazendo do seu 

Sonho uma 
realidade. Confie 

nos serviços de 

VICTOR 
COUTO 
CATERING 
o cozinheiro 
que serve sempre 
um esmerado 
banqueté e 
copo de àgua 

50'1 Alliance Ave. Toronto, On 
416-766-5620 416-537-1046 

Fax: 4^S-766-3S46 www.bridal.ca/ambiance 
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quL asctaao au. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

Miss Africa Canadâ 2003 é 
Angoiana 
De Cabinda ao 
Cunene mâos dadas 
Angola... Angola no 
coraçâo. 

É desta maneira que é descrita a 
vitôria da Angoiana Ana Benge 
Jorge no mas recente concurso 
de beleza Miss AfriCanada 
realizado em Toronto neste pas- 
sado Sâbado dia 13 de Setembro. 
A menina da escola Primâria “Pioneiro Zeca” - 
a estrela do melhor programa infantil de Radio 
“Piô-Piô” em solo Angolano - hoje aos seus 22 
anos de idade torna-se a représentante da 
beleza Africana no Canadâ. 
Amante da Arte do bem Pintar corn progressos 
apreciâveis na apredizagem do Piano, jovem de 

curriculo escolar invejâvel, terminando corn 
êxito O Bacharelato em “Life Scence” na 
Universidade McMaster. Achada em sabedoria, 
simplicidade e rigor nas perguntas e respostas, 
foi sem sombra de dùvida a candidata da noite. 
Ana Benge Jorge tem pela frente como desafio o 
concurso Miss Angola 2004, que serâ realizado 
em Luanda/Angola, na quai representarâ a 
comunidade Angoiana no Canadâ e por esta 
razào a organizaçâo Miss Angola/Canadâ, chefi- 
ada por Caria Neto, vai realizar no dia 3 de 
Outubro do corrente ano, na Casa D’Churrasco, 
1330 Dundas Street West, às 20 horas, $15.00 
(inclui uma revista), a festa do lançamento da 
primeira revista na comunidade angoiana 
apadrinhada, é claro, corn a vitôria de Ana Benge 
Jorge no concurso AfriCanada 2003. 
Assim, como dizia Carlos Mavungo Jr., a cama- 
rada Ana Benge Jorge, os angolanos e amigos de 
Angola estâo todos de parabéns. Que Deus 
abençoe esta linda jovem. 

Para mais informaçôes contacte (905) 820-8035 

iMOûUdŸS 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadâ 

Fernanda Almeida e Cristina têm ao dispor o melhor para 
passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada em 
férias de sonho para os sens amigos 

e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem o piano 
de Verâo para Portugal. 
Informe-se e reserve o seu 

lugar o mais rapidamente pos- 
sivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

M29 

Conferência 
Nacional dos Jovens 
luso-Canadianos 

Canada 

C<î 
,- 2003' 

Tistï de MeécBB do ^rf e 

Events 

Omsdale • ^ 

:: PeficrwMallQW 

Stithft 
Saturday. rtb.m6 290) 

Convocation Haft Uot'T. sPM 

Os Jovens luso-canadianos vao reunir- 
se em conferência nacional com par- 
ticipantes vindos de todo o Canadâ, 
de 26 a 28 de Setembro, na Câmara 
Municipal de Toronto. 
Os trabalhos da Conferência abrem 
às 17h00, sexta-feira, dia 26, na 
Rotunda da Câmara Municipal de 
Toronto. 
Paralelamente, na sexta-feira, dia 26, 
entre as 19h00 e as 23h00, numa rea- 
lizaçâo da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontârio, 
actuarâo os artistas locais. Ana 
Patricia, Steve Vieira, Trish Ribeiro, 
Susanne Silva, Liz Rodrigues e o con- 
junto musical Português Suave. E, 
ainda, outras surpresas... 
Sâbado, dia 27, a partir das 09h00 da 
manhâ, os jovens apresentarao os 
seus trabalhos, encerrando a confe- 
rência pelas 16h30. Neste mesmo dia, 
às 20h00, tem lugar no Convocation Hall, 
da Universidade de Toronto, o Festival 
Internacional de Tunas. Para informaçôes 
e bilhetes, contactem: 416 569-6981. 
Domingo, dia 28, ao meio-dia, encerra- 
mento da Conferência Nacional dos 
Jovens Luso-Canadianos, com um almoço 
no Dundas Banquet Hall. Serâo oradoras 

no almoço, Cristina Cardoso, apresenta- 
dora do "Easy Rock" e, Cidâlia Faria, 
Assistente do Procurador Geral do 
Ontârio. Para informaçôes e réservas para 
o almoço: 416 657-4461. 
As nossas felicitaçôes a todos os jovens 
envolvidos e a todos os que patrocinaram 
os acontecimentos. 
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Informaçôes: 416 516-5800, ou Fax: 416 516-9108 
WM 1699 Dundas St. West, ON M6K 1V2 

i<fiicndûs 
Precisa-se 

I Cabeleireira. Bom Salârio. Full Time. 
I Tel: 416-653-8381 

I Paciaria em Mississauga précisa 1 motorista e 1 
i padeiro, fuU-time, para entrada imediata. 
\ lofo: 905 271-2707 

I PessoaJ para trabalhar corn estuque. Contactax Ce^.1^ 
I Tel.:416-358-3135. 

I Electricistas mecânicos e ajudantes, para a area de 
I Mississauga. Tel,:905-678-3474. 
|: 
I Cabeleireira com experiência, fluente em Português e 
I loglês. TeL:416-533-7550. 

I Pessoa para agênda de viagens, corn o rainirao de 2 
'i anos de expetiêacia. Fluente em pomiguès c inglès. 
I Enviar résumé. Fax #416-654-9605. 

I Carpinteiros corn alguma experiência. Contactai 
I depois das 6 da tarde. Tel.:4i6-658-4167. 

\ Pessoa! para instalar alarmes, coin 2 anos de experiên- 
I cia e um electricista com 1 ano de experiência. 
I Tel:905-502-8288. 

( Bricklayer corn experiência. Contactar José Pereira. 
Tel.:4l6-540-92I8. 

Ajudante para cozinha de restainrante. 
Tel:416-603-6522. 

Carpinteiros de acabamentos com alguma experiên- 
da. Tel:416-953-6323. 

Pessoal para companhia de armârios de cozinha, corn 
experiência. 
Tel.;416-52l-9436. 

Esteticista, uma cabeleireira e uma manit lire. 
Tel;416-516-5800. 

Mecânico de camiôes e condutor. Contactar Manny, 
Tel.;416-7!7-9547. 

Carpinteiros de acabamentos. Contactar José. 
Tel:416-569-42l7. 

Terrenos para arrendar 
Companhia portuguesa tem para arrendar 
varias parcelas em terreno com segurança, 
na Keele e Dundas. Bom para carros, com- 
panhias de construçâo, contentores, etc. 

Info; 416 604-4555 

Mùsico dos Adiafa tinha 53 anos 
Morreu Emidio Zarcos. O mùsico dos 
Adiafa tinha 53 anos e faleceu vitima de 
cancro. Mùsico, instrumentista, profes- 
sor de bateria e percussâo dedicou 
grande parte da vida ao cantar alente- 
jano. O funeral realizou-se em Beja. 
Emidio Zarcos Guerreiro Palma iniciou- 
se na mùsica aos 14 anos no Orfeâo 
Académico de Beja. Aos 15 anos formou 
O primeiro gmpo - "Os Castores". 
A partir dai fez parte de vârios grupos 
de baile e rock e no inicio da década de 
90 voltou às pesquisas e à recolha do 
cancioneiro popular. 
Em 1999 foi convidado para dar a voz 
aos Adiafa, onde cantava, tocava caixa 
de guerra e chinfalho. 
Emidio Zarcos era casado e tinha dois 
filhos. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi; 905-820-6551 • Fai:905-82IMÎ130 
Email: patricioautocoUision@on.aibn.com 

[nlaOi* 

Oferece, durante o mês de 
Setembro, um especial com Foil 
Hi-Lites, corte de cabelo e 
penteado, por apenas $55. dôlares. 
La Fonmi é especializado em 
penteados para noivas, damas e 
pais dos noivos. Tenha um 
casamento feliz corn La Fonmi. 

Morreu 
Emfdio Zarco 

Lulas Gratinadas 

InCREDItniES: 
1,5 Kg de lulas (frescos) cortadas às rodelas 

0,5 Kg de gambas cruas descascadas (de 

Madagascar pois sào as melhores) 

2 pacotes de notas 

* 1 copo de vinho branco seco 

4 alhos pisados 

^ 2 folhas de louro 

2 cebolas picadas 
3/4 c. sopa de azeite 

* 1 pacote de polpa de tomate dos pequenos 

(quase todo) 

Salsa e coentros picados 
7 cubo de caldo de peixe 

* pimenta prêta motda na altura 

(OnEECÇflO: 

Frita-se a cebola e os alhos em 3 ou 4 colheres de sopa 
de azeite, junta-se o louro, o tomate, a salsa, a pimenta 
e o cubo de peixe. 
Depois deita-se o vinho branco seco e as lulas. 
Tapa-se e deixa-se apurar e cozer as lulas. Se for 
necessârio junta-se mais vinho. 
Quando as lulas estiverem cozidas juntam-se as gambas 
e coze um pouco mais. 
Misturam-se as natas, tnexe-se bem e deitam-se as lulas 
num tabuleiro untado de margarina. 
Polvilha-se de uma mistura de queijo ralado corn pâo 
ralado. 
Vai ao forno a gratinar mais ou menos meia hora. 

Sobremesa: 

Bolinhos de Leite 

InCREDIEMTES PflRfl O BOLO: 

500 grs. de açûcar 

500 grs. de farinha de trigo 

^ 1 châvena de châ de leite gordo 

4 ovos 

3 colheres de sopa cheias de manteiga 

2 colheres de sobremesa bem cheias de fermenta 

empô 

(OnEECÇflO: 

Batem-se muito bem os ovos corn o açùcar, junta-se o 
leite e a manteiga amolecida e por fim a farinha mistu- 
rada corn o fermento. 
Vâo ao forno a cozerem em forminhas pequenas, 
untadas corn manteiga. 

Bom Apetiteî 
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0170. Cicio do Cultura Açoriana 
cada vez mais rico 

Hâ 17 anos que o Cicio de Cultura 
Açoriana se répété. Repete-se mas nao se 
satura. Todos os anos o Cicio tern as suas 
diferenças, particularmente, as humanas. 
E, mesmo o que se répété, é sempre para 
melhor. 
É quase impossivel para nos estarmos em 
todas as sessoes de trabalho e a todas as 
horas, mas, do que jâ nos foi dado ver e 
ouvir, este 17o. Cicio de Cultura Açoriana 
nada fica a dever aos anteriores, bem pelo 
contrario. 
As exposiçôes dos nossos bem conhecidos 
Hildebrando Silva (Pinturas corn 
Aguarelas), Dora Barâo (Pintura de Arte), 
Lùcia Maciel (Artesâ de trabalhos em 
Estanho), Idalina Negalha (Artesâ de tra- 
balhos em Escama de Peixe) e Oligia 
Rezendes (peças etnogrâficas sobre o 
Linho e Serôes à Antiga), sâo de uma 
beleza extraordinâria e a expressâo da sim- 
plicidade de um Povo. Na abertura do 17o. 
Cicio, o fundador e apresentador Oliveira 
Neto, agradeceu a presença de todos, apre- 
sentou os seus convidados, e falou das 
razôes do dia ser dedicado à llha de Santa 
Maria. Para animar, exibiu-se corn todo o 
empenho e saber, o grupo "Ronda da 
Madrugada" para, logo a seguir, apreciar- 
mos o video "Santa Maria-Terra de Sol". 
Para nâo "arrefecer" o ambiente, actuaram 
os elementos do Grupo "Sol Baixo", sob o 

aplauso dos présentes. 
A partir daqui, passou-se à apresentaçào 
do tema "Santa Maria-llha Amarela", 
palestra de Alberto da Silva Costa, 
Présidente da Câmara Municipal de Vila 
do Porto que, também, respondeu a 
questôes apresentadas pelo pùblico. 
Fechou a sessâo, de novo o conjunto 
"Ronda da Madrugada", e um convivio à 
volta da mesa, com uma prova de gas- 
tronomia de Santa Maria, corn a colabo- 
raçâo de Inès Bairos. 
A segunda sessâo teve inicio corn imagens 
"Por todo o Mundo - Genuino Navegador", 
em homenagem ao navegador solitârio 
açoriano, Genuino Madruga, o primeiro a 
dar a volta ao mundo. Genuino Madruga, 
um herôi de todos nos! 
Seguiu-se o video "Extremo Ocidente - A 
llha das Flores". 
O escritor e investigador Joâo Gomes 
Vieira, falou do tema "A Navegaçâo de 
Gabotagem Inter-Ilhas e o Trâfego Local", 
dialogou corn os présentes corn à-vontade 
e boa disposiçâo. O Professor Dr. José 
Carlos Teixeira fez a apresentaçào do belo 
e valioso livro de Joâo Gomes Vieira, "O 
Homem e o Mar-Artistas Portugueses do 
Marfim", corn a sua habituai energia e con- 
hecimentos. 
Aproveitâmos a oportunidade para levar 
ao conhecimento do especialista Joâo 

Gomes Vieira da pintora e artista do 
Marfim, a nossa Lucilia Duarte, levando- 
o a admirar o seu trabalho que esta expos- 
to na Galeria dos Pioneiros Portugueses, 
em Toronto. Ficou admirado e entusias- 
mado. 
Depois, ouvimos o nosso amigo Carlos 
Alberto Moniz corn "Cantigas Açorianas", 
para matar saudades e, logo a seguir, uma 
palestra pelo Dr. Vasco Pereira da Costa, 
Director Regional da Cultura, com o tema, 
"A Ausência: Tema Recorrente na 
Literatura Portuguesa". Foi a voz de quern 
sabe. 
A jovem e simpâtica Lindsy Moita ofere- 
ceu aos présentes um punhado de cantigas 
para abrir o apetite à prova de licores tradi- 
cionais açorianos com que a sessâo foi 
encerrada. 
Terça e Quarta-feira, houve videos sobre 
"A Cozinha nas nossas Ilhas-Caldeirada de 
Peixe", "Cantigas Açorianas", "Cavidades 
Vulcânicas dos Açores", "Paisagem da 
Cultura da Vinha da llha do Pico- 
Candidatura a Patrimonio Mondial da 
Unesco", ouvimos a Dra. Maria Manuel 
Velasquez Ribeiro, do Museu de Angra do 
Heroismo, falar de 'Jardins e Parques 
Püblicos numa Cidade Insular", e a Dra. 
Fâtima Toste falando sobre a personali- 
dade do Comendador Genuino Madruga. 
De seguida, o prôprio narrou a sua viagem 
â volta do mundo, sozinho, no seu iate 
durante 14 meses. A apresentaçào da sua 
viagem de circum-navegaçâo foi ilustrada 
corn imagens 
da longa 
e t a P a . 
Brilhante. 
O Dr. José 
Carlos 
Teixeira, 
debruçou-se 
sobre o tema, 
"Açores - A 
Globalizaçâo 
de um Povo" 
tendo, depois, 
moderado um 
debate sob a 
t e m â t i c a 
"Cinquenta Anos Depois...", corn a pre- 
sença de convidados da Comunidade. 
O Professor Dr. Luis Manuel Vieira de 

Andrade, da 
Universidade dos 
Açores e représentante 
do Governo dos Açores 
no âmbito do Acordo 
de Cooperaçâo e 
Defesa entre Portugal e 
os EUA, falou sobre o 
actualissimo tema, "Os 
Açores na Actual 
Conjuntura 
Internacional". Nestes 
dias, despediu-se o con- 
junto "Ronda da 
Madrugada" e actuou o 
fadista Joâo Ledo. 
Claro, nâo faltaram 
provas de vinho Lajido, 

aguardente da Graciosa e... de amizade! 
Hoje, quinta-feira, teremos uma noite de- 
dicada à Freguesia de S. Pedro, em Ponta 
Delgada. Homenagem â actriz Natalia 
Marcelino, apontamento musical, confe- 
réncia por Franciso José Guedes, 
Présidente da Junta de Freguesia de S. 
Pedro. Cantigas Açorianas, na voz de 
Carlos Alberto Moniz. Conferéncia pelo 
Dr. Paulo Casaca, Deputado dos Açores 
no Parlamento Europeu e, para encerra- 
mento, um beberete oferecido pela Junta 
de Freguesia de Sâo Pedro. 
Amanhà, dia 19, Exposiçâo sobre o 
Cagarro, ave popular dos Açores e 
exposiçâo de telas da pintora de Montreal, 
Dora Barâo. Um video de "Trabalhos do 

Linho", da Dra. Teresa Tomé. 
Apontamento da jornalista Fernanda 
Leitâo, sobre a personalidade do falecido 
Professor Dr. Martins Garcia, "O Escritor 
e o Homem-O Preço da Coeréncia". 
Depois, a conferéncia do Professor Dr. 
Joaquim da Ponte Tavares, sobre a 
"Propriedades de Algumas Enzimas". 
Fecho, corn actuaçâo de Luciana Machado 
acompanhada por Antonio Amaro e 
Leonardo Medeiros, e petiscos da 
Salsicharia Garcia. 
Até dia 23 de Setembro, nâo faltem no 
17o. Cicio de Cultura Açoriana, onde vâo 
ter noites dedicadas à Vila das Lajes- 
Terceira, Concelho do Nordeste e 
Concelho da Ribeira Grande, respectiva- 
mente. 
Inf.: 905 279-8368, ou 416 532-3501. 

JMC 
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Merengues vencem Marselha 
4-2 na liga dos CampeSes 
Maxcaxam-se 22 golos no primeiro 
dia da ediçâo 2003/2004 da Liga 
Milionâria. 
Para além do empâte (1-1) do FC 
Porto em Belgprado, no g^rupo F, o 
Real Madrid iniciou da melhor 
maneira a caminhada na prova 
dos "milhôes", ao bâter o Marselha 
por 4-2. 
O jogo até começou melhor para os france- 
ses que inauguraram o marcador por inter- 
médio de Drogba, mas a turma de Carlos 

Queiroz "puxou dos galôes" e partiu para 
mais uma exibiçào fantâstica. 
Roberto Carlos e Ronaldo deram a volta 
ao resultado ainda na primeira parte, 
estando reservada para a etapa comple- 
mentar uma autêntica "cavalgada" de 
Zidane, brilhantemente eficaz: o jogador 
francês fez o que quis dos adversârios e 
ofereceu o golo a Ronaldo. No meio de 
tantas "estrelas" também Luis Figo teve 
direito a fazer o gosto ao pé, na conversào 
de um castigo màximo. De cabeça, Van 
Buyten fixou o 4-2 jâ bem perto do fim. 

Grupo E: 
Glasgow Rangers-2 Estugarda-1 
Man. United-5 Panathinaikos-0 

Em Glasgow, o Estugarda tinha légitimas 
esperanças de alcançar um resultado posi- 
tivo na estreia e mais confiante ficou a par- 
tir do momento em que Kuranyi colocou a 
turma germânica na frente do marcador. 
Fernando Meira foi titular mas nâo evitou 
a reacçâo dos "protestantes", sobretudo 
apôs a entrada de Capucho, aos 66 minu- 
tes. Corn o antigo extreme do FC Porto 
em campo, o Rangers foi mais forte e 
chegou à vitéria graças aos golos de 
Nerlinger e de Peter Lovenkrands. 

Em Manchester, os "red devils" 
alcançaram a goleada da ronda ante um 
irreconhecivel Panathinaikos. Cristiano 
Ronaldo nâo alinhou na équipa de Alex 
Ferguson que ao intervalo jâ ganhava por 
4-0 -Silvestre, Fortune, Solskjaer e Butt 
marcaram -, limitando-se a gerir a van- 
tagem até ao minute 83, altura em que 
Djemba-Djemba apontou o* quinte e ulti- 
mo golo. 

Grupo G: 
Besiktas-0 Lazio-2 
Sp. Praga-0 Chelsea-1 
A missào da Lazio na Turquia esteve longe 
ser fâcil, mas o golo de Stam deu a tran- 
quilidade desejada pelo técnico Manicini. 

Corn Fernando Coûte e Sérgio Conceiçâo 
no "onze", a formaçào italiana conseguiu 
um triunfo de extrema importâneia que 
acabou por ser confirmado à passagem do 
minute 77, corn o tente de Fiore. 
No outre jogo em Praga, o Chelsea arran- 
cou uma vitôria "a ferros" diante do 
Sparta, graças à inspiraçâo de Gallas, a 
cinco minutes do fim. 

Grupo H: 
Club Bruges-1 Celta Vigo-1 
AC Milan-1 Ajax-0 
Sem Rui Costa, que ficou no banco, o AC 
Milan foi obrigado a sofrer para bâter o 
Ajax, numa bêla partida de futebol. O 
ünico golo do jogo foi apontado pelo 
"inevitâvel" Filippo Inzaghi, verdadeira- 
mente endiabrado nesta fase da época, 
quer nos "rossoneri", quer na "squadra 
azzurra" (selecçâo). 
Na Bélgica, o Celta deixou fugir um triun- 
fo que parecia certo, depois da vantagem 
materializada por Juan Fran no inicio da 
segunda parte. Mesmo em inferioridade 
numérica, devido à expulsâo de Mendoza, 
o Bruges conseguiu empatar por 
Saeternes, a seis minutes dos 90. 

I Substitiiiçâo do solo | 
10 relva pode sor 
soluçâo para rolvado i 
doAlualadeXXI 

A substituiçâo do solo e da relva do 
Estâdlo Alvalade XXI deverâ ser a 
soluçâo definitiva encontrada para 
resolver de vez os problemas que 
afectara o relvado do novo recinto do 
Sporting, 
A informaçâo foi prestada à Agência 
Lusa por um dos especialistas consulta- 
dos pelo clube para solucionar os pro- 
blemas que afectam o relvado, jâ que, 
dia 24 de Setembro, o Sporting recebe 
os suecos do Malmoe, em jogo da 
primeira eliminatôria da Taça UEFA. 
Segundo o mesmo técnico "a soluçâo 
poderâ passar por uma substituiçâo 
integral do solo e da relva do estâdio”, 
mas a decisâo final estâ ainda depen- | 
dente do resultado de anâlises, rea- 
hzadas no estrangeiro. 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquina corn a Jane su Ti^o, 

0M.M6f4fir 
TeL/Fax: 416-533-2439 Estimativas grâtis 

QUEHUADKRENçACOMESPECIAISTODOSOSDIAS! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

Os clientes de Kluk Kluck's 
votaraxn e deram a sua primazia 
aos nossos frangos. Os frangos 
mais baratoB de Mississauga. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamente outros sabores de 
Portugal: Mao de Vaca, 
Feijoada, Dobrada^ Bacalhau de 
mil maneiras, Polvo Guizado, 
Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 
muito maisi 

Er«X)ME2vætAS PELO TELEFCMœ: 

905 272-4459 
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FC Porto ompata om Bolgrado fronto ao 
Partizan na liga dos Campooos 
O FC Porto empatou 
1-1 em Belgrado no 
arranque do grupo F, 
da Liga Milionaria. O 
desfecho pode, ainda 
assim, considerar-se 
positivo para as aspi- 
raçôes dos azuis e 
brancos que encon- 
traram pela frente um 
jâ esperado ambiente 
"infernal", mas que 
nào chegou para 
intimidar a formaçâo 
portuguesa. 
Apesar de combativo, 
o Partizan revelou 
algumas carências 
defensivas e sentiu 
enormes problemas, 
sobretudo na primeira 
parte, para "furar" a 
muralha defensiva dos 
portistas. 
Os dragoes actuaram 
na expectativa, à procura de um erro do 
adversario que acabou por acontecer aos 
21 minutos, apos um canto cobrado por 
Deco e concluido por Costinha. 
O 4x4x2 escolhido por Mourinho so nâo 
funcionou na plenitude devido ao desem- 
penho menos feliz de McCarthy (uma 
unidade a menos), apesar do esforço "redo- 
brado" de Derlei na frente de ataque. 
Deco so a espaços conseguiu desequilibrar 
- ganhando algumas faltas em zonas 
perigosas - mas pelo menos teve o mérito 

de se "sacrificar" em prol do colectivo, 
recuando frequentemente em auxilio dos 
companheiros. 
Na primeira parte séria o FC Porto a dis- 
por de duas boas ocasiôes para dilatar a 
vantagem, so que Maniche e Derlei 
falharam na "hora h". 
Drulovic em campo e reacçào do Partizan 
O treinador do Partizan, Lotthar 
Matthaus, quis alterar o estado de coisas 
ao intervalo e, nesse sentido, lançou o 
extremo Drulovic, bem conhecido dos por- 

tugueses, e também Savic. A 
equipa da Sérvia e 
Montenegro, que até ai tinha 
sido pouco mais que inofen- 
siva, "libertou-se" tactica- 
mente e deixou que os ele- 
mentos mais criativos do 
ataque pudessem gozar de 
alguma liberdade. 
Ora, essa liberdade (aliada à 
velocidade) acabou por 
"furar" os pianos de 
Mourinho que, natu- 
ralmente, pretendia 
segurar o jogo, se pos- 
sivel a um ritmo bem 
mais lento. 
Tudo se alterou e os 
desdobramentos 
ofensivos dos 
jogadores de meio- 
campo do Partizan 
complicaram a mis- 
sao do FC Porto que, 
paulatinamente, foi 

recuando no terreno. Apesar das 
melhorias, a formaçâo dos Balcas 
so conseguiu chegar ao empâte na 
sequência de um ressalto (bola 
tabelou nas costas de West) que 
Delibasic soube aproveitar. 
Seguiram-se minutos bastante émo- 
tives, com os dois conjuntos a 
acreditarem na vitbria. Se Iliev 
assustou Vitor Baia, a verdade é 
que Radakovic se redimiu da inse- 
gurança inicial, ao efectuar duas 

intervençôes vistosas, apos os remates de 
McCarthy e de Deco. 
Quando o guardiâo sérvio nâo foi chama- 
do a intervir isso deveu-se à pontaria desa- 
finada dos portistas: que jeito teria dado ao 
FC Porto se o remate de Jankauskas 
tivesse levado a melhor direcçâo, aos 89 
minutos... 
Por aquilo que o Partizan mostrou, a luta 
pela qualificaçâo promete ser bastante 
suada e, quem sabe, discutida até â ultima 
ronda. 

Boa Morte 
no Fulham até 2006 
o avançado português Luis 
Boa Morte prolongou por 
um ano o contrato que o liga 
ao Fulham (I Liga inglesa), 
sendo que permanecerâ no 
clube até 2006, anunciou o 
clube londrino. 
Formado no Sporting, Boa 
Morte estreou-se em 
Inglaterra em 1997 ao 
serviço do Arsenal, sendo 
transferido para o 
Southampton (1 Liga inglesa) 
dois anos depois. 
Boa Morte, que marcou um 
golo no empâte (2-2) do 
Fulham na deslocaçâo a 
Birmingham, foi contratado 
pelo Fulham no inicio da 
época 2000-01. 
O clube londrino ocupa a 
nona posiçâo na tabela classi- 
ficativa corn sete pontos, a 
seis do lider Arsenal. 

EQUIPA J 

1 OPERÀRIO 1 
2 PRAIENSE 1 
3 SANTIAGO 1 
4 VELENSE 1 
5 BOAVISTA 1 
6 IDEAL 1 
7 ANGRENSE 1 
8 MADALENA 1 
9 BARREIRO 1 
10 MIRAMAR 1 

  Resultados 
P 

Santiago - Madalena, 2-0 
3 Praiense - Barreiro, 3-0 
3 Velense - Angrense, 2-1 
3 Boavista - Ideal, 2-2 
2 Miramar - Operârio, 1-ü 

1 2‘Jornada 
^ Madalena - Miramar 
® Barreiro - Santiago 
0 Angrense - Praiense 
0 Ideal - Velense 
0 Operârio - Boavista 

Hu serviçu ua uumumnane 905-829-8395 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADO/I2^FEIRA • 6^FQRA10AM-9PM 

Aceitamos encomendas, 
com eapeciais ttodoa os dias: 

Bacaihau, arroz de 
mariaco, coat:elet;as, 
galinha grelhada na 
brasa e no espetïo, 
saladas e muit:o mais. 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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EQUIPAS 

1 MARiTIMO 

2 FC PORTO 

3 SPORTING 

4 SP. BRAGA 

5 BOAVISTA 

6 NACIONAL 

7 ACADÉMICA 

8 MOREIRENSE 

9 BELENENSES 

10 BENFICA 

11 BEIRA-MAR 

12 ALVERCA 

13 GIL VICENTE 

14 GUIMARÀES 

15 P.FERREIRA 

16 RIO AVE 

17 U. LEIRIA 

18 E. AM ADORA 

RESULTADOS 

Sp. Braga-Gll Vicente, 2-1 
P. Ferreira - Maritime. 0-1 
[.Amadora-Moreirense, 1-2 
V. Leiria - FG Porto, 1-3 
V. Guimaràes - Académlca, 1-2 
RloAve-Beira-Mar.1-1 
Benfica - Belenenses, 3-3 
Sporting-Nacional, 2-0 
Aluerca - Beavista, 1-1 
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PRôXIMA JORNADA 

Maritime-Sp. Braga 
Beavista-Académlca 
Moreirense-Sporting 
Beira-Mar-P. Ferreira 
Gil Vicente-LAmadora 
Nacional - Uniâo Leiria 
Alverca-RioAve 
FC Porto-Benfica 
22 Set (segunda-ieiral 
Belenenses - Vitoria Guimaràes. 
20:30 (SporTVl 
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DÂRIO (Académica) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
BENNI MCCARTHY (FC Porto) 
DERLEI (FC Porto) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
TONITO (Sporting) 

LEONARDO (Belenense^ 
SANÉ (Belenenses) 
FEHÉR (Benfica) 
FERREIRA II (Gil Vicente) 
GAÛCHO (Maritimo) 
MÀRIO CARLOS (Nacional) 
LOURENÇO (Sporting) 

FILIPE ALVIM (Académica) 
TIXIER (Académica) 
GABRIEL (Alverca) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
MARCELINHO (Beira-Mar) 
ALCARAZ (Beira-Mar) 
ELISEU (Belenenses) 
NECA (Belenenses) 
SOUSA (Belenenses) 
JOÀO PEREIRA (Benfica) 
LUISÀO (Benfica) 
ZAHOVIC (Benfica) 

gXJ LIGA 
* ^ POPTUCUCSO DC fUTCBOL PROCISSIOnPL 

V 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL 

2 S. CLARA 

3 DESP.AVES 

4 FEIRENSE 

5 NAVAL 

6 OVARENSE 

7 V. SETÛBAL 

8 SALGUEIROS 

9 PENAFiEL 

10 VARZIM 

11 LEIXÔES 

12 U.MADEIRA 

13 DESP.CHAVES 

14 FELGUEIRAS 
15 PORTIMONENSE 

16 MARCO 

17 MAI A 

18 SP.COVILHÀ 
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RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

FEIRENSE - FELGUEIRAS, 2-1 

SP. COVILHâ - s. CLARA, 0-2 
N. 1® MAIO - SALGUEIROS, 2-0 

PENAFIEL - D. AVES, 4-4 

VARZIM - MAIA, 3-1 

D. CHAVES - V. SETüBAL, 3-2 

U. MADEIRA - MARCO, 3-1 

LEIXÔES - OVARENSE, 2-1 

PORTIMONENSE - ESTORIL, 0-1 

MARCO - LEIXôES 

SP. COVILHÀ - N. 1® MAIO 

SALGUEIROS - FEIRENSE 

FELGUEIRAS - PORTIMONENSE 

ESTORIL - PENAFIEL 

D. AVES - VARZIM 

MAIA - D. CHAVES 

V. SETûBAL - U. MADEIRA 

SANTA CLARA - OVARENSE 

% % 
% % i CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL II Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 DRAGôES SAND 5 15 
2 P. RUBRAS 5 13 
3 GONDOMAR 5 12 
4 INFESTA 5 10 
5 PAREDES 5 8 
(i VIZELA 4 7 
7 FAFE 4 7 
8 VILANOVENSE 5 7 
0 BRAGANÇA 4 6 
10 FC PORTO B 4 () 
11 FIXA 4 (i 
12 VALDEVEZ 5 fi 
13 ERMESINDE 5 4 
14 DEÇA 5 4 
15 LOUSADA 5 4 
10 FREAMUNDE 5 3 
17 CAC.TAIPAS 5 3 
18 SP. BRAGA B 4 3 
lü TROFENSE 4 2 

Resultados 
Gondomar - FC Porto B. 2-0 
Vizela - Vilanovense. 2-1 
Paredes - I.eça, l-O 
C. Taipas - Lousada, 3-1 
Infesta - Freamunde, 2-1 
P. Rubras - Bragança, 5-3 
Valdevez - 7Vofen.se, 3-0 
D. Sandinenses - Fixa, 3-1 
Ermesinde - Fafe, 0-2 
Folga: Sporting Braga B. 

6“ Jornada 
FC Porto B - S. Braga B 
Vilanovense • Gondomar 
Leça - Vizela 
Lousada - Paredes 
Freamunde - C. Taipas 
Bragança - Infesta 
Trofense - P. Rubras 
Fixa - Valdevez 
Fafe - D. Sandinenses 
Felgueiras - Ermesinde 

EQUIPA J P 

1 SAN|OANENSE 5 13 
2 TORREENSE 5 13 
3 ESMORIZ 5 0 
4 ALCAINS 5 !) 
5 CALDAS I 5 0 
6 PORTOMOSENSE 5 8 

7 O.BAIRRO 5 7 
8Â(;FEDA 5 7 
OSP. ESPINHO 5 7 
10 ACADÉMICA B 5 7 
11 l'. LAMAS 5 7 
12 FÂTIMA 5 7 
13 OLIVEIRENSE ü 
14 VIFAFRANQUEN 5 5 
15 ESTARREJA 5 4 
IÜPOMBAL' 5 4 
17 MARINHENSE 5 4 
18 PAMPIFHOSA 5 3 
10 AC. VISEU 5 3 
20 O.HOSPITAL 5 2 

Resultados 
Akains-Oliveirense, 1-1 
Académica B • Torreense, 0-3 
Vilafranquense - O. Hospital. 4-0 
A. Viseu - L". Lamas, 0-0 
Marinhense - Àgueda, 1-0 
S. Espinho - Sanjoanense, 0-4 
Estaneja - Pampilhosa, 2-2 
Esmoriz - Caldas, 1-0 
Oliveira Bairro - Fâtima, 5-1 
Portomosense - Pombai, 2-0 

6* Jornada 
Oliveirense - Portomosense 
Torreense - Alcains 
O. Hospital - Académica B 
U. Lamas - Vilafranquense 
Agueda - Acadéinico Viseu 
Sanjoanense - Marinhense 
Pampilhosa - Sp. Espinho 
Caldas - Estarreja 
Fâtima - Esmoriz 
Pombai - Oliveira Bairro 

EQUIPA J P 

1 O.MOSCAVIDE 5 13 
2 BARREIRENSE 5 12 
3 MICAELENSE 5 12 
4 0LHANENSE 5 11 
5 MARITIMO B 5 10 

6 PONTASSOLENS 5 10 
7 LUS.AÇORES 5 8 
8 MAFRA 5 8 

,0 ORIENTAL 5 8 
10 CAMACHA 5 7 
11 ODIVELAS 5 7 
12 AMORA 5 ti 
13 RIB.BRAVA 5 5 
14 SINTRENSE 5 5 

15 SPORTING B 5 5 
lü LOULETANO 5 4 
17 PINHALNOVENS 5 3 
18 V NOVAS 5 3 
l'J FARENSE 5 1 
20 ST.ANTONIO 5 0 

Resultados 
Micaelense - Maritimo B, l-O 
Pinhalnoven.se - Oriental, 11 
Sintrense - Amora, 1-2 
Farense - Ribeira Brava, 1-1 
Odivelas - E.V. Novas, 2-0 
Ponlassolense - Olhanense, 2-3 
Barreirense - Louletano, 2-0 
Sporting B - Camacha, 24) 
Mafra - Lusitania, 04) 
O. Moscavide - S. Antonio, 24) 

6‘Jornada 
Maritimo B - O. Moscavide 
Oriental - Micaelense 
Amora - Pinhalnovense 
Ribeira Brava • Sintrense 
E. V. Novas - Farense 
Olhanense - Odivelas 
Louletano - Pontassolense 
Camacha • Barreirense 
Lusitania - Sporting B 
S. Antonio - Mafra 

«î «î «î «I' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III 
SCRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 VILAVERDENSE 3 9 
2 STA MARIA 3 7 
3 VIANENSE 3 ü 
4JOANE 3 Ü 
5 MIRANDELA 3 o 
ü ESPOSENDE 3 5 
7 VALENCIANO 3 5 
8 M. FONTE 3 4 
9 AMARE.S 3 4 
lü SANDINENSES 3 4 
1! REBORDELO 3 3 
J-.» CABECEIRENSE 3 3 
13 MONÇÀO 3 3 
14 MONTALEGRE 3 3 
15 CERVEIRA 3 2 
lü VALPAÇOS 3 2 
17 P. BARCA 3 1 
IH RONFE 3 1 

SiRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 FIÀES 3 9 
2 TIRSENSE 3 - 9 
3 VILA REAL 3 7 
4 T. MONCORV'U 3 7 
5 A. LORDELO 3 ü 
(j FAMALICÀO 3 5 
7 CINFÀES 3 5 
8 PEDROUÇOS 3 4 
9 LOliROSA 3 4 
10 P. BRANDÀO 3 4 
11 RIBEIRÀO 3 4 
Ü^RIOTINTO 3 3 
13 NOGUEIRENSE 3 3 
14 REBORDOSA 3 1 
15 RÉGUA 3 1 
lü OLIVEIRENSE 3 1 
17 CANEL.AS 3 ü 
iH S.P. COVA 3 U 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 3 9 
2 MILHEIROENSE 3 9 
3 SOCIAL LAMAS 3 7 
4 SANTACOMBADE . Ü 
5 F.ALGODRES 3 () 
ü PENALVA 3 ü 
7 TOCHA 3 Ü 
8 AROUCA 3 5 
9 ARRIFANENSE 3 4 
lu VALECAMBRENS 3 3 
11SATÀO 3 3 
12 S. JOÀO VER 3 3 
13 GÀFANHA 3 3 
14 AGUIAR BEIRA 3 3 
15 MANGUALDE 3 2 
lü U. COIMBRA 3 1 
17 AN AD IA 3 1 
18 CESARENSE 3 0 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

I LOURINHANENS 3 9 
2ABRANTES 3 7 
3 CARANGUEJEIR 3 7 
4 BENFICA CB 3 7 
5 PENICHE 3 Ü 
ü SOURENSE 3 ü 
7 FAZENDENSE 3 ü 
8 TORRES NOVAS 3 ü 
9 BENEDITENSE 3 4 
H) RIACHENSE 3 4 
II BIDOEIRENSE 3 4 
12SERTANENSE 3 3 
13 ALQUEIDÀO 3 3 
14 RIO MAIOR 3 2 
15 G.ALCOBAÇA 3 1 
lü ÎDANHENSE 3 1 
17 ALMEIRIM 3 ü 
18 MIRENSE 3 0 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 3 9 
2 LOURES 3 9 
3 SANTANA 3 7 
4 VÎALONGA 3 5 
5 MALVEIRA 3 5 
ü MONTIJO 3 5 
7 CARREGADO 3 4 
8 D DEZEMBRO 3 4 
9 SACAVENENSE 3 3 
lü BENFICA B 3 3 
Il BENAVILENSE 3 3 
12MACHICO 3 3 
13 SANTACRUZENS 2 2 
14 C. LOBOS 3 2 
15 PORTOSANTENS 3 2 
lü REAL 3 1 
17 ELVAS 3 1 
18 .ALCOCHETENSE 3 1 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 V. GAMA 3 9 
2 ATLÉTICO 3 7 
3 D. BEJA 3 7 
4 SIEVES 3 ü 
5 BEIRA-MAR 3 ü 
ü MESSINENSE 3 ü 
7J.ÉVORA 3 5 
8U.SANTIAGO 3 5 
9IMORTAL 3 4 
lu FABRIL 3 4 
11 LUSITANO VRS 3 4 
12 ALMANSILENSE 3 4 
13 QUARTEIRENSE 3 4 
14 SESIMBRA 3 2 
15 SEIXAL 3 1 
lü E. LAGOS 3 U 
17 MOURA 3 0 
18M.TRIGO 3 0 

VOAVERDENSE - AMARES, 3-1 

REBORDELO - MONTALEGRE, 3-0 

RONFE • Os SANIHNENSES. 0-2 

SANTA MARU - CERVEIRA, (M) 

VALENCIANO - MONçAO. 34) 

JOANE - CABECEIRENSE, 3-2 

VtANENSE - MIRANDELA, 24) 

M. FONTE - ESPOSENDE. 2-2 

VALPAçOS - P. BARCA, 1-1 

RéGUA - LOUROSA, 0-1 

TTRSENSE - C. GAIA, 2-1 

CINFAES - OUVEIRENSE. 1-1 

FUES REBORDOSA, 14) 

T. MONCORVO - NOGUEIRENSE, 14) 

PAçOS BRANDAO - RIO TINTO, 1-1 

PEOROUçOS - AUADOS LORDEIO, 2â 

ROEIRAO - s. PEDRO DA COVA, 2-1 

FAMAUCAO - VILA REAL, 04) 

GAFANHA - SANTACOMBADENSE, 2-1 

TOCHA - VALECAUBRENSE, 1-0 

SATàO - AGUIAR BEIRA, 2-1 

F. ALG<X)RES - CESARENSE, 3-1 

MILHEIROENSE - ARRIFANENSE, 3-2 

PENALVA CASTELO - ANADU, 24) 

AROUCA - MANGUALDE, 34) 

s. LAMAS - SAo JoAo VER, 2-1 

ToURlZENSE - U. ConiBRA, 3-1 

Caruiguejelni - Sourente, 2-1 

Rk> Malor - BenedlteaM, 1-1 

Mlreiue - Abrantai, 0-2 

Pnikhe - Torres Novu, 14) 

RiBcheoM - Idanheiue, 2-0 

G. Alcol»(e - Bidoelrenre, 1-2 

I - Almeirlin, 2-0 

Benilca CB - Sertenoue, 14) 

Fazeodeiue ~ A. Sem, 2-1 

MACHICO • REAL, 14) 

SANTACRUZENSE - ALCOCHETENSE, 00 

CASA PIA - BENAVILENSE, 40 

1 ■ DEZEMBRO - VlALONGA, 00 

CARREGADO - CAMARA LOBOS, 1-1 

MALVEIRA - O ELVAS, 3-2 

MONTIJO - PORTOSANTD4SE, 2-2 

SANTANA - SACAVENENSE, 10 

BENFICA B - LOURES, 1-2 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

SIEVES - V. GAMA, 0-1 

MOURA - QUARTEIRENSE, 1-2 

IMORTAL - F. BARREIRO, 1-1 

SESD4BRA - LUSITANO VRSA, 2-2 

BEIRA4^CAR - MONTE TRIGO, 40 

ATLéTIOO -JüVENTUDE ÉVORA, 1-1 

ALMANSILENSE - SEIXAL, M 

U. SANTIAGO - D. B^, 00 

E. LAGOS - MESSDœNSE, 1-2 



32 Quinta-feira, 18 de Setembro, 2003 DESPORTO O Milénio 

Maritlmo navega para bom Porto 

O "velho" Marîtimo da Madeira, pé-ante- 
pé, la vai rumando para bom Porto para 
que nâo navegue mais tarde em âguas 
révoltas e turvas. Um golito por jogo, qua- 
tro vitôrias saborosas, que o mantém no 
topo da tabela classificativa. O proximo 
jogo do Maritime corn o Sp. de Braga, de- 
verâ ser de gritos e apitos! Mas, os 12 pon- 
tes acumulados -que o isolaram na frente-, 
ninguém Ihos tira. 
A caminho de bom Porto vai também o... 
F.P Porto. Jâ esta na segunda posiçâo, corn 
menos dois pontes que o Maritime e, na 
prôxima Jornada, recebe nas Antas o 
Benfica. 
O Sporting, no Alvalade XXI, conseguiu 
vencer o NacionaJ da Madeira, por 2-0, na 

lotaria da relva do recém inaugurado estâdio. 
O Benfica, a 4 minutes do fim, a vencer o 
Belenenses por 3-1, permitiu a recuperaçào 
"azul" até aos 3-3. Incrivel, nâo é? E a tal 
magia do futebol. Ninguém ganha anteci- 
padamente. O Boavista, na sua viagem a 
Alverca, conseguiu a conquista de um 
ponto e a "perda" da segunda posiçâo na 
tabela. 
Intéressante, foi a vitôria da Académica 
em Guimarâes, por 2-1, o mesmo aconte- 
cendo corn o Moreirense, que foi à 
Amadora, vencer pelo mesmo resultado. 
No lo de Maio, o Sp. Braga venceu o Gil 
Vicente, por 2-1 e, em Vila de Aves, o Rio 
Ave empatou corn o Beira Mar, por 1-1. 
Uma Jornada com pouces motives de 

emoçâo na frente da 
classificaçâo gérai, corn 
a excepçâo Benfica- 
Belenenses. 
A Jornada 5 esta â 
porta, corn os seguintes 
jogos: 
Sexta-feira, dia 19, o 
Jogo Maritimo-Sp. 
Braga, às 16h30, corn 
transmissâo na 
SporTV. 
Sâbado, às 13h30, o 
Boavista-Académica, 
corn imagens na 
SporTV e, às 16hl5, 
Moreirense-Sporting, 
corn transmissâo na 
RTPi. 
Domingo, dia 21, às 
llhOO, Beira Mar-Paços 
de Ferreira; Gil 
Vicente-E. da Amadora 
e Nacional da Madeira- 
Uniào de Leiria. Ao 
meio-dia, Alverca-Rio 
Ave e, às 14h30, FC 
Porto-Benfica, corn 
transmissâo na 
SporTV. 
Segunda-feira, 
Belenenses-V. 
Guimarâes, às 15h30, 
corn transmissâo na SporTV. 
Corn um FC Porto-Benfica, nada mais é 
precise para que a emoçâo e controvérsia 
saltern para a rua. Tudo azul ou horizontes 
vermelhos? 

De sexta a segunda, muita coisa vai acon- 
tecer na 5a. Jornada da I LIGA portugue- 
sa. Sejam pacientes e fortes. 

JMC 

PERGUNTA: 
-QUEM é O MEUiOR MARCADOR DE GRIDS EM FINAIS DE TAÇAS DE 

PORTUGAl, EM FinïDDLp 

Nome; o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 

TORONTO, ON, M6J1W9 

Morada: 
)A lŒSPOSTA SERA ACEITE ATé 2* FEIRA, 

DIA 22 DE SETEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

ORCULttOSO DE SK POlîTUCUfS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 
SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 
SOBRE FUTEBOL, 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Beatriz Silva, Toronto Tel: 
REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Resp.: Helder 

A cerveja da comunidade 
TH'M T .-Ui til.’iv.-: uCn. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


