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Todos de parabéns! 
Com a habitual facilidade de 
descobrir quern produza e dê 
beleza às coisas, os respon- 
saveis da Casa das Beiras apre- 
sentaram (e continua até 27 
de Setembro) uma Semana 
Cultural Beirâ à medida das 
suas capacidades e ao encon- 
tre das necessidades dos 
beirôes e sens amigos. ^ Pâgina la 
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sem vértiebras 

É de bradar aos céus! 
As companhias de Seguros tiveram lucres de um (1) 
Biliào de dôlares! 
E andamos nés, pobres de Cristo, a trabalhar como uns 
danados dia-a-dia, a pagar um balürdio de dinheiro de 
seguros, corn a justificaçào que têm prejuizos. 
Como podem esses senhores das Seguradoras levar tanto 
dinheiro a quem tem tâo pouco, e outros nem têm que 
chegue para as encomendas, corn a velha artimanha dos 
prejuizos se, corn o maior das calmas, fecham as contas 
do ano corn lucros fabulosos? 
Que diabo, um pouco de consciência e respeito pelo 
proximo, custa assim tanto? 
Serâ que sô e apenas os lucros contam e, nos, os 
pagantes, nâo passâmes mesmo de um numéro que paga 
e é servido se cumprir como determinam as regras 
impostas? 

Volto a mensionar o caso de um colega de trabalho: 
à infelicidade de um desastre, um paga $700. dôlares por 
mês e, o marido, $600. dôlares por mês! O casai desen- 
bolsa $1.300. dôlares por mês, o ordenado total de um 
deles! Impensâvel em... democracia! 
Tenho pensado muitas vezes na democracia em que vive- 
mos. Nâo consigo "vê-la" tal como a ensinaram os mais 
velhos e sabedores destas coisas. Bern sei que a 
Democracia nâo é um ideal perfeito mas é, sem düvida, 
o melhor entre todos os outros. 
Corn coisas como esta dos Seguros, ponho-me a magicar 
que, esta democracia, nâo passa de uma pequena 
ditaduras encadeada em outras, para que o Zé Povinho 
se julgue livre mas que nâo passe de um prisioneiro na 
rede vigente urdida por individuos que sô olham para a 
vertente dos lucros, esquecendo por complète, o ser 
humano. 

Vejam bem: pagamos demais pelos seguros, e, se nâo 
pagârmos o que nos obrigam, ficamos sem seguro e sem 
hipôteses de conduzir o nosso carro! Bolas, assim nâo 
vale. Entâo o risco dos seguros fica sô por conta 
do pagante? Assim, naturalmente e por conta desta 
democracia, nos pagamos, nâo temos os direitos totais 
garantidos e... nâo "bufamos"! Lucros, e fabulosos, sô 
para as seguradores. 
As coisas estâo tâo negras corn os seguros que até alguns 
politicos e responsâveis provinciais jâ estâo a tentar com- 
bater tamanho disparate. Imaginem, até os politicos jâ 
sentem na pele o ardor desta democracia industrializada, 
sem rei nem roque. 
Bom, resta-me a consolaçâo de acreditar que, se os politi- 
cos, estâo a mudar, também as Seguradoras vâo fazer 
marcha atrâs... 

JMC 
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Olà, gente amiga e companheira! 
Nâo hà fome que nâo dé em fartura, nâo é? 
Pois, estes ültimos dias foram de um constante 
vai-vem para consegpiir minimamente estar 
"em todas", isto é, em todos os acontecimentos 
comunitârios que se fizeram e ainda estâo em 
andamento. Uma loucura, procurar estar em 
todo o lado ao mesmo tempo. 
S6 Deus tem esse poder. 

Bom, a semana que se aproxima, nâo é melhor. Os acon- 
tecimentos prosseguem aos molhos, como na cantiga. 
Hoje e até Sâbado, dia 27, temos a Semana Cultural 
Beirâ, na Casa das Beiras. Todos os dias almoços e 
jantares da Regiâo, corn um cozinheiro de Mangualde, 
convidado para o efeito, exposiçôes lindissimas e 
valiosas, convivio, cantigas e muita müsica. Para com- 
pletar o ramalhete, grande afluência de püblico das 
Beiras e nâo sô. Muito bem. Parabéns aos responsâveis 
da Casa das Beiras e aos beirôes. 

O Arsenal do Minho of Toronto, um pouco fora do cir- 
cuito festivo devido ao incêndio que destruiu a sua sede- 
social, vai comemorar no Sâbado, dia 4 de Outubro, o 
seu 17o. Aniversârio, no Lithuanian Hall, na Bloor e 
Dundas, em Toronto. A festa terâ inicio às 19h00 e serâ 
abrilhantada pelo conjunto Jovem Império. No 
Domingo, dia 5, o Arsenal do Minho realiza o seu tradi- 
cional Festval de Folclore na Escola St. Luke, na 
Ossington a norte da Dundas, corn os seguintes ranchos: 

^ Arsenal do Minho, Associaçâo do Minho, Casa dos 
Poveiros, Etnogrâfico de Portugal, Académico de Viseu, 
Casa das Beiras, Cantares e Bailares de S. Miguel, As 
Tricanas e do FC Porto de Toronto. 
Informaçôes e réservas: 416 532-2328, ou 416 588-4438. 
Parabéns, arsenalistas. 

E vamos ficar pelos minhotos. 
A Associaçâo Cultural do Minho de Toronto comemora 
o seu 26o. Aniversârio, na Casa do Benfica de Toronto 
(na St. Clair e Oakwood), Sâbado, dia 4 de Outubro, 
corn inicio às 19h00. Depois do jantar comemorativo. 

baile corn o conjunto Além Mar e actuaçâo do Rancho 
Folclôrico da ACMT 
Informaçôes e réservas: 416 781-9290, ou 261-1396, ou 
654-4442, ou 767-5835. 
As nossas felicitaçôes à Associaçaâo do Minho. 
A seguir, como é jâ tradicional, a Associaçâo do Minho 
realiza a "Noite de Santoinho", no Downsview Park, com 
inicio às 16h00. Sardinhas, febras, caldo verde, e o 
famoso Champareào. Do Minho vem Augusto Canârio 
(Cantares do Minho) e sens Amigos. Ainda, conjunto 
Português Suave, ranchos folclôricos, marchas populares 
e cabeçudos. 
Nâo faltem, a diversào faz parte da vida. 

A escritora e jornalista 
brasileira, natural do 
Recife, Lùcia Brum, 
encontra-se residindo 
em Toronto. Lùcia Brum 
é uma viajante do 
mundo, uma mulher 
multifacetada, cheia de 
experiências e talento. 
Visitou-nos para divul- 
gar os seus livros e ofere- 
cer os seus préstimos a 
quem precisar de pessoa 
corn capacidade para 
pintar interiores, pôr 
massa nas paredes, ajudante de carpintaria, e serviços 
afins. Pode contactar a Tereza, pelo telefone: 
416 669-1157. As nossas boas vindas à Lùcia Brum, corn 
o desejo que tenha uma boa estadia entre nôs. 

Nos dias 11 e 12 de Outubro, o Conselho Pastoral 
Português realiza a Festa de Nossa Senhora de Fâtima, 
em MaryLake. Peregrinaçào ao Santuârio de Mary Lake. 
Sâbado, dia 11, partida dos peregrinos a pé, corn saida 
da Dufferin Mail, em Toronto, às 5 da manhà. Pelas 8 da 
manhâ. Acolhimento aos peregrinos. 
As 4 da tarde. Via Sacra. As 5 da tarde, Terço e Procissào 
de Velas, para a Capela do Recinto. A seguir, Celebraçâo 
da Eucaristia e, pelas 20h00, Exposiçào do Santissimo 
Sacramento. Pelas 21h30, Bençào do Santissimo 

Sacramento e encerramento dos festejos. No Domingo, 
dia 12, às 2 horas da tarde, Procissào no recinto do 
Santuârio, corn reza de Terço. As 15h00, Celebraçâo da 
Eucaristia e Consagraçào a Nossa Senhora. Pelas 16h30, 
Procissào do Adeus até à Capela e encerramento da 
Peregrinaçào. 
Mais informaçôes na sua parôquia. 

A Associaçâo Portuguesa de Sâo Miguel Arcanjo, em 
Hamilton, comemora o seu 29o. aniversârio, corn um 
jantar no Sâbado, dia H de Outubro, no St Elizabeths 
Hall, corn inicio às 17h30. A animaçâo estarâ a cargo de 
Marc Dennis e Shawn & Chris (EUA), José Câmara de 
Hamilton e o John-DJ, corn mùsica para dançar. 
Os nossos parabéns à Associaçâo Portuguesa de Sâo 
Miguel Arcanjo de Hamilton. 
Informaçôes e réservas: 905 527-8786. 

Maria Adelaide Araûjo - 90 anos de vida 
A D. Maria Adelaide 
Araùjo, natural da 
Ribeirinha, Ilha do 
Pico, comemora dia 25 
de Setembro de 2003, 
90 anos de idade. Os 
filhos (8), netos (26) e 
bisnetos (19), para 
comemorem a 
efeméride, realizam 
grandes festas, uma na 
Parôquia a que per- 
tence -a da Igreja de 
Santa Inès-, e outra 
familiar, para lhe cantarem o "Parabéns a voeê", corn 
todo o amor e carinho. 
A D. Maria Adelaide Araùjo, rija como uma maçà, con- 
tinua a divertir-se na companhia de amigas e amigos na 
Casa de Sâo Cristôvào e no Trinity Community Centre. 
Parar é morrer, é o seu lema. Parabéns e muitos mais 
anos de vida sâo os votos da familia e dos amigos que a 
estimam. 
E pronto. Ficamos por aqui. 
Escolham e disponham. 

JMC 
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Caminhada “Taking Steps” 
centra e cancre da marna 
A caminhada ‘Taking Steps” da Sociedade Canadiana do Cancre 
[Canadian Cancer Society] desafia o cancre da marna 
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I Isso mesmo! Todo o inventario do armazém esta 
pora na nossa ioja. E tudo o que esta na loia esta 
Won reduzido a preços de 
Este saido de armazém na ioja é 
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Foto da semana 

PORTUGAI-, EM CHAMASs O calor voltou e nesta imagem 
de satélite da NASA sâo visiveis os novos focos de incêndio 
que surgiram no territôrio nacional. A sul, uma imensa colu> 
na de fiimo que irrompe do incêndio da serra de Monchique. 

^/Hiinueê da J^iAoa 

Canadian Société 
Cancer canadienne 

du cancer 
Muitas comunidades em Toronto 
vâo mobilizar-se para recolher 
fundos para a investigaçâo con- 
tra o cancro da marna, este mês 
de Outubro: mês da luta contra 
o cancro da marna. Muitos par- 
ticipantes tomarâo parte numa 
caminhada nâo competitiva 
chamada “Taking Steps” contra 
o cancro da marna. Eis uma opor- 
tunidade para mostrar a pre- 
sença activa da comunidade 
Portug^esa com o seu apoio. É 
um evento para celebrar os 
sobreviventes que ganharam a 
batalha contra a doença, honran- 
do também os entes queridos que 
a perderam. llaverâ prémios 
para donatives superiores a $75, 
actividades educativas, jogos, 
cornes e bebes gratuites, e sera 
por certo um dia bem passade. 
- Domingo, 28 de Setembro às 9:00 da 
manha em High Park, Toronto (Bloor 
St. W. e High Park Ave.) 
- Domingo, 5 de Outubro às 9:00 da 
manha em Earl Baies Park, 4169 
Bathurst St., North York (a sul da 

Sheppard Ave.) 
Para obter formulârios de donativos ou 
mais informaçôes, por favor contacte 
Sharmini Fernando, Consultora de 
Diversidade para Toronto, (416) 440- 
3330, ext: 226, ou um dos nossos 
escritorios em Toronto por email ou 
telefone: torontowest@ccsont.org 
(416)231-1118 ou northyork@ccsont.org 
(416)638-0771. 
Desde 1993, a Sociedade Canadiana do 
Cancro (Canadian Cancer Society) tem 
contribuido corn cerca de 60 milhôes de 
dôlares para um vasto leque de projec- 
tos de investigaçâo na area do cancro da 
marna. A Sociedade Canadiana do 
Cancro (Canadian Cancer Society) pro- 
porciona serviços a pacientes de cancro 
da marna e encorajamos as mulheres a 
estarem alerta e informadas na pro- 
tecçào da sua saùde contra o cancro da 
marna. Para mais informaçôes sobre 
cancro da marna, para contactar os nos- 
sos serviços de apoio, ou para receber 
um folheto gratuito, por favor, contacte 
a Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro), pelo telefone 
gratuito (toll-free) 1-888-939-3333 ou 

visite o nosso site na internet 
em www.cancer.ca 

yamosfazerüo can- 
cro Mstoria. 
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16-537 

INSUITO ao Povo Madeirense e ao Parlamento da Madeira 
desnecessario 
«représentante da 
Repùblica», man- 
tendo-o residente, 
colocando-o ina- 
creditavelmente 
precedendo os tit- 
ulares dos 
Orgaos de governo proprio eleitos pelas 
populaçôes insulares, sujeitos à audiçâo do 
Conselho de Estado a par da retirada de 
qualquer intervençâo do Governo da 
Repùblica. 
Recusam a reserva de iniciativa regional, 
tal como jâ existe para o Estatuto Politico- 
Administrativo, para a Lei de Finanças 
regionais. 
Recusam o carâcter de leis de valor 
reforçado, aos Estatutos Politico- 
Administrativos. 
Recusam a eleiçào de Deputado ao 
Parlamento Europeu, em circulo prôprio. 
Recusam a organizaçâo territorial 
autârquica prôpria. 
Recusam o direito de recorrer a emprésti- 
mos internos que nâo impliquem aval ou 
qualquer outra garantia do Estado, con- 
forme o limite anual de endividamento 
«per capita» do Estado. 
Recusam a constitucionalizaçào de 
direitos de participaçâo no processo de 
construçào europeia, quando estejam em 
causa matérias de interesse regional. 
Recusam a transferência ou delegaçào nas 
Regiôes Autônomas, de competências 
correspondentes a matérias de titulari- 
dade estatal, acompanhadas da correspon- 
dente transferência de inerentes meios 
financeiros. 
Recusam as novas formas do dever de 
audiçâo pelo Estado. 
Recusam explicitar, na legislaçâo sobre 
competências reservadas ao Estado, quais 
sâo os principios de observância obri- 
gatôria e quais os que ficam livres para a 
iniciativa legislativa regional. 
Recusam a posse do Governo Regional 
perante a Assembleia Legislativa regional. 
Recusam a nomeaçâo do présidente do 
Governo Regional pelo Présidente da 
Repùblica, pondo- o a ser nomeado pelo 
inqualificâvel représentante «especial». 
Recusam a nomeaçâo dos restantes mem- 
bros do Governo Regional, pelo 
Présidente da Repùblica. 
Recusam a constitucionalizaçào de a 
matéria de organizaçâo e funcionamento 
do Governo Regional, ser exclusiva com- 
petência deste. 
Recusam a dissoluçâo das Assembleias 
Legislativas regionais nâo prejudicar a 
subsistência do mandata dos Deputados 
nem da competência da sua Comissâo 
Permanente, até à primeira reuniâo da 
Assembleia apôs subsquentes eleiçôes. 
Recusam que a instalaçâo do tal «repré- 
sentante da Repùblica» seja matéria 
regional, s6 para nâo devolverem o Palâcio 
de S. Lourenço. 
Recusam às Assembleias Legislativas 
regionais, o poder de iniciativa de revisâo 
constitucional. 
Mantêm o «veto» do inqualificâvel repré- 
sentante «especial» da soberania. 
Tudo isto, e mais, é um INSULTO ao 
Parlamento da Madeira! 
E, ainda por cima, depois destes cortes 
todos, O pouco que resta, fica ainda 
dependente de se aprovar uma 
legislaçâo eleitoral ao gosto de «suas 
excelências»!... 
Vào, mas é.... 

O insôlito - ou talvez nâo, dadas as 
posiçôes colonialistas do PS - 
acabou por acontecer. 
O Grupo Parlamentar socialista na 
Assembleia Legislativa da Madeira 
aprovou uma proposta de revisâo constitu- 
cional, à custa de varias cedências autono- 
mistas do PSD, mas os socialistas de 
Lisboa, com o apoio do porta-chaves da 
rua do surdo em guerra corn aquele seu 
Grupo Parlamentar, vieram corn uma 
coisa diferente, cerceadora dos Direitos do 
Povo Madeirense, ainda por cima técnico- 
juridicamente mediocre. 
Ainda por cima apoiado num chorrilho de 
mentiras e de habituais asneiras do chefe 

(?) socialista local, encostado assim ao 
radicalismo que vai na cabeça da actual e 
desgraçada direcçâo nacional do PS, a 
reboque dos comunistas. 
Os socialistas recusam reconhecer que o 
Estado é unitârio e regional, quando tecni- 
camente jâ nem unitârio é. 
Recusam o principio da continuidade 
territorial. 
Recusam uma nomenclatura mais digna e 
realista para os diplomas regionais. 
Recusam anti-democraticamente os par- 
tidos de indole regional. 
Recusam o regime de petiçào para as 
Assembleias Legislativas regionais. 
Recusam a parceria do Estado corn as 

Regiôes Autônomas em matéria de 
habitaçâo social. 
Recusam a coesâo social, econômica e ter- 
ritorial de todo O espaço nacional. 
Recusam o suporte pelo Estado dos custos 
derivados da insularidade. 
Recusam a clara definiçào, eliminando-se 
factures de conflitualidade, do âmbito dos 
poderes legislativos do Estado e das 
Regiôes Autônomas, bem como recusam o 
alargamento proposto para o âmbito do 
poder legislativo regional. 
Recusam propostas de referendo a partir 
das Assembleias Legislativas regionais. 
Insultam os povos das Regiôes Autônomas 
ao qualificarem de «especial», um 

Todo O material 
nm:0ssârio para 

fazer o seu 
vinho 
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Mosto Maxca Royal 

Branco/Tinto $18.95 o balde 

Mosto Royal - Alicante $22.95 

Mosto Royal - Carignane $22.95 

Mosto Royal - Grenache $22.95 

Mosto Royal - Muscat $22.95 

Mosto Royal - Palomino $22.95 

Lista de 
Oistribuidores 

Mississauga 

Costa Produce 
Brampton 
Vtveiros Supermarket 
Oakville 
Fontes Supermarket 
Cambridge 
Bairros Supermarket 
Elgin Supermarket 
Mint Market 
Kitchener 

Micaelense Superrnarket 
London 
European Groceries 
Atlantic Sea Fish Market 
i&iatbroy 
Family Bakery 
European Bakery 
Cbatham 

Paulino Bakery 
Rolo's Variety 
Bradford 

Mar Alto Supermarket 
Kingston 
Medeiros Import 

905 272 7\22 

905 l.-.t.irili) 

905 ai 7;*9i 

519 DJI (.9.50 
519 DJI ••■tit) 
519 D'JJ rjBO 

519 7I.12.UD 

519-1W7DD(. 

519 l.-.J 7511 

519 2ID-1 ll'i 
51D :j2 222f> 

519 35B-1770 
519 151 27f.f. 

905 77.7-0111.S 

583 Alin d St 

Crénicaà 
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Joao Teixeira, promovido a Director 
da Saùde e Segurança da CAW 
O activo membro da comunidade 
portuguesa -uma das molas reais 
do Coral Ecos de Portugal- e sindi- 
calista de méritos Hrmados, con- 
tinua a sua escalada de ascençâo 
profîssional e socicd. 
Joâo Luis Teixeira, até hâ pouco 
Présidente da Local 117, foi escolhido pelo 
Présidente da CAW-Canadian Auto 
Workers Union, Buzz Hargrove, para a 
posiçào de Director do Departamento de 
Saùde e Segurança da CAW, posiçâo que 
aceitou com alegria e honra. 
-Sou o primeiro português a ocupar este 
posto. Alias, jâ fui o primeiro português a 
presidir da Local 117. Estive na Local 117 
18 anos, os ùltimos dois como présidente... 
-Quantos portugueses la trabalham? 
-Fala-se em 400 trabalhadores portugueses. 
Gente amiga, que muito me ajudou. 
Aproveito esta oportunidade para lhes 
agradecer de todo o coraçào. E dizer-lhes, 
também, que continuo à disposiçâo de 
todos. 

-Quem o substituiu na Local 117? 
-O meu colega Bob Vancleef, que era o 
vice-presidente. Até às prôximas eleiçôes 
na Local 117, ele sera o Présidente. 
-Quando começou nas novas funçôes? 
-Eu entrei para Director do Departamento 

de Treino e Coordenaçâo da Saùde e 
Segurança da CAW-Health & Safety 
Treining Board, no passado dia 15 de 
Setembro. 
-Hâ là portugueses? 
-Nào, sou o primeiro, o que muito me 

honra. Mas, como a CAW tem para cima 
de 260 mil membres, distribuidos pela 
Ford, Chrysler, General Motors e na Garni 
onde, felizmente, muitos portugueses 
labutam, estamos bem representados. Os 
portugueses sâo dos melhores. 
-Vai continuât na Associaçào Musical de 
Santa Helena e no coral Ecos de Portugal? 
-Claro, faz parte de mim, dificilmente 
sairei. A Associaçào é como uma grande 
familia que se encontra ao serào... 
-Recordar os bons velhos tempos e passar 
o testemunho aos mais novos, nào é? 
-Exactamente. Da forma mais agradâvel, 
tocando e cantando. 
Feliz e seguro, Joâo Luis Teixeira deixou a 
nossa redacçâo e partiu para a sua nova 
"casa", o departamento de Treino e 
Coordenaçâo da Saùde e Segurança da 
CAW, o grande sindicato da indùstria 
automôvel. 
Parabéns e militas felicidades, Joâo 
Teixeira. 

JMC 

Jaap de Hoop Scheffer sera o proximo 
secretàrio-geral da NATO 
o conselho de représentantes per- 
manentes da Aliança Atlântica 
(NATO), reunido no quartel-gene- 
ral da organizaçâo, em Bruxelas, 
escolheu para proximo secretârio- 
geral o holandês Jaap de Hoop 
Scheffer. 
A escolha de Scheffer, 55 anos, diplomata 
de carreira eleito em 1986 nas listas dos 
democratas-cristàos do PDA para o 
Parlamento neerlandês, onde chegou a 
lider da bancada, corresponde à habituai 
divisâo de trabàlho na NATO. 
O posto de comandante supremo da orga- 
nizaçào é ocupado por um norte-ameri- 
cano, o general James L. Jones. 
Scheffer foi convidado pelo executivo de 
Jan Peter Balkenende para a pasta dos 
Negôcios Estrangeiros em 2002, e man- 
teve-se no cargo apôs a ruptura da coli- 

gaçâo nas eleiçôes antecipadas de 22 de 
Janeiro. 

A aposta numa maior integraçào europeia 
e numa aliança transatlântica mais sôlida 
e moderna forain os pontos fortes para a 
escolha do ministro dos Negôcios 
Estrangeiros holandês. 
O Governo português congratulou-se coin 
a designaçào de Jaap de Hoop Scheffer, 
que considéra reunir as condiçôes 
necessârias à credibilidade e eficâcia da 
Aliança Atlântica. Em comunicado, o 
Palâcio das Necessidades frisa que esta 
designaçào "é também uma garantia de 
que o crescente papel da NATO na gestào 
de crises fora da Europa serâ mantido e 
valorizado". 
Scheffer substituirâ em Dezeinbro o actual 
secretârio-geral George Robertson, em 
funçôes desde 1999, passando entâo a ocu- 
par a vice-presidência de um grupo empre- 
sarial de telecomunicaçôes. 

Adolescente acusadoj 
de ataque à Internet { 
dedara-se inocente | 
O adolescente norte-americano, Jeffrey 
Lee Parson, 18 anos, declarou-se 
inocente ao comparecer em tribunal 
para responder à acusaçâo de daniflcar 
mais de 7.000 computadores, gerando 
uma versào do virus “Blaster”. 
Detido a 29 de Agosto, mas desde entâo 
em prisâo domiciliâria corn autorizaçâo 
de ir às aulas, enfrenta uma pena mâxi- 
ma de dez anos de cadeia se for conde- 
nado por “danos intencionais a um 
computador protegido”. 
O jovem afirma que o governo empolou 
o seu caso para fazer deie um exemplo. 
Diversas versôes do virus, mais conheci- 
das por “LovSan” e “Blaster”, afectaram 
redes de empresas em todo o mundo, 
invadindo mais de 500.000 computa- 
dores, num dos piores ataques do ano à 
internet, segundo peritos antivirus. 

_/Hxizta s^f^nçaûaes ' 
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"Mostra da Cinema Portugues em 
Toronto é urn desafio a ganhar" 
Convicçâo do Elisio Oliveira, Présidente do Institute Português de 
Cinema e Audio-visual 
O nosso bem conhecido e estima- 
do Elisio de Oliveira, Présidente 
do Instituto Português de Cinema 
e Audiovisual, esteve de novo 
entre nos, integrado na visita a 
Toronto do Secretario de Estado 
Adjunto do Ministro da 
Educaçâo, para participaçâo no 
Festival Internacional de Cinema 
de Toronto, onde se exibiram dois 
filmes portug^eses: "Filme 
Falado", do decano realizador 
Manoel Oliveira, e "Vai Vem", do 
recentemente falecido Joâo César 
Monteiro. 

Nesta ultima visita, tal como o proprio 
Secretario de Estado, Elisio de Oliveira 
insistiu no desejo de criar uma "maquina 
associativa na diaspora" que permita 
"Mostras de Cinema Português" nas 
Comunidades, particularmente, em 
Toronto, cidade que bem conhece e da 
qual sente por vezes muitas saudades. 

JMC - Depots de tantos anos de ausèn- 
cia, no intervalo de duas semanas, é a 
segunda visita que faz a Toronto. 
Elisio Oliveira - Surpreendentemente, 
cheguei a Lisboa, fiz a sugestao ao 
secretârio de Estado sobre as mostras de 
cinema, como disse hâ semanas. A propos- 
ta foi muito bem acolhida pelo governo e o 
secretario de estado solicitou que o acom- 
panhasse na visita a Toronto e ca estou 
novamente. Com muito prazer. 
JMC - Portanto, hâ mesmo intençâo de 
colocar o cinema português na diaspora, 
particularmente, aqui no Canada. O que 
précisâmes de fazer para ter a tal mostra 
projectada? 
Elisio Oliveira - O que precisamos, no 
Canada, é juntar vontades das pessoas, 
das associaçôes culturais para os fazer e 
da nossa parte podem crer que hâ von- 
tade para disponibilizar os filmes e hâ 
vontade para os ajudar a elaborar uma 
programaçâo. Por outro lado, sentimos 
do prôprio consulado de Portugal uma 

coiecçio <}e Outtmo de 
Hugo Boss 
PadZÜeri 
Cinque 
e sapatos itaiiuxos deJ<mston jlMutphy 

34 CciNTOAi ST. m«smo a sul 4a 

CoUege - TEL: 416.533.3923 

E-MAIL: EBANK@msQ!UALi\o.cA 

PaSCJUalinO - mais do que uma loja de artigos para hon^ 

vontade de apoiar e de estar neste tipo de 
iniciativas. Ou seja, conjugam-se aqui 
très vontades: primeiro, a do Instituto 
Português do AudioA/^isual e Multimédia 
em disponibilizar os filmes coin os 
respectives direitos; segundo, do consula- 
do a operacionalizar a logistica desses 
filmes e de estabelecer as ligaçôes e os 
contactes corn as associaçôes; por ultimo, 
as associaçôes têm que estar voca- 
cionadas para a organizaçào da mobiliza- 
çâo dos portugueses para verem essas 
mostras. 
JMC - E que passes é que as associaçôes 
devem tomar? 
Elisio Oliveira - Hâ duas formas: 
através do prôprio consulado, contactan- 
do o consul e manifestando a vontade de 
aderir a esse projecto. Por outro lado, se 
nào fizer directamente corn o consulado, 
podem fazê-lo corn o ICAM, nem que 
seja por e-mail. O nosso site na intenet é 
www.icam.pt<http://www.icam.pt/> e o 
e-mail é mail@icam.pt. No entanto, o 
melhor caminho e mais râpido é o con- 
sulado. Nos, durante o ano, podemos 
fazer uma ou duas mostras de cinema. 
Nào serâ intéressante que todas façam. 
Tem que haver uma mostra forte, inté- 
ressante e que operacionalize essa 
mostra. Gostariamos que ocurressem, 
pelo menos duas, por ano e que uma 
delas fosse tào prôxima quanto possivel 
do Festival Internacional de Cinema de 
Toronto. Isto porque se géra um ambi- 

ente propicio e de apelo. Depois, também 
temos mostras possiveis na ârea do docu- 
mentârio. 
JMC - E na parte da comercializaçào? 
Elisio Oliveira - É uma actividade que 
nào passa pelas associaçôes, obviamente, 
mas estamos disponiveis para colocar em 
contacto os produtores portugueses que 
têm os direitos de comercializaçào dos 
filmes que se produzem corn os interes- 
sados na sua exibiçào. Estamos 
disponiveis para servirmos de interface e 
proporcionar os contactos. Depois é uma 
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questâo de entendimento entre o 
exibidor - por ser uma actividade 
comercial - e o distribuidor aqui no 
Canada. 
JMC - Na exibiçào do filme português 
no Festival, deparou que havia muita 
gente, mas nào muitos portugueses... 
Elisio Oliveira - De facto, quando 
assistimos ao filme de Manoel de 
Oliveira que foi muitissimo bem rece- 
bido em Veneza, hâ cerca de uma 
semana, foi aplaudido durante dez minu- 
tes, numa sala completamente repleta. E 
ôbvio que ele estava présente na sala e 
isso potenciou o aplauso. Porém, aqui em 
Toronto, a sala do Uptown, cheia a “abar- 
rotar”, assistiram ao filme, divertiram-se 
e, no final, o filme foi igualmente aplau- 
dido. Nâo se trata de um filme habituai, 
na linguagem cinematogràfica do 
Manoel de Oliveira, um filme corn um 
simbolismo muito forte, corn mensagens 

muito fortes sobre a Europa, 
sobretudo para quem vive 
neste continente. 
JMC - Mais uma vez foi 
um prazer. Espero que sem- 
pre que um filme venha 
até câ, o Elisio Oliveira o 
acompanhe. 
Elisio Oliveira - Obrigado. 
Isso nâo sera possivel, mas 
visitarei Toronto sempre que 
possivel e corn muito prazer. 
O Elisio de Oliveira partiu, 
mas, deixou bem expressa a 
sua vontade de que o cinema 
português seja uma realidade 
na diaspora, muito em espe- 
cial, na grande comunidade 
portuguesa de Toronto. 
A idéia esta lançada e é de 
soluçâo fâcil. Quem a agarra? 

JMC 

Sonda Galileu 
desintegrou-se na 
atmosfera de Jupiter 
A sonda norte-americana Galileu mergu- 
Ihou domingo, como previsto, na atmos- 
fera de Jupiter onde se desintegrou depois 
de ter recolhido dados sobre o maior pla- 
neta do sistema solar, anunciou a NASA. 
Os cientistas da agêneia especial encar- 
regues do projecto Galileu, no centro de 
pesquisa de Pasadena, na California, 
perderam o contacte corn a sonda pouco 
depois das 20:40 de Lisboa, ou seja, dois 
minutes antes da hora prevista, precisou a 
NASA. 
Na medida em que os sinais chegam à 
Terra .52 minutes depois de serem emiti- 
dos, a desintegraçâo da sonda ocorreu 
pouco depois das 19:32 de Lisboa. 
A destruiçâo da Galileu pôe fim a um per- 
curso de 4,63 mil milhôes de quilômetros. 
0 périple da Galileu começou hâ 14 anos, 
em Outubro de 1989, corn o seu lança- 
mento pela nave espacial Atlantis. 

1 Washington i 
quer iulgar indonésio 
Hambali por atentados 
do 11 Setemliro 

I As autoridades norte-americanas | 
I querem julgar o presumivel terrorista | 1 indonésio Hambali pelos atentados do | 

Il de Setembro de 2001, noticiou o jor- j 
I nal Washington Times. | 
I "Vamos julgâ-lo pelo 11 de Setembro", | 
I dedarouaojornalumresponsâvelnorte- f 
I americano que pediu o anonimato. I IO mesmo jornal afirma que os respon- | 

sâveis da CIA consideram Hambali j 
como principal mentor dos atentados I 
contra o hotel Marriott emjacarta, em | 
Agosto passade, e a discoteca em Bali, | 
em Outubro de 2002, que causou 202 I 
mortes, entre os quais um militar | 
português. I 
Hambali, cujo verdadeiro nome é | 
Riduan Isamuddin, é suspeito de ser o | 

I représentante da Al Qaida na Àsia e | 
I "cérebro" da rede regional terrorista I 
I Jamaah Islamiyah. | 

ELEIÇÔES PROVINCIAIS DO ONTÂRIO 

QUIMTA-FEIRA, DIA 2 DE OUTUBRO 
Se JÂ recebeu o seu cartâo de Notificaçâo de Registo, esta 
pronto a votar. Leve-o consigo quando for votar. O seu local de 
veto vem designado no cartâo. 
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Dirija-se ao local de voto. Complete um formulàrio. 
Mostre os seguintes documentos de identificaçâo aos oficiais de serviço nas urnas: 

• ou um documento contendo o seu nome, morada actual e assinatura 
• OU dois documentos - um corn o seu nome e assinatura e o outro corn o seu nome e morada actual. 

PODE ENCONTRAR O SEU DISTRITO ELEITORAL E O SEU LOCAL DE VOTO NO NOSSO WEB SITE: 

www.electionsontario.on.ca 
-OU- 

Pode contactar o seu Returning Office entre as 10 e as 20 horas, de Segunda a Sâbado. 

Para encontrar informaçào sobre contactes: 

• Visite 0 nosso web site, onde pode obter a lista coin moradas e numéros de telefone de todos os “Returning Offices”, que 

estào 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. 

No dia das eleiçôes, todos os funcionàrios qualificados para votar, têem direito a très horas consecutivas, 
enquanto as urnas estâo abertas, para poderem exercer o direito de voto. 

Se tiver très horas consecutivas disponiveis 
dentro do seu tempo para votar, a entidade 
patronal nâo é obriqada a dar-lhe tempo extra. 

Se nécessita de tirar tempo dentro das suas horas 
de trabalho, a seu pedido a entidade patronal é 
obrigada a dar-lhe esse tempo, mas dentro das 
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Realizou-se em Toronto o I Congrosso 
Intornacional “A voz o a voz da mulhor 
imigranto” 
A vez da mulher dar voz a si prôpria coino 
ser humano e elemento essencial da 
sociedade decorreu em Toronto, este fim 
de semana, durante o I Congresso 
Internadonal dedicado ao tema “A vez e a 
voz da mulher imigrante portuguesa”, 

recente: “La em casa quem manda é a 
mulher e quem manda nela sou eu”. Quai 
é afinal o papel da mulher imigrante na 
sociedade? 
O Congresso nào poderia ter começado de 
melhor maneira, uma vez que os présentés 

organizado pela Dr® Manuela Marujo, Dr® 
Aida Baptista e Dr® Rosana Barbosa 
Nunes, do departamento de Português da 
Universidade de Toronto. Um fim de 
semana onde se debateu a “mulher”, 
sobretudo a imigrante, e o seu papel numa 
sociedade ainda predominantemente mas- 
culina. Embora o pùblico fosse constituido 
na sua maioria por mulheres, o 1 
Congresso contou corn um grande grupo 
de participantes que escutaram, obser- 
varam e discutiram, os vârios temas ali 
apresentados, saindo todos corn urna per- 
spectiva muito diferente sobre a mulher, 
sobretudo agora que se tenta afastar de 
uma situaçào tào bem descrita pela Dr® 
Alzira Silva, directora regional das comu- 
nidades, na cerimônia de encerramento, 
onde a determinada altura revelou o teste- 
munho masculino num passado ainda 

tiveram a oportunidade de se delicearem 
corn o discurso/conversa apresentado pela 
Dr® Maria Barroso Soares. Transcrever os 
pontos principais da sua apresentaçào sera 
impossivel, uma vez que cada frase, cada 
palavra e cada silaba foram pontos funda- 
mentais de uma histôria extraordinâria, 
contada no feminino. A ex-primeira dama 
de Portugal, falou do percurso da mulher 
através dos vârios sectores sociais, do 
papel da mâe, da companheira e da amiga; 
apresentou o testemunho da mulher na 
primeira pessoa, quando teve que acom- 
panhar o marido, Dr. Mario Soares, para 
França, durante o exilo politico a que foi 
submetido no decorrer da ditadura de 
Salazar; da mulher vista pelo Papa Joâo 
Paulo 11, nas muitas cartas que escreve 
sobre os direitos da mulher e, sobretudo, 
sobre a sua dignidade na sociedade. A sim- 
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patia, simplicidade e inteligêneia da Dra. 
Maria Barroso Soares cativou a atençâo do 
pùblico de uma tal maneira que passou a 
ser o centro das atençôes durante os très 
dias de Cçngresso. Aguarda-se jâ a publi- 
caçào dos temas apresentados no 
Congresso para que fiquem registados 
para sempre os momentos inesqueciveis 
que ali foram vividos. 
Por volta das 9h00 de sâbado, segundo dia 
do congresso, a maioria dos participantes 
jâ se encontrava na recepçào saboreando 
um café, acompanhado por biscoitos, 
aguardando ansiosamente o inicio das 
sessôes de trabalho. Assim, às 9h30 - e 
depois de dadas as boas-vindas pela Dr® 
Manuela Marujo - iniciou-se a conferêneia 
de abertura corn o Dr. José Bouza Serrano, 
vice-presidente do Instituto Camôes. Apôs 
ter falado um pouco do papel do Instituto 
e da razâo de comportar o nome do maior 
poeta português. Seguiu-se a entrega do 
Prémio Literârio Camôes, cuja vencedora 
foi Ana Maria Gomes Fernandes, com o 
conto “Entre Carruagens”. O prémio foi 
uma viagem a Portugal - Toronto, Lisboa, 

Toronto - patrocinada pela Sata 
Internadonal. Depois desta cerimônia, a 
depntada Dr® Manuela Aguiar, mulher hâ 
muito interessada em questôes femininas, 
sobretudo as que estâo ligadas à mulher 
imigrante, “conversou” corn os présentes 
sobre a participaçâo civica e politica da 
mulher num contexto de imigraçâo, onde 
salientou o extraordinârio papel das asso- 
ciates de mulheres em todos os aspectos 
da sociedade, sobretudo na diâspora. 
Antes da apresentaçào do painel Religiâo, 
Educaçâo e Arte, o pùblico teve a oportu- 
nidade de assistir à abertura das sessôes 
em cartaz apresentadas por Michelle 
Tavares sobre a histôria das mulheres da 
sua familia, entitulado “My Mothers”, por 
Mônica Afonso e Nuno Ferreira sobre 
mulheres luso-canadianas extraordinârias, 
corn o titulo “Extraordinary Portuguese- 
Canadian immigrant women” e pela agên- 
cia Abrigo. 
O painel Religiâo, Educaçâo e Arte con- 
tou corn a presença de Etelvina Trindade, 
Deolinda Adâo, Teresa Ascensâo e 
Patricia Silva. A primeira debruçou-se 

Da esq.para a dit., Rosam Nunes, Manuela Marujo, Artur Magalhâes, 
Stephen Rupp, Manuela Aguiar, José Serrano e Aida Bapii^i 
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Ana FemandeStfeUcfssima, no momenta em que recebeu do Dr. José Borna Serrano, mcejresidente do 
Instituto ijamôes, oprémio Camôes 2003 sob o testemunho de Eisa Çantéiro, responsâvel de SATA que 
ofereceu a tia^m a Portugal, ' " 

sobre o tema “Maria Coelho: Uma Voz 
Portuguesa no Sul do Brasil”, mais 
propriamente de Curitiba, estado do 
Parana. Resumidamente, traçou o perfil 
de uma mulher nascida no sécula XIV, em 
Portugal e que foi para Curitiba quando 
tinha ainda 19 anos onde veio a desen- 
volver o papel de educadora, jornalista, 
poeta e prosadora, tendo contudo - e tal 
como salientou a Dr. Etelvina Trindade - 
destacado o seu trabalho a favor da causa 
feminista, defendendo os direitos civis e 
juridicos das mulheres. 
Deolinda Adào apresentou o tema “A 
Mulher Portuguesa nas Sociedades 
Fraternais da California”. Ao escutar 
Deolinda Adâo, o püblico pode compreen- 
der facilmente o papel destas sociedades 
“exclusivamente masculinas ou femininas” 
onde a parücipaçào feminina, sem direito 
a associaçâo, contribuiu para o sucesso das 
mesmas. 
Teresa Ascensâo, luso-canadiana oriunda 
dos Açores, debruçou-se sobre os seus tra- 
balhos de arte, sobretudo na série Maria, 
para “provocar o pensamento” dos pré- 
sentes sobre a identidade sexual através 
dos trabalhos fotogrâficos e videogrâficos 
que tem vindo a produzir ao longo da sua 
vida. Finalmente, Patricia Silva, seguindo 
a temâtica de Teresa Ascençâo, corn a 
excepçâo de se dedicar exclusivamente à 
fotografia, conseguiu abordar corn 
“ Entre/Aqui/Agora Intermediating 
Landscapes”, o processo de auto-reno- 
vaçâo da mulher imigrante através da arte 
visual. 
O segundo painel, sob a temâtica de 
L^teratura, foi da responsabilidade de 

Diniz Borges, Conceiçâo Flores, Maria 
Joâo Dodman, Aida Jordào e Àlamo de 
Oliveira. “Algumas vozes femininas na | 
literatura luso-americana” foi o tema que 
deu inicio ao painel, apresentado por 
Diniz Borges, onde se “embarcou numa 
breve jornada pela escrita étnica, focando 
as mulheres, e onde estào inseridas as de 
origem portuguesa”. “Do sentimento de 
nào estar na pâtria” falou Conceiçâo 
Flores, uma experiência na primeira pes- 
soa, assim como o trabalho de pesquisa 
que estâ a desenvolver presentemente 
sobre a obra de Teresa Margarida da Silva 
e Orta, a primeira mulher a escrever e a 
publicar um romance em lingua portugue- 
sa. Quantos do présentes teriam jâ pensa- 
do na “situaçào feminina na época de Gil 
Vicente”? Talvez poucos. No entanto, 
sairam do congresso a reflectir sobre o 
assunto depots de terem escutado o desen- 
volvimento do tema na voz de Maria Joào 
Dodman. Numa sociedade ainda 
medieval, Gil Vicente apresenta a situaçào 
da mulher e a critica social, sobretudo nas 
obras “Auto da India” e “Farsa de Inès 
Pereira”, tendo, no entanto - como 
demonstrou Maria Joâo Dodman -, torna- 
do as duas protagonistas vitoriosas numa 
sociedade que as rodeava e que era conde- 
nada pelo cancioneiro. Falar da mulher e 
nào apresentar os rituais fünebres, talvez 
nào représentasse por completo o papel da 
mulher como um todo na sociedade. Aida 
Jordào falou de “Women and Tradition; 
Funeral em Branco and As Vizinhas da 
Minha Tia”. Escolhendo duas peças 
dramâticas sobre a histôria e as histôrias 
de mulheres em Portugal e na comu- 

nidade portuguesa de 
Toronto, Aida Jordào explo- 
rou a ideia da identidade e 
sexualidade feminina, sobre- 
tudo a maneira como estas 
eram controladas pela 
tradiçào. Para concluir o 
painel dedicado à mulher na 
literatura. Alamo de Oliveira 
falou das mulheres em “Jâ 
nào gosto de chocolates”, um 
texto de ficçâo narrativa que 
aborda a emigraçào açoriana, 
nomeadamente a da Ilha 
Terceira, para o Estado da 
California nas décadas de 
50 e 60. 
O ultimo painel do dia, dedi- 
cado ao Trabalho, contou 
corn a presença de Lena 
Medeiros de Menezes, 
Rosana Nunes, Roseli 

Boschilia, Maria Izilda Matos e M. da 
Gloria Mulcahy. “Mulheres Portuguesas 
no Comércio do Rio de Janeiro: Histôrias 
de Trabalho, Sucesso e Companheirismo” 
foram as que, desde a independência do 
Brasil, acompanharam os maridos e com- 
panheiros no comércio varejista do Rio de 
Janeiro. Lenâ Medeiros falou destas extra- 

ordinârias mulheres que “escreveram, no 
feminino, a histôria da imigraçâo por- 
tuguesa na cidade e contribuiram, decidi- 
damente, para a construçâo de um future 
melhor para toda a familia”. Rosana 
Nunes, uma das organizadoras do con- 
gresso, apresentou “The Inclusion of 

Women in the Male 
Dominated Job Market of 
Early 19th century Rio de 
Janeiro”, uma abordagem às 
experiências das mulheres 
portuguesas num mercado 
predominantemente masculi- 
no, deixando-as limitadas ao 
trabalho manual e doméstico. 
Roseli Boschilia foi “Tecendo 
Memôrias” ao longo da sua 
apresentaçào com a histôria 
de 15 mulheres imigrantes 
portuguesas que, durante as 
décadas de 1950 e 1960, tra- 
balharam como tecelàs numa 
fâbrica de fitas em Curitiba, 
no Brasil. Ainda no contexto 
da mulher imigrante no 
Brasil, Maria Izilda Matos, 
através de “Cotidiano e 
Trabalho: Mulheres 

Imigrantes Portuguesas”, teceu a presença 
feminina portuguesa no Brasil, sobretudo 
em Sào Paulo, assim como as dimensôes 
da experiência no mundo do trabalho, 
recobrando a diversidade e a dinâmica das 
ocupaçôes dessas mulheres dentro e fora 
dos muros das fâbricas. O segundo dia de 
congresso terminou com o lançamento da 
antologia “On a Leaf of Blue” sobre poesia 
açoriana, traduzida e organizada por 
Diniz Borges. 
O terceiro e ultimo dia - com ainda um 
maior mimero de participantes -, também 
com inico às 9h30, começou com o painel 
sobre Ser e Estar. Maria Eduarda Duarte, 
Carolina Leite, Sofia Afonso, Suzy 
Casimiro e Leonor de Seabra foram as 
responsaveis pelo desenvolvimento da 
temâtica do painel. Recordando a barca de 
Noé como a primeira experiência de “emi- 
graçào”, Maria Eduarda Duarte iniciou a 
apresentaçào sobre o tema “Apanhar o 
Barco e Começar de Novo: da 
Sobrevivência à Adaptaçâo”. Tratou-se de 
um desenvolvimento pessoal que compor- 
ta da capacidade de sobrevivência ao corn- 
portamento de adaptaçâo ao meio, numa 
perspectiva integradora. Variâveis situa- 
cionais e variâveis pessoais determinam as 
barreiras e/ou os elementos facilitadores 

de adaptaçâo, segundo apresentou. 
Durante a anâlise, referiu factures psi- 
colôgicos e factures culturais e de meio, 
que contribuem para modelaçôes de corn- 
portamento do sexo feminino em contex- 
tos de diâspora. Seguiu-se a apresentaçào 
de Carolina Leite sobre “Eva depuis do 
Paraiso - Trajectôrias Residenciais na 
Emigraçào”, numa perspectiva intéres- 
sante do fenômeno migratôrio, no tocante 
à imigraçâo, e como a mulher desempe- 
nhou um papel fundamental na 
“construçâo de habitaçâo” em Portugal até 
meados da década de 80 e como, presente- 
mente, desempenha um papel semelhante, 
mas numa aposta em habitaçâo no pais de 
acolhimento. Sofia Afonso, em “A 
Segunda Geraçâo e o Regresso: Motivaçào 
e Vivências”, abordou o fenômeno que 
“Portugal provoca na cativaçào do filho do 
imigrante, em vez de atrair a primeira 
geraçâo”. Estudo baseado em estudantes 
francôfonos, Sofia Afonso falou nesta 
experiência, sobretudo feminina, como o 
“carnavalizar” de uma experiência em 
nada semelhante à vivida durante as férias. 
Suzy Casimiro, canadiana residente na 

Continua na pagina 10 
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Australia, abordou precisamente o papel 
da mulher imigrante portuguesa naquele 
pais. “Portuguese Women in Australia: 
Their Experiences, Needs and Concerns” 
abordou uma perspectiva da mulher na 
Austrâlia, predominantemente oriunda da 
ilha da Madeira, desde o inicio do século 
XrV, os sacrificios, os esforços, as necessi- 
dades e as dificuldades que tiveram de 
enfrentar. Finalmente, Leonor de Seabra, 
uma imigrante em Macau, falou da 
“Mulher em Macau; Um Olhar 
Imigrante”. Num regresso a um passado 
remoto dos primeiros portugueses nos 
Mares do Sul da China, Leonor Seabra 
falou do papel das escravas ou aven- 
tureiras ocasionais em contraste com a 
mulher lusofona imigrante que depots 
chegou a Macau. 
O segundo painel abordou o “Poder, 
Saüde e Familia”. Wenona Giles tomou a 
palavra para falar de um estudo da mulher 
imigrante portuguesa, em Toronto. “The 
Gendered Nationalism of the Portuguese” 
explorou a relaçào entre os géneros do 
nacionalismo de dois espaços da diaspora 
portuguesa: a pâtria e o pais de acolhi- 
mento, neste caso o Canadâ. Um dos fac- 
tos mais importantes abordados por 
Wenona prende-se corn o facto de ter 
descoberto através da sua pesquisa que a 
mulher continental quer, na sua maioria, 
regressar a Portugal, enquanto a açoriana 
nâo tenciona voltar a regressar ao pais de 
origem. Seguindo para a mulher o poder, 
Alice Clemente falou da mulher luso- 

^ americana com o papel de politica. 
“Portuguese American Women as Elected 
Politicians” abordou a histôria de 
mulheres eleitas para cargos politicos nos 
estados de Rhode Island e Massachussetts. 
Fernando Nunes através de “Gender 
Differences and Commonalities in the 
Integration of Portuguese-Canadians” 
abordou o tema da educaçào e do 
(in)sucesso escolar, através de uma série de 
estudos que o prôprio analisou e comple- 
tou, em particular às mulheres imigrantes 
portuguesas. Finalmente, Michelle 
Reis-Amores apresentou “HIV/Aids and 
Immigrant Portuguese-Speaking Women” 
e o importante papel que a pesquisa, a 
acçâo comunitâria e a compreensào 
desempenham sobre este tôpico. 
O ultimo painel do congresso foi dedicado 
à temâtica Estôria e Histôrias no 
Feminino. A escritora Erika de 

Vasconcelos deu inicio falando da “Escrita 
do romance luso-canadiano”. A escritora 
abordou a importância da mulher na sua 
obra, embora nâo a identifique como um 
romance sobre mulheres imigrantes, 
defenindo-se a si prôpria como alguém que 
nâo emigrou, mas cujos pais sâo imi- 
grantes. Maria Almeida Estrela falou de 
“Mulheres Imigrantes em Inglaterra: 
Algumas Histôrias”. A apresentaçâo 
baseou-se num trabalho feito à base de 
entrevistas a 17 mulheres residentes na 
Inglaterra que falam sobre as diversas 
situaçôes sôcio-econômicas e familiares 
diversas, corn nivel elevado ou reduzido de 
educaçào, recém-chegadas ou corn très 
décadas de vida no estrangeiro. “A Dança 
da Vida: Histôria de uma Imigrante em 
Quadras” foi desenvolvida por Ilda 
Januârio que muito entusiasticamente 
falou do livro de Ester Rodrigues que, 
expressando-se em poema, conta a sua 
vida e anseios como mulher imigrante. 
Finalmente, Rosa Simas falou de “A 
Mulher nos Açores e nas Comunidades”, 
tema da Antologia Bilingue que lançou 
durante o congresso. Ao longo dos quatro 
volumes, ali apresentados, a temâtica é a 
mulher no contexto dos Açores e dos 
Estados Unidos e Canadâ. 
O Congresso terminou corn chave d’ouro, 
tal como começou. A Dra. Alzira Serpa 
Silva foi a convidada para a cerimônia de 
encerramento. Viajando através do tempo 
e da escrita feminina e sobre a mulher, 
Alzira Silva pintou um quadro do tema 
que ao longo do fim de semana foi discuti- 
do; a afirmaçâo da mulher na sociedade. 
A Dra. Maria Barroso Soares agradeceu a 
amabilidade corn que foi recebida, expres- 
sou o carinho que leva por toda a gente 
que encontrou no encontro e deixou votos 
para que as novas geraçôes prossigam este 
magnifico trabalho, nâo se desligando das 
suas raizes. Terminâmos corn uma das 
frase que Maria Barroso Soares proferiu 
na cerimônia inaugural: “Diz-se em por- 
tuguês que por trâs de um grande homem, 
estâ uma grande mulher. Isso, a mim, 
faz-me logo refilar. Nâo é por trâs de um 
grande homem que estâ uma grande 
mulher, mas sim ao lado desse homem”. 
Esperemos que esta tenha sido a 
primeira de muitas vezes que a voz da 
mulher imigrante é ouvida de uma 
maneira tâo firme, séria e importante, 
para bem de todas nôs. 

Governo investe ne 
apeie aes portadares 
de deficiência 

O présidente do 
Governo Regional 
dos Açores, Carlos 
César, elogiou 
todos os que se 
dedicam, de 
forma profissional 
ou voluntâria, ao 
apoio às pessoas 
portadoras de 
deficiência na 
Regpâo. 
O chefe do executive 
falava no decorrer de 
uma visita às insta- 
laçôes da associaçâo 
“Seara do Trigo”, uma instituiçào de 
apoio a crianças e jovens déficientes que 
dâ assistência a 64 utentes. 
Carlos César reconheceu a importância 
deste tipo de instituiçôes, razâo pela 
quai se justifica o forte investimento do 
Governo no apoio à sua criaçào e 
funcionamento. Lembrou, como exem- 
ple, que quando assumiu funçôes existia 
um ünico Centro de Actividades 
Ocupacionais no arquipélago e que, pas- 
sades apenas sete anos, existe uma rede 
coin cobertura concelhia, a ser comple- 
tada brevemente corn os cases dos con- 
celhos do Nordeste e de Vila Franca do 

Campo. 
Durante esta visita, foi assinado um pro- 
tocole para a aquisiçâo de uma carrinha 
preparada especialmente para o trans- 
porte de pessoas déficientes, no valor de 
quase 50 mil euros, a suportar pelo 
Governo. 
A associaçâo “Seara do Trigo” estâ 
instalada num imôvel restaurado, 
obras que custaram 333 mil euros, corn 
o financiamento também a cargo do 
Governo Regional, e bénéficia de 
um acordo de funcionamento corn o 
executive no valor de 306 mil euros 
por ano. 
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ICEP promove o Turismo 
da Reglâo Centro 
No Hotel Four Seasons, em Toronto, o 
ICEP promoveu um encontro entre 
responsâveis do turismo da Regiâo Centro 
de Portugal, da Câmara Municipal de 
Coimbra, agentes de viagens e Orgâos de 
Comunicaçào Social. 
Um jantar/convivio agradâvel, onde o 
responsâvel do Turismo do ICEP no 
Canada, Vasco Rodrigues, fez o agradeci- 
mento aos présentés e convidados, e apre- 
sentou o novo Delegado do ICEP no 
Canada, o Dr. Luis Moura, tal como os 
convidados, Dr. Antonio Vieira Lopes- 
Presidente da Regiâo de Turismo do 
Centro; Eng. Horâcio Pina Prata-Vice- 
Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, e os funcionârios da Regiâo de 
Turismo, José Mendes-Director de 
Promoçâo, e Anabela Dores. 
Viu-se um bem realizado video sobre a 
zona Centro dos dias de hoje, corn bêlas 

paisagens, facilidades de acesso, caste- 
los, hotels, restaurantes e uma oferta 
modernissima de vârios serviços. Houve 
um breve periodo de perguntas e 
respostas, que convenceu a curiosidade 
de alguns présentés. Depois, um 
momento de festa corn a presença do 
Trio Capas Negras, antigos estudantes 
de Coimbra que mantêm a tradiçâo de 
cantar o fado coimbrâo. Luis Marques, 
Nuno Encarnaçâo e Luis Alvelos, sou- 
beram levar os présentes até Coimbra, 
do Choupal até à Lapa... 
Houve um sorteio corn vârios prémios, 
cujos premiados, na sua maioria, eram 
estrangeiros, o que os "obriga" a ir con- 
hecer a Zona Centro. Boa viagem. 
Para todos, estavam em exposiçâo vârios 
desdobrâveis e revistas, de qualidade, 
sobre Coimbra e a Regiâo Centro. 

JMC 

O Delegado do ICEP Canada WfKK^ioura recebeu do Vice-Presidenteda Câmara de 
Coimbra uma simpMca Umbrança testemunhada pela Dr. Vieira Lopes presidertte^da RTC e de 

Vasco Rodrigues resmnsàv^ pelo turismo do ICEP. 

BENVINDO CLICNTC8 EIDO! 

Pro^^oçoes înacrec/îtaN/eîs />ara slî 
+ $50 
CltHnOEIICHUIUIIS $49+$0 V CRUmMCMMUis qJW 

+ '50 
CltMTOUICIWUIIU 

Ai*t')S KKKMBOI.V) A|H')S RKKMHOI.Sn 

i 
Nokia 3595 Motorola V66 Motorola C350 

mes $40*/. 
^3d0 mittuws - ülas ûteis' 

i Noites+fins de semana - tempo ilimitado ) 

Meses de chamadas 
locals ilimitadas 

BONUS!!! 
Ganhe: 

2 passes de cinema 
+$50 crédite em chamadas 

APRESSE-SE! Tempo limitado! 
(corn activaçâo) 

‘Inclui-mo-lo no maior g^upo de redes: GSM Nrtwork” 

AB(? 
Business Machines & Communications inc. 

Q ROGERS 
kUrkiORiZlD AGîIN'r 

1451DunduStW. 1268 St Clair Ave. W. 
Terooto (E. da Dufferin) I (W. da Dufferin- Toronto) 

Tel: 416-588-8989 I Tel: 416-652-2288 

1854 Danforth Ave. 
(W. da Woodbine) 

Tel: 416^25-9000 

888 Dundai St E. 
(Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave. £. 
Unit 107, Scarborough 
Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement. **After $50 mail-in rebate on plans starting from $25 monthly service fee. 

$40* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit credit on monthly invoice for duration of term. 
Offer expeires Sejit. 30/2003 '"FIDO is a registered tradename of Microcell solution Inc. 
'"Rogers Communications Inc. Used under license. (ÊAT&T Corp. Used under license. 

Portugal e Brasil mais unidos em 2004 
O ano de 2004 devera se apresentar como 
um periodo significativo no processo de 
aproximaçào entre Portugal e o Brasil. 
Ao apresentar, esta semana, ao Conselho 
Econômico e Social as Grandes Opçôes do 
Piano (GOP) para 2004, o governo por- 
tuguês manifesta querer aprofundar as 
relaçôes bilaterais, politicas e econômicas 
corn o Brasil, pais que, juntamente corn a 
Espanha, os Estados Unidos da América e os 
demais paises comunitârios surge como par- 
ceiro estratégico e privilegiado. 
E de salientar a importâneia dessa definiçào 
politica que vem reforçar as iniciativas no 
piano empresarial que fizeram que, nos ülti- 
mos anos, o Brasil se transformasse no prin- 
cipal destino dos investimentos portugueses 
no estrangeiro e, no que diz respeito ao 
Brasil, Portugal ter chegado a ser o terceiro 
maior investidor estrangeiro, mantendo-se 
entre os cinco paises que mais tem apostado 
na economia brasileira através do direc- 
cionamento de sens investimentos. 
Correspondendo plenamente aos objectivos 
da diplomacia economica, lançada pelo actu- 
al governo, fomenta-se a criaçào e explo- 
raçào de oportunidades para o empresariado 
português, promovendo-se a internacional- 
izaçào da economia, particularmente junto 
do Brasil, bem como corn a adopçâo de 
medidas voltadas para incentivar o investi- 
mento directo estrangeiro em Portugal. 
Pretende-se a exploraçào do potencial de sin- 
ergias entre os mercados brasileiro e por- 
tuguês e de modelo de desenvolvimento 
segundo référé o documento intitulado 
Grandes Opçôes do Piano - 2004. 
Tais medidas sâo propostas em conformi- 
dade corn a politica economica global, sem 
ferir as directivas da Uniâo Europeia, na quai 

Portugal vem promovendo os necessaries 
ajustes de maneira a promover o crescimen- 
to e a competitividade. 
O governo assume, no citado documento, a 
responsabilidade de reforçar a ligaçào corn 
as comunidades portuguesas e corn os paises 
que as acolhem, objective no quai o Brasil 
estâ inserido corn destaque face à existência 
de um contingente de cerca de 700 mil por- 
tugueses e todos os actes e factos histôricos, 
culturais, sentimentais e linguisticos que 
unem os dois paises, reforçados pela 
Cimeira Luso-Brasileira de 2003, onde foi 
reafirmada a confiança quanto à solidez das 
instituiçôes econômicas do Brasil e o carâc- 
ter estrutural dos investimentos portugueses. 
A Assembleia da Repûblica também partici- 
pa nesse esforço tendo acabado de formar o 
Grupo Parlamentar de Amizade Portugal- 
Brasil, constituido por deputados dos quatro 
maiores partidos politicos com assento no 
parlamento português. Dele fazem parte os 
deputados Clara Carneiro, Eduardo Neves 
Moreira, Graça Proença de Carvalho, 
Manuela Aguiar, Tavares Moreira e Teresa 
Morais, do PSD; Ana Benavente, José Lello, 
Maria Santos e Vicente Jorge Silva, do PS; 
Odete Santos, do PCP e Nuno Melo, do 
CDS/PP. 
È de se esperar que 2004 surja como um ano 
de efectivaçâo de contactos e promoçâo de 
iniciativas em todas as âreas e que as mani- 
festaçôes de intençôes deixem as linhas frias 
dos documentos assinados e passem a con- 
stituir acçôes concretas no processo de inte- 
graçâo luso-brasileira. 

Eduardo Neves Moreira 
(Deputado da Emigraçào na Assembleia da 

Repûblica e Présidente do Grupo Parlamentar de 

Amizade Portugal-Brasil) 
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Governar é ouvir e estar com as pessoas 
e decidir com olas 

O présidente do Govemo Regional 
dos Açores, Carlos César, 

em Ponta 
Delgada, que governar é ouvir e 
estar entre as pessoas e decidir 
com elas, ao invés de, como alguns 
pensam, estar sentado num gabi- 
nete com a esferografica na mao. 
O présidente, que falava na apresentaçào 
oficial da Carta Social da Regiao 
Autonoma dos Açores, aproveitou para 
fazer um balanço da sua visita de trabalho 
ao concelho de Ponta Delgada, para avail- 
açâo da execuçào dos programas e projec- 
tos socials promovidos pelo seu Governo, 
tendo considerado que a sua deslocaçâo às 
diversas freguesias e instituiçôes represen- 
tou um momento de decisôes e de revisâo 
procedimental e um momento de reorien- 

grande proximidade, referindo o prési- 
dente alguns casos emblemâticos como, o 
dos ATL’s em que jâ existem 19 e que vào 
passar a ser 29, das creches que vâo passar 
das sete existentes para mais cinco. dos 
serviços de apoio da comunidade à familia, 
onde existem sete equipamentos e que vào 
avançar mais cinco e na area do apoio para 
idosos, corn quatre lares e 16 centres de 
convlvio. 
Ainda no concelho de Ponta Delgada estào 
firmados 98 acordos de cooperaçâo e finan- 
ciamento que ascendem a um montante 
anual de 7.200 mil euros - corn as novas 
valêneias anunciadas durante a visita, 
haverâ um acréscimo no montante de 
5.200 mil euros. 
Carlos César recordou também, o anùncio 
de algumas medidas, entre as quais desta- 

.y 
tel 

taçâo de prioridades 
Para Carlos César, tratou-se ainda de um 
période de contacte e de aprendizagem. 
afirmando-se como uma homenagem a 
todos quantos, no exercicio da sua profis- 
sâo, corn grande paixâo, ou no exercicio da 
sua cidadania, corn uma atitude de grande 
voluntariado, emprestam à rede social de 
apoio uma qualidade e uma proximidade 
que sào invulgares e que sào exemple no 
prôprio pais. A Rede Social de Apoio é tào 
qualificada e numerosa, relevou o prési- 
dente, que permite um trabalho notabilissi- 
mo de aeçào social nos Açores. 
O Concelho de Ponta Delgada dispôe de 
uma rede de apoio importante e corn 

cou o sistenia de incentives para iniciativa 
privada social, a alteraçào da legislaçào da 
habitaçâo, designadamente no programa 
de custos controlados corn novas restriçôes 
à venda dos fogos, e o reforço na inter- 
vençào da habitaçâo degradada, a consoli- 
daçâo da expansào da rede de amas, a cri- 
açâo da figura do Provedor da Criança 
Acolhida, a realizaçào de um curso de pôs- 
graduaçào de protecçào de menores, a 
aeçào de formaçâo dirigida aos educadores 
de infâneia e professores do ensino bâsico 
sobre a nova lei de protecçào às crianças e 
jovens, a criaçâo da figaira do “Cuidador de 
Idosos” e a Carta Social dos Açores. 
Relativamente à Carta Social dos Açores, o 

documente apresenta a rede de serviços e 
equipamentos sociais da Regiâo, résultante 
do levantamento efectuado a todas as enti- 
dades gestoras e proprietârias de equipa- 
mentos sociais abrangidos por acordo de 
cooperaçâo corn a segurança social. 
Para o présidente do Governo trata-se de 
um instrumente impresdndivel ao planea- 
mento e à gestào orientando as decisôes no 
sentido de uma clara definiçào de priori- 
dades quer no tipo de serviços e equipa- 
mentos, quer na sua localizaçào. Carlos 
César acentuou que o documente é um 
primeiro passe de um trabalho que se pré- 
tende continuar, associando os dados agora 
recolhidos e sistematizados a dados de 
natureza demogrâfica e social. 
A Carta Social dos Açores dâ conta da 
evoluçào do numéro de respostas sociais, 
das capacidades instaladas e do numéro de 
utentes relativa ao période de tempo entre 
os anos de 1992 e até Março de 2003. Da 
sua leitura, referiu o présidente, fica claro a 
grande evoluçào verificada entre aqueles 
anos, depreendendo-se grandes evoluçôes a 
partir de 1995 e, em algumas valêneias, o 
crescimento mais acentuado verifica-se 
sobretudo, a partir de 1999. 
Os grandes parceiros sociais do Governo 
Regional sào, por ordem decrescente, no 
que se référé ao nümero de equipamentos 
geridos, as Associaçôes Particulares de 

Solidariedade Social, as Misericôrdias, as 
Fundaçôes e Centres Sociais e Paroquiais, 
as Casas do Povo e as Cooperativas de 
Solidariedade Social. Carlos César referiu, 
ainda, que se tem vindo a verificar um 
vasto conjunto de respostas sociais: 443 no 
corrente ano (até Março) contra 259 em 
1995, servindo 14.341 pessoas. 
Hâ valêneias que cresceram de maneira 
exponencial, nomeadamente as dirigidas 
para as pessoas corn deficiência (184 
utentes em 1999 para 604 na actualidade) e 
um conjunto muito diversificado de 
respostas para a familia e comunidade, 
cujo nümero de utentes passou de 133 em 
1999, para 556 em 2003. 
O présidente considerou, por fim, que 
todos estes serviços e equipamentos con- 
stituem afinal, um conjunto de recursos no 
apoio directo aos individuos e familias no 
sentido da reduçâo das desigualdades no 
acesso aos bens sociais, afirmando-se, 
ainda, como agentes fundamentais de pre- 
vençào e de inserçâo social. 
O programa da deslocaçâo de trabalho do 
présidente do Governo ao concelho de 
Ponta Delgada, no âmbito da rede social de 
apoio, terminou corn a sua visita à 
Associaçào “Aurora Social”. Carlos César 
inteirou-se do seu funcionamento e das 
suas valêneias e participou num jantar con- 
vivio corn os seus responsâveis. 

Miirijuc mmi entreviatu coin o Natnristn Homcoputn 
Antonio .Medeiroa, jà coin umîtoa OIWü de experiêcia, 
que o podeni njudnt na solnçdo dos sens probknuis. 

ERVAN4RIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÎCINA HOMEOPATICA 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
lelefonei (416) 603-7978 
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Comunidade: 
Dia 27 de Setembro 
-Mesa redonda sobre Educaçâo para Jovens Luso-Canadianos, na Rotunda da City Hall, 
em Toronto. Informaçôes, contactando Nancy Brasil; 416 532-2824. 
-Jantar da Matança do Porco do Peniche C. Club, no salâo Our Lady Queen Of Croatia 
Church, na Dufferin Mall. Info: 416 536-7063. 
-Bade da Desfolhada do PGCM, com o conjunto Os Panteras. Nfo: 905 286-1311. 
-Festival Internacional de Tunas, no Convocation Hall da Universidade de Toronto, às 
19h00. Luso-Can Tuna: 416 569-6981. 
-Festa em honra de Sâo Miguel -Festa dos Farmeiros-, na Igreja Portuguesa de Sâo José 
em Oakville, com continuaçâo no domingo, dia 28. Muita musica, folclore e vozes 
portuguesas. Info: 905 895-3273, ou 905 825-2043. 
-Bade de Sâo Carlos no Angrense de Toronto. Petiscos à terceirense. 
Info; 416 537-1555. 
Jantar de Gala e Leilao de Arte comemorativos do 47o. aniversârio do First Portuguese, 
no Restaurante Lisboa à Noite. Convivio e variedades. 
Réservas: 416 531-997172. 
-Passeio no Lago Dntârio da Casa da Madeira. Contactem Luis Bettencourt, ou o ctube: 
905 453-4129, ou 416 6565959, respectivamente. 
-Encerramento da Semana Cultural Beirâ na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 

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 4 de Outufaro 
-Toiros à Corda sâbado e domingo, em Dundalk e Southgate Township Road 22, da 
ganadaria de José Borges. Info: 519 923-0404. 
-Jantar e apresentaçâo do Duo Sâolindas no Clube Português de Oshawa. Contacte 
Lûcia Miguel-Lopes, para réservas: 905 721-9656. 

Dia 5 de Outubro 
-VII Almoço de aniversârio da Associaçâo Cultural Capelense do Ontârio. 
-Almoço e apresentaçâo do novo trabalho de Ana Patricia, no Clube Português de 
Mississauga. Info; 905 525-4293. 

Dia 6 de Outubro 
-Noite de InformaçâO da Catholic Children’s Aid Society, sobre "Fostering". Informaçôes 
por intermédio de Liz Pardal: 416 395-0558. 

Dia 7 de Outubro 
-Reuniâo do Conseîho de Présidentes da ACAPO na sede do Rancho da Nazaré, no 5745 
Coopers Blvd., em Mississauga, às 20h00. Info: 416 5365961. 

Voluntàrios, a grande arma dos 
candidates politicos 

Qiiando se chega às vésperas de eleiçôes, a 
grande mâquina -partidâria ou nào- dos 
candidates movimenta-se em grande 
velocidade. Barafunda, falhas, apelos, 
discursos e visitas constantes a clubes, 
associaçôes, jantares, festas e festinhas... 
Nessa grande mâquina, a maior quanti- 
dade é de voluntaries que se dedicam ao 
elemento que se candidata e, sem medo de 
falhar, sào também os mais capazes de 
levar "a âgua ao moinho" do concorrente. 
Qtiando termina a inissào, corn ou sem 
vitôria, os voluntaries sào os mais 
saudados e, também, os que mais 

sofrem as derrotas... 
No ultimo Domingo, captâmos a imagem 
do dever cumprido desta meia-dùzia de 
voluntârios que dedicaram o seu dia ao 
Partido Liberal para a eleiçâo do novo 
lider nacional, luta entre Sheila Copps e 
Paul Martin, que terminou corn a 
esmagadora vitôria de Paul Martin 
(mais de 90%), como se esperava. 
Na fotografia, Ed, Bernadete, Ana Bailào, 
Isabel e Suzy, apôs a maratona eleitoral, 
petiscando alguma coisa... Na verdade, o 
"descanso dos guerreiros"... 

J MC 

on Bav 

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

AiBDMïïegaWIMTOSj 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, fînanciamento 

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 Sfi COM JOSÉ DA COSTA 
EADDISOM ONOAT 

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

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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Dundas Community Festival cada vez 
mais importante 
Aos poucos, o chamado 
Dundas Community Festival - 
Harvest Time, portanto, de 
saudaçào às vindimas, vai 
crescendo, enraizando-se nos 
habitos dos moradores da 
zona (Dundas St., entre a 
Bathurst e a Manning). A bem 
conhecida Adélia Mejdoubi, 
do restaurante Lisboa-à-Noite, 
e o activo Carlos Carreiro, da 
organizaçào Food Bank, 
"deram o litro" para que tudo 
corresse da melhor forma e, 
julgâmos pelo que vimos, con- 
seguiram os seus intentos. 
Também o Food Bank foi feliz na recolha 
de enlatados para os seus habituais 800 
carentes mensais, como nos informou o 
Carlos Carreiro. 
Esta iniciativa conta corn 
o companheirismo dos 
comerciantes da zona, do 
Fort York Food Bank, 
Toronto Economie 
Development, Scadding 
Court Community Centre 
e da The Ontario Trillium 
Foundation e, claro, com 
os residentes, amigos e 
visitantes ocasionais. A 
mùsica, as cantigas, o BBQ^ 
bem recheado, os 
palhaços, concursos e 
jogos, sào agradâveis 
"iscos" para toda a gente. 
Assim, das llhOO às 

IShOO, muita gente se juntou na zona da 
festa, em alegres remarias, num convivio 
feliz e bem capaz de pôr "a comunidade 

RTVERVIEW 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. 

Informaçôes: 14161588-2489 
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. 

local muito mais junta e 
amiga" como é a meta dos 
organizadores. 
A animaçào, entre outres, 
esteve a cargo dos artistas 
locais, Sarah Ferreira, Otilia de 
Jesus, Mano Belmonte e Rui 
Furtado, e algumas vozes no jâ 
rotineiro Karaoke. 
As nossas felicitaçôes aos orga- 
nizadores e à vontade demon- 
strada em construir uma 
comunidade maior e melhor. 

JMC 

itasmttseui 

Tabico Jr. lança nova 
gravaçâo 
O jovem Tony Câmara, mais 
conhecido pelo Tabico Jr., faz 
a festa de lançamento do seu 
novo CD, intitulado "Dei 
Volta", no Domingo, dia 28, 
no Ambiance Hall, corn o 
almoço a ser servido pelas 
13h00. Acompanham o Tony 
Câmara, o Daniel Carvalho e 
a Maria dos Anjos (Kingston). 
Réservas: 416 533-5485, 
ou 416 537-1048. 

Comunicado do local 183 
Apesar de a economia de Toronto, em particular na indüstria 
da construçâo, continuar a prosperar, a situaçào tem um lado 
mais negro que poucas pessoas vêem. 
Sô neste Verào, o Local 183 perdeu 4 dos seus membros em 
acidentes tràgicos. Acidentes que, na sua maioria, podem ser 
evitados. Isto significa 6 familias destroçadas - esposas a 
sofrer - crianças sem pai - apenas porque nem todos nos 
levamos a segurança a sério. 
Os nossos membros têm seguro de vida para acidentes no valor de $200.000.000, um 
montante que nào é tâo grande quanto parece. Nâo chega de modo algum como con- 
forto para a perda de uma vida e, falando em termos unicamente financeiros, é uma 
pequena fraeçâo do que um/a assalariado/a principal ganharia durante o curso da sua 
vida natural. 
Em nome do Local 183 e das nossas 31.000 familias, apelo para que todos tornem a segu- 
rança a sua primeira prioridade. Todos temos sido culpados de pensar que “isso nâo me 
acontece a mim”- mas por vezes acontece. Em nome da rapidez e conveniência, sacrifi- 
camos, muitas vezes, a segurança, porque tal parece uma boa ideia nesse momento. 
Infelizmente, como mostra o numéro de trabalhadores mortos em cada ano, esta abor- 
dagem pode ser fatal. 
Basta a visào do desgosto das esposas e do choro das crianças para produzir um efeito 
avassalador na indiferença que habitualmente mostramos para corn a segurança. 
Ir para o trabalho nào deveria ser fatal. Constantemente, pressionamos os governos para 
melhorar as condiçôes de trabalho de todos e, durante os anos, tivemos alguns sucessos 
importantes. Infelizmente, todos os regulamentos e equipamento de segurança melho- 
rados do mundo nào funcionarào se, respectivamente, forem ignorados ou nào 
utilizados. 
E um ditado antigo, mas ainda relevante - Segurança EM PRIMEIRO LUGAR e 
Sempre! 

Sinceramente, 
Antonio Dionisio 
Business Manager 
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Vindïma na Casa da 
Madeira 

Como é da tradiçâo, là e câ, o 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre realizou 
a sua festa das VINDIMAS corn 
um magnifico jantar e grande 
animaçâo. 
O salâo de festas esteve repleto de gente 
alegre e sequiosa de relembrar os bons 
tempos idos. O inicio das festas de Inverno 
no salâo da Casa da Madeira, começou da 
melhor maneira, bem quente e certinha. 
Num dos cantos do salâo, uma exposiçâo 
das vindimas, envolta numa latada de 
uvas à moda da Madeira. Para além do jâ 
mencionado jantar, houve a habituai dis- 

tribuiçâo do doce mosto, acompanhado de 
queijo Vaquinha, que teve o apoio de 
Macedo Wine Grapes Juice e de 
Portuguese Cheese Co., que foi de beber e 
corner até "lamber o beiço"... 
Para fechar a festa da Vindima, o conjunto 
musical Santa Fé apresentou-se corn a sua 
bem montada grelha musical e, também, 
os jovens do Rancho Infantil Madeirense, 
corn exibiçâo aplicada e alegre corn as 
suas danças mistas. 
Uma festa da Vindima tradicional corn 
muito sumo... e pouca parra! 

Bernardete Gouveia 

COMUMICADOS 
-A FPtv, na tentativa de possuir uma 
programaçâo que seja do agrado 
gérai, informa das seguintes 
modificaçôes: 
-05h00 - SIC 10 horas 
-08h00 - FPtv Jornal da Noite 
(repetiçào da noite anterior) 
-OyhOO - FPtv programaçâo (repetiçào 
da noite anterior) 
-09h30 - SIC lo. Jornal 
-10h30 - Às duas por très 
-13h00 -Jornal das 18 horas 
-13h30 -Jornal do Desporto 
-14h00 - Xica da Silva 
Os programas "Receitas do Dia" e 
"Paginas Soltas" nâo serâo transmiti- 
dos. O Programa "Passaporte" é trans- 
mitido às 20h30. Quanto ao "Caras 
Noticias", sô é possivel ver na 
repetiçào da SIC por volta das OlhOO. 

-A Casa dos Açores de Toronto vai 
organizar um ORFEÀO e um Grupo 
de TEATRO, sob a direcçâo da Dra. 
Laudalina Rodrigues e do Maestro 
Dr. José Rodrigues. 
As inscriçôes para o Orfeâo e para o 
Grupo de Teatro estâo abertas na 
Casa dos Açores das 14h00 às 22h00. 
Nâo deixem de participar nestas duas 
magnificas actividades artisticas na 

Casa dos Açores. Usem os tempos 
livres da melhor maneira, participan- 
do em actividades ùteis ao corpo e ao 
espirito. Levem os vossos filhos a 
adquirirem o gosto pelo canto e pelo 
teatro. 
Informaçôes: 416 603-2900. 

-A Escola de Tae Kwon Do da Casa do 
Alentejo Community Centre vâo 
oferecer uma Boisa de Estudo no 
valor de $1.000. dolares (mil dôlares) a 
um estudante português ou de 
descendência portuguesa, que fre- 
quente o ensino superior. 
Tema: "OS 50 ANOS DA PRESENÇA 
PORTUGUESA NO CANADÂ" 
Os trabalhos deverào ser dactilografa- 
dos 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 cuida- 
do do Master Chris Branco. 
A identificaçào e prova de estudante 
deve ser incluida corn o trabalho. 
Os candidates têm de estar présentes 
no almoço de gala a realizar na Casa 
do Alentejo no dia 19 de Outubro de 
2003 quando sera anunciado o premi- 
ado, e este terâ de 1er o seu trabalho. 
Mais informaçôes: 416 537-7766. 

BCNVINDO CLIENTES riDO! 

Prorvioçoes rnacrec/îtaveîs ^ara sU 
$49+ '50 $49+^50 $0 + ^50 CRtBirOMCHUlân»! V ClIÜIITOSNCIIItMMS VT CREonoEMCHtiuw 

AP(')S IU:KMIK)|..S( 

CREMOUICHMUUU 
Aih'iS RKKMHOl.su 

'ÇS'ESlîÇ,, 

Nokia 3595 Motorola V66 Motorola C350 

mes 

'350mitttttos • ttias üteis' 
i Noites+fins de semana - tempo ilimitado ) 

Meses de chamadas 
locals ilimitadas 

BONUS!!! 
Ganhe: 

2 passes de cinema 
+$50 crédite em chamadas 

APRESSE-SE! Tempo limitado! 
(corn activaçâo) 

“Incluî-mo-lo no maior grupo de redes: GSM Nrtwork” 

ABCr 
Business Machines & Communications Inc, 

O ROGERS 
.AUTHa«t2£0 AÛtNT 

1451DunduStW. 
Toraoto (E. da Dufferin) 

Tel: 416-588-8989 

1268 St cuir Ave. W. 
(W. da Dufferin- Toronto) 

Tel: 416^52-2288 

1854 Daaforth Ave. 
(W. da Woodbine) 

Tel: 416425-9000 

888 Dundas St E. 
(Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave. £. 
Unit 107. Scarborough 

Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement **After $50 mail-in rebate on plans starting from $25 monthly service fee. 
$40* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit credit on monthly invoice for duration of term. 

Offer expeires Sept. 30/2003 ‘^'TIDO is a registered tradename of Microcell solution Inc. 
'"Rogers Communications Inc. Used under license. ©AT&T Corp. Used under license. 

Présidente de Geverne 
inaugurou “Casa Abrigo” 
da associaçâo “Neve Dia” 

O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, inaugurou em Ponta 
Delgada, a “Casa Abrigo” para acolher 
mulheres vitimas de maus-tratos, da 
Associaçâo “Novo Dia”. 
O présidente relevou, na circunstância, a 
grande descriçào e a grande eficiência do 
trabalho desenvolvido pelas instituiçôes de 
solidariedade vocacionadas para 
acolherem mulheres vitimas de violência, 
assegurando-lhes assistência, protecçâo, 
orientaçào e reabilitaçâo. 
Carlos César reafirmou o apoio do seu 
Governo a actividades sociais daquela 

natureza, tendo em vista uma râpida tran- 
siçâo das pessoas acolhidas e a sua 
inserçào numa nova fase da sua vida. 
Para o présidente é muito importante que 
as mulheres açorianas saibam da existên- 
cia de instituiçôes e de casas de abrigo 
como a que agora foi inaugurada para que 
a elas possam recorrer em caso de abuso 
ou violência. Carlos César anunciou, a 
propôsito, que o Instituto de Acçào Social 
vai fazer distribuir, em toda a Regiâo, uma 
publicaçâo contendo informaçôes sobre 
serviços sociais e assistência para conheci- 
mento de todas as familias açorianas. 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados SensacionaisI MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçào! 
• Psonase 
’Eczema ’Rosacea 
’ Herpes-Zoster 
’ Escoriaçôes 
’Feridas nos lâbios 
’Acne ’ Verrugas 
’ Descoloraçâo da pele 
’ Bolhas 
’ Queimaduras 

’ Mordidelas de abelhas 
e insectos 
’ Pele comichosa, seca e 
escamosa 
’ Dores articulares e 
musculares 
’Pé de atleta 
’ Furünculos 
’ Cortes e arranhôes 

De Oliveira Body Wash 
De Oliveira Spray 
De Oliveira Cream 

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

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

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

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponiveis no: 

T; 

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

Toronto, On MQJ 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Brmsela 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Buginess Initiative Directions - 2002 Pari» 
Recipient of the 2002 Internationa] Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 

CEO 

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

you C.O». p';-* îht r-; - tt-u'-uan 
the aireLd,^ hdvr- r-' ...nu FPl'V 

^ ouLi L 

o ROGERS 
D^ftdf Cable 

unique muHicuitural programming NTERNACiONAi, 

i-'ft ( iS: ÜWW 
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 Q 

0^29 □ 

3039 □ 

4049 □ 
50+ □ 
Côdigo Postal: 

Feminino: Q 

NâoQ 

Outro ÜI 

Tern a FPtv em sua casa? Sim Q 

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

Restaurante/Bar Q Clube/Associaçâo Q Outro lugan Q (explique): 

O que faria para melhorar a nossa programaçâo? 

-( SICPRTOR^IAÇÂO 

1 - Pobre 
îsendas: 2 - AceMvei 

Dê-nos a sua opiniâo! 
Preencha o questionario e deposite 

? Programa 
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SAUDE EM SUA CASA 

DORES E AMARGURAS DO PANCREAS E FEE 
Vîunos até à encruzilhada do tubo 
digestive chamada duodeno. É ai, 
no principio do intestine delgado, 
onde se juntam ao tubo digestive o 
acido do estômago, o liquide amar- 
go do fel, e o suco digestive rico em 
fermentes e bicarbonate produzi- 
do pelo pancreas. Ao duodeno vao 
confluir dois canals: um prove- 
niente do figado e vesicula biliar, o 
outre do pancreas; ambos dis- 
tribuem secreçôes destinadas a 
modificar o bolo alimentar para o 
tornar mais digestivel e absorvivel. 
A bilis, também chamada fel, é um liquido 
amargo que funciona como detergente 
para emulsionar as gorduras e facilitar a 
sua absorçâo. Os numerosos e mimlsculos 
canals colectores de bills, no figado, for- 
mam o canal hepatico que termina na 
vesicula biliar: um pequeno saco, ligado ao 
figado, onde a bilis é concentrada e 
armazenada. As gorduras contidas nos ali- 
mentes, ao entrarem no duodeno, fazem 
com que a vesicula se contraia e injecte o 
seu conteùdo no intestine. A bilis é uma 
mistura de sais que, ao serem concentra- 
dos na vesicula, podem formar pedras. 
Estes materials solides: os calcules, podem 
ser cristais mimlsculos que se agarram à 
parede da vesicula; ser pedras pequenas, 
mais ou menos numerosas; ou ser uma so 

pedra de tamanho variado. Mais de 10% de 
homens e 20% de mulheres têm calcules na 
vesicula, mas nào é o tamanho da pedra, 
mas sim a possibilidade de ela se deslocar 
e obstruir o canal biliar, o que poderâ 
causar mais tarde problemas. A formaçâo 
de calcules provem muitas vezes dos exces- 
ses na alimentaçâo, sobretudo molhos e 
gorduras. O excesso de gordura, a 
gravidez, ou algumas doenças como a dia- 
betes e a cirrose hepâtica, aumentam 
grandemente a possibilidade na formaçâo 
de calcules. A maioria dos calcules biliares 
nào criam grandes problemas e per- 
manecem silenciosos uma vida inteira; 
contudo, em alguns cases, podem causar 
obstruçâo corn distensâo da vesicula origi- 
nando dor severa, ou inflamaçào. 
A côlica biliar é causada pelas contracçôes 
fortes da vesicula corn o seu canal obstrui- 
do por uma ou mais pedras encravadas. É 
uma dor muito forte e intermitente radian- 
do para as costas, geralmente no lado dire- 
ito da barriga, por baixo das costelas; às 
vezes sente-se no meio, por cima do umbi- 
go. O ataque doloroso começa quando as 
gorduras do bolo alimentar entram em 
contacte corn o duodeno estimulando a 
contraeçâo da vesicula; por isso o melhor 
tratamento é evitar corner gorduras, refo- 
gados, ou alimentes frites. 
A colecistite é uma inflamaçào da vesicula 

r' un i riiJ K ’ V 

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' 

Life. Money. Balance both. 

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 

biliar que, em mais de 90% de cases, esta 
associada à presença de pedras. Começa, 
quase sempre depots duma refeiçâo rica 
em gordura, e o seu tratamento inclut uma 
dieta liquida corn exclusâo compléta de 
frites e gorduras. A hospitalizaçào é 
muitas vezes necessâria e a recorrêneia da 
inflamaçào é frequente. A remoçâo da 
vesicula, que sô deve ser feita depuis da 
inflamaçào ter passade, é o melhor trata- 
mento para evitar complicaçôes futuras, 
que algumas vezes podem ser graves, 
sobretudo em diabéticos e pessoas corn 
deficiências imunolôgicas. 
Quando a côlica biliar é severa e persis- 
tente, ou se houver varias recorrêneias, a 
melhor soluçào para evitar problemas no 
future é a remoçào cirürgica da vesicula. 
Hoje, corn a nova técnica da laparoscopia, 
a operaçâo de remoçâo da vesicula biliar é 
muito menos invasiva do que a operaçâo 
de barriga aberta, e a estadia em hospital, 
se tudo correr bem, dura pouco tempo. Os 
doentes diabéticos estâo muito mais 
sujeitas à colecistite e a complicaçôes 
sérias; para estes doentes a operaçâo é uma 
prevençâo que lhes pode evitar problemas 
graves no future. 
O pânereas é, como o figado, um ôrgào de 
mültiplas funçôes: Fabrica fermentes para 
a digestâo, e também a insulina, uma hor- 
mona necessâria para a utilizaçào do açü- 

car como com- 
bustivel pelas 
células do corpo. 
A falta de pro- 
duçào de insuli- 
na, ou a deficiêh- 
cia na sua utiliza- 
çâo, origina a doença diabetes. As infla- 
maçôes do pânereas, sejam elas agudas ou 
crônicas, estâo na maioria das vezes asso- 
ciadas ao consume exagerado de alcool e 
sâo doenças bastante dolorosas e sérias, 
sobretudo se o sofredor nào deixar de 
beber bebidas alcoôlicas. A pancréatite 
aguda é uma inflamaçào sùbita e severa do 
pânereas que nécessita muitas vezes de 
hospitalizaçào. 
O cancre da vesicula biliar é rare e pode 
ser curâvel numa boa percentagem de 
cases. O do pânereas, que causa 5% de 
todas as mortes por doença maligna, é 
uma doença terrivel da quai sô menos de 
5% de doentes conseguem sobreviver cinco 
anos depois do diagnôstico. Este tumor 
desenvolve-se em silêncio no pânereas, um 
ôrgâo escondido atrâs do estômago, e, 
quando dâ sinais, é quase sempre jâ tarde 
de mais: Um mau prognôstico. 

Trecho extraido do livro SAÛDE NO 
CICLO DA VIDA recentemente publica- 
do pelo autor deste artigo. 

'^Trademjrlts of The Bank of Nova Scotia. Cenain limitation.s and/or exclu.sions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

Apoio às vitimas dos incêndios 
em Portugal 
bepbank We Care - Fogos em Portugal - Ceuta # 1357300 
A conta aberta no bepbank para apoio às 
vitimas dos incêndios em Portugal jâ ultra- 
passou os $20,000 
O objectivo de $25,000 a que nos propuse- 
mos no inicio desta campanha estâ quase 
atingido. Com a sua ajuda, poderemos 
melhorar as condiçôes de vida dos nossos 
compatriotas que sofreram perdas 
incomensurâveis com a vaga de incêndios 
que continuam a lavrar no nosso Pais. 
Como referido anteriormente, todos os 

proveitos desta conta serâo entregues à 
Associaçâo Nacional de Municipios, que 
farâ a administraçâo dos fundos pelos 
mais carenciados. 
A sua contribuiçâo é preciosa. Junte o seu 
nome a esta iniciativa. 
Faça o seu donativo em qualquer agêneia 
do bepbank em Toronto, Brampton, 
Mississauga e Hamilton. 

Nuno Salgado (Marketing), bepbank 

Conselho das Comunidades 
Portuguesas ICCPl actualiza site 
internet 
o Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CCP) actualizou o seu site 
internet www.ccp-mundial.org 
<http://www.ccp-mundial.org> de 
forma a criar uma real plataforma de 
diâlogo e informaçâo entre as 
Comunidades Portuguesas e este ôrgào 
de consulta. O site do CCP contém infor- 
maçôes sobre a lesgislaçào e a com- 
posiçâo do ôrgâo. 
O Conselho Permanente, ôrgâo de cüpu- 
la do CCP, responsâvel pela dinamizaçâo 
do site internet, apelou todos os 
Conselheiros para o utilizarem como 
plataforma de debate, enviando regular- 

mente informaçâo sobre as mais diversas 
acçôes locais do CCP e participando nos 
forums de debate. 
O Conselho das Comunidades 
Portuguesas é um ôrgâo de consulta do 
Governo português para as questôes rela- 
cionadas corn a emigraçào e é composto 
por 100 Conselheiros eleitos nos cinco 
continentes. A ultima eleiçâo teve lugar a 
30 de Março e a tomada de posse dos 
actuais Conselheiros decorreu a 26 de 
Junho ultimo em reuniâo plenâria na 
Assembleia de Repùblica. 

Carlos Pereira (Vice-Presidente do CPCP ) 
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Chrénen sem pressa para 
abandonar govemo 
O primeiro ministro Jean Chrétien disse 
nâo ter intençâo de se retirar da politica 
mais cedo, nâo obstante Paul Martin 
estar a liderar por uma grande maioria a 
corrida à liderança do partido. Durante o 
fim de semana, Martin ganhou cerca de 
90 por cento dos delegados que irâo votar 
durante a convençâo de Novembro. 
Porém, Chrétien revelou ter intençâo de 
permanecer no poder até ao proximo mês 
de Fevereiro. Paul Martin disse que 
Chrétien o tinha contactado para lhe dar 
os parabéns, mas nâo discutiram os 
pianos da transiçâo. O ex-ministro das 
finanças disse que a economia canadiana 
e a sociedade estâo a evoluir e o governo 
terâ de actuar de uma maneira diferente. 
“Estamos a preparar um governo 
diferente”, disse Martin aos jornalistas, 
na passada segunda-feira. “Penso ser 

muito importante compreender o quâo 
fundamental é a mudança (que se aproxi- 
ma), sobretudo no que diz respeito à 
maneira como o governo vai funcionar”. 
Justificando a sua visâo nos feitos de seu 
pai, Paul Martin Sr. e nos do primeiro 
francôfono a conseguir ser primeiro 
ministro do Canadâ, Sir Wilfrid Laurier, 
Martin disse que o governo nécessita de 
ter uma visâo para o futuro. “Mudança 
fundamental é o que precisamos ver no 

pais. Bons governos antecipam 
mudanças, sem reagir âs mesmas”, disse 
Martin. 
Nâo obstante sô ter obtido dez por cento 
dos delegados para a convençâo, Sheila 
Copps disse nâo ter intençôes de desistir 
da corrida à liderança, justificando que 
os libérais necessitam de escutar as suas 
ideias para que o partido e o pais se 
tornem mais fortes. 

üderes partidàrios 
concentram-se em déficite 
durante debate televisive 
o déficite orça- 

mental foi o cen- 

tre do debate dos 

très lideres politi- 

cos do Ontario, no 

ûnico frente a 
frente televisivo 

antes das eleiçôes 

a 2 de Outubro. 

Depois da recente 
campanha publicitâria 
dos conservadores 
contra o lider Liberal Dalton McGuinty, 
acusando-o de nâo estar qualificado 
para o posto de primeiro ministro, os 
anüncios de televisâo também se 
tornaram num dos tôpicos quentes do 
debate. O lider conservador Ernie Eves 
negou o facto dos anüncios se tratarem 
de ataques pessoais. “Concordo que os 
ataques pessoais nâo têm lugar no nosso 
sistema”. 
Promessas de reduçâo de impostos que 
afectarâo o futuro das finanças da 
provincia, baseadas num relatôrio do 
Instituto Fraser, departamento de direi- 
ta, que foi publicado esta semana e onde 
se sugere que as propostas apresentadas 
pelos libérais e conservadores levariam 
o orçamento a um grande déficite. O 

lider neo-democrata. Howard Hampton, 
acusou os dois lideres de nâo possuirem 
um bom piano fiscal para o governo. 
Analisando o debate, os criticos politi- 
cos acusaram Eves de falta de perfor- 
mance que o ajudasse a conquistar ter- 
reno nas sondagens, algo que tem vindo 
a acontecer ultimamente em relaçâo aos 
libérais. O NDP encontra-se em terceiro 
lugar. No entanto, sâo da opiniâo que 
Eves jâ perdeu muitos apoiantes que 
ajudaram Mike Harris a conquistar dois 
governos maioritârios. 
McGuinty, acusado de nâo ter consegui- 
do estar à altura de Hampton e Harris 
em 1999, mostrou-se preparado para o 
debate nâo deixando dùvidas de que 
quer ser o proximo primeiro ministro 
do Ontârio. 

Bento's Auto & Service Centre 

IProteja o ar que respira 
usando os melhores 
|ôleos ao seu dispor em 
Bento's Good Year. 

1544 Dundas St. West 
Toronto, Ontârio M6K 1T5 

Tel: 416 531-9981 
Fax: 416 531-1934 
24 horas 

2901 Sheppard Ave. East 
Scarborough, Ontârio M2T 3J3 

Tel: 416 490-1805 
Aberto de segunda a sâbado 
7:00 am - 7:00 pm 

Se précisa 
de pneus 
novos para o 
seu carro, 
carrinha ou 
camioneta, 
em Bento's 
encontra 
a melhor 
qualidade 
aos mais 
baixos 
preços. 

S^lbadlcDi, (ilûâi ©tateilbî?®^ gïaiiKil© (ü© 
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O Inverno esta à porta. Previna-se corn antecedência e prepare o seu carro para o 
frio e a neve, em Bento's Auto & Service Centre. 

Se précisa de mudar o ôleo do seu carro, 
reparaçâo do motor, baterias, aquecimento -até 
mesmo o ar condicionado-, e todo o tipo de pro- 
tecçâo, nâo hésité e và ao Bento's Auto S Service 
Centre, no 1544 Dundas St. West, em Toronto. 
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CAR^çIRO 
21/03 À 20/04 j 

A sua saüde esta na ordem do dia ao longo desta semana. Poderâ sen- 

tir algum nervosismo, ansiedade, uma insatisfaçâo ou talvez um receio 

indefinido sem nenhuma razâo aparente. Procure fazer algum exerci- 

cio, uma dieta, ou iniciar um actividade em que, de alguma forma, 

liberté essas energias negativas que agora se manifestam. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Aproveite para cuidar mais da sua saüde, por exemplo, iniciando 

uma dieta. Também é a altura propicia para reorganizar o seu ambi- 

ente de trabalho ou doméstico, através da adopçào de novos méto- 

dos e da afinaçâo das suas capacidades. Procure nào misturar as 

relaçôes pessoais corn as de trabalho. 

GêMCOS 
21/05 A 20/06 

Tempo ideal para por em prâtica os projectos que tem vindo a 

planear nos ültimos tempos. Sente-se corn energia e corn capacidade 

de iniciativa para tal e poderâ receber a colaboraçâo de outras pes- 

soas. Se houver uma convergência de interesses verâ que a sua car- 

reira poderâ ser especialmente beneficiada. 

CARANOLEJO 
1/06 A 20i 

/ 

É possivel que se intégré numa actividade intelectual que envolva 

21/06 A 20/07 É 'ï’niàos, vizinhos ou colegas. A actividade mental estâ especialmente 
acelerada. Desejarâ alargar os sens horizontes e ter uma nova 
perspectiva sobre muitos assuntos. O actual transita de Mercürio é 
um tempo favorâvel para tomar decisôes importantes ou a planear 

acçôes futuras. 

LcÂo , 
22/07 A 22/ë8 

VlR0Cf4 
23/08 A K/09 

Durante estas semanas sentir-se-â mais sociâvel e quando falar terâ 

um especial cuidado corn aquilo que disser. Poderâ ter necessidade 

de ver aumentado o seu circulo de amigos ou de tornar mais belo o 

ambiente a sua volta. Problernas de dinheiro poderâo tornar-se uma 

preocupaçâo para parentes sens ou pessoas prôximas. 

Nesta fase, terâ tendência para conflitos familiares f desentendi- 
mentos a nivel laboral. Tente aproveitar esta altura para corrigir e 
esclarecer todas as situaçôes delicadas pois o seu lado instintivo e 
emocional estarâ no auge. E évidente que a tensâo provocada por 
Marte poderâ complicar e criar desconforto, ansiedade e até alguma 
insegurança. Use a sua criatividade associada a um certo realismo e 
poderâ encontrar caminhos alternativos 

BAIANçA 
23/09 A 22/10 

Poderâ experimentar alguma ansiedade e insatisfaçâo. denderâ a isolar-se 

pos,sivelmente por uma maior neces.sidade de melhor explorar o seu mundo 

interior. Contudo, procure afastar os pensamentos obsessivos que nâo lhe 

trazem tranquilidade. Tente arranjar uma ocupaçào para se distrair e afastar 

essa angüstia 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Nesta altura sentirâ uma compulsào para auxiliar o proximo, mesmo 

que para isso tenha que se prejudicar. Esta sua entrega desinteressada 

e sem limites, nâo sera imediatamente compensada. Mais tarde uma 

colaboraçâo amiga ou mesmo uma relaçào amorosa poderâ surgir em 

consequência desta sua atitude altruista. 

Tente fazer um esforço para comprefmder as razôes dos que vivem con- 

sigo, mesmo que sejam diferentes das suas. Esta também nàc: é uma 

altura favorâvel no trabalho, podendo ser recusadas as suas propostas 

profissionais. Aconselha-se a que mantenha uma atitude discreta no 

emprego e que espere por uma melhor <x;asiâo. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Estarâ mais optimista e corn pensamentos positivos. Conseguirâ con- 

quistar a credibilidade das pessoas comunicando o que pensa corn 

convicçâo. Este pode ser um bom momento para resolver problernas 

na sua relaçào corn os outros. Verâ os acontecimentos de uma forma 

clara, pelo que poderâ fazer pianos inteligentes. 

ÂQLIÂRIO 
21/01 A19/02 

au K4 

Estâ optimista e alegn> e sente vontade de se disertir. Poderâ fazer 

uma pequena viagem ou um passeio Visite exposiçôes, aprecie aqui- 

lo que é belo, leia e ouça müsica. Este periodo é optimo para aumen- 

tar os seus conhecimentos e fazer boas relaçôes. Nào deverâ exage- 

rar na ingestâo de doces, bebidas e comidas. 

20/02 A'^0/03 

E natural que nesta altura sinta uma necessidade de começar algo de 

novo, de caminhar para uma nova situaçâo. Nào querendo propria- 

mente dominar, nào permitirâ, no entanto, que alguém tome alguma 

atitude contra si. Se necessârio, saberâ defender-se sem hesitaçôes. ( ) 

facto de sentir agora uma maior energia fisica também contribuirâ para 

um maior optirnismo e segurança. 
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FILME DA SéMANA 

UNDERWORLD 

Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen, Shane Brolly, 
Erwin Leder, Bill Nighy 

Género: Acçâo Duraçâo: 121minutos Director Len Wiseman 

Durante séculos, duas raças têm-se envolvido nas profundezas da 
cultura humana, a aristocrata e sofisticada sociedade de vampiros e 
a brutalidade animalesca dos Lycans (lobishomens). Para a 
humanidade em geral estas duas raças nào passam de mitos e 
superstiçôes. Mas na verdade a rivalidade entre as raças tern sido 
infinita, tendo um objectivo em vista, chegar ao fim dos dias 
somente com uma sobrevivente. 
No meio de toda esta guerra de raças, uma guerreiro vampiro, 
Selene (Beckinsale) descobre um piano por parte dos Lycan para 
raptar um jovem médico humano para o usar num projecto 
maquiavélico. Apos passar algum tempo a vigiar o médico Michael 
(Speedman) pela cidade, ela começa a gostar do jovem, ao ponto de 
o defender quando é atacado pelos Lycans. 
Na corrida para salvar Michael e descobrir o piano dos Lycan envol- 
vendo o médico, ela depara-se com uma realidade assustadora. 
Querem usar a sabedoria dele para criar uma nova raça que terâ as 
forças équivalentes aos vampiros e lobishomens juntos. Este piano 
faria corn que os lobishomens tivessem um aliado extremamente 
poderoso que os iria ajudar na conquista do mundo, tornando-os a 
raça ùnica do planeta. 

Duo Sâolindas sons o 
festa 
o Duo Sâolindas, 
constituido pelas 
manas Sâo e Linda, 
lançam Domingo, dia 
28, no Oasis 
Convention Centre, 
em Mississauga, o seu 
ültimo trabalho grava- 
do "Sorrir”, uma 
gravaçâo para sonir e 
cant2ir. O almoço sera 
servido às 13h00. O 
espectàculo vai ser 
diferente do habituai. 
Nâo percam o Duo 
Sâolindas Show. 
£ sorria... 
Réservas por intermé- 
dio de 
Linda: 416 241-6299, ou 
Sâo: 416 651-5348. 

Caetano Veloso 
Darticina em nova àlbum 
de Nelly Furtade 
o cantor e compositor brasileiro Caetano 
Veloso vai participât no novo album de 
Nelly Furtado, que ira intitular-se 
«Folklore», noticia o site oficial da cantora. 
Neste segundo registo de originais, a luso- 
canadiana conta ainda corn as partici- 
paçôes especiais de Bêla Fleck, Justin 
Meldal-Johnsen, Mike Einziger e Kronos 
Quartet. 
O sucessor de «Woah Nelly!» (2000), tem 
ediçâo prevista para o dia 24 de 
Novembre. 
Apôs a ediçâo de «Folklore», a cantora ira 
lançar, no dia 8 de Dezembro, o single 
«Powerless». 

Ecos do Povo, 0 fado corn 
a nossa gonto 
A regressada Teresa Lopes e o 
conhecido Antonio Cordeiro, 
em parceria corn os müsicos 
Gabriel Teves e Januârio 
Araüjo, gravaram um CD corn 
13 fados, corn ediçâo prôpria. 
Neste "Ecos do Povo", temos 
desgarrada, variaçôes e fados 
novos e antigos, nas vozes da 
Teresa Lopes e do Antonio 
Cordeiro. 
E sempre de saudar aqueles que 
têm a coragem de gravar o fado. 
As nossas felicitaçôes ao quarte- 
to de artistas. Para informaçôes 
e marcaçôes de espectâculos, 
contactem a dupla Randy & 
Januârio Araüjo: 905 450-8920. 
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Dra. Maria Barroso Soares, o saber de 
uma grande senhora 
Espantou quern nunca teve o 
privilégie de a ver e ouvir. 
É de uma simpatia fora do vulgar 
e de uma humildade que so tern 
paralelo no seu enorme saber e 
inteligêneia. 
A Dra. Maria Barroso Soares, mulher, 
mâe, actriz e lutadora sem limites da 
liberdade, da paz e da democracia, é uma 
autêntica liçào de humanismo e de vida. 
Uma senhora no sentido profundo da 
palavra. Tivémos a alegria de a rever e 
ouvir. Quem nos dera poder continuar a 
ouvi-la. Faço votos de, pelo menos, nâo 
esquecer o que jâ tive a felicidade de ouvir. 
Foi um prazer dialogar corn a senhora 
Maria Barroso. 

JMC - Dr“ Maria Barroso foi uma 
mulher que sempre lutou pela liberdade e 
pela democracia, para além de ter vindo a 
viver ao lado de um homem que lutou 
pelas mesmas causas até ao dia de hoje. 
Depois de tanta luta, desde o momento 
em que casou, hoje acredita que valeu a 
pena tanto sacrificio? 
Dr* Maria Barroso Soares - Claro 
que valeu a pena. Em primeiro lugar, 
gostaria de dizer que me sinto honrada 
por estar em Toronto e muito feliz, embo- 
ra tenha muito que fazer por vârios lados. 
Gosto de vir aqui, onde existe uma comu- 

nidade portuguesa enorme e importante. 
Voltando à sua pergunta, corn toda a 
certeza que valeu a pena. Nos hoje vive- 
mos em democracia e todo o sofrimento, 
todas as perseguiçôes, todas as lutas que 
tivemos que travar foram extremamente 
importantes para podermos hoje viver 
num pais democrâtico, respeitador dos 
direitos humanos e em liberdade. Nâo hâ 
nada que pague uma situaçâo como esta 
em que hoje vivemos. Devo dizer que 
devemos preservar e estar atentos a essa 
democracia, porque a democracia é um 
regime mais apetecivel e o melhor, mas 
também tem as suas fragilidades e é pre- 
ciso estarmos atentos, defendermos e 
fortalecermos essa democracia. 
JMC - Uma vez que falou em preservar a 
democracia, acha que o ministro Paulo 
Portas é homem para defender a 
democracia? 
Dr* Maria Barroso - Eu nâo gostaria 
de responder a essa pergunta porque fui 
injustamente mal tratada por ele, visto 
que era présidente da Cruz Vermelha por- 
tuguesa e ele poderia ter dito, corn ver- 
dade e corn abertura que queria pôr uma 
pessoa da sua confiança na organizaçâo e 
eu teria aceitado. Eu tinha uma relaçào 
boi^ corn ele, mas foi por caminhos mvios 
e eu fiquei um pouco magoada corn isso. 
Alias, a pessoa que reagiu de uma forma 

bastante violenta e indignada 
foi o meu carissimo amigo 
Miguel Veiga que é um dos 
fundadores do Partido Social 
Democrata português. Como 
vivemos em democracia, é 
preciso chamar a atençâo que 
os partidos desempenhem as 
suas funçôes, corn os seus re- 
présentantes, na Assembleia 
da Repüblica quando sen- 
tirem que a democracia estâ a 
ser agredida. Isso é indispen- 
sâvel. Agora jâ nào hâ mor- 
daças como havia durante a 
ditadura. 
JMC - Deixemos a politica 
que é um pouco pesada... 
Dr* Maria Barroso - Sim. Eu acho que 
os politicos deviam ser melhor tratados 
pelos meios de comunicaçâo para que a 
gente nova tivesse aptêneia e vontade de 
fazer o exercicio da democracia que é 
importante. 
JMC - Na nossa comunidade, estâmes a 
começar a observar um interesse dos 
jovens recém-formados por politica. Que 
conselho dava a esse jovens? 
Dr* Maria Barroso - Isso é muito bom. 
É preciso que sobreponham os valores 
humanos ou materiais e que façam da 
politica um combate pela vivência e 

imposiçâo desses valores porque é que 
precisam que eles se reacendam. Como 
diz o filôsofo francês, André 
Comtespontville, nos nào precisamos de 
inventar novos valores. A coragem, o 
amor ao proximo, o respeito pela 
diferença, é évidente pelas outras culturas 
e seres humanos, sâo valores eternos. O 
que é preciso é reacender nos jovens ou 
fazer corn que redescubram esses valores 
e que os vivam efectivamente. Por outro 
lado, que os mais velhos, como nos, sejam 
referêneias para os mais novos; que eles 
nâo digam “Eles bem dizem, mas a sua 
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actuaçâo estâ em total discordância com 
aquilo que eles pregam”. E fundamental 
que eles digam: “Sim. Eles pregam e 
praticam”. 
JMC - Os organizadores do I Congresso 
da Mulher Imigrante nâo podiam ter 
escolhido melhor figura do que a Dr“ 
Maria Barroso para a abertura inaugural. 
Como vê a mulher imigrante? 
Dr“ Maria Barroso - A mulher imi- 
grante é uma mulher que hoje é diferente 
da dos tempos passados. Nos outros sécu- 
los, a mulher veio para outras partes do 
mundo e é diferente da mulher dos tem- 
pos de hoje que vem acompanhar o mari- 
do. Normalmente, havia circunstâncias 
que ficavam no seu prôprio pais ao ponto 
de alguns escritores as chamarem de “viü- 
vas de vivos”. Elas ficavam na nossa terra, 
ficavam a tratar das terras se viviam no 
campo, ficavam a tratar dos filhos, corn 
um trabalho brutal e longe dos prôprios 
maridos. Mulheres corajosas que quando 
puderam acompanhar o marido, soube- 
ram cuidar dos filhos em terras diferentes 
da terra onde tinham nascido. Tiveram 
que fazer um esforço imenso para se 
adaptarem e poderem seguir o prôprio 
caminho dos filhos que facilmente apren- 
diam a lingua das prôprias terras. Hâ um 
estudioso da emigraçào que foi meu colega 
no antigo 7° ano - que hoje corresponde 
ao 12° ano - Maiâo Dias, que faz um estu- 
do também da linguagem que resultou da 
fusâo da lingua mâe e da lingua que foram 
encontrar noutro pais, à quai chamou émi- 
grés. É um livra muito intéressante que 

tem sobre isso. Por exemplo, quando o 
meu marido emigrou para França por 
razôes de ordem politica, eu encontrava 
muitas vezes os imigrantes - numa altura 
que se dizia ser Paris a segunda cidade 
portuguesa - quando ia ao mercado de 
rua, sobretudo ao domingo, ouvia as con- 
versas dos portugueses que estavam là a 
trabalhar, era intéressante ver como se 
adaptavam e trabalhavam de uma 
maneira extraordinariamente intensa e 
honesta. 
JMC - Entrentanto, a nossa sociedade 
estâ a melhorar no sentido de direitos de 
igualdade para o homem e para a mulher, 
nâo obstante continuar a ser quase 
madrasta para a mulher que continua a ser 
companheira e mâe, mas agora também 

trabalhadora. 
Dr* Maria Barroso - Costuma dizer-se, 
e é verdade, que o rosto da fome e 
da ignorância é um rosto de mulher. A 
mulher viveu sempre numa posiçâo de 
grande inferioridade em relaçào ao 
homem. E verdade que estâ ganhando 
espaço. Toda esta luta deu como resultado 
uma diferença muito grande na relaçâo da 
igualdade entre homem e mulher. No 
entanto, ainda em certos sitios, quer den- 
tro ou fora do pais, a mulher ganha muitas 
vezes em igualdade de circunstâncias, 
menos do que o homem. De facto, ela 
ainda nâo chegou aos lugares de decisâo e 
isso é fundamental. 
JMC - Mas estâ a aproximar-se a passos 
gigantes. 
Dr* Maxia Barroso - Estâ. Vejamos o 
que se passa nas universidades hoje. Nas 
universidades, as raparigas estâo em maior 
percentagem do que os rapazes e estâo a 
dar conta do seu trabalho de uma maneira 
extraordinâria. 
JMC - Como actriz, declamadora e leito- 
ra, como vê a poesia de hoje? 
Dr* Maria Barroso - Nos temos 
grandes poetas. A Sophia de Mello 
Breyner, uma poétisa extraordinâria que 
gostaria, um dia, vê-la a obter um prémio 
nobel porque o merecia. Cheguei mesmo, 
quando fui a um congresso na Suécia 
sobre a exploraçâo sexual infantil, convi- 
dada pela rainha Silvia, a levar livros da 
Sophia e do Manuel Alegre para a rainha. 
O Manuel Alegre era o poeta do combate, 
a voz da liberdade, mas tem deporado a 
sua poesia e estâ a escrever primorosa- 
mente. Dir-me-â porque razâo levei eu os 
livros para a rainha da Suécia, se ela nâo os 

consegue 1er. Ai é que estâ. É que ela 
consegue. A rainha Silvia é meio 
brasileira e fala o português, corn 
sotaque brasileiro, primorosamente. O 
Saramago ainda nâo tinha ganho o 
prémio nobel e lembro-me de na altura 
lhe ter dito do meu espanto por um 
escritor de lingua portuguesa nâo ter 
ainda ganho um prémio nobel. Podia 
ser um brasileiro, um angolano, um 
moçambicano ou um português porque 
hâ muitos grandes escritores de lingua 
portuguesa. Pouco depois, o Saramago 
ganhava um prémio nobel porque nâo 
se compreendia o fenômeno. 
JMC - Quai é a mensagem que deixa à 
mulher, sobretudo à mulher jovem? 
Dr* Maria Barroso - Que nâo 
désista de lutar pela compléta igual- 

dade entre os homens e as mulheres, que 
se interesse também pela politica e pela 
acçâo humanitâria porque o mundo em 
que hoje vivemos é muito dificil, de grande 
violência e a mulher tem ai um papel 
muito grande a desempenhar e, sobretudo, 
que ela seja capaz de criar na cabeça dos 
sens filhos estruturas de paz. E indispen- 
sâvel que o faça porque é preciso' educar 
para a paz, a tolerância, a compreensâo 
porque os filhos das mulheres que sâo hoje 
jovens, mas adultas, têm que viver num 
mundo melhor do que o mundo em que 
vivemos hoje; um mundo de intolerância, 
violência, nâo respeito pelos direitos 
humanos. Elas têm que educar os seus 
filhos para esse respeito pelos direitos 
humanos, no amor â liberdade, na paz 
para serem os grandes construtores de um 
mundo melhor. 
JMC - Prazer. Felicidades. 
Dr* Maria Barroso - Muito obrigada. 
Eu tive um enorme gosto poder partilhar 
este momento corn todos, poder ter esta 
pequena conversa. 

Serâ que vamos ter a oportunidade de ter 
a presença da Dra. Maria Barroso Soares, 
num futuro proximo, em Toronto? 
Espero que sim. O I Congresso "A Vez e a 
Voz da Mulher Imigrante Portuguesa" foi 
um grande sucesso. Se algo corresse mal, 
ninguém daria por isso, dada a brilhante 
abertura da Dra. Maria Barroso Soares. 
Isto, sem beliscar minimamente as 
restantes senhoras e senhores que deram 
um brilho intenso ao Congresso. E, acre- 
ditem, nâo é fâcil brilhar depois de uma 
oradora como Maria Barroso! 

JMC 
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Ana Farnandas apanhou a carruagem 
da frente 
A nossa Ana Fernandes venceu o Prémio Camôes'2003, corn o 
conto " Entre Carruagens", uni conto quase autobiogràfîco que 
mostra bem a capacidade narrativa da jovem escritora. 

A Ana Maria Gomes Fernandes (Iria ou 
nào, eis a questào), actualmente professe- 
ra na St. Mary's School, com escola de 
português aberta na Associaçâo Migrante 
de Barcelos e a terminar o Mestrado é, de 
alguns anos a esta parte, colaboradora 
activa e competente na CIRV-fm, na FPtv 
e no Milénio. Uma simpatia. Como tem 
tempo para tudo o que faz, sô ela e Deus 
é que sabem. 
Para nos que a vimos dar os primeiros 
passes no jornalismo e nas letras e, até, a 
"picâmos" para entrar a fundo na escrita, 
é uma alegria enorme sabê-la vencedora 

de tâo importante prémio. Ao nosso lado 
tem "crescido e amadurecido" e, espero, 
continuarà a singrar na/s carreira/s que 
persegue. Esta minhota nascida em 
Toronto, corn um jeitâo para artes e 
letras, corn um espirito de sacrificio 
enorme -e sempre corn um sorriso nos 
lâbios-, é bem capaz de nos dar maiores e 
melhores alegrias no future. Tem tudo 
para conquistar um lugar cimeiro no 
campo cultural e na politica. E, embora 
pareça, estas vertentes nào sâo incom- 
pativeis. Parabéns, Ana Fernandes. Um 
beijiho câ da casa! 

ENTRE CARRUAGENS 
Que penal - pensou Gloria. 
A aldeia desaparece sem que seja possi- 

vel olhâ-la. É sempre assim quando um 
comboio abandona uma plataforma. A 
aldeia - antes alegre e airosa - mostra-se 
acanhada por detrâs das carruagens que 
a escondem. Diz-se que as aldeias nào 
existem - apenas sâo paisagens para os 
comboios que chegam e que partem. 
Finalmente, o tâo desejado dia tinha 
chegado. Pela primeira vez, teria opor- 
tunidade de andar de aviâo. Nào ignora- 
va o que fosse um aviâo. Simplesmente, 
o conhecimento do rnesmo baseava-se na 
televisâo. Agora, nâo! Séria uma das 
muitas a compor o püblico viajante. Pela 
primeira vez, marcaria presença em algo. 
Sentia-se importante sô de pensar que 
teria ocasiào de sair do sôtào da sua 
existência, onde se tinha refugiado (ou 
onde a tinham encarcerado) desde um 
momento na sua histôria que a memôria 
jâ nâo alcança. 
Tinha sido uma jornada dificil. Sô, 
descalça e desprotegida, tivera que 
enveredar por esse trilho que ora ilumi- 
nado pelo sol, ora inspirado pela ténue 
luz da lua, prometia avançar, dava a 
esperança do horizonte a alcançar, mas 
nada fazia para a orientar. Quantos 
eclipses presenciou! Quantas nuvens a 
tapar esse astro que mais nâo era do que 
o seu farol, quai poesia cruel e maravi- 
Ihosa que toca nos limites do divino e do 
surreal com visôes extâticas de anjos e de 
liras em dehrio. Canadâ! 
- Câ nada! Nâo era assim que me tinham 
ensinado? 
Glôria lembrava-se da sua infâneia, corn 
os dedos cheios de tinta da caneta. Tinha 
aprendido a 1er quando contava apenas 
très primaveras. A avô materna terâ sido 
a responsâvel por esta abertura à solidào 
culta - porque 1er é um caminho que nos 
leva a uma solidào que nâo queremos 
viver, mas que persiste em nos habitar! A 
hora de entrar num mundo paralelo em 

que uma nova vida estava prestes a bro- 
tar, era chegada para Glôria. Encontrava- 
se nesse mundo onde jâ vivera através 
das suas aventuras, mas que agora tinha 
que enfrentar. A era glaciar ainda nâo 
tinha abandonado esta parte do hemis- 
fério norte. Arrepia-se porque o ar arrefe- 
ceu e começa a gelâ-la. 
- Ffow old are you, Glôria? 
Corn esta saudaçâo, Glôria começara 
essa caminhada penosa que mais nào era 
que uma partida amarga, herdada no ini- 
cio da sua adolescência. Nào compreen- 
dera uma ùnica palavra que aquela pro- 
fessera lhe tinha dirigido. Uma lâgrima 
rolou pela face. Onde estava a aldeia 
oculta pelas carruagens do comboio? O 
que teria acontecido ao sôtâo da sua 
existência, agora substituido pela cave? 
Como confessar a fuga pelos cais frâgeis 
do sonho onde hâ homens que morrem a 
olhar o mar, na esperança de o alcançar, 
como se a vida nào fosse mais terminar?! 
- Porque vim eu para o Canadâ? 
- Para aprenderes inglês e teres um 
melhor future. - dissera-lhe a mâe. 
Os pais emigraram ainda Jovens, na 
ilusâo de conseguir concretizar esse 
sonho que lhes alimentava a aima. 
Faziam parte do grupo que tinha chega- 
do duas décadas apôs os primeiros aven- 
tureiros. Traziam na mala o tal piano de 
um melhor future. Um piano? Para que 
serve um piano? O verdadeiro percurso 
nào se delineia no papel. Apenas existe. 
Nas linhas densas dessas màos quentes, 
semelhante a um refügio, a um abrigo. 
“Nâo sei como acabarâ o dia. A noite. 

Nâo sei nada. Absolutamente nada”. 
Glôria estava em frente a um estabeleci- 
mento português situado nesta aldeia 
vizinha de arranha-céus. A neve fustiga- 
Ihe a cara e o frio polar trespassa-lhe os 
ossos. Entra na pastelaria. Ao fundo, 
uma televisâo débita as noticias que vâo 
chegando de Portugal. No écran, estâo 
colados os olhares perplexes dos pré- 

sentes. Uns confuses. Outres sâbios. 
Todos têm uma opiniào sobre o que vâo 
escutando. 
Aquilo por lâ estâ mau! E sô desemprego, 
pessoas a queixarem-se. 
O meu vizinho veio de lâ no outre dia e 

diz que o dinheiro nâo se vê. Vai-se ao 
mercado e gasta-se uma mâo cheia de 
dinheiro em duas saquitas. 
Pronunciam, cada um de sua vez, frases 
que nunca foram ditas, sentenças que 
nunca foram dadas. As palavras mistu- 
ram-se. Glôria nào sabe muito bem 
quem fala, quem responde, mas pouco 
importa. O rosârio de lamentaçôes 
prossegue, alterado corn a via-sacra que a 
televisâo vai apresentando. 
Através dajanela, observa os que passam. 
Todos têm pinta de portugueses. Uns 
para câ, outres para lâ, todos parecem 
preocupados corn alguma coisa que nâo 
consegue 1er nos sens rostos, mas cujas 
expressôes a fazem concluir que deve ser 
série. Pergunta-se se terâ valide a pena 
esta viagem. Para que serviu ter aban- 
donado a aldeia, se veio encontrar noutra 
semelhante à que deixou? Tâ bem! 
Tinha aprendido a falar inglês. Pelo 
menos, jâ sabia dizer a sua idade nessa 
lingua que forma as frases ao contrario. 
É engraçado; quando observâmes um 
arabe escrever, achamos estranho o facto 
de o fazer da direita para a esquerda. No 
entanto, ninguém contesta o facto do 
inglês fazer o rnesmo corn as estruturas 
gramaticais das suas frases. Esqueceu-se 
se queria um café preto corn açùcar ou se 
queria um preto corn açùcar café. 
Também pouco importa, agora é “cool” 
falar inglês... 
Glôria preparava-se para participar numa 
conferêneia para jovens luso-canadianos. 
Tinha sido convidada pelo grupo organi- 
zador para partilhar a sua experiência de 
adaptaçâo ao Canadâ. Como se a sua 
histôria intéressasse a alguém ou fosse 
capaz de ajudar a aproximar os jovens da 

sua origem portuguesa! O problema nào 
estava na aproximaçâo. O obstâculo 
encontrava-se nas barreiras criadas pelos 
habitantes da nova aldeia, que persistiam 
em querer impor aos mais jovens a visâo 
da sua prôpria juventude. 
Participem nos ranchos e nos bailinhos, 
nas procissôes e bandas de mùsica. 
Hoje, é o dia dos teus anos, vou dedicar- 

te o Terxeirinha corn “Parabéns” pelos 
teus sweet 16. 
Estas manifestaçôes de portuguesismo 
provocavam em Glôria uma enorme von- 
tade de rir. 
Devem ser duas horas. Impossivel de 
saber exactamente porque nào hâ relô- 
gios, essas mâquinas cuja funçâo - 
alguém se lembrou de dizer - é de 
indicar o tempo. Glôria encontra-se na 
plataforma, olhando o horizonte. Baixa 
os olhos da aima com vergonha por ter 
dedicado tanto tempo às amarguras. 
“Quai de nôs irâ ao encontro um do 
outro?” - pensou. Talvez haja necessi- 
dade de construir um tünel corn algumas 
passagens torturosas - o hâbito. 
Desta vez, a aldeia existe de verdade. A 
aldeia é um circulo onde ela é o nùcleo. 
Nâo hâ paisagens para o comboio que 
parte ou que chega. A aldeia révéla, 
enfim, os seus campos, as suas casas, sem 
ilusôes nem desilusôes. Glôria sabe que 
viverâ sempre entre estes dois mundos 
paralelos. 

Ana, jâ que apanhaste a carruagem da frentes, nào saias no primeiro apeadeiro qne apareça. Escolhe a estaçâo. 
JMC 
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"Julgamos que os nossos 17 eues de Gicle Cultural 
Açoriana mereciam mais crédite e apoios do que o que 
ternes couseguido, estendendo a mâo ano-pos-auo, per 
departamentos governamentais e privados" 
desabafo de Oliveira Neto, ne encerramento do 17o. Gicle de Cultura Açoriana. 

da Escola do Nordeste, Jessica Amaro e 
Luciana Machado acompanhada por 
Antonio Amaro e Leonardo Medeiros. 
Houve uma sentida homenagem a 
Antonio Moniz do Couto, residente em 
Laval, Quebéque, pela Câmara Municipal 
do Nordeste, e o lançamento do livro 
"Raizes Azuis", da autoria da Dra. Fâtima 
Toste, corn apresentaçâo de Urbano Silva. 
E muito mais, naturalmente. No encerra- 
mento, e apôs os agradecimentos e 

desabafos, Oliveira Neto convidoii todos a 
se deliciarem corn produtos originârios do 
Concelho da Ribeira Grande e alguns 
pratos tradicionais por cortesia de Catita's 
Catering. E, tal como também disse 
Oliveira Neto, p'rô ano hà mais. 
Para o Oliveira Neto e os seus voluntârios, 
apoiantes, participantes e amigos, as 
nossas felicitaçôes. 

JMC 

Terminou o 17o. Ciclo de Cultura 
Açoriana, naturalmente, em festa e, simul- 
taneamente, da parte do organizador, corn 
um leve sentimento de frustraçâo, por sen- 
tir que o Ciclo de Cultura Açoriana mere- 
cia muito mais atençào, crédito e apoio, tal 
como disse na sua alocuçào de encerra- 
mento. 
Realmente, nào é fâcil pôr de pé, todos os 
anos -e jâ là vâo 17!- um Ciclo de Cultura, 
corn a participaçâo de tantas individuali- 
dades politicas e académicas, artesàos, 
müsicos e grupos de müsica popular e 
tradicional. O ciclo anual da "pedincha" de 

Os convidados nos cornes e bebes... 

apoios é bem mais dificil do que o Ciclo 
Cultural propriamente dito. Pelo menos 
foi isto que captamos das palavras de 
Oliveira Neto. Se nào nào estamos a ser 
correctos no juizo feito, as nossas 
desculpas. 
Nos ùltimos dias, os présentes no salào de 
festas do Lusitânia de Toronto, tiveram 
oportunidade de ver e ouvir vàrios videos 
relacionados corn acontecimentos nas 
ilhas açorianas, palestras de Ermano 
Nunes Vieira-Presidente da Junta da Vila 
das Lajes, do Dr. José Carlos Barbosa 
Carreiro-Presidente da Câmara Municipal 

do Nordeste, de 
José Silva- 
J o r n a 1 i s t a 
desportivo da 
RTP-Açores, 
seguido de debate 
moderado por 
José Silva e a par- 
ticipaçâo de Jorge 
Machado, do Dr. 
Antonio Pedro 
Rebelo Costa- 
Presidente da 
Câmara 
Municipal da 
Ribeira Grande e, 
o fecho, corn a 
Dra. Alzira Maria 
Serpa Silva- 
Directora Regional 
das Comunidades. 
Também, pude- 
ram apreciar a 
Banda do Senhor 
Santo Cristo dirigi- 
da pelo Maestro 
Joâo Soares, tre- 
chos de piano corn 
o Joâo Rezendes, 
Grupo Folclôrico 
Os Tradicionais de 
London, sob a 
direcçâo de 
Arminda Costa, 
Grupo de Müsica 

' Rit Tips 
Availatle in Milcl, Medium, Hot, 

BBQ or Honey Garlic Sauce 

.95 
1 llj. order 

Call 
(416) 439-0000 We Deliver 

Quality 
Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. ^^25 
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REGRESSO DO HLHO PRÔDIG0 
Como escrevi na cronica da semana passa- 
da, dei jâ por terminado um ciclo da 
minha vida. Por isso Ihe dei o titulo de 
Narrativa Fechada. Mas, atençào, porque 
uma narrativa fechada nao retira nunca ao 
protagonista a possibilidade de, fugindo à 
estrutura inicial, dar um novo curso à 
acçào anteriormente dada por concluida. 
Nao excluindo, portante, a hipotese de, 
em qualquer altura, poder reabrir o ciclo 
que ora acaba, agrada-me partilhar con- 
vosco a alegria serena que agora sinto. Esta 
sensaçâo de dever cumprido inunda-me de 
uma paz interior muito grande, propria de 
quern se sente perfeitamente reconciliada 
com a vida. 
Foi imbuida deste espirito que vivi 
em pleno e com a maior felicidade o con- 
gresso que se realizou no passado fim-de- 
semana e ao qual, com o maior carinho, 
dedico a prosa desta semana. 
Como nao podia deixar de ser, nasceu do 
sonho de uma mulher que, por entre 
linhos de alcova, o partilhou com o seu 
companheiro de vida. Fez-se verbo em pro- 
grama de cinquentenârio de chegadas e 
partidas, ainda sem suporte fisico. No 
assento de nascimento, passaram a constar 
duas maes: a que o pensou e a outra que 
Ihe deu nome. A certidao de baptismo foi, 
entâo, lavrada pelas duas madrinhas que 
o fadaram numa manhà da mais entusias- 
ta e promissora conversa. Uma delas 
deixou-se levar pelo sibilar do vento da 
historia a segredar a vez por entre mur- 
mùrios de voz. E foi assim que ficou A Vez 
e a Voz geradas pelos desejos de celebrar 

percursos pioneiros de emigraçâo, escon- 
didos nos silêncios de cinquenta anos cala- 
dos. Empurrado ainda pela força do vento, 
buscou, numa outra lingua, ditongos 
repetidos que anglicizaram a patronimia 
original. 
A falta de retrato de nascimento, maos 
masculinas fixaram-no num logo através 
do qual se passou a apresentar e deu a con- 
hecer. Cara rosada, ofegante de energia e 
da cor da bandeira do pais onde foi 
gerado. Melena prêta, caida de lado a 
definir-lhe o género. Braços amarelos - 
nào dizem que o amarelo é a cor da 
amizade? - abertos num convite a quantos 
se Ihe quiseram juntar, atravessando o azul 
oceânico do regaço amniotico que a todos 
une. 
Engalanado na roupagem com que o vesti- 
ram, marcou data de apresentaçào para 
Maio - Mês de Maria, mês de mulheres. 
Fez convite pùblico a que responderam de 
vârios lados, tantos quantos os caminhos 
percorridos pelos cheiros de canelas corn 
outras cores e outros nomes; Estados 
Unidos, Brasil, Australia, China, Reino 
Unido, Portugal Continental e Ilhas, sem 
contar corn os que viviam na sua prôpria 
casa. 
Durante o percurso de crescimento, vozes 
viperinas tentaram beliscâ-lo em artigos de 
opiniâo, esquecendo-se que séria jà impos- 
sivel travar a grandeza corn que se afir- 
mara entre aqueles que nele acreditaram. 
E como a adversidade é sempre geradora 
de novas solidariedades, nem a pneumo- 
nia atipica conseguiu desfazer a onda em 

HiWV 
lŸaoaUe^s 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

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, com os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern 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 

que passaram a navegar outras 
vozes de mulheres com garra, 
que se foram juntando ao pro- 
jecto em andamento. Obrigou 
apenas a um adiamento que, 
longe de o prejudicar, lhe veio 
dar maior projecçâo ao permi- 
tir presenças que, em muito, 
dignificaram a sua festa de 
celebraçâo. 
Noticias de ultima hora anunciavam ainda 
um furacâo que ameaçava retirar algum 
brilho ao evento. Isabela, de seu nome, 
achou por bem juntar-se a nos nesta fùria 
de celebraçâo e brindar-nos corn uma 
chuva redentora a lembrar rituais de 
purificaçào. Afastou as auréolas negativas 
suspensas de nuvens negras corn que pre- 
tenderam atingir-nos e brindou-nos corn 
dois radiosos dias de sol, como se a prôpria 
natureza, também ela feminina, quisesse 
juntar-se às comemoraçôes. 
Foi neste ambiente festivo que decorreu o 
I Congresso Internacional dedicado à 
Mulher Imigrante. Foi assim que, durante 
très dias, demos Vez e Voz às mulheres 
escondidas atrâs de herôis diariamente 
lembrados, lutando pelo direito à igual- 
dade, mas, também pelo direito à 
diferença. Um abraço muito especial às 
que tiveram a coragem de soltar a mor- 

daça corn que abafaram silên- 
cios anos a fio. 
Numa entrevista a uma tele- 
visâo local, quando me despe- 
di em Junho, considéré! este 
congresso como um filho 
também meu. E verdade, foi 
sempre assim que o senti, 
acreditando no aforismo 
popular que diz “parir é dor, 

criar é amor”. Tendo a ideia sido de 
Manuela Marujo, criâmo-lo juntas e a ele 
nos entregâmos corn todas as forças. A ele 
consagrâmos todas as energias de um 
ano lectivo. Quando parti, fi-lo corn a tran- 
quilidade de quem entrega o filho a 
outrem para o acabar de criar, mas sabe 
que o deixa bem entregue. Assim aconte- 
ceu, Manuela. 
Nesta viagem de filho prôdigo que a casa 
régressa, nâo para ver o pai que deixou, 
mas para o reencontro feliz corn um filho 
que continuou a crescer, quero agradecer- 
te a forma como o devolveste a todas 
nos - prenhe de força e vitalidade, 
para regalo de todos os que corn ele 
conviveram. 
A mulher sonha e a obra nasce. Esta 
deixarâ a sua marca em todos quantos, 
como o poeta e como tu, se deixarem levar 
pelo sonho. 

First Portuguese C.C.C. 47 anos 
de bonsseruiços 
Teve lugar na passada terça-feira, na 
sede-social do First Portuguese 
Canadian Cultural Centre, a recepçâo e 
o "Porto de Honra" comemorativos do 
inicio das festividades do 47o. aniver- 
sârio da nossa mais antiga colectMdade 
comunitâria. 
A sala, embora pequena para tanta 
gente -dirigentes, sôcios fundadores, 
professores, alunos e araigos-, estava 
bem ornamentada e bem recheada corn 
um belissimo e saboroso Bolo de 

V » 

Aniversârio e uma mesa bem composta 
de doces e petiscos para todos os pré- 

sentés. Nesta recepçâo, foi inau- 
gurada uma rica exposiçâo de 
Arte de vârios artistas na 
Galeria Corte Real, entregue o 
Programa das Festas e houve 
declamaçôes de poemas por 
alunos da Escola de Português 
do First Portuguese. 
Convivio saudâvel e bonite. 
No proximo sâbado, dia 27, 
pelas 19h30, terâ lugar no 
Restaurante Lisboa-à-Noite, em 
Toronto, o Jantar de Gala e 
Leilâo de Arte que servirâo de 
encerramento das comerao- 
raçôes do 47o. aniversârio do 
First Portuguese. Actuarâo o 
Tavares Duo e Ana Patricia. 
Comemorem com os dirigentes 
e fundadores do First Portuguese 
o 47o. aniversârio. Vamos, mais 
uma vez, dizen Obrigado, First 
Portuguese! 
Informaçôes e réservas; 
416 531-9971/72, ou 416 531-1647. 
Parabéns, First Portuguese C.C. 
Centre. 

JMC 
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Técnico para equipamento de refrigeraçâo e gàs. 
Enviar résumé. 
Fax 905-859-6767. 

Empregados de mesa com experiência, fluentes em 
Portxiguês e Inglês. Tel:416-654-0967. 

Pessoal para companhia de Jardinagera. 
Tel:905-338-3538. 

Electridstas. Tel.;416-534-7933. 

Pessoal com experiência, em instalaiçâo de alar mes. 
Tel.:905-302-8288. 

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

Info: 416 604-4555 

Ûltimas da Comunidade 

-Sexta-feira, dia 26, véspera do inicio da Mesa Redonda 
dos Jovens Luso-Canadianos na Rotunda da Câmara 
Municipal de Toronto, a ACAPO realiza um festival corn 
inicio pelas 19h00, corn apresentaçào da Patricia Ribeiro. 
Actuam, Michelle Tavares, Mara Tavares, Suzanne Silva, 
Steve Vieira, Tamara, Liz Rodrigues e convidada, e fecho 
corn a presença de Tunas. Nào faltem corn o vosso apoio 
aos jovens luso-canadianos. 

-A Casa dos Poveiros comemora no Sâbado, dia 4 de 
Outubro, no Dundas Banquet Hall, às 19h30, o seu 17o. 
aniversârio. Jantar, actuaçào do Rancho dos Poveiros e de 
Sarah Pacheco. Parabéns. Réservas: 416 588-1797. 

-O Vasco da Gama Community Centre of Brampton, ini- 
cia o registo de ineressados em participar nas aulas de 
Cidadania Canadiana, no dia 7 de Outubro, pelas 19h00. 
Informaçôes; 905 840-6061. 

-Os Antigos Alunos do Liceu Nacional da Horta-Nùcleo 
do Canada, tem em organizaçào uma excursâo à cidade 
de East Providence, nos EUA, para assistir ao XV 
Convivio dos Antigos Alunos, que tem lugar no dia 11 de 
Outubro. A excursâo sai de Toronto no dia 10 de 
Outubro. Informaçôes e réservas. Connie da Silva; 
905 823-8259, ou Antonio José Medeiros: 905 845-8216. 

-A Associaçào Migrante de Barcelos comemora o seu 5o. 
aniversârio, Sâbado, dia 18 de Outubro, pelas 18h30, no 
Dundas Banquet Hall. Informaçôes por intermédio de 
Graça Sousa: 416 516-5417. 
Parabéns. 

Tiffany Costa 
gravou em inglês 
A muito jovem mas 
promissora Tiffany 
Costa gravou um CD 
corn uma cançâo da 
sua autoria, denomina- 
da "1 Wanna Be Me", 
com arranjos mistura e 
gravaçâo de Rant. 
Tiffany Costa, que 
sonha uma carreira na 
cançâo ligeira no circuito internacional, dâ assim um 
primeiro passo para essa conquista. Good Luke, 
Tiffany. 
Contactos: 905 822-3657, ou epcosta@sympati- 
co.ca, ou www.tiffanycosta.com 

Trinity Farms Ltd. 
Precisa-se 

Quinta moderna especializada em cogumelos néces- 
sita de empregada para classificar e embalar cogume- 
los “oyster” e “shiitake”. Localizado entre Hamilton e 
Brantford. Domingo e quartas-feiras, das 9:00 da 
manhâ às 6:00 da tarde. Transporte requerido. 
Nécessita falar inglês. Por favor enviar o seu résumé a 
Barbara através do 
Fax: 905 648-4731 ou pelo Tel; 905 648-0931 “ 

Venda de GMC S15 de 1986 
Esta GMC, de Cabine normal, esta em excer 
lente condiçâo. 
Apenas 178 mil Km, estrado em plâstico e 
cobertura de fibra de vidro. 
Vendo devido ao regresso a Portugal. 

Contatem: 416 652-7288 

-Hipotécas por 5 anos. 
-Compra de casa corn financiamneto a 100% - nào précisa de entrada. 
-Empréstimos para renovaçôes até 25% acima do 
valor avaliado da casa. Pagainos a avaiiaçào. 
-Financiamentos até l(X)% do valor da sua casa. 
-Bnanciamentos sq la., 2a. e 3a. hipotécas. 
-Empréstimos pessoais e para negôcio/companhias 
(coin bom ou mau crédito), conte connosco. 
-Mediamos o seu crédito junto da banca ou financeiras. 
-Empréstimos particulares: diga-nos quanto quer! 
Contacte-nos jâ através do 416 794-4435, 
ou por E-mail: ventures@interactive.rogers.com 

Visitem La FONMI no 
lo. sâbado de Outubro. 

Os 10 primeiros clientes receberâo 
um Certificado para 1 tratamento 
de unhas, 1 tratamento da pele da 

face ou 1 corte de cabelo, 
La FONMI também é especializa- 
da em Body Treme e Massagem. 

Informaçôes: 416 516-5800, ou Fax; 416 516-9108 
MM 1699 Dundas St. West, ON M6K 1V2 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

TBI; 905-820-6551 • FuLSoiHniMiiso 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

Salmâo em Molho Gostoso 

IncRiDitniES: 
* 4 postas de salmâo corn 125 grs coda 

1 cebola grande picada 

2,5 dl de vinho branco 

^ 1,5 dl de caldo de peixe 

^ 5 dl de notas 

40 grs de manteiga 

+ manteiga para barrar o pirex 

^ sal e pimenta q.b. 

* caviar vermelho q.b. 

3 hastes de cebolinho picado 

(OnitCÇflO; 

Depois do peixe arranjado e lavado, tempere corn sal e 
pimenta e deixe durante 30 minutos a tomar gôsto. 
Passado esse tempo, barre um pirex com manteiga e 
ponha dentro as postas de peixe. 
Ponha o pirex no forno jâ queute durante 20 minutos. 
Entretanto prepare o molho; corn metade da manteiga 
faça um refogado corn a cebola picada, sem queimar. 
Regue corn o caldo e o vinho e deixe ferver 2 minutos. 
Incorpore as natas e deixe ferver em lume brando até 
engrossar um pouco. 
Tempere corn sal e adicione a restante manteiga. 
Retire o peixe do pirex ponha numa travessa, regue 
corn o molho. 
Décoré corn caviar e cebolinho picado. 
Sirva quente acompanhado de puré de batata ou 
batatas cozidas. 

Sobremesa: 

Mousse de Nozes 

IncREDiiniEs PARA O BOLO: 

^ 1 colher de sopa de manteiga 

* 3 ovos 

* 1 lata de leite condensado 

150 grs. de nozes picadinhas 

* 1, 5 dl de natas espessas 

* 2 colheres de sopa de açûcar 

(OniECCAO: 

Ponha a lata de leite condensado na panela de pressâo 
corn âgua, feche a panela e leve ao lume. 
Assim que apitar conte 45 minutos de cozedura. 
Deixe arrefecer na panela. 
Abra a lata, ponha o conteüdo da lata num tachinho, 
junte as gemas e a manteiga, bata um pouco para que 
fique tudo bem misturado. 
Leve a lume brando, mexendo sempre cerca de 10 
minutos. 
Retire do lume e deixe arrefecer. 
Bata as claras em castelo. 
Bata as natas até espessarem. 
Envolva bem sem bâter as. claras, natas e as nozes, ao 
preparado jâ frio. 
Ponha o creme numa taça ou tacinhas e leve ao 
frigorifico. 
Sirva fria decorada corn nozes picadas. 
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Todos de parabéns! 
Com a habituai facilidade de descobrir 
quem produza e dê beleza às coisas, os 
responsâveis da Casa das Beiras apresen- 
taram (e continua até 27 de Setembro) 
uma Semana Cultural Beirâ à medida das 
suas capacidades e ao encontro das neces- 
sidades dos beirôes e seus amigos. 
Como sempre, também, conseguiram o 
apoio importante das Câmaras Municipal 
de Coimbra-que se responsabilizou pela 
presença do trio Capas Negras, de 
Mangualde-que enviou o cozinheiro José 
Almeida, e a de Viseu-que contribuiu corn 
as célébrés Enguias. E outras coisas mais. 

O 2o. andar, repleto de recordaçôes, livros, 
pinturas e artesanato, teve a mào do 
artesào Lùcio Oliveira, bem apoiado pelos 
dirigentes da casa. O jovem pintor Luso- 
Canadiano, Leonardo Rito expôs as suas 
telas e retratou o Sôcio Honorârio da Casa 
das Beiras, o candidato da Ward 17, César 
Palacio, que ali foi homenageado.A jovem 
artista Jenine Guterres, foi também distin- 
guida pelo seu trabalho de pintura no 
palco da Casa das Beiras. Recebeu de 
Alberto Costa, uma plaça comemorativa. 
Na sessào de abertura da Semana Cultural 
Beirâ, os jovens do Rancho Folclôrico 
entoaram os hinos do Canadâ e de 

JMC 

Portugal, enquanto foram içadas as ban- 
deiras dos dois paises. Albino Dias, Vice- 
Presidente e Relaçôes Püblicas da Casa 
das Beiras, foi o 
MC do aconteci- 
mento. O primeiro 
orador foi o 
Présidente da 
Assembleia Gérai, 
Adelino Sales, que 
agradeceu a pre- 
sença de todos e 
enalteceu as vir- 
tudes beiras. Joe 
Eustâquio, da 
ACAPO, salientou 
a presença dos convidados e dos représen- 
tantes dos clubes e associaçôes. O 
Vereador Mario Silva, saudou os beirôes e 
agradeceu-lhes o muito que o têm ensina- 
do a descobrir Portugal. O Dr. Artur 

0 jovem Rito junto de 
a^um de seus 

Magalhâes, actual Cônsul-Geral de 
Portugal, agradeceu o convite e prometeu 
partilhar corn os clubes e associaçôes o 
seu tempo e os serviços do Consulado. O 
Dr. Antonio Vieira Lopes, Présidente da 
Regiâo Centro de Turismo, elogiou os 
beirôes locais e abriu as portas a todos 
para uma visita à sua regiâo turistica. O 
Eng. Horâcio Pina Prata, Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Coimbra, apôs a 
sua saudaçâo entregou um abraço do 
Présidente da Câmara, o Dr. Carlos 

Encarnaçâo. O 
Présidente da Casa 
das Beiras, Antonio 
Santos, "aflito corn a 
gravata" que foi 
forçado a usar, 
agradeceu o apoio de 
todos, especialmente, 
aos directores e 
voluntârios da Casa 
das Beiras, grandes 
pilares da casa e da 
semana cultural. 

Seguiu-se um almoço self-service 
que mostrou aos présentes o talento do 
cozinheiro José Almeida, o mesmo aconte- 
cendo corn o jantar de abertura, "Borrego 
assado à moda das Beiras". Nas variedades, 

participaram na abertura, o 
Trio Capas Negras, constitui- 
do por Nuno Encarnaçâo, 
Fernando Marques e a voz de 
Luis Alvelos. Foi um voltar à 
nostalgia dos dias de 
Coimbra, à magia dos estu- 
dantes, à beleza da guitarra 
coimbrâ, particularmente, 
quando vozes locais se jun- 
taram aos Capas Negras para 
cantarem em boa "desafi- 
naçâo" a célébré "Coimbra 
tem mais encanto, na hora da 
despedida...". Depois, a 
mudança radical de ambiente. 

Entrou no palco a jovem Michelle Madeira 
que, corn a sua juventude e ritmo endia- 
brado, pôs todo o mundo a dar ao pé e a 
aplaudir. Para que a confraternizaçâo fosse 
mais forte e as amizades enraizadas, o 
Présidente Antonio Santos ofereceu aos 
convidados, Eng. Pina Prata, Dr. Vieira 
Lopes e aos Capas Negras, medalhas 
comemorativas dos 50 anos oficiais da 

comunidade portuguesa no 
Canadâ. Por sua vez, o Eng. 
Pina Prata ofereceu à Casa 
das Beiras um belo livro sobre 
Coimbra e outras prendas. 
Momento grato para todos. 
Todos os dias a festa cultural 
beirâ continua na Casa das 
Beiras, corn almoços e 
jantares, variedades, mùsica 
para dançar e exposiçôes. 
Nâo faltem. 
Informaçôes: 416 604-1125. 

Faça a sua encomenda corn antecedência 

Aberto 7 dias por semana, das 8h00 da manhà às 2hü0 da manhà 

SPORTS BAR 
Corn antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârios e todo o tipo de festas 

Abertos 7 dias por semana 
das 5hüü da manhà 
às 2hüü da manhà 

Licenciado 
pelo LCBO 

Especializados em Salgadinhos 

(ÜtDlKDIjll Ifâ©® ® ©QÆ\ 

Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 

Casa das Beiras, uma Semana Cultural 
Beirâ em ciieiel 
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Estadio do Dragâo 
é inaugurado a 16 de Novembre 
O Estadio do Dragâo, 
palco de abertura do 
Europeu de futebol 
Portugal2004, vai ser 
inaugurado a 16 de 
Novembro, numa festa 
que vai incluir um 
encontro particular, 
confirmouo FC Porto. 
O adversârio ainda 
nâo esta escolhido, 
sendo certo que sera o 
Gil Vicente a inaugu- 
rar o novo recinto em 
jogos oficiais, pois o 
FC Porto nâo pode defrontar o Marselha 
ou o Partizan, porque estâ obrigado pela 
UEFA a disputar a primeira fase da Liga 
dos Campeôes no recinto em que iniciou a 
competiçâo, o Estâdio das Antas. 
Angelino Ferreira, administrador da 
EuroAntas, garantiu que a 16 de 
Novembro o relvado, que foi semeado 
sâbado, jâ vai estar operacional: "a intensi- 
dade da luz e o arejamento sâo variâveis 
déterminantes para o relvado crescer e 
estabilizar, mas estamos confiantes que tal 
vai acontecer no prazo previsto". 

t 

Segundo o responsâvel portista, as très 
ultimas empreitadas jâ estâo em anda- 
mento, respectivamente a cobertura do 
recinto e a colocaçâo de cadeiras, que vâo 
estar concluidas até final do mês, e o 
relvado. 
Em termos de acessibilidades, a Câmara 
Municipal do Porto garantiu ao clube que 
a alameda que liga o Estâdio do Dragâo à 
Avenida Fernâo Magalhâes vai estar 
operacional: o outro acesso principal, corn 
a ligaçâo à Via de Cintura Interna (VCI), 
sô estâ pronto em Março ou Abril de 2004. 

Benfica empatou na Bélgica 
i corn Louvière por 1-1 
: O Benfica empa- 
! tou 1-1 corn o La 
I Louvière, num 
I Jogo da primeira 
I mâo da primeira 
I eUminatôria da 
I Taça UEFA, liis- 
î putado no estadio 
I Pays de Charleroi, 
î na Bélgica. 
I Os portugueses 
I ficaram em desvan- 
i tagem a partir dos 15 

minutes de jogo, quan- 
do Peter Odemwingie 
marcou para o La Louvière. a segunda parte, corn um golo apontado 
O empâte surgiu depois do regresso para por Simâo Sabrosa aos 53 minutos. 

" 2612 St. Clair Ave. W 
CesQuipa corn a Jaae SU Ti^oto, 
r QniMèfiisn 

Estimativas gratis Tel/Fax: 416-533-2439 

O FC Porto, campeâo nacional, 
venceu domingo o vice-campeâo 
Benfica por 2-0, em jogo da quinta jor- 
nada da Superliga portuguesa de fute- 
bol, disputado no Estâdio das Antas, 
no Porto. 
Os "dragôes", que passam a repartir a 
liderança do campeonato corn o 
Maritime, que sexta-feira empatou 1-1 
em casa corn o Sporting de Braga, 
chegaram ao intervalo a ganhar por 
1-0, corn um golo apontado por Derlei 
aos 31 minutos. 
O resultado foi fixado aos 53 minutos, 
quando o defesa central brasileiro 
Argel fez um auto-golo de cabeça, na 
sequêneia de um pontapé de canto. 

FC Porto venco Bonfica o roparto 
Ndorança da SuperPga corn o 
Man'timo 

Falando de Golfe 
0 “ PCGA”, Portuguese Canadian Golfers 
Association, realizou no passade fim-de- 
semana, ( 20 e 21 de Setembro) o torneio 
anual de Golfe (Campeonato), que teve 
lugar como no ano anterior no Whistle 
Bear Golf Club, em Cambridge. 
Os participantes neste torneio foram divi- 
didos em series ( A, B, C, D e SENFîO- 
RAS ), para fins de qualificaçâo e apura- 
mento ,nas respectivas series, onde no 
segundo dia jogaram de acordo corn os 
resultados obtidos no dia anterior. 
Passâmes a mencionar as qualificaçôes 
finais, dos très primeiros em cada série. 
SENHORAS 
1 - Manuela Riqueza - Vencedora 
2 - Carminda Barbosa 
De salientar que a vencedora foi decidido 
num play off, onde sô foi encontrada a 
vencedora apôs terem de jogar um segun- 
do buraco. 
HOMENS 
SÉRIE “D” 

1 - Milton Pacheco 
2 - Jose Pinto 
3 - Rui Machado 
SÉRIE “C” 
1 - Luis Lima 
2 - Carlos Canejo 

3 - Domingos Rites 
SÉRIE “B” 
1 - Antonio Silva 
2 - Carlos Teixeira 
3 - José Antonio Pinto 
SÉRIE “A” 
1 - Ilidio Medeiros 
2 - Jose Nunes (Pacheco) 
3 - Rolando Barbosa 
Vencedor absolute deste campeonato 
ILIDIO MEDEIROS 
Sô me resta dizer que foi um fim-de- 
semana, passade em agradâvel companhia 
onde até o tempo colaborou, apôs o susto 
que se aproximou com a passagem do 
furaeâo Isabel, que felizmente nâo trouxe 
quaisquer consequêneias graves. 
Foi servido um jantar, tipicamente 
Português, onde foram distribuidos 
os troféus aos vencedores acima 
mencionados. 
Como nota final é saudavel ver o ambiente 
que se viveu, onde apesar da alla com- 
petiçâo houve sempre uma palavra de 
entusiasmo e até de conforte para aqueles 
que tiveram uma dia menos feliz no aspec- 
to desportivo, e quando assim é vale a 
pena continuar. 
Parabens aos Directores do PCGA. 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

Os clientes de Kluk Kluck's 

votaram e deram a sua primazia 

aos nossos frangos. Os franges 

mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Brasa, 

tem também 

diariamente outros sabores de 

Portugal: Mâo de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras, Polvo GuizaebD, 

Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 

muito maisi 

ENCOMEmiAS PELO TELEFCWJE: 

905 272-4459 
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Sô a Jaguar nâo testou 
Nova équipas preparam 
fiual de épeca 

Joâo Manuel Pinto treina no 
Wolverhampton da Premier league 

Nove équipas espalharam-se por diver- 
ses locais para realizar testes, preparan- 
do a participaçâo nas duas ultimas cor- 
ridas. Curiosamente, as très équipas 
que estâo na luta pelos titulos nâo se 
encontraram, pois a Ferrari esteve em 
Jerez (corn Schumacher), Monza 
(Massa) e Fiorano (Badoer), a Williams- 
BMW rodou em Silverstone e a 
McLaren-Mercedes optou pela 
Catalunha. 
Tal corn a Ferrari, a Toyota também 
marcou presença em très circuitos. Jerez 
(corn Zonta), Catalunha (Da Matta) e Paul 
Ricard (Panis), ao passo que a BAR-Honda 
se concentrou em Espanha, corn Button, 
Villeneuve e Sato em Jerez, e Davidson a 
fazer apenas recolha de dados na pista de 
testes de Idiada, perto de Barcelona, 
durante dois dias. Por fim, refira-se que a 
Renault esteve na Catalunha corn Franck 
Montagny, e a Jordan-Ford rodou à porta 
de casa, em Silverstone. 
Como se verifica, abordagens muito diver- 
sas para programas que nâo se podem con- 
siderar muito variados, pois incidiram em 

trabalho aerodinâmico e desenvolvimento 
de pneus, tendo em vista nâo sô a prôxima 
corrida, mas também a de Suzuka. 
Olhando jâ para o GP do Japâo, BAR- 
Honda e Toyota avaliaram novas 
evoluçôes dos sens motores, e a 
Bridgestone trabalhou essencialmente 
corn a Ferrari, mas também corn BAR- 
Honda e Sauber-Petronas, preocupando-se 
tanto corn Indianapolis como corn o GP 
em que os japoneses nâo querem ser bati- 
dos pela Michelin. Mas o desenvolvimento 
dos pneus franceses foi avaliado por qua- 
tro das cinco équipas da Michelin, que par- 
ticiparam nos très testes conjuntos. 

O defesa do BenHca, Joâo Manuel 
Pinto, esta à experiência no 
Wolverhampton que alinha na 
Premier League. 
O central, que nâo fazia parte dos pianos 
de José Antonio Camacho, tem uma se- 
mana para mostrar a Dave Jones, técnico 
dos "Wolves", todas as suas capacidades. 
Aos 30 anos, Joâo Manuel Pinto espera 
fazer companhia ao ex-leiriense Silas que 

tem sentido alguns problemas para agar- 
rar um lugar no "onze" do 
Wolverhampton. 
Ao fim de seis jornadas na Premier 
League, a formaçâo dos "Wolves" conquis- 
tou apenas um ponto, fruto de um empâte, 
e averbou cinco derrotas; a defesa tem sido 
bastante criticada pela imprensa britânica, 
uma vez que a équipa jâ sofreu 17 golos 
nos encontros jâ realizados. 

Uma dupla satisfaçâo 
U. Leiria nâo sofre golos e bate 
Moine (1-0) na Taça UEFA 

EQUIPA 

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

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
0 
0 

Resultados 

Madalena - Miramar, 4-1 
Barreiro - Santiago, 1-5 
Angrense - Praiense, 2-1 
Ideal - Velense, 2-1 
Operàrio - Boavista, 0-0 

3“Jornada 
Madalena - Barreiro 
Santiago - Angrense 
Praiense - Ideal 
Velense - Operàrio 
Miramar - Boavista 

• CMCKIN INC. 
Aceitiamoa encomendaa, 
com especiais todos os dias: 

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

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANAIUIS10AM-8PM • fECHADO il 2^ mm * 6" mm 10AW-9PM 

2828 Kingsway Drive, Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
* Na Winston Churchill a sul da QEW • ^ 

A Uniâo de Leiria alcançou uma preciosa 
vitôria na Marinha Grande frente ao 
Molde por 1-0, na primeira mâo da 
primeira eliminatôria da Taça UEFA. 
O resultado serve claramente os interesses 
da Uniâo jâ que, para além do triunfo, con- 
seguiu nâo sofrer golos em casa, o que nas 
competiçôes europeias é, sem düvida, um 
bom indicador. 
Os leirienses controlaram o rumo dos 
acontecimentos frente a um adversârio 
que, apesar de poderoso no piano fisico, 
mostrou estar perfeitamente ao alcance da 
équipa portuguesa. 
A turma de Vitor Pontes procurou jogar 
de pé para pé, corn Caico a assumir-se 
como "playmaker", num conjunto onde 
sobressai a velocidade da dupla de avança- 

dos formada por Douala e Ludemar. 
Os noruegueses apenas criaram alguns 
problemas a Helton em lances de futebol 

aéreo, tentando 
explorar a estatura 
dos sens elementos 
na sequéneia de livres 
ou de pontapés de 
canto. 
Mais evoluidos teeni- 
camente, os jogadores 
leirienses podiam ter 
chegado ao descanso 
em vantagem nâo 
fossem as boas 
intervençôes de 
Gustafsson: o 
guardiâo do Molde 
travou corn sucesso os 
remates perigosos de 
Edson e de Ludemar, 
salvando a sua équipa. 

Tlido somado foi uma noite exce* 

nada e na frente sô apareceu Skoog. 
Ao intervalo; 1-0. 
Marcador; 
1- 0, Lourenço, 16 minutos, 
2- 0, Liedson, 86. 
O jogo da segunda mâo disputa-se 
no proximo dia 15 de Outubro, em 
Malmoe, às 20:15 locais (19:15 em 
Lisboa). 

lente para o Sporting: ganhou, 
marcou dois golos, derrotou uma 
boa équipa e um péssimo relvado 
e ainda teve um ârbitro para elo- 
giar. Como se nâo bastasse, o 
goleador brasileiro, Liedson, 
fînalmente ganhou alguns minu- 
tos de Fernando Santos e marcou. 
O Sporting entrou com quatro defesas, 
très médios e très avançados môveis. 
Tentava assim deslocar a compacta defe- 
sa sueca. O Malmoe preferiu arriscar 
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EQUIPAS El elhores Iwlarcadores 

1 FC PORTO 

2 MARiTIMO 

3 SP. BRAGA 

4 MOREIRENSE 

5 BOAVISTA 

B SPORTING 

7 BELENENSES 

8 BEIRA-MAR 

S ALVERCA 

10 ACADÉMICA 

11 GIL VICENTE 

12 NACIONAL 

13 BENFICA 

14 UNIÀO LEIRIA 

15 GUIMARÀES 

16 P.FERREIRA 

17 RIO AVE 

18 EST.AMAOORA 

J 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

V E O 
4 10 

4 10 

3 11 

3 0 2 

2 3 0 

3 0 2 

2 2 1 

2 12 

2 12 

2 11 

2 12 

2 0 3 

12 1 

113 

10 4 

10 4 

0 2 3 

0 14 

MSP 

12 3 13 

5 1 13 

6 4 10 

4 4 S 

4 19 

9 8 9 

12 8 8 

6 5 7 

3 3 7 

5 3 7 

9 5 7 

6 5 6 

5 5 5 

4 7 4 

2 7 3 

2 9 3 

2 5 2 

3 16 1 

RESULTADOS 

Maritimo - Sporting de Braga, 1-1 
Boavista - Académlca, 0-0 

Moreirense - Sporting, 1-0 
Beira-Mar - Paços Ferreira, 4-1 

OU Vicente - Est. da Amadora, 5-i 
Nacional - Uniâe lelrla, 0-2 
Aluerca - Rio Ave, 1-0 
FC Porto - Benlica, 2-0 
Belenenses - Vit.de Guim., 2-0 

PRôXIMA JORNADA 

Rio Ave - Boavista, 20:00 iSporTVi 
Vit.de Guim. - Porto. 21:30 ISporTVi 
Paços de Ferreira - Alverca, 10:00 
Sporting de Braga - Beira-Mar, 10:00 
Estrela Amadora - Maritimo, 16:00 
Uniâo lelrla - Mareirense, 17:00 
Benlica - Nacional, 19:15 IRTP il 

Académlca - Beien., 2T.30 ISporTVi 
29 Set (Segunda-leiral: 
Sperting - Gll Vicente, 1945 ISporTVi 

DÂRIO (Académlca) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
MCCARTHY (FC Porto) 
FERREIRA(TI") (Gil Vicente) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
"GAÜCHO" (Maritimo) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
"TONITO" (Sporting) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
LEONARDO (Belenenses) 
"NECA" (Belenenses) 
SANÉ (Belenenses) 
FEHÉR (Benfica) 
"WENDER" (Braga) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
CASPAR (Gil Vicente) 
MANOEL (Moreirense) 
MÂRIO CARLOS (Nacional) 
LOURENÇO (Sporting) 

gf J LIGA 
^ ^ PORTUCUCSO DE fUTEBOL PROEISSIOnPL 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL 

2 OVARENSE 

3 NAVAL 

4 FEIRENSE 

5 VARZIM 

6 SANTA CLARA 

7 VIT.SETÙBAL 

8 LEIXÔES 

S DESP.AVES 

10 SALGUEIROS 

11 U.MADEIRA 

12 PENAFIEL 

13 OESP. CHAVES 

14 PORTIMONENSE 

15 FELGUEIRAS 
16 MAI A 

17 MARCO 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

MARCO - LEIXôES, 0-1 

SP. COVILHà - NAVAL, 0-2 

SALGUEIROS - FEIRENSE, 0-1 

FELGUEIRAS - PORTIMONENSE, 1-3 

ESTORIL - PENAFIEL, 2-0 

D. AVES - VARZIM, 0-3 

MAIA - D. CHAVES, 0-0 

V. SETûBAL - U. MADEIRA, 0-0 

SANTA CLARA - OVARENSE, 0-2 

FEIRENSE - SP. COVILHà 

NAVAL - S. CLARA 

PORTIMONENSE - SALGUEIROS 

VARZIM - ESTORIL 

D. CHAVES - D. AVES 

U. MADEIRA - MAIA 

LEIXôES - V. SETüBAL 

OVARENSE - MARCO 

PENAFIEL - FELGUEIRAS 

♦i' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 DRAGOES SAND li lü 
2 GONDOMAR 6 15 
3 R RUERAS ü 13 
4 VIZELA li lü 
5 INFESTA li 10 
6 FC PORTO B ü U 
7 BRAGANÇA 5 U 
8 PAREDES () U 
y FAFE 5 8 
lü VALDEVEZ li 7 
11 FIXA 5 7 
12 VILANOVENSE ü 7 
13 DEÇA li 7 
14 C.TAIPAS (i li 
15 TROFENSE ' 5 5 
lü LOUSADA ü 5 
17 ERMESINDE 5 4 
18 FREAMUNDE li 3 
lU SP. BRAGA B 5 3 

Resultados 
FC Porto B - Sp. Braga B, 2-Ü 
Vilanovense - Gondomar, 1-3 
Leça - Vizela, 1-0 
Lousada - Paredes. 2-2 
Freamunde - C. Taipas, 1-2 
Bragança - Infesta. I-O 
Troiense - Pedras Rubras. 4-2 
Lixa - Valdevez, 2-2 
Fafe - D. SandinenSes, l-l 
Folgou: Ermesinde. 

7“ Jornada 
FC Porto B - Vilanovense 
Gondomar - Leça 
Vizela - Lousada 
Paredes - Freamunde 
C. Taipas - Bragança 
Infesta - Trofense 
Pedras Rubras - Lixa 
Valdevez - Fafe 
Sp. Braga B - Ermesinde 
Folga: Dr. Sandinenses 

EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE 6 lü 
2 TORREENSE ü 14 
3 CALDAS Ü 12 
4 SP. ESPINHO 6 lU 
5 ALCAINS ü lü 
ü FÂTIMA Ü 10 
7 U. LAMAS ü 10 
H PÜRTOMOSENSE ü 0 
y ESMORIZ ü y 
10 ÂGUEDA Ü H 
11 POMBAL ü 7 
12 ACADÉMICA B ü 7 
13 OLIVEIRENSE ü 7 
14 OLI.BAIRRO ü 7 
15 VILAFRANQUEN ü 5 
lü OLI.HOSPITAL ü 5 
17 ESTARREJA ü 4 
IB AC. VISEU ü 4 
lü MARINHENSE Ü 4 
20 PAMPILHOSA ü 3 

Resultados 
Oliveirense - Portomosense, 0-0 
'Forreense • Alcains, 2-2 
O. Hospital - Académlca B, 1-ü 
ü. Lamas - Vilafranquense, 2-1 
Agueda - Ac. Viseu, 1-1 
Sanjoanense - Marinhense, 1-0 
Pampilhosa - Sp. Espinho. 1-2 
Calcias - Estarreja. 2-0 
Fâtima - Esmoriz, 3-2 
Pombal - O. Bairro, 3-0 

7“ Jornada 
Oliveirense • Torreense 
Alcains - Ol. Hospital 
Académica B - U.Lamas 
Vilafranquense - Agueda 
Ac. Viseu - Sanjoanense 
Marinhense - Pampilhosa 
Sp. Espinho - Caldas 
Estarreja - Fâtima 
Esmoriz • Pombal 
Portomosense - Ol. Bairro 

EQUIPA J P 

1 OL.MOSCAVIDE ü lü 
2 BARREIRENSE Ü 15 
3 OLHANENSE ü 14 
4 MICAELENSE ü ^2 
5 ORIENTAL ü . 11 
ü PONTASSOLENS (i 11 
7L.AÇORES ü 11 
H MARITIMO B ü 10 
y AMORA Ü y 
10 RIB.BRAVA ü H 
! 1 MAFRA ü 8 

12 CAMACHA ü 7 
13 ODIVELAS ü 7 
14 SPORTING B ü 5 
15 LOULETANO Ü 5 
lü SINTRENSE ü 5 
17 FARENSE ü 4 
18 PINHALNOVENS Ü 3 
lü V. NOVAS ü 3 
20 STANTÔNIO ü 3 

Resultados 
Maritimo B - O. Moscavide, 0-2 
Oriental - Micaelense. 2-1 
Amora - Pinhalnovense. 3-2 
Ribeira Brava - Sintrense, 2-0 
E. Vendas Novas - Farense, 0-1 
Olhanense - Odivelas. 2-1 
Louletano - Pontassolense. 0-0 
Camacha • Barreirense. 0-1 
Lusitânia - Sporting B, 2-1 
Santo Antonio - Màfra, 2-1 

7‘ Jornada 
Maritimo B - Oriental 
Micaelense - Amora 
Pinhalnovense - R. Brava 
Sintrense - E. V. Novas 
Farense - Olhanense 
Odivelas - Louletano 
Pontassolense - Camacha 
Barreirense - Lusitânia 
Sporting B - S. Antônio 
O. Moscavide - Mafra 

*î îi il' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

CL EQUIPA J P 

1 VILAVERDENSE 4 10 
2 VIANEN.SE 4 y 
3 VALENCIANO 4 8 
4 MIRANDELA 4 7 
5 STA MARIA 4 7 
ÜJOANE 4 7 
7 M. FONTE 4 7 
8 SANDINENSES 4 7 
y MONÇÀO 4 6 
10 ESPOSENDE 4 5 
11 VALPAÇOS 4 5 
12MONTALEGRE 4 4 
13 AMARES 4 4 
14 RONFE 4 4 
15 REBORDELO 4 3 
lü CABECEIRENSE 4 3 
17 CERVEIRA 4 2 
18 P. BARCA 4 1 

SéRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 FIÀES 4 12 
2 VILA REAL 4 10 
3 T. MONCORVO 4 10 
4 A. LORDELO 4 y 
5 TIRSENSE 4 y 
ü LOUROSA 4 7 
7 CINFÀES 4 ü 
8 FAMALICÀO 4 5 
y PEDROUÇOS 4 4 
10 OLIVEIRENSE 4 4 
11 RIBEIRÀO 4 4 
12 P, BRANDÀO 4 4 
13 RIO TINTO 4 3 
14 CANELAS 4 3 
15 NOGUEIRENSE 4 3 
lü S.P. COVA 4 3 
17 REBORDOSA 4 2 
18 RÉGUA 4 1 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 4 10 
2 MILHEIROENSE 4 10 
3 TOCHA 4 y 

-4 ARRIFANENSE 4 7 
5 SANTACOMBADE 4 7 
ü SOCIAL LAMAS 4 7 
7 PENALVA 4 7 
8 F.ALGODRES 4 Ü 
ySÀOJOÀOVER 4 ü 
10 CAFANHA 4 ü 
11AROUCA 4 5 
12 U. COIMBRA 4 4 
13 SATÀO 4 4 
14 VALECAMBRENS 4 3 
15 MANGUALDE 4 3 
lü AGUIAR BEIRA 4 3 
17 ANADIA 4 2 
18CESARENSE 4 1 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 LOURINHANENS 4 12 
2 BENFICA CB 4 10 
3 ABRANTES 4 10 
4 SOURENSE 4 y 
5 CARANGUEJEIRA 4 8 
ü RIACHENSE 4 7 
7 PENICHE 4 ü 
8 FAZENDENSE 4 Ü 
y TORRES NOVAS 4 Ü 
10 BENEDITENSE 4 5 
11 BIDOEIRENSE 4 4 
12IDANHENSE 4 4 
13 GIN.ALCOBAÇA 4 4 
14 SERTANENSE 4 3 
15 MIRENSE 4 3 
lü ALQUEIDÀO 4 3 
17 RIO MAIOR 4 2 
18 ALMEIRIM 4 0 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

ICASAPIA 4 12 
2 LOURES 4 10 
3 SANTANA 4 7 
4 SACAVENENSE 4 Ü 
5 PORTO.SANTENS 4 5 
ü MONTIJO 4 5 
7 MALVEIRA 4 5 
8 VIALONGA 4 5 
y CÀM. LOBOS 4 5 
10 SANTACRUZENS 3 5 
11 BENFICA B 4 5 
12 1° DEZEMBRO 4 4 
13 ELVAS 4 4 
14 CARREGADO 4 4 
15 ALCOCHETENSE 4 4 
lü MACHICO 3 3 
17 BENAVILENSE 4 3 
18 REAL 4 2 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 VASCO GAMA 4 12 
2 ATLÉTICO 4 10 
3 SILVES 4 y 
4 U .SANTIAGO 4 8 
5J.ÉVORA 4 8 
ü DESP. BEJA 4 8 
7 LUSITANO VRSA 4 7 
8 FABRIL 4 7 
y ME.SSINENSE 4 Ü 
10 BEIRA-MAR 4 Ü 
11 ALMANSILENSE 4 5 
12SESIMBRA 4 5 
13IMORTAL 4 4 
14 QUARTEIRENSE 4 4 
15 StiXAL 4 1 
lü ESP.LAGOS 4 0 
17 MOURA 4 0 
18 MONTE TRIGO 4 0 

T 
] 

AMARES - VALFAçOS, 1-2 
Mo^^^ALEGRE - ViLAVEXDENSE, 0-0 
SANDINENSES • REBOLDELO, 1-0 
C^VEOtA • R(»4FE, 1-2 
M(x«çAo • SANTA MARIA, ao 
CABECEIRENSE - VALENOANO, 0-2 

MIBANDELA -JOANE, 00 

ESPOSENDE - VlANENSE, 3-4 
P. BARCA - MARU QA FONTE, 1-2 

T 
] 
J 

LOUROSA - FAMAUCAO, 4-3 

CANELAS GAIA - REGUA, 4-1 

OUVEIRENSE - TIRSENSE, 4-1 

REBORDOSA - CINFAES, 1-1 

NOCUEIRENSE - FiAzs, 1-2 
R. TINTO - T. MONCXJRVO, 3-4 

A LORDELO - P. BRANDAO, 20 

s. P. COVA -PEDROUçOS, 1-0 
VILA REAL • RIBEIRAO, 21 

SANTACOUBADENSE - TOURIZENSE, 1-1 

VALECAMBRENSE - GAFANHA, 1-2 

AGUIAR BEIRA • TOCHA, 0-2 

C^SARENSE - SATAIO, I-l 
ARRIFANENSE - FORNOS ALGOMIES, 2-1 

ANAIHA - MILHEIROENSE, 1-1 

MANGUALDE - PENALVA CASTELO, 00 

SAOJQAO VER - AROüCA, 1-0 

UNIAO COIMBRA - SOCIAL LAMAS. 2-1 

Sourenae - Fâxcndeiue, 3-1 
BenedUaue - C*nmguej«lrB, 0-0 
Abnuita - Rio Malor, 20 
Torrea Novaa - Mireoae, 1-2 
Idanbenae - Peniche, 20 
Bidoeirenae - Riacbenaa, 23 
Almeiilm - GlnAaio Alcobaça, 0-2 
SertaDCDBe - Lourinhanenie, 1-2 
A. Serra - Benfica CB, frS 

REAL - BENFICA B, 22 
ALCOCHmWSE - MACHICO, i-0 
BENAVILENSE - SANTACRUZENSE, 0-2 
ViALCXÉUA • CASA PIA, 0-1 
CAMARA LOBOS -1* DEœMBRO, 1-0 
O ELVAS - CARREGADO, 1-0 
PORTOSANTENSE - MALVEIRA, 20 
SACAVENENSE - MCHTTOO, 3-0 

SANTANA - LOURES, 0-2 

i 
V. GAMA - E. LAGOS, 4-2 

QUARTEIRENSE • SILVES, 1-3 

F. BARREIRO - MOURA, 1-0 

LUSITANO VRSA - IMORTAL, 3-2 

MONTE TIUCO - SESIMBRA, 0-1 

J. ÉvoRA - BEIRA-MAR, 20 

SEDCAL • ATLëTICO, 1-2 

D. B^A - ALMANSILENSE, 00 

MESSINENSE - U. S. CLUBE, 0-2 
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0 topo da tabola jâ osta a azular... 
É verdade, os benfiquistas 
Mig^él e Argel, e a estrelinha de 
campeâo que o FC Porto mantém 
-do homem do apito nem é bom 
falar!-, ofereceram em bandeja 
dourada o primeiro lugar aos 
dragôes. Jà na sexta-feira, o 
Maritimo coin o seu empâte 
caseiro frente ao Sp. Braga, 
fez-se "encalhar" ao lado dos 
nortenhos, perdendo a bonita 
embalagem que trazia desde a la. 
jornada. Marcou o tal golo de 
obrigaçâo, sô que o Sp. Braga 
também fez o mesmo... Foram as 
camisolas vermelhas -Braga e 

Benfica- que "azularam" o cimo 
da classificaçâo da I LIGA. 
No Bessa, o Boavista nào conseguiu 
ultrapassar a Académica, foi uma "man- 
cha negra" nos pianos axadrezados. Em 
Moreira de Cônegos, o novo Sporting 
foi "rasteirado" pela crueldade das api- 
tadelas e da sorte dos jogo. Acontece, 
mas, O Moreirense também fez os pos- 
siveis pelos pontos. 
Assim, Benfica e Sporting -pelo menos 
estes- arriscam-se a ter que lutar apenas 
pelo 2o. lugar, como no ano passado, o 
que é pouco para tantas esperanças, 
sacrificios e gastos. 
Beira Mar e Gil Vicente golearam os 

sens adversârios direc- 
tos, Paços de Ferreira e 
E. da Amadora, respec- 
tivamente, e o 
Belenenses bateu o 
Guimarâes, por 2-0. Jâ 
hâ clubes corn situaçôes 
aflitivas... 
Vai assim a I LIGA. 
A prôxima jornada, a 
6a., vem ai e apresenta- 
se bem recheada: 
Sexta-feira, dia 26, corn 
transmissào na SporTV, 
às 15h00, O Rio Ave- 
Boavista. 
Sâbado, dia 27, às 
16h30, O embate 
Guimarâes-FC Porto, 
corn imagens na 
SporTV. 
Domingo, dia 28, às 
llhOO, Paços de 
Ferreira-Alverca, Sp. 
Braga-Beira Mar e E. 
Amador a-Maritimo. 
Depois, às 12h00, U. 
Leiria-Moreirense (na 
Marinha Grande). 
Segue-se, às 14hl5, o 
Benfica-Nacional da 
Madeira (no Jamor), corn transmissào 
na RTPi. As 16h30, podem ver na 
SporTV, O jogo Académica-Belenenses 
(em Taveiro). 
Segunda-feira, dia 19, Sporting-Gil 
Vicente, às 14h30, corn transmissào na 

SporTV. 
Jogos fâceis? 
Disso jâ nâo hâ, acreditem. O dinheiro 
estâ "pela hora da morte" e, perder 
jogos, dâ prejuizos irrecuperâveis. 
Pontos e tostôes... 

JMC 

Vencedor da 
semana anterior: Ol^CULtîOSO Dt StP POPTUCUtS 

Bon KApo.so f;oNViiJA-o A RFSPONDER 

. .St.MANAI,MI-.N I I-, A UMA ,SIMPI.i:.S PERGUNTA 

* .SOHKK Hni.H()l.. 

11-NH. i; C;ANHE VAI.IO.SO.S I'KEMIOS: 

PERGUIMTA: 

-QUAL 0 PRIMEIRO JOGADOR 00 FUTEROl PORTÜGÜËS A ENVERGAR A 

CAMISOIA OA SEUCÇAO DA EüROPAP 

ENVTAR RESPOSTA PARA: 

O MILÉXIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Nome: 

Morada: A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 29 DE SETEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-À UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEEKÎR. Carlos Carneiro, l'ortmto 
Resp.: Roji;êrio “Pipi” 

A cerveja da comunidade 

Para lodos os sens evenlos ou ocasiôcs 

especiaù, contacte Boh Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


