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libérais do Ontario ganham maioria 
absoiuta 
Dalton McGuinty foi eleito primeiro 
ministro do Ontario com um governo 
de maioria absoiuta, ao conquistar 
72 dos 103 lugares da legislatura da 
provincia. “Estou satisfeito e admi- 
rado com o resultado’% disse 
McGuinty aos admiradores que o 
rodearam no bairro pela quai con- 
correu, em Otava. 

José Melo criou a 
"Pessoa do Pedra" 
maior do Canada 

A simbolica "Pessoa de 
Pedra" -Inuk Shuk, na lin- 
gua dos nativos da terra-, 
espalhada pelo norte do 
Canada, que sinalizava 
as vilas e os locais 
importantes de pesca e 
caça e, segundo parece, 
também afastava os 
espiritos maus, foi 
re-criada por José Melo, 
proprietario de Melo's 
Landscaping/Allstone 
Quarry Products, um 
artista destas artes jâ premi- 
ado muitas vezes. O monu- 
mento, todo em pedra, tern 
mais de 10 metros de altura 
e, ou sera vendido, ou 
entregue a um museu do 
Canada. O valor de venda 
do gigantesco monumento, 
é de $320.000.000 dôlares, 
segundo calcula José Melo. 
Na prôxima ediçâo dare- 
mos mais detalhes desta 
obra. 
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o 3°. e anual "Galla Dinner" do Portuguese Cultural Centre of Mississauga, teve | 
grandes momentos de convivio, emoçâo e agradecimento. E até as lâgrimas cairam dos \ 
olhos do homenageado da noite, o conhecido sindicalista Tony Dionisio. E nâo era para | 
menos. | 
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sem vertebras 

E, prontos!, perdemos e ganhâmos, ficàmos na mesma. 
Os lusocanadianos que concorreram, dois perderam, 
um ganhou. Peter Fonseca, em Mississauga East, con- 
seguiu vencer corn boa margem, o Dr. Cari de Faria que, 
por "tabela", perdeu em duas frentes. O lugar de 
Deputado Provincial e, pela pesada derrota do Governo 
de Eves, deixou de ser, naturalmente, Ministro 
Provincial. Ganhâmos um Deputado e perdemos outro. 
Para quem, como nos (Comunidade), somos pobrezi- 
nhos nestas coisas da politica, perder um elemento é um 
luxo demasiado caro. Que pena nâo podermos ficar corn 
O Cari e o Peter. 
No Trinity/Spadina, na luta Rosario Marchese-Nellie 

Pedro, ganhou o mais experiênte e corn larga folha de 
serviços na zona,. Rosario Marchese. Aqui perdemos 
mais uma oportunidade. Sou dos que lamenta a ainda 
pequena movimentaçâo politica dos luso-canadianos. 
Continuo a pensar que o Martinho Silva e Cari de Faria, 
poderiam e deveriam continuar mas, a vida politica, é 
assim mesmo. Hâ que procurar mentalizar os luso-cana- 
dianos para nâo se degladiarem uns aos outros e lutarem 
em bairros eleitorais diferenciados. E mais "limpo" e dâ 
mais garantias de sucesso. 
Vêm ai as eleiçôes Municipais, dia 10 de Novembro. 
Mais alguns luso-canadianos estâo na corrida. Ana 
Bailào e Hortência Sopopoulos na Davenport, Ward 18 - 

porquê duas no mesmo circulo?-, e ainda na Davenport, 
Ward 17, a Aida Reis. Manuel Alexandre, nas Zonas 1 e 
5, em Brampton. Em Mississauga, o Peter Ferreira, vai 
concorrer na Ward 3. 
Que tenhamos conhecimento, neste momento, também 
vào concorrer para "School Trustee", Fâtima Pinheiro e 
Maria Rodrigues (espero que apareçam mais). Mais 
tarde, como jâ é do conhecimento do grande püblico, o 
ainda Vereador da Câmara Municipal de Toronto, 
Mârio Silva, vai concorrer nas Eleiçôes Fédérais na 
Primavera de 2004. 
Espero que estejamos a andar devagarinho... mas bem. 

JMC 

Tu Cfi 
Olà, caxos amigosl 
Passaram-se as eleiçôes Provincials, vêm a 
caminho as Municipais. Terâo lugar no dia 10 
de Novembro. Assumam-se, concentrem-se e 
VOTEM. Mais tarde "saltaremos" para as 
eleiçôes Fédérais. Até lâ vai correr muita âgua 
debaixo da ponte... 

Bom, vamos para as nossas actividades comunitârias. 
Houve eleiçôes no Asas do Atlântico Social & Sports 
Club Inc., corn a harmonia habituai. A mesa da 
Assembleia Gérai ficou presidida por Antonio Oliveira; 
o Conselho Fiscal, por Manuel Jacinto e, a Direcçâo 
Administrativa, por Lucilia Simas. 
A estes amigos, e a todos os restantes elementos dos 
Corpos Gerentes do Asas do Atlântico, desejamos as 
maiores felicidades. 
Dia 18, realizam a Noite das Vindimas e apresentaçào da 
Nova Direcçâo, corn jantar, variedades corn Mano 
Belmonte, e baile corn o DJ da casa. Info: 416 532-3649. 

O Sporting de Toronto realiza na sua sede-social, 
Domingo, dia 12, mais uma Exposiçâo/Feira de Moedas, 
Notas e Selos, entre as 09h00 e as 15h00. 
Para mais informaçôes ou inscriçôes, podem 
contactar Antonio Cruz: 416 294-9266, ou Rui Ribeiro: 
416 284-8275. 

O Portuguese Recreation 
Cultural Center of 
Windsor comemora o 
sen 15o. Aniversârio corn 
uma grande festa, 
Sâbado, dia 18, corn 
recepçâo às 17h30. 
Depois do jantar 
comemorativo, actuarào; 
Amy Cacilhas, Michelle 
Tavares, Maria dos 
Anjos, The Earth Moving Brazilian Dance Show by 
Candella e müsica para dançar com o conjunto Chaves 
D'Ouro. Valiosos prémios de porta. 
Uma noite para viver e lembrar. Parabéns! 

A Associaçào Cultural de Barcelos C. C. comemora o 
seu 5o. Aniversârio, Sâbado, dia 18, no Dundas Banquet 

Place, com inicio às 18h30. 
Para alem do jantar, haverâ müsica para dançar e muitas 
surpresas. 
Informaçôes por intermédio de Graça Sousa: 
416 516-5417. 

O S.C.B. Arsenal do Minho de Toronto realiza a sua 
Assembleia Gérai Extraordinâria no Sâbado, dia 18, 
pelas 20h0(), na sede-social, no 1166 Dundas St., West, 
em Toronto. 
Na Ordem de Trabalhos, apenas um ponto: Discussâo 
àcerca da situaçâo actual da colectividade. Pianos e 
recomendaçôes para futuro. A convocatôria é assinada 
pelo Présidente da Assembleia Gérai do Arsenal do 
Minho, Tony Letra. 
Apela-se aos sôcios e amigos do Arsenal do Minho que 
nâo faltem a esta oportuna e importante assembleia. 

Os nazarenos vâo estar em festa. 
O Rancho Folclôrico da Nazaré-Mississauga comemora 
os sens activos e coloridos 41 anos de histôria em prol do 
folclore. 
A festa terâ lugar, Sâbado, dia 18, corn inicio às 19h00, 
na Igreja Slovak Roman Catholic, no 5255 Thornwood 
Drive, em Mississauga. Jantar, exibiçôes de folclore e 
müsica para dançar corn o conjunto Mexe-Mexe. 
Info: 905 848-3426, ou 905 272-5391. 
As nossas felicitaçôes ao Rancho Folclôrico da 
Nazaré! 

Domingo, dia 19, o Centro 
Cultural Português de 
Mississauga realiza o 
almoço e baile do 
Desporto, corn organizaçào 
do Vice-Presidente e 
Responsâvel da Secçào 
Desportiva do PCCM, 
Gilberto Moniz. O almoço 
consta de um Cozido à 
Portuguesa, pelos respon- 
sâveis da restaurante do 
clube, agora a funcionar diariamente. 
O baile serâ abrilhantado pelo conjunto Além Mar. Info; 
905 286-1311. 

Dia 1 de Novembro, Sâbado, tem lugar o "II Encontre de 
Alunos e Professores da Escola do First", uma iniciativa 
intéressante que causou "uma romagem de saudade" no 
coraçâo de muita gente. Este "II Encontre de Alunos e 
Professores da Escola do First" realiza-se no Dundas 
Banquet Place, corn o começo marcado para as 19h30. 
Infinnaçôes e réservas pelo telefone: 416 531-9971. 

Jâ se decidiu? 
Nâo tenha pressa. Quando hâ muito por onde escolher, 
é melhor pensar duas vezes e procurar aquilo que se ade- 
qua mais e melhor a si. 

JMC 
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libérais do Ontdrio ganham maioria absoiuta 

Dalton McGuinty foi eleito 
primeiro ministro do Ontario corn 
um governo de maioria absoiuta, 
ao conquistar 72 dos 103 lugares da 
legislatura da provincia. “Estou 
satisfeito e admirado corn o resul- 
tado”, disse McGuinty aos admi- 
radores que o rodearam no bairro 
pela quai concorreu, em Otava. 
A vitôria liberal eliminou o governo con- 
servador que se encontrava no poder hâ 
oito anos, assim como termina a revoluçâo 
conservadora do “sentido comum” 
(Common Sense). Segundo disse 
McGuinty, os eleitores rejeitaram a politi- 
ca da divisâo e do medo para optarem por 
uma politica de esperança. “Fomos 
eleitos para servir. Nâo hâ lugar no 
governo para complacência ou 
arrogância”. 
O novo primeiro ministro eleito 
disse que os libérais vâo introduzir a 
politica de menos alunos por turma, 
menos poluiçâo e melhor qualidade 
de âgua. “Prometo que ninguém tra- 
balharà tâo arduamente para 
construir um melhor Ontario”. A 
vitôria dâ à provincia o segundo 
governo de maioria liberal em 65 
anos. O partido conservador lidera- 

do por Ernie Eves passarâ a ser a 
oposiçào oficial. 
No voto popular, os libérais con- 
quistaram mais seis por cento 
dos eleitores, os conservadores 
perderam nove por cento e o NDP 
diminuiu em très por cento. Os 
très lideres partidârios foram re- 
eleitos por uma grande margem de 
diferença nos bairros pelos quais 
concorreram. 
Falando na sede de campanha em 
Orangeville, Ernie Eves disse que 
os conservadores aceitam e 
respeitam a decisâo dos eleitores. 
“Hoje, os residentes do Ontario 
decidiram que era tempo de 
mudar de governo”. Comentando 

o fim dos oito anos de governo conser- 
vador, Eves disse aos apoiantes que foram 
eles que “ajudaram a mudar o Ontario, a 
colocar a provincia e o pais na linha do 
progresse. Voeês fizeram a diferença. 
Mudâmos a face da politica no Ontario e 
no Canada para sempre”. 
Apenas corn sete lugares eleitos, os neo- 
democratas nâo conseguiram estatudo de 
partido. Em relaçâo ao antigo governo, o 
NDP perdeu dois lugares, embora 
tenha subido no voto popular. Quando 
questionado sobre a representaçâo pro- 
porcional, um assunto tradicionalmente 
ligado ao NDP, o lider Fîoward Hampton 

O Lago dos Cisnes 
A obra de Tchaikovsky vista de um ângulo de abordagem fotogrâfi- 
ca, no minimo, original. 

Foto da semana 

disse que “é grande ironia. O nosso voto 
subiu quase cinco por cento, mas nâo con- 

seguimos conquistar mais nenhum lugar. 
Acho que mereciamos um melhor 
resultado, uma vez que conduzimos 
uma excelnte campanha”. Durante a cam- 
panha, Hampton comprometeu-se a con- 
quistar 30 lugares. 
Um acordo corn o ex-primeiro ministro 
Mike Harris permitiu ao NDP manter ao 
partido estatuto oficial corn nove lugares, 
mas o acordo terminou corn esta sessâo 
do parlamento. De acordo corn os dados 
oficiais, um partido deve ter 12 lugares 
para manter o estatudo oficial. Caso o 
perça, nâo terâ dire!to a fazer perguntas 
no parlamento, nem a comentar decisôes 
do governo, assim como verâ grande parte 
do seu orçamento ser reduzido. 

RESUITADOS DAS ELEIÇOES - Ontàrio 2003 
Political Parties Popular Vote Seats Won Status 

Liberal Party 46.45 72 Majority Gov't 

Progressive Conservative 34.64 24 Official Opposition 

New Democratic Party 14.70 07 

Other 4.21 
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As comadres e compadres da 
Academia do Bacalhau de Toronto 
juntaram-se no restaurante New 
Casa Abril para um sâo convivio 
de "apresentaçâo de credenciais" 

ao novo Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Artur Magalhâes, e para apre- 
sentaçâo da nova Medalha da 
Academia do Bacalhau de 
Toronto. 

Gometfme sino e cv^na mao M 
rasil por intermédio doé Cônsule 
ar Magalhâes e Eduardo Seixas. 

Academia do Bacalhau 
em convivio especial 

de Toronto 

Um convivio bem alegre, como é timbre 
das comadres e compadres de Toronto, 
corn O acréscimo de o Dr. Artur 
Magalhâes ser também um compadres 
de longa data. 
Junto da Academia do Bacalhau de 
Toronto, o Dr. Artur Magalhâes e 
mulher, sentiram-se como "bacalhauzi- 
nhos" na âgua... A apresentaçâo foi 
extensiva ao Cônsul-Geral do Brasil, Dr. 
Eduardo Seixas, um amigo de sempre. 
A nova e bonita Medalha da Academia 
do Bacalhau foi entregue ao Dr. Artur 
Magalhâes sob o aplauso dos présentes e 
os "apertos de bacalhau" da praxe, o 
mesmo acontecendo, quando foi a entre- 
ga da Medalha da Academia ao 
Dr. Eduardo Seixas. 
As comadres e compadres da Academia 

do Bacalhau de Toronto estâo de 

parabéns e os que mereceram a 

Medalha da Academia. 
JMC 

Sul-africano 
vence prémio da 
Literatura 
John Michael Coetzee é o vencedor do 1 
Prémio Nobel da Literatura deste ano. 
O présidente da Academia sueca, 
Horace Engdahl, destacou a escrita Icritica e racional do sul-africano. | 
Coetzee, de 63 anos, acabou por ser | 
uma surpresa, jâ que tudo apontava | 
para a escolha do sirio Ali Ahman Said. \ 

I John Michael Coetzee foi o nome 1 
I escolhido pelos 18 membros da | 
i Academia sueca para receber o Nobel | 
I da Literatura. O prémio, de mais de um | 
I milhâo de euros, é também um impul- 
I sionador para o aumento de vendas e 
I da prôpria celebridade e admiraçâo do 
I escritor. 
I Ao atribuir este prémio, a Academia 
j sueca mantém a ihtençâo de ligar o 

reconhecimento da qualidade da escri- 
I ta, corn o intervencionismo social e 
î politico. John Micahel Coetzee utilizou 
I as palavras para criar estôrias 
I alegôricas e simbôlicas que criticavam 
I fortemente o regime do Apartheid na 
1 Africa do Sul, reclamando a justiça i 
l social. 
I A atribuiçâo do prémio ao sul-africano 
I acabou por constituir uma surpresa. 
I Tudo apontava para que o laureado 
i corn o Nobel fosse o poeta sirio Ali \ 
j Ahman Said, mais conhecido por I 
i Adonis. Peritos literârios referem que a 
I Academia pretende assim afastar-se da 
I tensâo criada no Médio Oriente em 
I torno da presença norte-araericana no \ 
I Iraque. | 

Das 04:00 às 07:00 da tarde, no 
Salâo da Ig^eja de Santa Helena, 
1680 Dundas Street West. 
Ana Bailâo convida os residentes locais, 
especialmente aqueles que se encontrem 
sôs, que se lhe juntem corn demais mem- 
bros da comunidade local, no dia 13 de 
Outubro, dia de Acçâo de Graças, 
"Thanksgiving". Este jantar serâ entre as 
04:00 e as 07:00 da tarde, no salâo da 
Igreja de Santa Helena, situado no n“ 1680 
da Dundas Street West (entre as ruas St. 
Clarens e Margueretta). "O dia de Acçâo 
de Graças é um dia de festa familiar e de 
agradecimento pela nossa prosperidade. 
Se bem que seja um evento de particular 
relevo a nivel da América do Norte, diver- 
sas culturas o festejam pela nossa boa for- 
tuna", disse Ana Bailâo. 
"Sei também que existem aqueles que, 
menos afortunados do que eu, estarâo sôs 
nesta data festiva. O jantar do Dia de 
Acçâo de Graças, tem como objecto ser 
um gesto de apoio, conforto e simpatia 
para corn todos aqueles que, nesse dia, sen- 
tirâo a necessidade de uma refeiçâo ou. 

simplesmente, do calor do convivio 
humano". 
Enquanto for necessârio a realizaçào de 
eventos desta natureza, poderâo contar 
corn a determinaçâo da Ana para que isso 
aconteça anualmente. "A minha maior 
esperança, é de alcançar o dia em que jâ 
nâo seja necessârio a existência de bancos 
de alimentos ou de abrigos, na nossa 
comunidade", disse Ana Bailâo. O jantar 
deste ano é patrocinado pela comunidade 
e a Ana agradece a todos os comerciantes 
locais pela participaçâo nesta importante 
celebraçâo. 
Se desejar participar no jantar comu- 
nitârio de "Thanksgiving", por favor con- 
tacte Ana Bailâo pelo telefone 
416-535-6069, ou por correio electrônico, 
anabailao@bailao.ca. Se souber de alguém 
que possa estar interessado em participar, 
mas que précisa de ajuda, por favor con- 
tacte a Ana. 

Para obter mais informaçôes poderâ tele- 
fonar para: 
Anne Bermonte 416-535-6069 

And BaiInO conviua os residentes 
locais para iantar de Dia de Acçâo de 
Graças, "Thanksgiving", dia 13 de Ontnbro 
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Piano de investimentos para 2003 corn 
460 milhSes de euros 
O présidente do Governo Regional 
dos Açores disse, em Ponta 
Delgada, que a anteproposta de 
Plfuio da Regiào Autônoma p<u:a 
2004 prevê um investimento global 
superior a 460 milhôes de euros. 
Falando à Comunicaçào Social açoriana 
apôs a reiiniào do Conselho Regional de 
Concertaçâo Estratégica, a que presidiu, 
Carlos César declarou que o referido 
Piano ira permitir uin investimento 
reconhecido por todos os parceiros sociais 
como extremamente elevado e cdmpativel 

corn a necessidade de evitar que a actual 
recessào econômica nacional e interna- 
cional atinja aos Açores. 
Sublinhou, também, que o documento 
contém um aumento da ordem dos 6,4 por 
cento, em relaçào aos incentivos finan- 
ceiros destinados ao sector privadol A esse 
propôsito, esclareceu que o Piano de inves- 
timentos para 2004 dispôe de 24,1 milhôes 
de euros de incentivos para a econoinia 
açoriana. O chefe do executivo açoriano 
enalteceu o aumento significativo do inves- 
timento privado nos Açores, o que révéla a 

Combate ao crime organizado 
Novo director do SEF 
preocupado corn a 
entrada de redes crimi- 
nosas em Portugal. 
O novo director do 
Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (SEF), 
Gabriel Catarino, tem 
como primeira priori- 

dade combater o crime organizado. O 
substituto de Julio Pereira pretende uti- 
lizar a experiência adquirida na Policia 
Judiciâria para o desempenho das suas 
novas funçôes. 
O responsâvel afirmou à TSF que o crime 
organizado é uma area que "merece algu- 
ma atençào", por Portugal possuir "aigu- 
mas fronteiras problemâticas". 
Gabriel Catarino considerou ainda a zona 

do Algarve, perto de Marrocos, uma das 
mais complicadas, alertando que "se nào 
se tiver um sistema de informaçôes que 
permita uma cooperaçào policial com 
Espanha, acerca das redes que actuam 
e agem naquela zona, pode-se vir a ter 
problemas que se podem transferir do sul 
de Espanha para Portugal". 
Antigo director do SEF afastou-se do 
cargo 
O antigo director do SEF, Julio Pereira, 
deixou o organisme por iniciativa prôpria, 
alegando em Julho passado razôes 
familiares e o desejo de retomar ao 
Ministério Pùblico. 
O juiz desembargador, Gabriel Catarino, 
55 anos, director nacional adjunto da PSP 
para os recursos humanos, surge como 
substituto do antigo dil igente do SEF. 

existência de uma iniciativa empresarial 
confiante e investidora. Para Carlos César 
um dos maiores constrangimentos da 
economia regional era a ideia de que quase 
tudo nos Açores teria que ser feito pelo 
Governo, a quai, disse, esta actualmente a 
mudar. 
O présidente do Governo afirmou, igual- 
inente, que o Piano para o proximo ano 
garante a continuidade de um forte inves- 
timento na qualificaçào escolar e profis- 
sional dos recursos humanos, e na Rede 
Social de Apoio aos idosos e crianças. 

Especificou, ainda, que aquela antepropos- 
ta conserva uma atitude muito atenta aos 
problemas do sector agricola, benefician- 
do de um aumento das respectivas 
dotaçôes orçamentais superior a 30 por 
cento, em relaçào ao ano passado. 
No âmbito do Turismo, Carlos César 
frison que o Piano esta vocacionado para a 
promoçâo externa dos Açores. Segundo 
disse, o actual desafio do sector turistico 
açoriano é captar mais turistas e ter 
melhor qualidade na recepçâo. a quem visi- 
ta as ilhas. 

Regulamento comunitario para o sector 
automôvel entra em vigor 
o regulamento comunitario para o sec- 
tor automôvel, que estabelece as novas 
regras de concorrêneia dos Quinze, jà 
esta em vigor. O documento tem como 
objectivo permitir o aumento da concor- 
rêneia e dos bénéficies concrètes aos con- 
sumidores europeus. As vendas de carros 
através da Internet ou em supermercados 
passam a ser possiveis a partir de agora. 
O regulamento 1400/2002 estabelece as 
novas regras respeitantes à distribuiçào e 
assistèneia de veiculos a motor na Uniào 
Europeia. Pretende-se corn este passe 
comunitario dinamizar a concorrêneia e 
permitir que os consumidores europeus 
usufruam de bénéficiés concretes. 
Quanto aos consumidores europeus, a 
grande vantagem é a facilidade coin que 
a partir de agora se pode comprar um 
veiculo no espaço da Uniào Europeu. Do 
outre lado da moeda, a grande desvan- 
tagem é o aumento do preço-base de 

alguns automôveis na ordem dos cinco a 
seis por cento. Isto para que possa existir 
um nivelamento corn os preços pratica- 
dos nos restantes paises. 
Através das novas regras, um consumi- 
dor pode agora também comprar um 
veiculo através da Internet ou numa sim- 
ples ida a um supermercado. Mas quer 
seja no espaço virtual, ou na grande 
superficie de comércio, é necessârio que 
ambos preenchem os critérios comu- 
nitârios. Além disse, os concessionaries 
passam a poder comercializar carros de 
vârias marcas. 
Nas vendas fora de fronteiras, o processo 
passa a ser mais fâcil, corn o fim de 
alguns obstâculos. Os concessionaries 
podem ainda realizar reparaçôes de 
serviços de pôs-venda, ou simplesmente 
sub-contratar serviços a empresas de 
reparaçôes. 

ENCOMENOE a sm Pizza corn o 
famoso que^o eanadiano PARMIGIANO 

para um SABOR SUPERIOE pela preço de um sô ingrediente 

  s; 

SiinplyTI'.e 
i call (416) 439-0000 

Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 
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Associaçâo Cultural do Mlnho oui testa 
O "Porto de Honra" que abriu os festejos 
do 26o. aniversârio da Associaçâo Cultural 
do Minho de Toronto, na sua pequena mas 
confortâvel sede-social, sexta-feira, dia 3 de 
Outubro, foi o toque que aguçou a curiosi- 
dade e o apetite para os acontecimentos 
seguintes. O livro de honra, logo à entra- 
da, tinha a presença de duas "moçoilas do 
Minho", as simpâticas Suzy Marques e 
Raquel Amorim, que indicavam os pro- 
cedimentos a seguir corn um sorriso do 
tamanho da felicidade que lhes ia na aima. 
O Présidente da associaçâo minhota, 

Alexandre Barbosa, bom anfitriâo, abriu a 
sessào corn uma saudaçâo aos présentes, 
agradecendo âs associaçôes e clubes a sua 
participaçâo, assim como aos ôrgâos de 
informaçâo, convidados, sôcios e amigos. 
Na altura, o habituai convivio e entrega de 
prendas: Antonio Sousa, do Rancho da 

Nazaré; Liliana Oliveira e Melissa 
Capitâo, do Centro Cultural Português de 
Mississauga; Tony Letra, do Arsenal do 
Minho; Linda Correia, da Casa dos 
Poveiros, Antonio Santos, da Casa das 
Beiras e Rosa de Sousa, da ACAPO. O 
Présidente, Joe Eustâquio, esteve dando 
cumprimentos ao Présidente Alexandre 
Barbosa, mas ausentou-se de imediato, 
devido a outros afazeres. Se mais alguém 
chegou depois das cerimônias protocu- 
lares e nào mencionamos aqui, as nossas 
desculpas. 
O ainda Vereador Mârio Silva dirigiu 
palavras de elogio à Associaçâo Cultural 
do Minho e desejou o maior sucesso para 
a candidata Ana Bailâo, sem deixar de 
mencionar o seu desejo de voltar âquela 
sala jâ na posiçâo de Membro do 
Parlamento Federal. Ana Bailâo, também 

Uma estaçao termina, uma outra começa. 
Paaqualino, orgulhosamente, qiresenta a nova 
colecçSo de Outono de 
Hugo Boss 

PalZikri 
Cinque 
e sapatos italianos dejtmston & Murphy 

34 CuNTON ST. mesmo a sul da 

College - TEL: 416.533.3923 

E-MAIL: FRANK@PASQUAUNO.CA 

PaSCJUalino - mais do que uma loja de artigos paraN 
homem, é uma forma de vida! ^ ' 

falou, dando os parabéns â 
Associaçâo e apelando ao 
voto no proximo dia 10 de 
Novembro. A seguir, 
Alexandre Barbosa e Suzy 
Marques cortaram o boni- 
to e saboroso bolo de 
aniversârio. Fechou a 
cerimônia, o jâ celebrizado 
entre nos, "Porto de 
Honra", sob o aplauso dos 
présentes e votos de 
muitos sucessos para a 
Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto. O fecho da cerimônia aconteceu 
corn um salutar convivio entre todos e corn 
a müsica minhota como pano de fundo. 
Simples, bonito e saboroso. 
No Sâbado, na Casa do Benfica de 
Toronto, decorreu o jantar comemorativo 

Müsica para dançar corn o conjunto 
Português Suave. Exibiçôes de Ranchos 
Folclôricos, Marchas Populares e 
Cabeçudos. Ainda, os convidados vindos 
do Minho, Augusto Canârio (do Grupo 
Cantares do Minho) e sens amigos. Uma 
festa em grande. E, como no que respeita a 

dos 26 anos de existência 
da Associaçâo Cultural do 
Minho de Toronto. Apôs 
as cerimônias da praxe, 
exibiu-se o Rancho da 
Associaçâo Cultural do 
Minho. Müsica para 
dançar corn o conjunto 
musical Além Mar. 
Um abraço de felicitaçôes 
de todos nôs para a 
Associaçâo Cultural do 
Minho de Toronto e o 
desejo de êxitos 
constantes. 
Mas os minhotos nào se 
ficaram por aqui. 
Dia 12. no jâ conhecido 
Downsview Park, a Associaçâo Cultural do 
Minho realiza a "Noite de Santoinho", 
famosa festa minhota. A partir das 16h00, 
poderào deliciar-se corn sardinhas, febras, 
caldo verde e o famoso Champarreào. 

festas, os minhotos sào dos melhores, jun- 
tem-se a eles. Sô ganham corn isso. 
Divirtam-se e sejam felizes. 

JMC 



0 Milénio PORTUSAL Quinta-feira, 09 de Outubro, 2003 7 

Présidente de geverne 
enaltece encontre corn a 
Presîdência da Assembleia 
das reniées da Europa 

O chefe do executive açoriano 
disse hoje, em Ponta Delgada, 
que vai continuar a desenvolver 
esforços politicos para afirmar 
os Açores, no piano europeu, 
como uma regiâo activa, 
participante e com notoriedade 
adequada. 
Em declaraçôes aos jornalistas, no final 
da audiência que concedeu, no Palàcio 
de Sant’Ana, à présidente e ao 
secretârio-geral da Assembleia das 
Regiôes da Europa, Liese Prokop e 
Klaus Klipp, respectivamente, Carlos 
César garantiu o seu total empenho em 
trabalhar para que a atençâo da Uniâo 
Europeia aos problemas das regiôes 
ultraperiféricas europeias seja cada vez 
maior. 
Caso venha a ser eleito présidente das 
Regiôes Ultraperiféricas da Uniâo 
Europeia, cujo escrutinio esta agendado 
para breve, o chefe do executivo açori- 
ano revelou o seu maior interesse em 
liderar o actual processo de aproxi- 
maçào e de colaboraçâo corn a 
Assembleia das Regiôes da Europa e 

respectivo Bureau Politico. 
No encontro que manteve corn aqueles 
dois représentantes europeus, o prési- 
dente do Governo Regional afirmou ter 
conversado sobre a forma de procurar 
integrar e tratar diversificadamente 
todos os problemas especificos das 
regiôes europeias, em particular, as 
questôes relativas às regiôes 
ultraperiféricas. 
Considerou da maior importâneia a 
reuniâo de hoje corn Liese Prokop e 
Klaus Klipp, dado que se encontra 
actualmente em curso o processo de 
revisào do Tratado Constitucional da 
Uniâo Europeia, e também necessâria 
para um relacionamento mais intenso e 
um tratamento mais assiduo da pro- 
blemâtica das ultraperiferias no quadro 
da Assembleia das Regiôes da Europa. 
Na opiniào de Carlos César a reuniâo 
de amanhâ, nas Fumas, em Sâo Miguel, 
do Bureau Politico da Assembleia das 
Regiôes da Europa, reveste-se de um 
enfoque muito especial para a ultrape- 
rifericidade europeia e a prôpria dimen- 
sâo regional da Europa. 
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Na cerimonia de apresentaçâo do novo 
mapa economico de Portugal, o 
Governo anunciou a criaçâo de um 
fundo de capital de risco para apoiar a 
recuperaçào das regiôes economica- 
mente deprimidas. O relatorio 
encomendado ao ex-ministro socialista 
Daniel Bessa aponta para a existência 
de sels regiôes menos favorecidas em 
Portugal. 
No âmbito do Programa de 
Recuperaçào de Areas e Sectores 
Deprimidos (PRASD), o Governo o ex- 
ministro socialista Daniel Bessa de 
traçar o novo mapa econômico do con- 
tinente. O relatôrio apresentado no 
Porto révéla que um terço dos portugue- 
ses - cerca de très milhôes - vive em 

regiôes economicamente deprimidas. 
Isto significa que, de acordo corn as con- 
clusôes de Daniel Bessa, estas très 
milhôes de pessoas têm um indice de 
poder de compra inferior a 75 por cento 
da média nacional. 
Sâo seis as regiôes analisadas por Daniel 
Bessa classificadas como "regiôes eco- 
nomicamente deprimidas" - Trâs-os- 
Montes e Alto Douro, Câvado/Ave, 
Tâmega, Beira Interior, pinhais interi- 
ores e Alentejo. 
Perante estas conclusôes, Durâo 
Barroso anunciou a adopçâo deste novo 
mapa econômico do pais, garantindo a 
criaçâo de um fundo de capital de risco 
para apoiar a recuperaçào das areas 
deprimidas. 
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làgrimas de felicidade no PCCM 

Raimundo Pavas e Gilberto Moniz na enirega da 
dguia de louça a Tony DiogMo. 

^ 529 Rogers Road 
Produtos Naturals e Espirituais ^ 1 
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O 3“. e anual "Galla Dinner" do 
Portugfuese Cultural Centre of 
Mississauga, teve grandes momen- 
tos de convivio, emoçâo e agradeci- 
mento. E até as làgrimas cairam 
dos olhos do homenageado da 
noite, O conhecido sindicalista 
Tony Dionisio. E nào era para 
menos. 
No dia em que o PCCM o homenageou 
pela sua constante contribuiçào para a fun- 
daçâo e crescimento do actual PCCM, 
uma das prendas que recebeu foi de 
"peso"! Nem mais nem menos, para sur- 
presa do Tony Dionisio (e da grande maio- 
ria dos présentes), a presença do amigo do 
coraçâo, Eng. José Lello, antigo Secretârio 
de Estado das Comunidades e Ministro da 
Juventude e Desportos. Foi realmente 
comovente ver um homem talhado pelo 
dia-a-dia da vida, chorar de emoçàa e ale- 
gria incontida, ao ver o amigo chegar e 
abraçâ-lo. Hâ momentos na vida em que as 
palavras nào chegam para contar como 
foi... 
Va là, o Tony Dionisio tem o coraçào forte. 
Tudo começou corn sorrisos, abraços e 
cumprimentos, na recepçâo oferecida no 
âtrio do belo salào do PCCM, corn muitos 
e bons amigos a encontrarem-se e a 
somarem à festa as exclamaçôes de alegria, 
votos de parabéns e as novidades do 
momento. Os saborosos petiscos propor- 
cionados aos présentes fizeram alongar o 
convivio... Um dos mais solicitados era 
sem dùvida o jovem (Deputado) Peter 
Fonseca, a quem todos queriam saudar. Os 
convidados especias. Chief Noel Catney e 

apoio aos jovens diabéticos é inesquecivel. 
Temos orgulho de ti...". Noel Catney entre- 
gou a Tony Dionisio, um relôgio especial 
que, por piada, Dionisio retorquiu que o 
iria usar quando conduzisse o seu carro 
em Mississauga... 
Por esta altura, também entrou na sala e 
viveu os ùltimos momentos da home- 
nagem, o candidate à Câmara Municipal 
de Toronto, John Tory e sua mulher. 
O convidado especial e surpresa da noite, 
o Eng. José Lello, sempre bem disposto e 
feliz, dirigiu-se corn todo o à-vontade ao 
homenageado, dizendo-lhe frontalmente o 
quanto o orgulhava estar ali em tào mere- 
cida homenagem ao amigo Tony Dionisio. 
Brincou por ser "aquela rica prenda" que 
ele nào esperava. José Lello, aproveitou a 
ocasiào para salientar a necessidade de o 
exemple de Tony Dionisio ser seguido, e 
pediu que todos des sem o seu apoio aos 
jovens luso-canadianos que, como Peter 
Fonseca, Mario Silva e Ana Bailào, entre 
outros, estào hoje preparados em todas as 
vertentes da vida a ombrear corn os jovens 
das outras etnias. -"... deixemo-nos de 
divisôes, de invejinhas, vamos ao que é 
importante para todos, de mâos dadas e 
acreditando no amanhà". 
George Carlson, Conselheiro da Câmara 
Municipal de Mississauga, Ward 6, tam- 
bém ergueu a sua voz para elogiar Tony 
Dionisio e a valiosa contribuiçào prestada 
ao Centro Cultural e à cidade. De seguida, 
falou o Dr. Artur Monteiro de Magalhâes, 
Cônsul-Geral de Portugal, que saudou o 
homenageado e os responsâveis e mem- 
bros do PCGM, prometendo que o 
Consulado Gérai fosse a casa dos por- 
tugueses tal como o PCCM era a casa da 
comunidade local. Para finalizar, o 
Présidente da Assembleia Gérai do 
PCCM, Raimundo Favas, depois de 
saudar todos os présentes em nome dos 
sôcios, "desafiou" o Cônsul-Geral de 
Portugal a que transformasse o PGGM na 
sua segunda casa. Raimundo Favas contou 
resumidamente a "aventura" que foi trazer 
o Eng. José Lello sem que ninguém 
soubesse, muito menos o homenageado. 
Flouve momentos e peripécias até corn 

o Ministro Maurizio Bevilacqua, estiveram 
também em foco, tal como o Gônsul-Geral 
de Portugal e sua mulher, Mario Silva e 
Ana Bailào. 
O salào encheu-se de gente bem vestida, 
elegante e divertida. Isabel Sinde canton 
os hinos do Canada e de Portugal e, o 
jovem Andrew Câmara, fez a oraçào da 
refeiçào. 
O jantar foi servido com requinte. 
A medida que o jantar decorria, a simpati- 
ca MC, Madalena Barreto, foi chamando 

os vârios oradores da noite, começando, 
naturalmente, pelo Présidente do PCCM, 
Jack Prazeres que, visivelmente emociona- 
do mas feliz, agradeceu penhorado a 
todos, particularmente, a sua mulher, aos 
voluntârios, ao seu sôcio e a Tony 
Dionisio. 
A seguir, e jâ depois da efervescência da 
inesperada chegada de José Lello, dirigiu- 
se ao homenageado, The Honourable 
Maurizio Bevilacqua, PC., M.P. que, num 
discurso de improviso, salientou as muitas 

qualidade de Tony Dionisio. - "...ao ouvir a 
Isabel a cantar os hinos, senti melhor o 
que é este pais! A eleiçâo do Peter Fonseca, 
a luta da Nellie Pedro, a presença de 
José Lello e as làgrimas do Dionisio, 
demonstram o quanto se faz neste pais, e o 
que o Tony Dionisio tem conseguido... E, 
para ele, o melhor està para vir!" 
Debaixo de forte aplauso, Maurizio 
Bevilacqua entregou a Tony Dionisio uma 
camisola alusiva "às milhas" percorridas 
em prol dos carentes. 
O Peel Regional Police Chief, Noel P. 
Catney, disse na ocasiào que "para falar de 
Dinisio, nào precisava de biografia, apenas 
o coraçào. Numa sociedade materialista, 
dificil, coin perda de valores, é de louvar os 
modelos que ainda temos. Tony Dionisio é 
um deles e honra-me participar nesta 
homenagem. A ajuda que me deu para o 
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certa graça, que dispos bem a assistência. 
Raimundo Favas salientou a justiça da 
homenagem a Tony Dionisio, que apenas 
pecou por nào ter sido feita hà mais tempo. 
Ele, e a Local 183, foram e sâo alicerces 
fortes do PCCM. O obrigado a Tony 

Dionisio ficou selado corn uma pela peça - 
Âguia em Loiça-, entregue por Raimundo 
Favas e Gilberto Moniz. Tony Dionisio, jâ 
sem lâgrimas mas bastante comovido, 
salientou as duas surpresas da noite: a 
homenagem e a presença do seu amigo 

José Lello. "...sinto-me feliz por 
reconhecerem o trabalho que tenho feito, 
mas permitam-me que divida a home- 
nagem por todos os que colaboraram 
comigo. Obrigado, Jack, Gilberto e Favas. 
A comunidade précisa de vos!" Tony 
Dionisio falou do momento politico que a 
provincia atravessa e das prôximas 
eleiçôes. Elogiou vencedores e vencidos e 
pediu-lhes que "em nenhuma situaçào 
desistam. Lutem sempre, sem se preocu- 
parem corn o que dizem. De mim dizem 
muita coisa mas acordo todas as manhàs 
tranquilamente, e pronto para outro dial 
E, como sempre, podem contar comigo." 
Manuel Alexandre, Présidente do Vasco 
da Gama de Brampton e candidate a 
Vereador nas Zonas 1 e 5, de Brampton, 
agradeceu o apoio de Tony Dionisio e 
Local 183, ao departamento da Terceira 
Idade do Vasco da Gama de Brampton, 
entregando-lhe uma prenda. Também,' o 
Présidente da Academia do Bacalhau de 
Toronto, Rui Gomes, depots de elogiar o 
seu trabalho, ofereceu-lhe a Medalha da 
Academia. 
Uma festa longa mas que nào maçou 
ninguém, dada a simpatia que se sentia 
no salào. Tal como Jack Prazeres disse no 
seu discurso, "o Anual Jantar de Gala do 
PCCM justifica-se para que possamos 
manter o Centro Cultural, prosseguir 
corn as escolas, o folclore, e a Terceira 
Idade, entre outras iniciativas. Ao fre- 
quentarem o Centro Português estào a 
defender e a engrandecer a Comunidade 
Portuguesa". 
Os Membres da Comissâo do Jantar de 
Gala do PCCM estào de parabéns. A 
homenagem a Tony Dionisio mais do que 
justificada. As nossas felicitaçôes. Tony. 

JMC 

■il! 

Graça Carvalho é a nova ministra da 
Cièneia e do Ensino Superior 
o primeiro-ministro escolheu 
Maria da Graça Carvalho para 
ministra da Ciência e do Ensino 
Superior. O Governo aposta 
nesta prdSessora catedrâtica do 
Instituto Superior Técnico para 
ocupar o lugar deixado corn a 
demissâo de Pedro Lynce. 
O gabinete do primeiro-ministro confir- 

mou o convite e Graça de Carvalho 
aceitou a proposta. 
A até aqui directora do Gabinete de 
Relaçôes Internacionais do Ministério 
da Ciência e do Ensino Superior entra 
assim na équipa chefiada por Durào 
Barroso depots da saida de Pedro Lynce. 
O ex-ministro abandonou o cargo depots 
de a SIC ter revelado o favorecimento da 

filha do ministro dos Negôcios 
Estrangeiros, Martins da Cruz, na entra- 
da num curso de Medicina da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa. 
A nova ministra terâ como secretârio de 
Estado Adjunto o até agora eurodeputa- 
do do PSD Jorge Moreira da Silva, que 
substitut José Manuel Pinto Paixào. 
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José lello, urn politico o urn amigo 
Houve um "broa" forte na sala quando foi 
anunciada a presença do antigo Secretario 
de Estado das Comunidades Portuguesas 
e Ministro da Juventude e Desporto, Eng. 
José Lello. O jantar de Gala e homenagem 
a Tony Dionisio no Centro Cultural 
Português de Mississauga, ficou mais rico 
ainda com a presença inesperada do ilus- 
tre visitante. 
Tony Dionisio, apanhado de surpresa, nâo 
escondeu as lagrimas que Ihe sairam dos 
olhos e rolaram pelas faces. Abraçou o 
amigo, sem proferir palavra. O silencio 
falou muito mais. Fui também apanhado 
na malha urdida por Raimundo Favas e 
restantes "conspiradores". Nâo poderia 
perder tâo oportuna ocasiao para conver- 
sar com o Eng. José Lello, do aconteci- 
mento, da politica e do desporto. 
Na FPtv e na CIRV-fm, dialogamos e 
registâmos... 
JMC - Foi surpresa para muitos voltar a 
ver o antigo secretario de Estado das 
Comunidades e antigo ministro do 
Desporto e da Juventude, Eng. José Lello, 
agora deputado na Assembleia da 
Republica. Foi surpresa para si também? 
Eng. José Lello - Foi. A culpa é de um 
amigo comum, Raimundo Favas, que foi 
ao meu gabinete no parlamento fazer-me 
um desafio: “vamos fazer uma festa no 
Centro Cultural Português de Mississauga 
para homenagear o amigo Tony Dionisio. 
O maior prazer que tinhamos é que 
estivesse la de surpresa porque ele iria ficar 

muito feliz”. Ficou tào feliz que, durante a 
festa, acabou por chorar e chorou com 
uma prenda destas de um 1,85 m que foi a 
minha presença. Vim com muito gosto. 
Tenho que dizer que jâ tinha saudades 
desta comunidade porque, embora esteja 
afastado da actividade executiva, em 
relaçâo as comunidades, desde 2000, 
quando fui para ministro da Juventude e 
Desporto, mas as comunidades marcaram- 
me muito e fiquei muito ligado as comu- 
nidades. 
JMC - O Eng. Lello também marcou as 
comunidades. 
Eng. José Lello - Hà uma relaçào entre 
mim e as comunidades e continuo a ter 
saudades de muita gente e de muitos ami- 
gos, especialmente de Toronto, onde vim 
tantas vezes e onde tenho uma relaçâo 
afectiva muito grande com muita gente e 
com a comunidade no seu todo. Esta 
comunidade tem-se afirmado gradativa- 
mente e agora tive a oportunidade de co- 
nhecer mais um eleito, o Peter Fonseca. É 
uma comunidade que vai gradativamente 
afirmando-se, quer no dominio politico - 
que é importante para que a comunidade 
tenha visibilidade -, quer no dominio 
econômico, empresarial, cultural... É bom 
vir aqui e ver esta comunidade pujante e 
que tem que ser cada vez mais unida para 
se afirmar cada vez mais neste pais de aco- 
Ihimento, tâo-aberto como foi o Canada. 
JMC - E traz ao peito a Ana Bailâo. 
Eng. José Lello - Sim, trago. A Ana 

Bailâo é mais um dos jovens da comu- 
nidade que naturalmente faz corn ambiçâo 
o seu caminho para conseguir um lugar 
que é importante. A comunidade por- 
tuguesa esteve representada nestes ùltimos 
doze anos, na Câmara de Toronto, nâo 
pode perder essa representaçâo porque é 
importante que tenha uma ou mais repré- 
sentantes para que essa representaçâo seja 
adequada à dimensâo dessa comunidade. 
É importante que a comunidade por- 
tuguesa se una no sehtido de votar, mas- 
siçamente nos sens représentantes, neste 
caso, na Ana Bailâo que é uma jovem qua- 
lificada, corn aptidâo, corn conhecimento 
de todos esses mecanismos eleitorais e da 

gestâo do poder pùblico. Tenho grande 
admiraçâo por ela, sobretudo ao lado do 
Mario Silva que espero, em breve, seja de- 
putado federal. É isso que é importante: 
que a comunidade agora dê aquele salto 
qualitativo depois de ter passado estas 
fronteiras dificeis da afirmaçâo. Tanto a 
Ana, como Mârio sâo jovens positivos que 
sô me falam de coisas positivas, ou seja, de 
unidade, de trabalho, de sensibilidade 
social, de apoio aos idosos e aos jovens... é 
essa capacidade que os portugueses têm de 
olhar para questôes sociais que é positive 
nestes jovens cheios de generosidade. 
JMC - No emocionante final. Tony 
Dionisio disse que gostaria de vê-lo nova- 

Winterfest'2004, em Santa Clara, Cuba 
Jà imaginou o que é estar numa praia escaldante e virgem, em plene Inverno. em 
Santa Clara, Cuba, e no Hotel Mellla Cayo Santa Maria, e, pela noltinha, desfrutar do 
prazer de ver e ouvir Tony Melo, Vatber & Vanille e uma surpresa fora de sérieP 
Entâo, contacte a Happy Travellers, porque a oportunidade pode perder-se! 
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Mellia Cayo Bfan±a Clara, 
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Partidas de Toronto a 18 e a 20 
de Janeiro de 2004, por uma 

ou duas semanas. 

1 semana, desde $1.310.00 dôlares + taxas. 
2 semanas, desde $ 2.125.00 dolares + taxas. 
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mente aqui, ou como ministro ou como 
primeiro ministro? No seu horizonte, 
passa a possibilidade de ser lider do PS? 
Eng. José Lello - Nào, de modo ne- 
nhum. Acho que temos que ter noçào da 
realidade das coisas. Na minha vida politi- 
ca, tenho conseguido os objectives que me 
propus sempre por trabalho, dedicaçâo e 
empenho. Felizmente, sai do governo de 
cabeça erguida muito honrado do que fiz. 
Mas o que fiz foi sempre corn a partici- 
paçào de todos. Agora, voltei ao parla- 
mento, algo que também gosto. Estou a 
representar o meu circule eleitoral, o Porto 
- embora seja do Boavista - e é um outre 
ciclo da minha vida. No partido, tenho 
funçôes dirigentes e contribue corn a 
minha critica objectiva interna, mas sem- 
pre corn o meu trabalho, a minha capaci- 
dade e disponibilidade que tenho para 
apoiar o lider partidârio, o Dr. Ferro 
Rodrigues, que aqui esteve numa altura 
em que era dificil por causa da pneumonia 
atipica. É corn ele que estamos a construir 
uma alternativa consistente e valida de 
gente que pensa o pais como o pais dos 
portugueses e nâo de um grupo especifico. 
JMC - No entante, a voz mais critica con- 
tra Ferro Rodrigues é precisamente o Eng. 
José Lello. 
Eng. José Lello - Nâo, eu nunca tive 
uma voz critica contra ele. Eu tive, num 
dado tempo, uma opiniào de quai deveria 
ser a estratégia, do meu ponto de vista, 
para ter um PS ganhador. Alias, tenho 
uma relaçâo de profundo afecto e de ferro 
corn Ferro. A estratégia do PS consiste 
numa voz autônoma, desenvolvendo um 
projecto, uma imagem, uma capacidade 
de ir ao encontre das pessoas que, actual- 
mente em Portugal, estào angustiadas. A 
politica desenvolvida por este governo nào 
tem sido a adequada no sentido de mobi- 
lizar a economia, as pessoas corn preocu- 
paçôes de ordem social que tenham algum 
antecedente. Nos temos que ir ao encontro 
desse descontentamento e apresentar pro- 
postas de soluçâo para esse descontenta- 
mento, mas temos também de mobilizar 
outro tipo de eleitorado corn preoen- 
paçôes, de novas correntes de opiniào, 
novos sectores... 
JMC - A questào da pedofilia e o recente 
caso entre o ministro da educaçâo Pedro 
Lynce e dos negôcios estrangeiros, Martins 
da Cruz, fragilizou o PS e o go-verno de 
Durào Barroso, respectivamente. 
Eng. José Lello - Ainda bem que me 
coloca essa questào. Por um lado, a 
questào da pedofilia é dramâtica e tem que 
ser atacada frontalmente, tendo em conta 
que as vitimas sào crianças e nâo tem 
capacidade de se defenderem. Temos que 
ver quem defende essas crianças. Quanto a 
essa situaçâo a que se referiu, o PS nào està 
em causa. Foi um destacado militante do 
PS que foi indiciado, o Dr. Paulo Pedroso, 
que ainda é e sô um indiciado, nào é cul- 
pado. Espero que tenha capacidade de 
exprimir em tribunal a sua inoeêneia. 
Porém, é um caso especifico. O PS contin- 
ua a ter a vitalidade politica e nào tem 
mais nada do que isso. No caso da filha do 
actual ministro dos Negôcios Estrangeiros 
ter entrado para a universidade corn uma 
cunha do ministro do ensino superior, a 
coisa é mais complicada do ponto de vista 
que é mais ampla, enquanto que a questào 
anteriormente mencionada é uma questào 
localizada, nada tem a ver corn o PS no seu 
todo, apenas corn solidariedade em 
relaçào a um militante. Neste caso do gov- 
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Caledonia/Nort;e da St. Clair 

Casa impecâvel, despegada de um tado 
tem sido tratada com muito carinho. 
Coatinha espaçosa em carvalho < um 1 u k 
splash', bakào e chào em cerâmu .i i riiii 
saida para o terraço. 3 quartos di; cjuia. 2 
casas de hrmlio modernas, tijoln mivii, 
mâquiria de aquedmento e ar ci ■ndu lumt 
do de um ano, sistema de alarnf . e 
garagem para 2 carros. Contacti mr ],aia 
mais detalhes ou faça uma visita! 
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JMC - Vamos ficar por aqui aguardando 
a prôxima visita, seja surpresa - como foi 
esta ao Tony Dionisio, seja oficial, e 
agradecer a atençào dispensada. 
Eng. José Lello - Ao Tony Dionisio, tive 

a oportunidade de lhe dizer que é um 
homem bom e de bem que tem consegui- 
do - pelo que fez às causa da comunidade 
- afirmar a comunidade portuguesa ao 
nivel da sociedade canadiana, o que é 
importante. A nossa comunidade, foi um 
prazer rever tanta gente, tantos jovens 
dinâmicos, tantos amigos e espero que 
continue cada vez mais coesa e unida. 
Temos que conseguir encontrar um elo 
comum para afirmarmos a comunidade 
portuguesa porque em cada momento 
estamos a afirmar Portugal no Canadà. 
Felicidade a todos e se nào nos virmos 
antes, feliz natal. 

Espero que as oportunidades de entrevis- 
tar o Eng. José Lello, Deputado do PS na 
Assembleia da Repüblica, pelo circulo do 
Porto, a sua cidade, nào faltem. 
Como se diz na giria, hà mais marés que 
marinheiros. Até sempre. 

JMC/Ana Fernandes 

Martins da Cruz demlte-se mas 
reafirma-se "da cansciência tranquila 
Martins da Cruz justificou o seu pedido 
de demissâo com os recentes aconteci- 
mentos, reafirmando estar de "consciên- 
cia tranquila" por "nào ter cometido ne- 
nhuma ilegalidade" nem ter violado 
"nenhum principio ético". 
"Tenho a consciência tranquila, nào 
cometi nenhuma ilegalidade, nào violei 
nenhum principio ético", sublinhou, 
acrescentando que as "insinuaçôes estào 
a ter consequêneias gravissimas" na sua 
familia e, sobretudo na sua filha. 
"Estou disposto a fazer todos os sacrifi- 
cios pelo meu pais mas nâo tenho o 
direito de exigir o mesmo a uma jovem 
de 18 anos", defendeu. 
Martins da Cruz sublinhou que depois de 
servir o Estado hà 32 anos, "nestas cir- 
cunstâneias nào é possivel assegurar a 
defesa dos intéresses nacionais". 
"O primeiro-ministro com quem me 
orgulho de ter trabalhado e o Governo 
continuarào sempre a contar com o meu 

apoio", sublinhou. 
A demissâo do chefe da diplomacia por-1 
tuguesa, anunciada terça-feira, ocorreu 
devido à polémica que envolveu o alegado | 
favorecimento da sua filha no ingresso na ; 
universidade. 
Na sexta-feira passada, e devido à mesma ; 
polémica, demitiu- se o ministro da : 
Ciência e do Ensino Superior, Pedro | 
Lynce. 

Très secretarios de Estado caem com ministro 
O ministro dos Negôcios Estrangeiros, 
Antônio Martins da Cruz, demitiu-se, o 
que implica a queda dos très secretârios 
de Estado do seu Ministério. 
Com a demissâo de Martins da Cruz 

cairam os secretârios de Estados dos 
Assuntos Europeus, Carlos Costa Neves, 
das Comunidades, José Cesàrio, e da 
Cooperaçâo, Antônio Lourenço dos 
Santos. 

erno, é grave porque indicia um certo tipo 
de atitude para quem esta a dirigir a quin- 
ta. Algo como o acesso à universidade que 
toca tantos portugueses e os filhos - é um 
momento de stress terrivel para um jovem 
que quer ir, designadamente, para medici- 
na cujas notas de entrada sào altissimas - 
é uma situaçâo muito dificil quando a uns 
sô porque sào filhos dos influentes entram 
pela porta do cavalo. Nào é apenas o caso 
em si, mas o que indicia de arrogância face 
às regras e algo pouco sensato. Felizmente, 
em Portugal, vive-se numa sociedade onde 
nào hà segredos, onde os média revelam - 
e neste caso foi a SIC que detectou e 
denunciou. E insensato pensar que uma 
pessoa por estar no poder ou no governo 
pode estar para além ou por cima da lei. 
Eu tenho grande experiência de ser mem- 
bro do governo e séria impensàvel algum 
dia pensar fazer uma coisa dessas, em 
proveito pessoal. Nunca. Nem sequer pedir 
um emprego para o meu filho. Acho que 
isto-é insensatez, mas révéla também uma 
atitude de estar na vida que acho absoluta- 
mente nefasta. 
JMC - Julga que o Dr. Martins da Cruz, 
ministro dos negôcios estrangeiros e 
responsàvel pela pasta das comunidades 
portuguesas, poderà demitir-se? 
Eng. José Lello - Segundo o que sei, o 
primeiro ministro tentou por duas vezes 
referir que lhe dava o apoio. Eu percebo, 
na medida em que, neste momento, estào 
no concelho europeu de Roma a tratar de 
um caso profundamente importante que 
tem a ver corn o futuro da Europa apôs o 
alargamento, ou seja, a futura 
Constituiçào Europeia, que nào dê jeito, 
mas é inevitâvel que o senhor ministro nào 
tem condiçôes para se manter, na medida 
em que esta para além do que deveria ser 
uma situaçâo de confiança de opiniào 
püblica. De facto, a opiniào püblica nào 
confia em quem se utiliza do seu mundo 
em proveito prôprio ou de familiares. 
Creio que vai ter muita dificuldade em se 
manter à frente de uma instituiçào como 
essa, nào tendo, nem conseguindo salva- 
guardar uma isençào e a opiniào püblica 
tem muita força. 
JMC - Ficaria na “corda bamba” como o 
ministro Paulo Portas. 
Eng. José Lello - O ministro Paulo 
Portas esta na “corda bamba” porque é um 
fonâmbulo, um grande equilibrista e se 
calhar faz bem. No entanto, nôs nào pre- 
cisamos de artistas de circo, mas de gente 
que governe como deve governar quem 
està a tratar do présente e do futuro do 
pais e nào das questôes de ordem par- 
tidària, de grupos ou pessoais. 
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Màrio Jorge 
lança "Fados do mou Fado 

O conhecido fadista Mârio Jorge 
gravou um CD de fados, denominado 
"Fados dûs meus Fado", corn 11 inter- 
pretaçôes, dois deles originais, da 
autoria do prôprio Mârio Jorge. 
A voz de Mârio Jorge percorre os sons 
de "Roseira botâo de gente", passando 
por "Mener, Maior", "Ai Amâlia", 
"Padre nosso baixinho", termiriando, 
entre outres, corn o "Até o Rei ia ao 
fado". Ifin recordar o passade através 
de fados bem escolhidos e numa voz a 
que jâ nos habituâmes a escutar em 
silêneio. 
A produçâo, gravaçâo e misturas 
estiveram a cargo de Hernâni Raposo, 

e o acompanhamento musical, por 
Antônio Amafo, Leonardo Medeiros 
e Hernâni Raposo. 
Mârio Jorge apresenta publica- 
mente este seu trabalho na sexta- 
feira, dia 17, no Europa Catering, às 
19h30. Terâ a companhia amiga de 
Dina Maria, : Luciana Machado, 
Fernanda Dinis e Veronica, acom- 
panhados pelo trio. Antonio Amaro, 
Leonardo Medeiros e Hernâni 
Raposo. Informaçôes e réservas: 
416 341-0970, ou 416 534-5520, 
As nossas felicitaçôes ao Mârio Jorge 
com desejos de sucesso. 

JMC 

A alegria do Horàcio 
Domingos voltou 

Durante uns tempinhos, por razôes de 
saüde, o bom amigo Horâcio Domingos 
deixou de frequentar determinados 
lugares e, particularmente, o seu Centro 
Cultural Português de Mississauga. Hâ 
tempos que nâo tinha o prazer de vê-lo a 
rir e a conversar corn toda a gente, dis- 
tribuindo sorrisos e simpatia. No Sâbado, 

no Jantar de Gala do PCCM, reencontrei- 
o e dei-lhe aquele abraço. Hâ pessoas que 
têm o condâo de atrair e, Horâcio 
Domingos, é um deles. A alegria do 
Horâcio e as suas gargalhadas, fazem falta 
às festas do PCCM . Bem vindo Horâcio 
Domingos. 

JMC 

Neal Romano em 

o cantor Neal, natural de Toronto, 
mas vivendo em Portugal coin a 
familia, dividindo a sua carreira artis- 
tica entre Portugal e Espanha, encon- 
tra-se em Toronto fazendo o lança- 
mento de um seu CD-single, em lin- 
gua espanhola, e visitando parte da 
familia que por câ se encontra. Corn 
ele, vieram o seu irmâo e um amigo 
(seu sôcio de uma firma em Portugal) 
e a negociar intercâmbio corn o 
Canadâ. Neal Romano, enquanto 
entre nos, aproveita para participar em 
festas comunitârias. Podem contactâ-lo 

por intermédio de Augusto Pires, pelo 
telefone: 416 604-7000. As nossas boas 
vindas ao Neal Romano. 

Toronto 

1ERVANMA VrrÔRIA inc. ï 
PRODUTOS NATURAIS E MËDICINA HOMEOPATICA 

enfrevista corn o Natnrista Homeoputa 
Antonio Medeiros, jâ com mnitos anos de expeiiêcia, 
i]nc o fioderti a judtir rm sainçâo dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Comunidade : 
Dia 10 de Outubro 
-Jantar de angariaçâo de fundos no Vasco da Gama de Brampton, para a campanha de 
Manuel Alexandre, nas Wards 1 & 5. Info: 905 874-6018. 
-Porto de Honra comemorativo do 46°. aniversârio da AssoGiaçâo Democrâtica, na sede- 
social. Info: 416 516-0025 

Dias 11 de Outubro 
-Peregrinaçâo ao Santuârio de Mary Lake, com continuaçâo no domingo, dia 12. 
Informaçôes na sua Parôquia. 
-Festa do 29°. aniversârio da Associaçâo Portuguesa de Sâo Miguel Arcanjo de Hamilton, 
no St. Elizabeth's Hall. Info: 905 527-8786. 
-Baile da Vindima do Amor da Pâtria C. Centre na Igreja de Santa Helena. Folclore e 
baile. Info; 416 535-2696. 
-Jantar comemorativo do 46°. aniversârio da Associaçâo Democrâtica. Teatro pelo grupo 
de Teatro da Associaçâo. Info: 416 516-0025. 
-Baile no Lusitania de Toronto com o DJ-Martins. Info: 416 532-3501. 

Dia 12 de Outubro 
-Noite de Santoinho no Downsview Park, realizaçâo da Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto. Info: 416 781-9290, ou 261-1396, ou 654-4442, ou 767-5835. 
-Almoço/convivio dos Amigos das Furnas-Canadâ, no Oasis C. Centre, em Mississauga. 
Info: 905 417-9122, ou 416 219-9386, ou 416 498-6557, ou 416 854-6557. 
-Exposiçâo e feira de Moedas, Notas e Selos no Sporting C. P. de Toronto. Informaçôes 
pelos telefones: 416 294-9266, ou 284-8275. 

Dia 15 de Outubro 
-Missa por aima de Maria Alice Ribeiro, às 18h00, na Igreja de Santa Helena, em Toronto. 

Dia 17 de Outubro 
-Abertura da XIX Semana Cultural Alentejana, na Casa do Alentejo, às 18h30. 
Info: 416 537-7766. 
-Lançamento do trabalho discogrâfico do fadista Mârio Jorge, no Europa Catering. 
Info: 416 341-0970, ou 416 534-5520. 

Dia 18 de Outubro 
-Festa de aniversârio da Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de Câmara de Lobos 
em Toronto, no Madeira Club. Info: 905 507-3215, ou 416 377-0161. 
-Festa de celebraçâo do 5°. aniversârio da Associaçâo Migrante de Barcelos no Dundas 
Banquet Place. Info: 416 5165417. 
-Noite de Karaoke na sede do First Portuguese, pelas 19h30. Info; 416 531-9971. 
-Festa do Thank's Giving na Casa das Beiras. Info; 416 604-1125. 
-Assembleia Gérai Extraordinâria do Arsenal do Minho, na sede-social, em Toronto, às 
20h00. Info: 416 532-2328. 
-Festa do "Torneio de Pesca" do FC Porto de Toronto. Feijoada e entrega de Troféus. 
Informaçôes: 416 5362921. 
-Festa de aniversârio do Rancho da Nazaré no Slovak Catholic Church, em Mississauga. 
Informaçôes: 905 8463426, ou 905 272-5391. 
-Festa das Vindimas e jantar do Asas do Atlântico. Baile corn o DJ-ASAS. 

Dia 19 de Outubro 
-Festa de apresentaçâo do novo CD de Mikâ, "Deixa-me Ser", no Oasis C. Centre, em 
Mississauga. Info: 905 8465003. 
-Almoço e baile do Desporto do PCCM. Informaçôes: 905 2861311. 

Dia 25 de Outubro 
-Matança do Porco da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de Santa Maria dos 
Anjos, corn inieio às I9h00. Baile. Info: 416 658-0331, ou 652-6787, ou 533-2027. 

Dia 30 de Outubro 
-Debate entre Barbara Hall, Torn Jakobeck, David Miller, John Nunziata e John Tory, no 
Montcassino Place, com recepçâo às 18h00 e jantar às 19h00, seguindo-se o debate, numa 
realizaçâo da CIBA, da ICCC e FPCBP. Info: 416 537-8874. 

Venda de discos em queda 
Em termos globais, as vendas de discos 
cairam 10.9 por cento a primeira metade 
do ano, de acordo corn a Federaçào 
Internacional de Indùstrias Fonogrâficas 
(IFPI). A crise inundial e a proliferaçào 
da pirataria bem como o crescente 
nùmero de internautas a fazer "down- 
loads" dos ülimos sucessos musicals aju- 
dam a compreender os resultados da 
IFPI. 
A indùstria musical esta em declinio e é 
précise fazer algo para travar essa 
tendência. E a principal conclusào dos 
numéros apresentrados pela IFPI. Em 
termos de receitas, as vendas cairam 10.9 
por cento e 10.7 por cento em termos de 
unidades vendidas, sô na primeira 
metade de 2003. 
Apesar de êxitos pontuais, os Estados 
Unidos, Japâo, França e Alemanha (os 

maiores mercados musicais do Mundo) 
apresentaram quedas dramâticas, segun 
do o présidente da IFPI, Jay Berman. Na 
Austria, Finlândia e Russia houve uma 
ligeira subida, o Reino Unido apresen- 
tou ganhos na venda de discos e na 
Austrâlia verificou-se uma recuperaçào. 
No gérai, a IFPI justifica os maus resul- 
tados corn a pirataria comercial e corn a 
partilha de müsica que é retirada da 
Internet. 
Na Alemanha, Japâo e Estados Unidos, 
os downloads ilegais estào a atingir pro- 
porçôes preocupantes, sublinha ainda a 
IFPI. 
A indùstria musical norte-americana 
desencadeou, recentemente, acçôes judi- 
ciais contra centenas de pessoas acu- 
sadas de partilhar ficheiros musicais 
online sem permissâo para tal. 

on 

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

DOS 
A®®Kni[C®]W[EKIira)S3 

GRANDI SAIDO DE ODTONO 
acontece na ADDISON, na Bay St. junto a College, 

até o dia 11 de Outubro. 

Liquidaçâo total dos PONTIACS, BUICKS, GMC, TRUCKS E 
CADILLACS, que restam de 2003. 
Os preços destes modelos caiem como as folhas no Outono: 

NÀO PAGUE JUROS DURANTE 5 ANOS, NÂO DÊ 
NADA DE ENTRADA! 
Comprando corn o José da Costa voeê vai tornar fécü o seu negôcio. 
Excelente variedade de carros usados corn juros a partir de 1,9% e sem 
fazer pagamentos até Fevereiro de 2004. 
Habilite-se ao sorteio de 15 caixas de uvas a realizar no fim deste 
grande salto... 

Tudo isso sô corn José da Costa 
e Addison on Bay, 832 Bay St., 

Tel.: 416-964-3211. 

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

Telefone: 416-964-3211 



14 Quinta-feira, 09 de Outubro, 2003 COIWIÜifyiDADE O Milénio 

A Dra. Aida Baptista foi, sem düvida, a 
Leitora de Português mais activa e talen- 
tosa entre nos nos ültimos anos, uma figu- 
ra simpàtica e aberta a todos, procurando 
dar a todos que a solicitavam o melhor do 
seu saber. Na Universidade de Toronto e 
nas escolas locais, no clubes e associaçôes, 
nas semanas culturais e encontros. nos 
ôrgàos de informaçâo e entre amigos, sem- 
pre deu a sua importante colaboraçâo gra- 
ciosamente. Uma mulher e professora, que 
faz falta aqui ou em qualquer lado. Na 
ültima visita, para participar no Congresso 
"A Vez e a Voz da Mulher Portuguesa 
Imigrante", conversâmos e registâmos a 
sua vivência entre nos e o regresso a 
Portugal.;. 
Milénio - Jâ todos sabemos que o 
Institute Camôes deu por finda a sua mis- 
sâo que terminou a 30 do passado mês de 
Agosto. No entanto, quando partiu ficou 
no ar a promessa de um regresso breve 
para participar no Congresso de que foi 
também organizadora. Pensamos tratar-se 
agora do seu adeus definitivo. 
Aida Baptista - Habituei-me a olhar 
para a vida como uma realidade em 
mudança permanente. Nessa perspectiva, 
nunca nada é definitivo. Tomo apenas 
como encerrado este ciclo da minha vida 
sem excluir a hipôtese de um qualquer 
outro se abrir, dado que me considero 
cheia de energia para abraçar projectos 
que despertem a minha curiosidade 
intelectual e passem por uma satisfaçâo 
pessoal. 
Milénio - Ninguém previa a sua saida tào 
cedo. Como reagiu à noticia? 
Aida Baptista - Eu sempre disse, e 
recordo que a minha primeira entrevista 
foi a este jornal, que as missôes dos leitores 
de português no estrangeiro tinham um 
carâcter temporàrio, nâo estando regula- 
mentado nem definido por estatuto a 
duraçào exacta de cada missào, dado que 
a requisiçâo do leitor era feita anualmente. 

Quando um dia se fizer a histôria dos 
leitorados ficarâ, entào, muito claro que a 
ausência de um critério permitiu sempre 
uma certa flexibilidade de actuaçào que 
tinha que ver corn as particularidades de 
cada pais e, em alguns casos, com o 
prôprio leitor. 
No meu caso especifico, o termos sido 
colhidos de surpresa, talvez tenha tido a 
ver corn o facto de eu ter programado a 
minha vida para 6 anos, conforme com- 
promisso publicamente assumido pelo Dr. 
Jorge Coûte, à época présidente do 
Institute Camôes. Face à mudança de 
presidência, e na qualidade de funcionâria 
püblica, cumpre-me aceitar a decisâo do 
ôrgâo de que dependo, que definiu 
uma nova politica que passa pelo redimen- 
sionamento da rede de leitorados e 
racionalizaçâo dos recursos existentes. 
Como cidadà livre, a quem nào foi retira- 
da a capacidade de fazer uma avaliaçào do 
assunto, entendo nào ter sido oportuno 
acabar corn um leitorado precisamente no 
ano em que esta comunidade festeja o seu 
Cinquentenârio e em que o Piano Anual 
de Actividades contemplava uma série 
de eventos em que o leitorado tinha jâ 
assumido um conjunto de compromisses e 
responsabilidades. Essa decisâo, como nào 
podia deixar de ser, terâ custos também 
politicos jâ que révéla por parte do poder 
instituido uma total falta de sensibilidade 
e interesse pelas questôes da lingua e da 
cultura portuguesas. O Institute Camôes 
dépende financeiramente do Ministério 
dos Négociés Estrangeiros e sofre a 
pressâo dos cortes orçamentais por parte 
do Ministério que o tutela. Durante a visi- 
ta do ministre Martins da Cruz a Toronto, 
em Maio passado, alguém o ouviu fazer 
alguma referência a questôes de natureza 
cultural? Nào é por acaso que o cartâo de 
visita do seu ministério é a diplomacia 
econômica. 
Milénio - Que comentârio faz ao movi- 

mento que se criou em defesa da 
manutençâo do leitorado? 
Aida Baptista - Ainda bem que me faz 
essa pergunta para eu poder esclarecer 
algum mal-entendido que esse movimento 
possa ter suscitado. Em primeiro lugar, é 
importante que fique claro que nào era 
apenas o prolongamento da minha missào 
que estava em causa, mas, acima de tudo e 
mais importante, evitar que acabasse o 
posto de leitor como infelizmente veio a 
acontecer. Foi perante essa eventualidade 
que a comunidade reagiu e mostrou estar 
atenta, reivindicando o direito a ser ouvi- 
da. Tal nào aconteceu, mas o ônus da 
culpa nâo lhe pode ser imputado; ficarâ 
para sempre ligado a alguns politicos que 
erguem o estandarte da lingua em discur- 
sos de ocasiào sem a intençào de, na prâti- 
ca, a defenderem através de uma politica 
coerente e consentânea corn a realidade 
que aqui vivemos. Reafirmo mais uma vez 
que nào esta em causa a pessoa jâ indigita- 
da e prestes a assumir funçôes (que nem 
sequer conheço mas de quem jâ ouvi as 
melhores referéncias), mas tào-sô o facto 
de, a partir do momento em que se baixa 
o nivel académico de quem é seleccionado 
e a posiçâo que existe na universidade hâ 
mais de duas décadas, se torna irremedi- 
avelmente mais frâgil a componente de 

estudos portugueses que é jâ o parente 
pobre do Departamento de Espanhol. 
De qualquer modo, permita-me que 
aproveite esta oportunidade para publica- 
mente agradecer todas as manifestaçôes 
de apreço que recebi e que continuo a rece- 
ber mesmo depois de saberem que eu jâ 
nào voltava. É sempre bom cônhecer o 
calor de tamanha afectividade. 
Milénio - A Aida foi de todos a que mais 
se envolveu na comunidade. O que a 
motivou? 
Aida Baptista - Nunca tinha estado em 
Toronto nem vivido em nenhuma comu- 
nidade de emigraçâo. Por um feliz acaso, 
quis o destino que eu tivesse ficado, de ini- 
cio, na casa de uma amiga que vivia na 
Roxton Road, entre a Bloor e Harbord. 
Descobri depois que havia uma grande 
proximidade geogrâfica ao coraçâo da 
comunidade portuguesa. Por uma conju- 
gaçào de factures que agora nào vêm ao 
caso, acabei por começar a assistir a uma 
série de eventos, tâo diversos quantos os 
clubes e associaçôes existentes. Vou ser 
muito franca. No principio reagi corn uma 
certa estranheza. Era o meu primeiro 
banho na diaspora e sentia-me assaltada 
por um conjunto de sentimentos contra- 
ditôrios. Por um lado, um enorme carinho 
por aqueles que teimavam em manter viva 

416-504-2177 
204 Spadina Ave. - Toronto - www.bridal.ca/eiitefurs 

Dra. Aida Baptista, um adeus sem 
despedida 
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uma certa ideia de pais que jâ sô existia no 
seu prôprio imaginârio; por outre, uma 
raiva imensa à pâtria madrasta que atirara 
corn tantos filhos para aos caminhos da 
emigraçâo. Em privado, dei por mim algu- 
mas vezes a tecer comentârios menos 
abonatôrios em relaçào a determinados 
eventos. Pensei, depots, que se nâo desse o 
meu contribute perdia a autoridade moral 
para criticar. Esta atitude, aliada à forte 
convieçâo de que o nosso papel deve ir 
para além do espaço da universidade, 
fez-me compreender que hâ todo um 
püblico corn quem e para quem podemos 
e devemos trabalhar. Hâ gente que se sente 
âvida de cultura, que vai a lançamentos de 
livres, exposiçôes, ciclos de cultura, se- 
manas culturais, mesas-redondas, sessôes 
de esclarecimento e até mesmo, a congres- 
ses, como aconteceu hâ duas semanas. 
Quando me apercebi, jâ estava de tal 
maneira envolvida que passe! a fazer disse 
a minha forma de estar nesta comunidade. 
Nesta troca reciproca, devo confessar que 
aprendi muito e a todos agradeço a opor- 
tunidade que me deram de sair daqui coin 
uma certa ideia de comunidade. 
Milénio - E que imagem leva dessa comu- 
nidade? 
Aida Baptista - E' uma comunidade 
forte e muito rica do ponto de vista da sua 
diversidade geogrâfica e cultural, sem 
esquecer a componente mais forte - a insu- 
lar, a açoriana. Resolveu jâ a razào 
primeira que a fez emigrar - a econômica 
- pelo que tem agora todas as condiçôes 
para iniciar voos neutres campes: o da 
educaçào, da dêneia, da politica, enfim, 
todos aqueles que sâo jâ o sintoma de uma 
certa maturidade civica. 
Milénio - Baseada na sua experiência de 
ensino, como vê o future dos nossos jovens 
como Comunidade, tende em conta a ver- 
tente da educaçào? 
Aida Baptista - A minha leitura neste 
campo é bastante optimista, pesem embo- 
ra os nümeros negros da estatistica que 
ainda continuam a rotular os nossos 
jovens. O que refer! anteriormente para a 
comunidade em gérai aplica-se igualmente 

aos jovens como filhos desse todo. É natu- 
ral que para a geraçâo dos seus pais a 
compra de habitaçào e um ou outre sinal 
exterior de riqueza, como o carro, 
estivessem no topo da lista de prioridades. 
Sejamos realistas, afinal é por tudo isso 
que se émigra - para se ter noutro lado 
aquilo que o pais nos nega. Agora, estou 
certa, corn uma retaguarda de conforto 
assegurada é a altura de se apostar na edu- 
caçâo e o numéro crescente de alunos luso- 
descendentes a frequentar a universidade 
sâo disso um sintoma. Porque sempre 
apostei nos jovens e no seu potencial, 
acredito que estudos futures colocarào jâ a 
comunidade portuguesa num outro pata- 
mar de desempenho académico, sem 
esquecer o desenvolvimento de uma maior 
consciência civica e politica. 
Milénio - Foi também colaboradora deste 
jornal e hâ quem jâ se tenha habituado às 
suas crônicas semanais. Tenciona publicâ- 
las? 
Aida Baptista - Apesar de me ir 
embora, mantenho a mesma vontade de 
continuar a colaborar no vosso jornal. 
Quanto à publicaçâo das crônicas, devo 
dizer-lhe que a ideia até nem foi minha. A 
partir, talvez da publicaçâo da meia cente- 
na, vârias pessoas começaram a sugerir-me 
que as reunisse em livro. Como complete! 
36 anos de serviço em Abril deste ano e jâ 
solicite! a minha aposentaçào, digamos que 
o trabalho de organizaçào e preparaçào das 
crônicas para publicaçâo serâ o meu 
primeiro projecto de reforma. Fica aqui a 
promessa de que o lançamento serâ feito 
em Toronto, dado que foi nesta cidade e no 
vosso jornal que me revelei como cronista, 
e foi desta comunidade que recebi o incen- 
tive para continuar a escrever. 
A todos o meu obrigada e até sempre. 
Nâo dissémos adeus à Dra. Aida Baptista. 
Partiu, mas vive entre nos a sua recor- 
daçào, o seu sentido dos valores e deveres, 
a forma simples de distribuir o saber e a 
amizade. 
Obrigado, Dra. Aida Baptista. Câ ou lâ, 
sempre ao dispor. 

JMC 

-Lofeéshore 
City Councillor! 

On October 25, Join Us for Oktoberfest at the 
Polish Alliance Hall. Tickets are only $10 

For More Information, Please Call (416)503-8400 

Gastronomia Madeirense 
O salào de festas do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre alindou-se para a 
noite de Gastronomia Madeirense, 
uma noite especial, onde madeirenses 
e seus amigos, saborearam os deli- 
ciosos pratos tipicos da Madeira, em 
particualr, a espetada à madeirense e 
o peixe espada preto. 

Lamento nâo ter chegado a tempo de 
me deliciar corn o jantar regional que 
foi servido. Isto de saltar de clube em 
clube, no mesmo dia, nâo dâ para 
tudo. 
Como hâ mais 
Gastronomia" do que 
devo perder a prôxima. 
Bernardete Gouveia 

"Noites de 
mares nao 

Dots aspectos da Noite de Gastronomia Madeirense 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturais. Resvdtados SensacionaisI MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâol 

• Psoriase 
‘Eczema ‘Rosacea 
‘ Herpes-Zoster 
‘Escoriaçôes 
‘Feridas nos labios 
‘Acne ‘ Verrugas 
‘ Descoloraçâo da pele 
‘Bolbas 
‘ Queimaduras 

‘ Mordidelas de abelhas 
e insectos 
‘ Pele contichosa, seca e 
escamosa 
‘ Dores articulares e 
musculares 
‘ Pé de atleta 
‘ Furûnculos 
‘ Cortes e arranbôes 

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 

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

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

puriScadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produt:as também disporifveis no: 

HEALTH SEKSEII 
2368 Lakeshoro Rd Wdst 

Qiikvilitt, Ontario 
T: 906-338-1951 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Recipient of the 2001 Intemationai Gfiid Award for 
Excellence and Business Prestige 
EuTopean Market Research Centre - 2002 Brusads 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achies-ements while Adapting International Standards 
Btaines» Initiative Direcàop» - 2002 Parii 
Recipient of the 2002 Internationa] Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 

CEO 

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

Now wdh Rogers Cable, 
get the ch-‘0'ieis yo-- want through 

t*'. cable yO'J aheady nave Featuring FPTV 

Ca!- U3 at 1-888-ROGHRS1 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural pfog'ammmg 

j- y'\\j 
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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 ClRVfm - Radio Internacional. 

Nome:  

Telefone:  

Masculino: Ü! 

Idade: 

20 ou menos Ü1 

0-29 □ 
3039 □ 
4049 □ 
50+ □ 
Côdlgo Postal:. 

Programa 

Feminino: Ü 

Tem a FPtv em sua casa? Sim Q Nâo Q 

Qual é a sua companhia de Cabo TV? Roger's Q Outro Q 

Se nâo tem, onde vê a nossa programaçâo? 
Restaurante/Bar Q Clube/Associaçâo Q Outro lugan Q (explique): 

O que faria para melhorar a nossa programaçâo? 

Legendas 

SIC PROGRAMAÇAO 

1 - Pobre 
2 - Aceitâvel 
3-Bom 
4 - Muito Bom 

Dê-nos a sua opiniâo! 
Preencha o questionario e deposite 
nas urnas em estabelecimentos 
portugueses ou entregue na FPtv, O 
Milénio on CIRV fm. 

SIC 10 Horas 
As Duas por Très 
Receitas do Dia 
Passaporte 
Caras Noticias 
Jornal do Desporto 
Xica da Silva 
SIC Jornal da Noite 
Malucos do Riso 
Mar Portuguêz 
Levanta-te e Ri 
O Dia Seguinte 
Campeoes Nacionais 
Duelos Imprevistos 
Conversa Afiada 
Saiide Pùblica 
Idolos 
Soc. das Belas Artes 
Oriente 
Mùsica do Mundo 
Médico de Familia 
Extase 
Nâo Hâ Pai ! 
Sexto Sentido 
Hora Extra 
Portugal Radical 
Sexto Sentido 
Négocies da Semana 
Expresse da Meia Noite □ 
Herman SIC □ 
Zip Zap □ 
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SAUDE EM SUA CASA 

A PREVENÇÂO DA GRIPE 
Alguns virus escolhem de preferência o 
inverno para, através do ar, entrarem nas 
vias respiratôrias do homem, e, ao 
crescerem e multiplicarem-se dentro das 
células que revestem esses canais, vào 
causar doenças. Muitos destes micrôbios 
causam apenas pequenos incômodos, que 
podem ser constipaçôes, mas às vezes 
podem causar enfermidades mais severas. 
Um desses micrôbios mais agressivos é o 
virus causador da gripe, o virus influenza, 
capaz de causar, embora raramente, pneu- 
monias perigosas. Em 1918 esse virus 
matou mais pessoas em poucos meses, do 
que as armas dos soldados nos quatro anos 
dessa guerra terrivel que foi a Primeira 
Grande Guerra Mundial. Depois dessa 
catastrôfica epidemia de influenza, cau- 
sadora duma pneumonia atipica 
mortifera, que foi chamada “febre 
pneumônica”, vieram outras gripes 
epidémicas, entre as quais a gripe asiâtica, 
ainda hoje na memôria das pessoas corn 
mais de cinquenta anos. Geralmente as 
gripes aparecem todos os invernos em 
pequenas epidemias, ou casos esporâdicos, 
mas, infelizmente, a medicina ainda nào é 
capaz de vaticinar quando chegarà outra 
epidemia virulenta e altamente mortal. 
A gripe nâo é, como muitos pensam, um 
vulgar resfriado ou constipaçâo. Para além 
da irritaçâo do nariz e garganta, ou tosse 
seca, comum às constipaçôes, a gripe 

causa febre e dores no corpo, debilidade, e, 
raras vezes, complicaçôes sérias, entre as 
quais pneumonias que podem ser mortais. 
As pessoas idosas, ou aquelas corn doenças 
crônicas e imunolôgicas estâo mais sujeitas 
a complicaçôes severas. 
Os virus altamente agressivos podem 
aparecer em tempo imprevisivel, e a qual- 
qner momento, como aconteceu recente- 
mente corn o virus causador da sindrome 
respiratôria aguda severa, a S.R.A.S.*, o 
quai nào é mais do que uma modificaçào, 
ou mutaçào, do coronovirus, um inofensi- 
vo virus causador de resfriados. Tal como 
o coronovirus, o virus da gripe também 
tem a capacidade de se modificar para 
iludir as defesas do homem, e pode tornar- 
se, em tempo imprevisivel, muito mais 
agressivo. Se isso acontecer, qualquer pes- 
soa, mesmo a mais forte e saudâvel, pode 
vir a ser uma vitima desse micrôbio viru- 
lento, como aconteceu em 1918. Os cien- 
tistas estudam, todos os anos, as mutaçôes 
do virus para poderem produzir uma vaci- 
na corn o mâximo de efectividade possivel. 
Nessa luta contra os virus perigosos, o 
homem conseguiu produzir uma vacina 
contra a gripe com uma eficâcia de 80%; 
efectiva sô por tempo limitado, pois terâ de 
ser modificada anualmente para poder 
combater um virus que se vai modifican- 
do, e aparece diferente todos os anos. 
E bom estarmos preparados para resistir 

faik Aîmut Rft*J MâUftv 

Great rate. 
Great mortgage. 

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

a mortgage that can bwer 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 

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

ao virus da gripe, que 
pode aparecer, com força 
desconhecida, a qualquer 
momento. A melhor 
preparaçâo é termos, pela 
inoculaçào da vacina, a 
melhor imunidade possivel. 
Os antibiôticos, essas grandes armas do 
homem contra as infecçôes causadas por 
bactérias, sâo completamente ineficazes 
na luta contra os virus. Em 1999, aparece- 
ram no mercado farmacêutico dois 
medicamentos com acçào contra o virus 
causador da gripe; mas so sâo capazes de 
encurtar a duraçâo da doença, se forem 
administrados nas primeiras 48 horas, o 
mais cedo possivel. 
E pena que nem todas as pessoas 
aproveitem a oportunidade que Ihes é 
dada pelo Ministério de Saüde do 
Ontario, no seu programa de vacinaçào 
universal contra a influenza, de se prote- 
gerem contra a possibilidade de serem viti- 
mas da gripe. Muitas pessoas, sobretudo as 
mais novas e saudàveis, estào por vezes 
indiferentes, ou adversas, à vacina contra a 
gripe; outras continuam a pensar que a 
vacina é para constipaçôes e, por obser- 
varem constipaçôes em pessoas vacinadas, 
nào acreditam nos efeitos da vacina. 
Algumas vezes existe desconfiança, corn 
vozes a afirmar que a vacina é perigosa, 
contém venenos, pode matar, ou causar 
doenças; o que nâo é de admirar, pois a 
desconfiança esteve sempre associada às 
grandes descobertas e invençôes que, ao 

longo dos séculos, transfor- 
maram o mundo bârbaro 
num mundo moderno mais 
saudâvel e prôspero. 
A vacina contra a gripe pode 
ser dada a qualquer pessoa 
corn mais de seis meses que 

nào seja alérgica ao ovo ou ao antibiôtico 
neomicina: os produtos usados na sua 
preparaçâo. Os problemas que podem 
acontecer corn a vacina sâo quase sempre 
menores, e nâo se podem comparar corn o 
desconforto e possiveis complicaçôes da 
gripe. O problema mais comum é a dor, 
geralmente ligeira, no sitio da injecçào. Na 
minha experiência pessoal posso dizer: - jâ 
dei milhares de vacinas e ainda nâo vi 
ninguém corn reacçôes ou complicaçôes 
sérias à injecçào. 
O risco que existe em todas as acçôes é 
sempre relativo e, comparado corn os seus 
beneficios, o risco da vacina contra a gripe 
é quase irrelevante. Sem coragem e risco, a 
Terra séria um mundo primitivo: Nào 
haveriam transportes, nem estradas, nem 
comunicaçôes. Sem os riscos das vacinas, 
as infecçôes continuariam a encurtar a 
média da vida muitos anos, o virus da 
variola nào teria sido erradicado, e a 
poliomielite nâo iria ser suprimida, em 
breve, da lista das doenças. 
Sejamos realistas! O risco, para beneficio 
do homem e do progresse humano, é fun- 
damental à vida. 
* S.A.R.S. no idioma inglês. 

Ce'sar Nunes Cordeiro, médico 

Gâtârina Cardëal 
canta e ensina 
A talentosa Catarina 
Cardeal, uma das 
vozes de ouro da 
nossa comunidade, 
continua a sua car- 
reira artistica, agora 
em duas vertentes. 
Continua a cantar, 
melhor que nunca e, 
tem agora, uma 
escola de vozes, uma 
escola onde dâ 
liçôes privadas, em 
Georgetown, Ontârio. 
Assim, quem quiser con- 
tactar a nossa Catarina 
Cardeal, para espectâcu- 
los ou para liçôes privadas 
de canto, ligue o numéro: 
905 702-8242. 
Curiosamente, Catarina 
Cardeal, que adora cantar 
o fado, foi convidada pela 
CBC para falar sobre a 
cançâo portuguesa e inter- 
pretar o fado. O fado con- 
tinua a sua viagem entre 
nos e dentro de nos. 
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Casa dos Poveiros -17 anos de lesta 
Os responsàveis da Casa 
dos Poveiros de Toronto 
comemoraram os sens 
17 anos de festa e con- 
tribuiçâo cultural à 
comunidade que servem 
e ao pais onde resident. 
Nesta festa, comemoraram 
também o 13o. ano do mag- 
nifico Rancho Folclôrico 
dos Poveiros. Uma dupla 
festa, recheada de coisas 
boas. 
Deram os parabéns à Casa 
dos Poveiros, corn prendas e 
elogios, os représentantes do 
Rancho As Tricanas, Casa 
do Alentejo, Sporting de 
Toronto, FC Porto de 
Toronto, Casa das Beiras, 
Casa de Vila do Conde, Joe 
Eustâquio da ACAPO, e foi 
lida uma mensagem do 
Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Artur Magalhàes. 
Houve os agradecimentos da 
praxe a todos os amigos pré- 
sentes e, Laurentino Esteves, 
salientou a estreia do Rancho 
dos Poveiros corn müsica ao 
vivo. 
Parabéns. 

Bemardete Gouveia ^'I)Sts-aspeitos ■rsarto 

Rosario Marchoso firme em 
Trinity/Spadina 
Na zona "portuguesa" da Trinity/Spadina, 
O Deputado Rosario Marchese, do NDP, 
lidera o lugar de pé firme, hâ muitos anos. 
Nas ultimas eleiçôes teve uma oposiçâo 
forte da parte da luso-canadiana Nellie 
Pedro. Mesmo assim conseguiu uma 
vitôria confortâvel. Na altura, Luis 
Fernandes, registou as suas afirmaçôes 
para FPtv. 
Milénio - Rosario Marchese, como se 
sente corn mais uma vitôria que acaba de 
conquistar? 
Rosario Marchese - Foi uma vitôria 
tremenda. Tive dezanove mil votos nesta 
area, mais dois mil do que em 1999, para 
além de ter contado corn o apoio de tantas 
pessoas, nào sô da minha area, mas tam- 
bém de outros bairros. Por isso, agradeço 
aos eleitores da minha area por a 
creditarem no nosso trabalho e connosco 
partilharem os sens valores. Creio que ao 
votarem em mim estâo a dizer que eu 
também represento os valores da 
comunidade. 
Milénio - A maioria dos portugueses 
residentes nesta area voltaram a dar o voto 
de confiança em Rosario Marchese. 
Rosario Marchese - É verdade. No 
entanto, nâo estou surpreendido porque 
temos vindo a trabalhar muito prôximo de 

todos eles nos ültimos vinte anos, primeiro 
como trustee escolar e depois como 
deputado provincial. Quando trabalhamos 
corn as pessoas e elas conhecem o nosso 
trabalho, acabam por nos apoiar. 
Milénio - Que pianos tem, como 
deputado, para os prôximos quatro anos? 
Rosario Marchese - É muito dificil 
dizer porque se nào tivermos o partido 
reconhecido corn estatuto oficial, as coisas 
complicam-se. Por isso, se nào 
pudermos debater as questôes que sur- 
girem no parlamento, se nào pudermos 
questionar as propostas de lei, vamos ter 
um grande desafio à nossa frente. Isso 
significa que teremos que trabalhar ardua- 
mente nas nossas âreas e tentar estabelecer 
laços de ligaçào corn pessoas de maneiras 
diferentes, dado que nào teremos a possi- 
bilidade de fazer as coisas da maneira que 
gostariamos. A nossa voz foi silenciada e 
acho que as pessoas vào sentir falta da 
nossa voz no parlamento. Nào teremos 
dinheiro para pesquisas, para desenvolver 
projectos, mas a escolha foi das pessoas e 
elas optaram por dar maioria absoluta ao 
partido liberal, algo que temos que 
respeitar. Porém, tenho esperança que 
vamos conseguir desempenhar o nosso 
papel e estarmos prontos para as prôximas 

eleiçôes. 
Milénio - Como analisa um 
governo, neste caso liberal, de 
maioria absoluta? 
Rosario Marchese - Os go- 
vernos de maioria nào reflectem 
as opiniôes do povo. Creio que 
uma oposiçâo forte faz falta a 
todo o tipo de governo. Neste 
momento, nào sera possivel ver 
essa oposiçâo, uma vez que serâ 
apenas uma porçâo do todo go- 
vernamental, um sistema que 
existe na Europa. 
Milénio - Obrigado e parabéns 
por mais uma vitôria. 
Rosario Marchese - Eu é que 
agradeço a atençào e a todos os que 
acreditaram em mim e me deram 
apoio. 

Pelo menos até às prôximas 
eleiçôes vamos continuar corn 
Rosario Marchese na zona 
Trinity/Spadina. Tal como no 
futebol, parabéns aos vencedores, 
honra para os vencidos. 

JMC/Luis Femandes/Ana Fernandes 
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CARFVIIEIRO 
21/03 À 20/04 > 

É uma boa altura para dialogar mais com os seus colegas de 
trabalho, para définir objectivos e conseguir resultados concretos. 
Procure apenas nào criticar demasiado. Em casos extremos podera 
ver-se a braços com problemas de trabalho ou de' saüde, que 
poderào também afectar irmàos ou vizinhos amigos. 

TOLRO 
21/04 X 20/05 

É uma boa altura para cuidar do seu corpo e da sua saüde. Inicie uma 
dieta ou uma nova terapia e poderâ obter resultados surpreendentes. 
Por outro lado, estarâ a associar corn mais facilidade as relaçôes 
humanas e os métodos de trabalho e eficiência profissional. Sera assim 
mais fàcil resolver problemas que surjam corn colegas. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Poderâ ser uma altura em que terâ de tomar grandes decisôes. Ela sera 
propicia para analisar novas ideias, fazer projectos para o futuro e 
anotâ-los, ou mesmo para concretizar um projecto que tem vindo a 
amadurecer nos ùltimos tempos. Procure, contudo, trabalhar dentro 
da lei e nào usar de demasiada rigidez. 

CARANGLJCJO 
21/06 A 20/07 / 

LcÂo , 
22/07 A 22/Oft" 

VlROCf^' 
23/08 A 22/09 

Novos contactos irào ser possiveis nesta altura. Estabelecer conversas 
mais intéressantes, fazer pequenas viagens, iniciar novos relacionamen- 
tos ou reestruturar os antigos sào temas que estào também particular- 
mente privilegiados. Uma conversa, poderâ subitamente adquirir uma 
maior importância neste momento, uma vez que hâ da sua parte uma 
maior abertura em termos de comunicaçào de ideias. 

Semana em que terâ um grande desejo de se rodear de beleza em 
todos os aspectos do seu quotidiano, tudo o que envolve o seu dia-a-dia 
tem de transpirar harmonia. Os assuntos que tenham a ver corn deslo- 
caçôes, pequenas viagens, contactos corn os outros ou corn energia 
mental serào resolvidos corn maior desenvoltura. 

A sua intuiçào e argùcia para os negôcios estarâ mais 
sublinhada e sentira uma grande capacidade para, através do 
seu charme, levar os outros a apoiarem os seus projectos. A sua 
vontade de agradar e de ser o centro das reuniôes serâ grande, 
mas tenha atençâo a atitudes intransigentes da sua parte. 

BAIANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

O transita de Mercürio pela Casa XII “abre-lhe as antenas” para os 
assuntos do espirito. Como tal, é a aima que vai pedir mais a sua 
atençâo e nào o corpo. Procure reflectir sobre as suas atitudes e senti- 
mentos em relaçào ao. mundo à sua volta. Leia mais, oiça mùsica, 
dedique-se à dança ou escreva poesia! 

O transita de Vénus pela Casa XII vai-lhe proporcionar uma maior 
sintonia corn o mundo à sua volta. E tempo de usufruir do poder dos 
sentidos: sentir o cheiro de um perfume, saborear um prato condi- 
mentado, contemplar o que o mundo tem de belo. As relaçôes corn 
pessoas de Caranguejo e Escorpiâo sào favorecidas. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Nos seus relacionamentos profissionais, agora, terâ tendência a 
defender as suas ideias de uma forma demasiado presunçosa e de 
quem se julga detentor da verdade absoluta. Esta atitude poderâ 
trazer-lhe alguns dissabores, pois provocarâ uma reacçào discordante 
dos colegas de trabalho. Saiba nào insistir. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

J- 
É possivel que tenha que resolver algum problema legal ou, simples- 
mente, que tenha um interesse por algum aspecto da Lei ou até que 
tenha maior contacta corn pessoas que trabalham corn a Lei. E um 
periodo propicio ao estudo ou à documentaçào sobre algum tema, o 
que lhe poderâ ser ütil num futuro proximo. 

AQLIâRIO 

20/02 A'âlb/03 

Poderâ encontrar alguém que lhe proporcionarâ novas descobertas e 
que lhe tocarâ no seu intimo, trazendo-lhe paz e tranquilidade. E 
também uma boa altura para visitar uma exposiçào ou um museu de 
arte, assistir a um espectâculo ou para conhecer locais que hâ muito 
desejava visitar. 

T7F 
Verâ aumentada a sua altura de se aplicar em actividades e tarefas que 
quebrem a rotina do dia-a-dia. E possivel que sinta uma grande von- 
tade de gastar dinheiro, comprando coisas para si mesmo e para ofer- 
ecer às pessoas de quem gosta. Cuidado para nào dispender mais do 
que aquilo que pode ou que deve, fora isso, é sempre bom dar um 
pouco de si aos outros. 
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SiNOPSE: 

A vida da recém-divorciada Frances Mayes, uma escritora de Sâo 
Francisco esta prestes a sofrer uma inesperada, mas necessâria, revi- 
ravolta. 
Na tentativa de tirar Frances da letargia em que caiu, a sua amiga 
Patti oferece-lhe uma viagem de dez dias a Tuscania, no coraçâo de 
Itâlia. 
E é ai mesmo, sob o sol tuscanês, que o mais improvâvel acontece: 
num impuiso, Frances compra uma "villa" antiga corn o nome de 
"Bramasole" e dedica-se a uma vida nova. 
Ao entregar-se ao novo local e à restauraçào da casa nova, Frances 
percebe que tem vindo a criar fortes laços corn as pessoas que estâo à 
sua volta e que lentamente recuperou o prazer de sorrir, da amizade 
e do romance. 

FILME DA SéMANA : 

UNDER THE TUSCAN SUN 

ACTORES : Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova, 

Vincent Riotta 

Género: Romance Duraçâo: 113 minutes Director Audrey Wells 

Mafalda Veiga 
prepara-se para 
lapçar DVD 
A cantora e compositora Mafalda Veiga 
prepara-se para lançar um DVD cujas 
imagens foram registas no dia 5 de 
Outubro de 2003, na actuaçâo da canto- 
ra no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. 
Este espectâculo teve como base o novo 
disco da cantora intitulado Na Alma e 
Na Pele, editado em Março. 
O DVD nâo tem ainda uma data de 
lançamento agendada nem um 
alinhamento conhecido. 

Cyndl lauper grava 
PIbum de cldssices 
do jazz, blues e soul 

Quase esquecida a imagem de estrela pop 
da década de 80, Cyndi Lauper régressa 
em 2003 reinventada. A cantora que se 
popularizou com temas como Girls Just 
Want To Have Fun ou Time After Time 
interpréta agora um disco que reüne clâs- 
sicos do vocal jazz, blues e soul. O disco, 
que conta com a participaçâo de Tony 
Bennett e Steve Wonder, tem ediçâo pre- 
vista para Novembro. 

Cyndi Lauper escolheu para o 
alinhamento deste disco cançôes como 
Unchained Melody dos Righteous 
Brothers, Walk On By de Burt 
Bacharach/Hal David, My Baby Just 
Cares For Me, popularizado por Nina 
Simone. 
Stevie Wonder participa em na cançâo 
Til You Come Back To Me e Tony 
Bennett em Makin ' Whoopee. 
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de uvas, Sàbado, dia 
11, na Addison on 
Bay, por ocasiao do 
serviço de exteri- 
ores da CIRV-fm. 
Com o Zé da Costa, 
ficam seinpre a 
ganhar! 
A jovem Sara, e sua 
simpatica inae, tal 
como Manuel 
Sousa, partiram da CIRV fm com a Associaçào Cultural Capelense do 
certeza de que cumpriram a missao. E, Ontario" foi um sucesso. 
na realidade, tal como tivémos conheci- Parabéns. 
mento, o "VII Aniversario da JMC 

A jovem Sara Gago da Câmara, uma voz 
bonita, suave e segura, esteve entre nos 
tendo actuado no Lusitânia de Toronto 
e, na grande festa dos Capelenses, o 
"VII Aniversario da Associaçào 
Cultural Capelense do Ontario", que 
teve lugar no salào de festas da Igreja de 
Cristo Rei, em Mississauga. Na festa 
capelense, a jovem Sara participou nas 
variedades bem acompanhada por 
Maria dos Anjos e Daniel Carvalho. 
O responsâvel capelense, Manuel Sousa, 
trouxe a Sara até aos estùdios da CIRV- 
fm, tendo sido entrevistada por Maria 
Fernanda e apresentou o seu CD, "A 

Minha Cidade" 
onde, entre outras 
bonitas cantigas, 
registou o primeiro 
"Hino às Capelas". 
Falou de si e dos 
seus sonhos. É 
uma jovem que 
sabe onde pousa os 
pés e para onde 
vai. Seus pais, liga- 
dos ao meio artisti- 
co e informative, 
nào se opôem as 
suas pretensôes, 
bem pelo con- 
trario. Por coin- 

cidência, na altura da entrevista à Sara 
Gago da Câmara, surgiu no estüdio o 
nosso conhecido e amigo José da Costa, 
da Addison on Bay, para fazer o sorteio 
de viagens a Portugal entre os seus com- 
pradores de automoveis. A "sorte" foi 
extraida pela simpatica Sara, que nào se 
importou em dar uma "màozinha" ao 
sorteio. 
Os felizardos com viagens a Portugal - 
Madeira, Açores ou Continente- sào: 
Richard Botelho, de Brampton, viagens 
para dois e, Maria Oliveira, também de 
Brampton, com outras duas viagens. 
José da Costa farâ o sorteio de 15 caixas 

Sara Gago da Câmara 
entre Capelenses 

FKSTIVAL 

Panasonic RX-D13 
*160.“** 

PORTUGUÊS 
IGO S4 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo à fecâfe ffOCD© ©@i]QJ]0[nlfê©© D©®®D 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel; 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alyes Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.“"* 

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

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $ ft 

Cassette/Recorder Player ” ' 

00* 

Panasonic RX-rS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

‘125. 

General Electric 

‘55."" 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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Galeria dos Pioneiros recebe visitas e 
ofertas de iuxo 

Dr. Amtàmio Rthtl» ia Costa «a «niroja éa medmlk» du Ci 
RUtiru Cratude à GaUria dot Piutmros, puramtt Mmurt é 
Gomveia, Fdtima PinkHro e Dr.J»§^ Carias Tetxeira. 

A Galeria dos Pioneiros Portugueses em 
Toronto tem sido visitada nâo sô por gente 
importante como tem recebido peças e 
livras de real valia. 
O Dr José Carlos Teixeira, um entusiasta 
de primeira da Galeria dos Pioneiros, 
levou um grupo de 30 visitantes da 
Alemanha, professores e politicos, que 
muito honrou a Galeria e que demonstrou 
-pelos elogios proferidos- a importância 
deste pequeno museu comunitârio. 

Açoriana; o escritor e pesquisador José 
Gomes Vieira, que legou o seu livro (por 
intermédio do Dr. José Carlos Teixeira), 
"O Homem e o Mar - Artistas Portugueses 
do Marfim" e que, curiosamente, encon- 
trou na Galeria uma bêla peça de marfim 
pintada pela nossa Lucilia Duarte que ele 
desconhecia e que de imediato anotou nos 
sens apontamentos. 
A Dra. Rosa Simas também nâo faltou 
corn a sua presença. Ofertou os 4 volumes 

Estiveram também na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses varies elementos 
que fizeram parte do Ciclo de Cultura 

do seu imoportante trabalho " A Mulher 
nos Açores e nas Comunidades", um livro 
escrito em português e inglês para que as 

~~Motmnta de:cbHjfrütëmhaçm entre convidadosj^<^^ÿài^^^^ç^Q.aleria dos Pioneiros. 

lônio Pedro Costa assinando o Uvro de honra da Galeria dos PioiniRkos sob o olhar de 

'^Rtpidesi Mario Süva e Ana Fernandes. ^ '4- 

dos Pioneiros aosfundadores 

futuras geraçôes possam entender melhor 
a saga das mulheres imigrantes nos 
primôrdios da emigraçâo. O Présidente da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande, 
Dr. Antonio Pedro Rebelo Costa, acom- 
panhado de Fâtima Pinheiro -Présidente 
da Associaçào Amigos de Rabo de Peixe-, 
como active membre do movimento para 
a edificaçào do Museu do Emigrante na 
Ribeira Grande, apreciou tudo quanto 
estava em exposiçào, deu as suas opiniôes 
abalisadas sobre a Galeria dos Pioneiros e, 
desafiado pelo Dr. José Carlos Teixeira, 
prometeu contar corn a presença dos fun- 

dadores da Galeria dos Pioneiros na aber- 
tura do Museu na Ribeira Grande, nos 
Açores. Eicon também em estudo a possi- 
vel futura geminaçào da Galeria dos 
Pioneiros e do Museu dos Emigrantes. 
A Galeria dos Pioneiros Portugueses em 
Toronto cresce e enriquece-se constante- 
mente. 
Sinal de que a sua utilidade é considera- 
da por quem mais pugna pelas raizes 
culturais e histôricas do Povo a que 
pertence. 

JMC 

>bJ^os'< Manuel dà Costa ei^^cando aos professores epofitiemidaj 
da Galeria dos,Rioneiros.^ 

Eumtidi dakexy 
A padaria portuguesa de Mississauaga 

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

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

leief: 905 712-8882 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 
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GréiUca à distancia 
Assumir a defesa de Portugal 
Uma revisâo constitucional é 
U ma coisa muito séria. 
É que quaisquer leis ou outros 
documentos législatives estâo 
subordinados ao que esta 
inscrite em cada uma das nor- 
mas da Constituiçâo da 
Repùblica. 
Se Portugal vê que nào é possivel 
recuperar o Pais e, assim, dar aos 
Portug^eses as melhores 
soluçôes de bem-estar ao nosso 
alcance, porque toda e qualquer 
reforma imprescindivel esbarra 
em artigos da Constituiçâo, é 
dever imperative fazer as 
alteraçôes constitucionais 
necessârias. 
Nâo sâo os Portugueses a ver o future 
hiopotecado à sacralizaçâo do que hâ 
muitos anos, em consequêneia de um 
golpe militar corporative - quem susten- 
tou a ditadura, senâo as Forças 
Armadas, quem a derrubou quando a 
situaçâo se lhes complicou pfofissional- 
mente?...- em consequêneia de um golpe 
corporative marxizou analfabetamente 
O pais. 
Nào se faz de uma Constituiçâo, uma 
religiào, sacrificando-lhe os Portugueses. 
É ao contrario. As Constituiçôes exis- 

tem, sâo elaboradas ou sâo alteradas, 
conforme os interesses nacionais. 
Utilizar a Constituiçâo como instrumen- 
to de uma estratégia partidâria, ou para 
impedir um Governo de tomar as medi- 
das que se impôem, nâo passa de uma 
miserâvel e irresponsâvel agressâo ao 
Bern Comum nacional. 
Mais a mais quando, no caso português, 
a soberania democrâtica do Povo estâ 
impedida pela propria Constituiçâo de 
ser exercida no tocante à Lei 
Fundamental que condiciona a vida de 
todos. Ficando nas mâos da dezena de 
dirigentes partidârios, contra dez 
milhôes de Portugueses, que delà se 
queiram servir para meros efeitos do 
jogo politico baixo. 
Em muitos paises demqcrâticos e ainda 
que por razoâvel maioria qualificada, o 
Direito ao referendo constitucional é um 
indiscutivel principio da Democracia. Jâ 
Sâ Carneiro o defendia. 
E O problema atinge o carâcter de 
ridiculo trâgico, quando o argumento 
para recusar uma revisâo constitucional 
necessâria ao futuro de uma Naçâo, é o 
de «nào fazer a vontade» a este ou aque- 
le dirigente politico, ou o de tramar 
quem tem a responsabilidade de 
governar. Como se estas coisas fossem 

mais importantes do que o futuro de um 
Portugal inteiro! 
Atinge a subversâo do prôprio regime 
democrâtico, quando uma revisâo 
constituicional é recusada para defender 
interesses corporativos, 
ilegitimamente consagrados, 
contra aquilo que é o inte- 
resse nacional numa 
Democracia civilizada. 
E isto O que ocorre em 
Portugal. 
E disto que é preciso saber 
sair, sem beliscar o regime 
democrâtico e, sobretudo, 
aprofundando-o. 
Esta nâo é a altura do «politi- 
camente correcto». Até 
porque o até agora tido por 
«politicamente correcto», nào 
passa de uma tentativa de imposiçâo 
bufa de um certo «pensamento ùnico» 
que bebe nos saudosistas do marxismo e 
nos interesses corporativos ilegitimos e 
anti-democrâticos. 
Que impede a tolerância democrâtica do 
pluralismo de opiniâo. 
Nào é altura para o «politicamente 
correcto». Para os medos, hesitaçôes, 
«respeitos humanos» que reduziram 
Portugal à triste situaçâo em que nos 

encontramos, e que nos afundarâ muito 
mais na futura Europa corn a dinâmica a 
vinte e cinco. 
«O regime nâo se discute», é a visào 
totalitâria de Salazar e de todas as 

ditaduras. 
Em Democracia, reflecte-se 
construtivamente sobre 
todas as questôes que têm a 
ver com a vida colectiva, à 
excepçâo dos inques- 
tionâveis Direito à Vida e 
Direitos, Liberdades e 
Garantias da Pessoa 
Humana. 
Portugal chegou ao momen- 
to de ter o Direito de decidir 
o futuro, por muito que 
custe aos reaccionârios con- 
servadores do regime. 

Chegou O momento de «separar as 
âguas». Até para se saber quem quer 
ficar subjugado a um passado que arras- 
tou Portugal para as dificuldades pré- 
sentes. E se saber quem e como, quer 
MUDAR Portugal. 
Enquanto é tempo em Democracia. 
Enquanto provâveis terriveis convulsôes 
politico-sociais, nào fizerem o poder cair 
na rua. 
É tempo de coragem. Quem a assume? 

imoaLUŸS 
Pedido e preenchlmento 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, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem o piano 
de Verâo para Portugal. 
Informe-se e reserve o seu 

lugar o mais rapidamente pos- 
sivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

Governo escoihe Teresa 
Patricio Gouveia para 
ocupar Ippar nos Négociés 
Estrangeiros 

Teresa Patricia Gouveia é a esco- 
Ihida pelo Governo para substituir 
Martins da Cruz no Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros. A deputa- 
da do PSD conta no curriculo com 
participaçôes importantes nas 
âreas da Cultura e da PoUtica 
Externa. Sera a primeira mulher a 
chefîar a diplomacia portug^esa. 

Teresa Patricio Gouveia era até 
agora deputada do PSD, eleita 
pelo circule do Porto. Corn 57 
anos, pertence à Comissâo de 
Assuntos Europeus e Politica 
Externa, onde ocupa o cargo de 
vice-presidente, e preside ainda 
a Fundaçào Serralves. 
Foi secretâria de Estado da 
Cultura no Governo de Cavaco 
Silva entre 1985 e 1989. Entre 
1991 e 1993 ocupou o lugar de 
secretâria de Estado do 
Ambiente, passando entâo a 
ministra desta mesma pasta, até 
1995. Foi ainda vogal da 
Comissâo Distrital de Lisboa e 
da Comissâo Politica Nacional. 
Fora do âmbito politico, desem- 
penha funçôes como présidente 
da Fundaçào de Serralves, é 

vogal do Conselho das Ordens 
Honorificas Portuguesas e é ainda mem- 
bre do Conselho Consultive do jornal 
“Piiblico”. 
Ocupou também cargos de direcçào no 
Comité Director de Cooperaçào Cultural 
do Conselho da Europa e no Conselho 
Executivo da Fundaçào Europeia de 
Cultura. 
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Peter Fenseca, uma maratona feliz 
mmm 

O "reformado" m2tratonista luso- 
canadiano, Peter Fonseca, partiu 
da meta em desvantagem com o 
ex-ministro Cari de Faria mas, 
corn O estofo que se lhe reconhece, 
conseguiu bâter na recta final o 
poderoso adversârio. Ganhou, 
corn isso, o lugar de Deputado, no 
circulo de Mississauga East. Ainda 
a quente, entrevistàmos o Peter 
Fonseca. 
JMC - Peter Fonseca acaba de ser eleito 
deputado provincial no bairro de 
Mississauga East. Para o Peter, é mais 
uma maratona ganha? 
Peter Fonseca - Foi, sim. Esta mara- 
tona foi especial porque também me deu 
um grande prazer, mas a um nivel difer- 
ente. Tratou-se de uma équipa de centenas 
de pessoas que ajudaram a fazer deste dia 
um sucesso. Por isso, aproveito para 
agradecer a todos os que me ajudaram e 
dizer que podem contar comigo para tudo 
o que for necessârio porque estou aqui 
para trabalhar coin a comunidade. 
JMC - Peter Fonseca teve uma luta dificil, 
uma vez que concorria contra o 
ex-deputado e ministro da cidadania e 
imigraçào. Car! de Faria. 

Peter Fonseca - Foi uma situaçào 
curiosa. Como sabe, esta provincia 
estava pronta para mudar de governo, 
hâ muito assunto para resolver na edu- 
caçào, na saùde, no ambiente... enfim. 
O que aconteceu é que o mesmo bairro 
teve dois portugueses, représentantes 
dos dois partidos mais fortes da provin- 
cia - o Liberal e o Conservador, a con- 
correr pelo mesmo bairro. Foram 
muitas as pessoas que me abordaram 
coin essa observaçâo de que estava a 
concorrer contra um candidato por- 
tuguês. A minha resposta foi sempre a 
mesma: todos sabem que a zona da 
Grande Area de Toronto acabou por 
ser conquistada pelo partido Liberal, 
uma vez que o NDP apenas conquistou 
um pequenissimo numéro de bairros. Por 
isso, nào foi uma questâo de concorrer 
contra um candidato português. O que 
aconteceu é que eu era o candidato liberal 
daquela zona e, por coinicidência, tam- 
bém era português. 
JMC - Foi dificil atingir essa meta? 
Peter Fonseca - Foi a maratona mais 
longa que jà tive e nâo foi olimpica. Sem 
düvida que foi dificil, mas nada como 
uma pessoa ter prazer no que faz e, neste 
aspecto, nâo tive grandes dificuldades. Foi 
uma équipa enorme e excelente que tra- 
balhou incansavelmente para que a meta 
fosse atinginda. 
JMC - Existe alguém em particular que 
gostarias de mencionar? 
Peter Fonseca - Sim. Gostava de 
agradecer em particular à minha irmà, 
Nancy Fonseca, pelo apoio que me deu... 
JMC - Alias, falei corn ela logo pela 
manhà e ela estava felicissima. 
Peter Fonseca - Sim, ela foi impecâvel. 
No entanto, hâ tanta gente a agradecer, 
inclusive a Cirv, a FPtv e o Milénio tem 
sido grandes vozes para a nossa comu- 
nidade, sobretudo no papel de sensibilizar 
a comunidade para a importância das 
eleiçôes. 
JMC - Existem agora vârios jovens e 
alguns membros jâ coin experiência que 

se encontram na corrida âs eleiçôes 
municipais e também âs fédérais. Crê que 
estes portugueses e luso-descendentes 
terâo o caminho facilitado? 
Peter Fonseca - Eu tenho muita espe- 
rança que isso venha a acontecer. Acho 
que os luso-descendentes jâ se aperceber- 
am da potencialidade que existe para cada 
um deles de vir a conquistar um lugar 
cimeiro na politica. Quanto a mim, estou 
disposto a prestar o meu serviço e apoio 
naquilo que for necessârio. Creio que 
quanto maior for a nossa participaçâo e 
quanto maior for o numéro de portugue- 
ses na politica, maior serâ o impacto das 
reformas para a nossa comunidade, assim 
como as outras comunidades começarâo a 
olhar para nos corn outros olhos. 
JMC - Quando vai tomar posse? 
Peter Fonseca - Acabei de falar corn o 
primeiro ministro eleito, Dalton 
McGuinty, e situaçào de transiçâo decor- 
rerâ em breve. Tudo indica que vamos 
começar a trabalhar em breve e é isso 
mesmo que quero: passar da palavra à 
acçâo. 
JMC - Como homem ligado ao desporto, 
tem algum piano para esse sector, directa 

ou indirectamente ligado â comunidade? 
Peter Fonseca - Sim. O desporto faz 
parte da minha vida e jâ falei corn o Dr. 
Dalton McGuinty sobre o assunto. 
Gostava de poder incluir mais pessoas em 
iniciativas e actividades desportivas. Por 
exemplo, desenvolver projectds que visem 
melhorar a saùde e o bem-estar dos idosos 
através de prâticas desportivas adequadas 
â sua idade e estado de saùde. 
JMC - Que mensagem deixa, em particu- 
lar, aos jovens luso-canadianos? 
Peter Fonseca - Nunca pensei chegar a 
este lugar. Por isso, é bom sonhar porque 
todos os sonhos podem, um dia, con- 
cretizar-se. Nenhuma montanha é alta ao 
ponto de ser impossivel escalâ-la. 
Obrigado por tudo. 

Peter Fonseca tem perfil para o lugar. 
Corn apenas 37 anos, tem muito caminho 
a percorrer na maratona politica deste 
pais de acolhimento, mas estamos certos 
sempre a chegar â meta no grupo da 
frente. 
Parabéns e muito sucesso, Peter! 

JMC/Ana Fernandes 

Hospitals fiscalizados 
Conselho de Ministros aprovou a criaçâo de 
uma entidade que vai regular a Saùde 
A Entidade Reguladora da Saùde, 
aprovada pelo Governo, terâ como 
funçâo regular os sectores pùblico, pri- 
vado e social. De acordo coin o mi- 
nistro da saùde. Luis Filipe Pereira, 
trata-se de um ôrgâo “independente” 
do poder politico. 
“Nâo se trata de desresponsabilizar o 
Governo, mas sim criar um ôrgâo 
independente que dê garantias âs pes- 
soas de que o novo sistema Nacional 
de Saùde funciona sem discrimi- 
naçâo”, explicou Luis Filipe pereira, 
no final do Conselho de Ministros. 
A entidade deverâ supervisionar todos 
os hospitals, incluindo os 31 jâ 
“empresarializados”, além daqueles 
que serâo construidos em regime de 
parcerias pùblico-privadas. Terâ ainda 
sob a sua “tutela” as redes de cuidados 
primârios, hospitalares e continuados. 
De acordo corn o ministro da Saùde, a 

entidade pretende garantir o acesso 
dos cidadâos aos cuidados de saùde, 
na nâo discriminaçâo por parte das 
vârias entidades e na defesa dos inté- 
ressés do utente. Corn a aprovaçâo, 
em Conselho de Ministros, a ERS 
passa a ter poderes regulamentares, 
administrativos e sancionatôrios, além 
da possibilidade de définir e ordenar 
fiscalizaçôes. 
Luis Filipe Pereira explicou ainda que 
os dirigentes da ERS apenas poderâo 
ser afastados dos cargos em caso de 
“falta muito grave”. 
“A Entidade Reguladora autônoma e 
independente é uma soluçâo adequa- 
da, pois conféré à actuaçâo reguladora 
uma estabilidade que s6 uma entidade 
independente, nâo sujeita â lôgica do 
ciclo politico eleitoral, pode propor- 
cionar”, justificou o ministro da 
Saùde. 
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Ana Patricia, menina bonita a artista 

Hâ muito que nâo viamos uma festa tào 
bonita e tâo bem montada. E com artistas 
de real valor, em todos os aspectos. Foi 
pena que o salâo de festas do Centro 
Cultural Português de Mississauga nâo 
tivesse enchido no passado Domingo. Os 
artistas que desfilaram no palco mereciam 
mais que as duas centenas de pessoas pré- 
sentés. 
A jovem e bonita Ana Patricia, que nasceu 
na Venezuela, emigrou cedo corn os pais 
para Portugal, depuis para o Canada e de 
novo para o Continente e, agora, definiti- 
vamente (?), no Canadâ (Hamilton), é uma 
menina talentosa, quase desde o berço, a 
cantar e a sentir a müsica como pducos, 
alias, tal como seu irmào, Gilberto Lontro. 
Ambos assinam a maioria das cançôes 
lançadas no CD "Livre", que tem o "dedo 
de mestre" do müsico e compositor Nelson 
Câmara, nas composiçôes, gravaçôes e 
produçâo. 
Antes da apresentaçâo do trabalho, os 
intérpretes e amigos de Ana Patricia, 
Emely Melo, Tiffany Costa, Mara Tavares 
e Steve Vieira, cantaram e deram o toque 
de magia da juventude e qualidade, para 
animar as hostes. Um prazer vê-los e ouvi- 
los. 
Seguiu-se um intervalo corn um beberete 
bem servido e que melhor dispos todos 
para a apresentaçâo da Ana Patricia. 
Tony Silva, no som e na luz -corn a ajuda 
do mano Gilberto Lontro-, deu o lamiré de 
entrada. Bonita, vestida à maneira, sem 
excessos, entrou Ana Patricia corn o tema 
"Tu e eu", uma cantiga cheia de ritmo que 
envolveu o pùblico no espectâculo. Ana 
Patricia apresentou uma coreografia cor- 
poral movimentada, mas sem passar os 
limites. Consigo, actuaram duplas de 
bailarinos, cheios de talento para o mister. 
Apôs très cantigas, surgiu um video corn a 
biografia de Ana Patricia. O espaço serviu 
também para que a Patricia mudasse de 
roupa. Voltou, encantou de novo, corn 
movimentos bonitos e sempre sem 
exageros. No tema "Out of Reach", Ana 
teve a participaçâo do estupendo müsico, 
Karel Ruziska. Todos os artistas que con- 
tribuiram para abrilhantar o espectâculo 
de Ana Patricia, souberam dar a beleza 
que ela pretendia. Quer os casais de bailar- 
inos, quer o quarteto de jovens que se 
exibiram em ritmos corporais diabôlicos, e 

o guitarrista, todos foram importantes e 
todos com escola. Nenhum deles era um 
simples curioso, como muitas vezes acon- 
tece... 
Novo espaço para um video com opinioes 
de varias pessoas sobre a Ana Patricia e o 
seu trabalho. Nova roupagem e, para sur- 
presa de muita gente, a Patricia de vestido 
negro, simples, cantou dois temas intéres- 
santes e finalizou com um fado, um fado à 
sua maneira, que arrebatou a assitência. 
Emocionada com tanto carinho, "regada" 
com as lagrimas dos pais, Patricia agrade- 
ceu a todos e entregou uma plaça comem- 
orativa aos que contribuiram para o seu 
sucesso. Um ramo de flores à mâe. Foi 
comovente ver os pais e o irmâo de 
Patricia, abraçados e chorando. A felici- 
dade faz-se de pequenas coisas. 
Para fecho, Ana Patricia, corn todos os 
companheiros no palco, voltou a cantar o 
"Tu e eu", afinal a imageih de tudo o que 
aconteceu na festa, ela e o pùblico. 
Ana Patricia tem tudo para realizar os seus 
sonhos. É sô ter paciência. 
Para contactos: wvw.anapatricia.com, ou 
anapatriciaonline@hotmail.com, ' ou pelo 
telefone: 1 905 525/4293. 
Tudo de bom para ti, Ana Patricia. 

JMC 

Portugal no Ontario, novo 
portai na intornot 
Joâo Milheirâo, fez na terça-feira, 
dia 7, no Sereno Lounge, a apre- 
sentaçâo à imprensa e amigos, do 
seu portai em portugpiês na inter- 
net, o Portugal no Ontario. 
Podem usar o portai, www.portu- 
galnoontario.com, ou adquirirem 
o CD Portugal Ontario 
2003/2004, à Zua Data Systems- 
uma companhia luso-canadiana 
de informâtica. 
Contactem Joâo Milheirâo ou os 
seus colaboradores, pelo telefone: 
647 297 1420, ou: 
joaomilheirao@rogers.com 
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Cantora corn experiência para conjunto comunitàrio|ï 
flxxente em Inglês e Português. Tel.;416-725-53l8. 

I Pessoas para trabalhar corn erapilliadores e bricklayers. 
I Contactar Mauricio. Tel.:416-240* 1322. 

' Pessoal para trabalhar em renovaçôes. Contactar Carlos. 
( Tel.:4l6-722-8103. 

I Pessoal para companhia de jardinagem, Contactar Joe. 
I Tel.;4164303-1995. 

Empregada para loja de pronto-a-vestir, flueqte em por* 
tuguês e inglês. Te|.;416-754-,5400. 

Pessoal para restaurante, incluindo servir âs mesas e .| 
take-out, fluente em inglês e português. 
Tel,:416b51-0344. 

Bricklayers para companhia de construçâo. 
Tel.:416-762-.5947. 

Pedreiros com alguma experiência. Tel.:416-319-2305. 

KJaîiï* HilaaSs®» Sk 

La FONMI é especializado em 
penteados para noivas, damas e 
pais dos noivos. Tenha um casa- 
mento feliz corn La FONMI. 

La FONMI também é especia- 
lizado em Body Treme e 
Massagem. 

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

-Hipotecas por 5 anos. 

-Compra de casa coin financiamneto a lUOXi - nào précisa de entrada. 

-Empréstimos para renovaçôes até 25% acima do 

valor avaliado da rasa. Pagamos a avaliaçâo. 

-Financiamentos até lüü% do valor da sua casa. 

-Financiamentos sq la., 2a. e 3a. hipotecas. 

-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 jà através do 416 794-4435, me 

ou por E-mail: ventures@interactive.rogers.com 

XIX Semana Cultural Aleuteiaua 
de 17 a 25 de Outubre 

Os responsâveis da Casa do 
Conferência de Imprensa 
Programa da "XIX Semana 
terâ a sua abertura sexta- 
feira, dia 17, corn inicio às 
18h30, corn um Porto de 
Honra para sôcios e convi- 
dados e entoaçào dos 
hinos de Portugal e do 
Canada. Depois, o jantar 
"Migas de pào à alente- 
jana", corn carne de porco 
frita. Pelas 21h30, 
variedades coin o Grupo 
Coral Masculino da Casa 
do Alentejo, o Grupo de 
Ginâstica Ritmica e o ran- 
cho Folclôrico "Os 
Ceifeiros". E, vindo do 
Alentejo, o Grupo de 
Mùsica Popular "Adiafa", 

Alentejo realizaram uma 
para dar a conhecer o 
Cultural Alentejana", que 

o grupo de maior êxito na actualidade portuguesa. 
Como sempre, haverâo almoços e jantares tradicionais 
do Alentejo, durante toda a semana cultural. Também 
diariamente, as bêlas exposiçôes dos artistas Américo 
Ribeiro, Anita Fernandes, Francisco Pousal, Gilberto 
Girio, Lourdes Medeiros e Mia Azevedo. 
Alem do Adiafa, vêm do Alentejo, o contador de con- 
tos, Jorge Serafim, o fadista Antonio Zambujo e os 
müsicos Paulo Parreira e Mario Estorninho. 
Dos locais, actuarâo nos vârios dias, os Grupos Corais 
da Casa, o "Tae Kwon Do" do Master Chris Branco, 
que farâ a entrega de uma Boisa de Estudo, conjunto 
Tabu, Sara Ferreira, os Ranchos Etnogrâfico da Casa 
do Alentejo, do Académico de Viseu/Casa das Beiras e 
Etnogrâfico de Portugal, e Humberto Silva. 
Uma semana em cheio na Casa do Alentejo de 
Toronto. Vamos compensar as comadres e compadres 
da Casa do Alentejo corn a nossa presença. E o melhor 
prémio para tanto esforço e generosidade. 
Informaçôes: 416 537-7766. 

JMC 

Cabidela de Galinha à Moda de Angola 

lnCREDI£riT£S: 
* 1 galinha 

* 4 tomates 

* 7 cebola 

2 dentes de alho 

7 folha de louro 

* 3 colheres de (sopa) de vinagre 

’^pimenta branca agosto 
* ôleo q.b. 

(OnPtCÇflO: 
Mata-se a galinha e aproveita-se o sangue ao quai 
se deve misturar o vinagre para nào coagular. 

Corta-se a galinha em pedaços pequenos, lava-se 
bem e coloca-se num tacho para onde se deitam 
também o tomate e a cebola em rodelas, a folha de 
louro, 0 ôleo o alho pisado corn umpouco de sal e 
leva-se a cozer em fogo brando. 
Depois de cozida a galinha deita-se o sangue e 
leva-se novamente a cozer durante alguns minutos 
até apurar o molho. 
Nota: Esta cabidela é normalmente servida corn o tradicional 

fange (oupirâo), que éfeito corn fuba de milho ou mandioca 

dependendo da regiào, mas pode ser servida também corn arroz 

branco. 

Sobremesa : 

BolodeSGores 

InCREDItniES: 

7 caixa de queijo para barrar 

4 ovos inteiros 

7 caixa de - bolo de caixa branco 

3/4 (pouco mais de meio copo) de leite 

^ igual medida de coberta de gelado de morango 

igual medida de coberta de gelado de choco- 
late ou cacau Nesquik liquido 

1/4 copo de açûcarfino para polvilhar no fim. 

(OnEECÇflO: 
Aqueça o form, entretanto; Bata o queijo corn 

os ovos atéficar cremoso, junte a FARINHA 
do bolo de caixa, alternando corn o leite e bata 

bem por 2 min, esta mistura fica um pouco 
grossa. Reparta para 2 tigelas , 2 copos da 

mistura do bolo, (2 copos para cada tigela) 
numa dette a coberta de morango e na outra a 

de cacau e misture cada uma. 
Unte e polvilhe de farinha, uma forma grande 

de bolo, corn muito cuidado dette a mistura na 
seguinte ordem; 

7" a mistura de morango 

2“ a mistura que ficou branca 

3“ a mistura de cacau. 

Leve ao form por voila de 55 a 65 min. 

Depois de sair vire o bolo (lado de baixo para 
cima) e polvilhe corn o açûcar fino. 
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Ploneiros na Casa de Sâo Hampton permanece ifder 
Cristévâo do NDP 
Os pioneiros Jordào de Freitas, 
Rui Ribeiro e Manuel Arruda, 
juntaram-se na Casa de Sâo 
Cristôvào, para tirar fotografias 
para o Boletim Noticioso da Casa 
dos Idosos, a abrir em 
Noveinbro, em Mississauga. 
Aos pioneiros juntaram-se Marta 
Carvalho e as filhas, para 
tomarem parte da fotografia, que 
ilustrarâ as très geraçôes de por- 
tugiieses e luso-canadianos. 
Os nossos parabéns a quem tem 
trabalhado arduamente para o 
andar dos Casa dos Idosos, em 
Mississauga. 

Bernardete Gouveia 

1728 EGIJN TON AVENUE WEST - TORONTO • TEL: 416-256-7833 

Aberto 7 dias por semana, das 8h()0 da manhâ às 2h()() da manhà 

Corn antena parabôlica para captar 

Bom ambiente de ^o^os os Jogos de futebol de Portugal. 
convivência. Todos Jogos internacionais via satélite 
Venha ver 
a diferença. 

incluindo os da América Latina. 

SPORTS BAR 

Faça a sua encomenda com antecedência 

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

pelo LCBO 

Especializados em Salgadinhos 

Abertos 7 dias por semana 

das 5h()() da manhâ 

às 2h()() da manhà 

©QJJllKÜTlIl TD®® ® ®Q/5\ 

Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 

o lider dos neo-demo- 
cratas do Ontario ira 

*1^ y permanecer à frente do 

<s partido, nâo obstante 
„ ter perdido estatuto ofi- 

cial como partido, na 
passada quinta-feira, ao ter eleito 
somente 7 deputados ao parlamen- 
to provincial. "Eu reconheço 
tratar-se de um trabalho corn altos 
e baixos", disse H^unpton depois 
de se ter reunido, no inicio desta 
semana, com membros do seu 
partido. 
Düvidas sobre a sua eficiência como lider 
do partido surgiram imediatamente apôs 
o NDP ter perdido dois lugares no parla- 
mento, depois das eleiçôes da passada 
quinta-feira, deixando-o abaixo da marca 

oficial de partido corn estatuto oficial, 
impedindo-o, assim, de questionar o parla- 
mento diariamente e de receber fundos 
para a maioria dos projectos do partido. 
No entanto, Hampton disse que embora o 
partido tenha perdido dois lugares, o voto 
popular aumentou em 1,5 por cento. 
O priineiro ininistro eleito Dalton 
McGuinty disse que o NDP esta sem sorte 
no tocante a alcançar estatuto oficial de 
partido, dizendo que "hâ regras que têm 
que ser cumpridas". 
Em lyyy, o NDP Sô conseguir estatuto 
oficial de partido depois do entâo 
primeiro ininistro Mike Harris ter 
reduzido o numéro de lugares de 12 para 
oito, para que o partido pudesse manter 
o direito de participar no dia-a-dia do 
parlamento. 

Terroristas poderâo ter 
assassinado Canadianos 
em Kabul, ministre da 
defesa russe 
o ininistro da defesa, Sergei Ivanov, 
acredita que a explosào que matou dois 
soldados canadianos no Afeganistào, a 
semana passada, poderâ ter sido um 
ataque terrorista. Ivanov fez o comen- 
târio ao sair de uma reuniào que teve corn 
o seu homôlogo canadiano, John 
McCallum, em Otava, para discutir a 
situaçâo no Afeganistào. 
O entâo inilitar soviético perdeu milhares 
de tropas durante a gnerra da guerrilha 
que durou uma década, depois de 
Moscovo ter invadido o Afeganistào em 

iy?y. Ao que ptvirtual.com apurou, 
Ivanov diz nâo ter nenhuma düvida que 
os soldados canadianos que morrerain a 
semana passada foram vitimas de uma 
ataque planeado. "Acredito que o que 
aconteceu foi um acto terrorista". Ivanov 
disse que a Russia irâ ajudar o Canadâ 
coin as operaçôes no Afeganistào. 
No entanto, nâo obstante a confiança 
russa, McCallum disse que ainda nâo tem 
a certeza se a morte dos dois soldados 
canadianos foi causada por um acto 
terrorista. 

Tribunal Supremo réserva 
julgamento sobre uniôes 
bomossexuais 
o Supremo Tribunal do Canadâ 
nâo proferiu nenhuma decîsâo 
sobre um apelo feito em relaçâo às 
uniôes entre bomossexuais. O caso 
foi apresentado no Tribunal por 
grupos familiares e religiosos con- 
servadores, questionando a 
decisâo do Tribunal de Apelo do 
Ontario em ter julgado a definiçâo 
tradicional de casamento de 

Rectificaçâo / DJ Martins Sound 
Mix 
Na anterior ediçào de O Milénio comete- 
mos o lapso de escrever erradamente o 
nome do E)J que fez o soin do espectâciilo 
de Tony Câmara, no Ambiance Hall. 
Escrevemos DJ-Martins quando, na ver- 
dade, actuou o DJ-Martins Sound Mix. de 
Joe Elio e Mariajosé Martins. A ainbos os 
PJ's apresentamos desculpas. 

inconstitucional. 
O governo federal esta em vias de 
préparai' um esboço da legislaçâo per- 
mitindo a cerimônia civil de casamentos 
bomossexuais para que seja examinado 
pelo Tribunal Supremo. 
Depois das revisôes do tribunal sobre o 
assunto, tudo indica que Otava aprovarâ a 
legislaçâo que reconhecerâ os casamentos 
bomossexuais. 

Amor de Artista'2003 
A organizaçâo Venus Creations realiza no 
proximo dia 16, quinta-feira, às IdhOO, 
uma Conferência de Imprensa, para apre- 
sentaçào do Programa da iniciativa 
"Amor de Artista'2003", no Restaurante 
Sereno Lounge. 
Joe Furtado agradece a presença dos 
orgàos de informaçào e amigos. 
Info: 416 ,538-6788. 
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Sub-21- Româo quer talento, 
sabedoria, inteligência, suor a 
disciplina 

O seleccionador português de futc- 
bol de sub-21, José Româo, quer 
“talento, sabedoria, inteligência, 
suor e disciplina” dos seus 
jogadores para o jogo decisivo com 
a Eslovâquia, a disputar sexta- 
feira, em Gala. 
José Româo, que falava durante a concen- 
traçâo da équipa lusa, pretende jogar “no 
limite”, pois sô a vitôria intéressa para 
garantir a presença nos “play-off’ do 
Campeonato da Europa de 2004. 
O seleccionador reconhece que o apura- 
mento nào começou bem, jà que depois 
vencer a Macedonia (1-0), Portugal foi sur- 
preendido pela Turquia (4-2), mas a 
selecçào soube responder quando 
necessârio como o fez corn a Inglaterra. 
A selecçào lusa ganhou vantagem corn a 
Inglaterra ao triunfar nos dois encontros 
realizados (4-2 em casa e 2-1 fora) e ao ter 
somado por vitôrias os jogos realizados 
corn a Macedonia (1-0 em casa e 4-1 fora) 
e na Eslovâquia (2-0). 
Turquia, Inglaterra e Portugal sâo, de 
acordo corn José Româo, as selecçôes que 
se “olham nos olhos” neste grupo, pelo 
que o apuramento para os “play-off’, que 
era o objectivo traçado â partida, nunca foi 
uma tarefa fâcil. 
Depois de atingido o “play-off’ - ao alcance 
de uma vitôria frente â selecçào eslovaca - 
o objectivo seguinte é a presença no 
Campeonato da Europa e a luta pelos très 
lugares corn acesso aos Jogos Olimpicos 
de Atenas-2004. 

“Esta selecçào merece passar esta fase, 
pois soube sempre responder nos momen- 
tos em que foi necessârio, corn maturidade 
e responsabilidade”, referiu José Româo, 
realçando a importância dos 90 minutos 
que faltam disputar. 
O seleccionador reconhece que a 
Eslovâquia estâ diferente e para melhor da 
que Portugal defrontou em Abril, pelo que 
sô a jogar nos limites é que Portugal con- 
seguirâ conquistar os pontos necessârios 
para atingir os “play-offs”. 
José Româo nâo vai poder contar corn 
Tiago e Bruno Alves para o encontro corn 
a Eslovâquia, devido a castigo, nem corn 
Ronaldo e Hugo Viana, chamados por 
Luiz Felipe Scolari aos trabalhos da 
selecçào principal. 
Segundo Româo, Ronaldo e Hugo Viana 
nâo sâo baixas na selecçào de “Sub-21”, jâ 
que transitaram para um outro espaço 
(selecçào principal), mas continuam a 
servir o futebol português corn o valor que 
lhe é reconhecido. 
O seleccionador, depois de uma primeira 
abordagem, concluiu que todos os 
jogadores convocados estâo sem proble- 
mas, do ponto de vista fisico, e revelaram- 
se tranquilos e concentrados para o objec- 
tivo de vencer a Eslovâquia. 
Portugal defronta a Eslovâquia na sexta- 
feira, no Estâdio Jorge Sampaio, em 
Pedroso, Vila Nova de Gaia, em jogo da 
ultima jornada do Grupo 7 de qualificaçâo 
para os “play-offs” do Campeonato da 
Europa de 2004. 

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 noBsos tangos. Os £rangos 
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 Guizado, 
Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 
muito maisî 

ENCXMWENDAS PELO TELEÏONEî 

905 272-4459 

Aceito a 
sua casa 

em troca... 
Se comprar ; 

a sua 
prôxima 

casa comîgo! ^ 

Ml 

Fernando Vilhena 
BROKER 

Um nome de confîança 

416-536-5600 
Comissôes desde $990 

cflsfl Dfl scnono 
_ Dufferin/Dupont - Casa de 2 andares com 
^ 6 divisôes, cozinha grande e moderna. 

$10,000 de entrada, $978/mês. 

Dupla portuguesa no 
Mundial de Voleibol 
de Praia 
loâo Brenha e Miguel Maia vâo participar no 
proximo Campeonato do Mundo de voleibol de 
Praia, a decorrer de 15 a 19 de Outubro, no Brasil. 

IA dupla portuguesa jâ estâ no Rio 
ijaneiro, onde irâ procurar somar o 

maior numéro de pontos possivel, 
sabendo de antemâo que a tarefa nâo 
se afigura fâcil. 
O objectivo, na competiçâo que encer- 
ra o calendârio de 2003, do Circuito 
Mundial, passa por tentar igualar o 
nono lugar alcançado na ultima etapa, 

I em Los Angeles. 
i Para o treinador dos dois jogadores, 
I Francisco Fidalgo, a “équipa tem valor 
i para se aproximar do quinto lugar que 
lé o passo seguinte”. Os Jogos 
i Olimpicos de Atenas estâo também na 
mira da dupla lusa que estaria qualifi- 
cada se o apuramento terminasse 
agora. 
Estâo 22 vagas em aberto para os Jogos 
Olimpicos, corn Maia e Brenha a ocu- 

I parem actualmente o 18° posto do 
j “ranking”. 

Cinco primeiros do “ranking” do 
Circuito Mundial (2003): 

1° Ricardo Santos-Emanuel Rego 
(Bra): 2952 pontos 

2° Mârcio Araüjo-Benjami Insfran 
(Bra): 2596 

3° Martin Laciga-Paul Laciga (Sui): 
2210 

4° Markus Dieckmann-Jonas 
Reckermann (Ale): 2136 

5° Clemens Doppler-Nikolas Berger 
(Aus): 1998 

18° Miguel Maia-Joâo Brenha (Por): 
982 
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Friendship Soccer league em 
testa 
A organizaçâo desportiva amadora 
"Friendship Soccer League" realiza o seu 
jantar anual para entrega de Troféus às 
équipas de futebol da época'2003, no 
proximo Domingo, dia 9 de Novembro, 
no Ambiance Banquet Hall. 

Os interessados que queiram participar 
no Almoço de Gala da F.S.L., devem con- 
tactar pelos telefones: 416 318-1240, ou 
416 608-7935. 
Agradecemos ao Présidente Fernando 
Ferreira o convite enviado. 

Os ârbitros Paulo Baptista e Paulo Costa 
vâo ser alvo de processos disciplinares, 
motivados por denùncias do Vitôria de 
Guimarâes, decidiu a Comissào 
Disciphnar da Liga de clubes. 
Os “juizes” de Portalegre e do Porto vâo 
continuar em funçôes até que sejam iliba- 
dos ou punidos corn uma das quatro for- 
mas possiveis: advertência, repreensào 
registada, suspensâo ou exclusâo das com- 
petiçôes profissionais. 
O clube minhoto apresentou as respectivas 
queixas na sequência do desempenho de 
Paulo Baptista no Boavista-Vitôria 
Guimarâes (1-0) da terceira jornada da 
Superliga, e da actuaçâo de Paulo Costa 
no Vitôria Guimarâes-Académica (1-2), da 
quarta ronda. 
A Comissào Disciplinar da Liga multou 
ainda a Académica em cinco mil euros 
pelo facto de nâo ter cumprido na 

primeira jornada, frente ao Sporting, o 
artigo 69, na alinea B do Regulamento de 
Competiçôes, que obriga à definiçâo em 
todos os jogos de um minimo de très sec- 
tores corn preços diferenciados, tendo 
estes como limite mâximo de 1/3, 2/3 e 3/3 
do valor mâximo competiçâo, que sâo 60 
euros. 

Takuma Sato substitui Jacques 
Villeneuue na BAR-Honda em 2004 
o piloto canadiano Jacques Villeneuve Sato, 26 anos, actualmente püoto de 
vai disputar domingo, no Japâo, o seu testes da escuderia, assumirâ logo no 
ultimo Grande Prémio ao serviço da inicio da temporada 2004 o posto do 
escuderia de Fôrmula 1 BAR-Honda, canadiano num dos monolugares da 
que no final dâ temporada vai substituir BAR- Honda, enquanto o outro contin- 
0 ex-campeâo Mundial (1997) pelo uarâ a ser comandado pelo britânico 
nipônico Takuma Sato. Jenson Button. 
O anûncio foi feito em Tôquio, pelo Aos 32 anos, Jacques Villeneuve vai 
director da BAR-Honda, Dave chegar ao fim da temporada, no prôxi- 
Richards, que sublinhou o facto de a mo domingo, sem vinculo com qual- 
derradeira proya da temporada 2003, quer équipa para 2004, depois de um 
no circuito japonès de Suzuka, coincidir ano pouco feliz em termos de resultados 
corn a ultima de Villeneuve ao serviço desportivos, que nâo lhe permitiram ir 
da équipa. aléra da 16“ posiçâo no Mundial de pilo- 
Com a saida de Villeneuve, Takuma tos, corn sels pontos. 

luis Filipe Vieira oficiaiiza 
candidatura à presidência do 
umuc Ud LU£ 
Apesar de sô revelar as linhas de orien- 
taçâo do projecto a partir de 11 de 
Outubro, dia que marca o arranque da 
campanha eleitoral, o lider da SAD 
reforçou a ideia de que o sucesso no fute- 
bol passa pela “estabilidade financeira” 
dos cofres encarnados. 
Era uma candidatura esperada. Luis Filipe 
Vieira anunciou oficialmente que irâ 
entrar na corrida à presidência dos encar- 
nados e revelou que, caso seja ëleito, irâ 
acumular a liderança da SAD, corn o 
comando do clube e do Benfica-Estâdio. 
Em conferência de imprensa no Hotel 
Altis, em Lisboa, Luis Filipe Vieira nâo 
quis entrar em pormenores relativamente 
às linhas de orientaçâo da Esta, remetendo 
a divulgaçào do projecto para dia 11 de 
Outubro, data em que se inicia a campa- 
nha eleitoral. 
Sob o lema, “o Benfica nâo pode parar”, o 
actual lider da SAD encarnada disse, no 
entanto, que o sucesso desportivo, em par- 
ticular, no futebol, estâ dependente do 
rigor e da estabilidade econômica do 
clube. 
“Nâo sou nenhum mecenas. Sou um 
gestor profissional. Sô projectos sôlidos 
podem criar équipas ganhadoras. O meu 
programa para o Benfica passa pela esta- 
bilidade financeira e glôria desportiva”, 
afirmou. 
Na lista de Luis Filipe Vieira destacam-se 
os nomes de Fonseca Santos, que deixarâ 
o Conselho Fiscal para assumir o cargo de 

“vice” da Direcçâo, e de Tinoco Faria, que 
irâ trocar a ârea juridica pela presidência 
da Mesa da Assembleia Gérai. Walter 
Marques é candidate à liderança do 
Conselho Fiscal. 
Sobre a eventual contrataçâo de nomes 
sonantes para o plantel, o candidate à 
sucessâo de Manuel Vilarinho foi peremp- 
tôrio.”Na minha campanha nâo falarei de 
futebolistas”. 
Para além de Luis Filipe Vieira, também 
Guerra Madaleno e Jaime Antunes vâo 
concorrer à presidência do Benfica. 
As eleiçôes estào agendadas para o prôxi- 
mo dia 31 de Outubro, poucos dias depois 
da inauguraçào do novo estâdio; o 
Nacional de Montevideo, do Uruguai, irâ 
marcar presença na estreia do complexo 
desportivo, a 25 de Outubro. 

EQUIPA 

1 ANGRENSE 
2 SANTIAGO 
3 PRAIENSE 
4 MADALENA 
5 OPERÂRIO 
6 IDEAL 
7 VELENSE 
8 BOAVISTA 
!) MIRAMAR 
10 BARREIRO 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Resultados 

Madalena - Barreiro, 4-1 
Santiago - Angrense, 1-2 
Praiense - Ideal, 3-1 
Velense - Operârio, 1-1 
Miramar - Boavista, 1-1 

4“Jornada 
Barreiro - Miramar 
Angrense - Madalena 
Ideal - Santiago 
Operârio - Praiense 
Boavista - Velense 

AO serviço oa comumnaoe 905-829-8395 

Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, coateletas, 
galinha grelhada na 
braaa e no eapeto, 
saladas e muito mais. 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM * fECHADO A 2^ mm • B^FOBAIOAM-QPM 

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

EQUIPAS CD elhores IVIarcadores 

1 FC PORTO 

2 MARiTIMO 

3 BOAVISTA 

4 BEIRA-MAR 

5 SP. BRAGA 

6 SPORTING 

7 BELENENSES 

8 BENFICA 

S ALVERCA 

10 GIL VICENTE 

11 NACIONAL 

12 MOREIRENSE 

13 ACADÉMICA 

14 UNIÀO LEIRIA 

15 RIO AVE 

IB EST.AMADORA 

17 GUIMARÀES 

18 P.FERREIRA 

RESULTADOS 

Boaulsia - Belenenses, 1-1 
Maritimo - Sporting, 2-1 
Moreirense - Benilca, 1-4 
Blo Ave - Paços de Ferreira, 2-1 
Beira-Mar - Estr. da Amadora, 3-0 
Cil Vicente - tiniào leiria, 2-0 
Nacionai - Vit. de Guimarâes, 4-2 
FC Porto - Académica, 4-1 
Alverca - Sporting de Braga, 1-2 

PRôXIMA JORNADA 

Paços Ferreira - Boavista 
Sporting Braga - Bio Ave 
Estreia Amadora - Alverca 
Sporting - Beira-Mar 
Oniio Leiria - Maritime 
Benlica - Gil Vicente 
Vitéria Guimarâes - Moreirense 
Académica - Nacionai 
Belenenses - FC Ports 

ANTCHOUET (Belenenses) 

DÂRIO (Académica) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
ADRIANO (Nacionai) 

FEHÉR (Benfica) 
"BENNI" MCCARTHY (FC Porto) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
"GAÛCHO" (Maritimo) 
MANOEL (Moreirense) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
"TONITO" (Sporting) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
KINGSLEY (Beira-Mar) 
LEONARDO (Belenenses) 
"NECA" (Belenenses) 
SANÉ (Belenenses) 
SIMÀO (Benfica) 

• IJ LIGA 
* PORTUCUCSfl DE fUTEBOL PeOElSSIOtlflL 

V 

EQUIPA J P 

1 ESTORIL 

2 NAVAL 

3 FEIREIMSE 

4 SALGUEIROS 

5 V.SETÛBAL 

6 VARZIM 

7 OVARENSE 

8 D.AVES 

9 STA CLARA 

10 LEIXÔES 

11 D.CHAVES 

12 U.MADEiRA 

13 PEIUAFIEL 

14 PORTIMONEIMSE 

15 FELGUEIRAS 

16 MAIA 

17 MARCO 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

V. SETÜBAL - OVARENSE, 2-1 

SP. COVILHÂ - PORTIMONENSE, 1-2 

NAVAL 1® MAIO - FEIRENSE, 3-0 

SALGUEIROS - PENAFIEL, 3-1 

FELGUEIRAS - VARZIM, 1-0 

ESTORIL - D, CHAVES, 2-1 

D. AVES - U. MADEIRA, 3-1 

SANTA CLARA - MARCO, 1-1 

MAIA - LEIXôES, 2-1 

FEIRENSE - SANTA CLARA 

PORTIMONENSE - NAVAL 

PENAFIEL - SPORTING COVILHà 

VARZIM - SALGUEIROS 

D. CHAVES - FELGUEIRAS 

UNIàO MADEIRA - ESTORIL 

LEIXôES - DESPORTIVO AVES 

OVARENSE - MAIA 

MARCO - VITôRIA SETûBAL 

I *l CAMPEONATO NACIONAI DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1GONDOMAR 7 18 
2 DRAGÔES SAND (i l(i 
3 R RUERAS 7 lü 
4 VIZELA 7 13 
s FC PORTO B 7 12 
6 BRAGANÇA (i 10 
7 INFESTA 7 10 
8 VALDEVEZ 7 10 
y PAREDES 7 <J 
10 FAFE (i 8 
11 TROFENSE ü 8 
12 VTLANOVENSE 7 7 
13 DEÇA 7 7 
14 LIXA ü 7 
15 C.TAIPAS 7 7 
l(i FREAMUNDE 7 (i 
17 SP. BRAGA B (i (i 
18 LOUSADA 7 5 
lU ERMESINDE ti 4 

Resultados 
FC Porto B • Vilanovense. 1-0 
Gondomar - Leça. 4-ü 
Vizela - Lousada, 3-0 
Paredes - Freamunde, 1-2 
C. Taipas - Bragança, ü-ü 
Infesta - Trofense, 2-3 
Pedras Rubras - Lixa, 1-0 
Valdevez - Fafe, 1-0 
Sp. Braga B - Ermesinde, 2-0 
Folgou: Dragôes Sandinenses 

8"Jornada 
Vilanovense - Sp. Braga B 
Leça - FC Porto B 
Lousada - Gondomar 

-Freamunde ■ Vizela 
Bragança - Paredes 
Trofense - C. Taipas 
Lixa - Infesta 
Fafe - Pedras Rubras 
Ermesinde - Dragôes S 
Folga: Valdevez 

EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE 7 19 
2 TORREENSE 7 17 
3 ALCAINS 7 13 
4 FÂTIMA 7 13 
5 SP. ESPINHO 7 13 
ü CALDAS 7 12 
7 ACADÉMICA B 7 10 
8 ESMORIZ 7 10 
y PORTOMOSENSE 7 10 
10 U. LAMAS 7 10 
IIPOMBAL 7 8 
12 VILAFRANQUEN 7 8 
13 OLI.BAIRRO 7 8 
14 ÂGUEDA 7 8 
15 OLIVEIRENSE 7 7 
l(i MARINHENSE 7 7 
17 OLI.HOSPITAL 7 5 
18 ESTARREJA 7 4 
lU AC. VISEU 7 4 
20 PAMPILHOSA 7 3 

Resultados 
Oliveirense - Torreense, 0-2 
Alcains - Ol. Hospital, 5-1 
Académica B - U. Lamas, 2-0 
Vilafranquense - Agueda. 1-0 
Ac. Viseu - Sanjoanense, 1-2 
Marinhense - PampÜhosa, 1-0 
Sporting Espinho - Caldas. 2-0 
Estarreja - Fâtima, 0-1 
Esmoriz - Pombal, 1-1 
Portomosense - Ol. Bairro, 0-0 

8"Jornada 
Torreense - Portomosense 
O. Hospital - Oliveirense 
Uniào Lamas - Alcains 
Agueda - Académica B 
Sanjoanense - Vilafranquense 
PampÜhosa - Ac. Viseu 
Calaas - Marinhense 
Fâtima - Sporting Espinho 
Pombal - Estarreja 
Oliveira Bairro - Esmoriz 

EQUIPA J P 

1 OL.MOSCAVIDE 
2 BARREIRENSE 
3 OLHANENSE 
4 MARITIMO B 
5 MICAELENSE 
ü PONTASSOLENS 
7 ORIENTAL 
8 L.AÇORES 
y ODIVELAS 
10 RIB.BRAVA 
11 AMORA 
12 SPORTING B 
13 CAMACHA 
14 MAFRA 
15 V. NOVAS 
10 SINTRENSE 
17 LOULETANO 
18 PINHALNOVENS 
10 FARENSE 
20 ST.ANTÔNIO 

7 ly 
7 18 
7 17 
8 10 
7 15 
7 12 
7 il 
7 11 
7 10 
7 y 
7 y 
8 8 
7 8 
7 8 
7 0 
7 5 
7 5 
7 4 
7 4 
7 3 

Resultados 
Maritimo B - Oriental, 3-1 
Micaelense - Amora, 3-1 
Pinhalnovense - R Brava, 1-1 
Sintrense - E.V. Novas, 1-2 
Farense - Olhanense, 0-1 
Odivelas - Louletano, 1-0 
Pontassolense - Camacha, 1-1 
Barreirense - Lusitania, 1-0 
Sporting B - Sto Antonio, 1-0 
O. Moscavide - Mafra, 2-1 

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

*2 *l CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Oivisâo 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

I VILAVERDENSE 5 13 
2VIANENSE 5 12 
3VALENCIANO 5 II 
4JOANE 5 iU 
5 MONÇÀO 5 !) 
ü STA MARIA 5 b 
7 VALPAÇOS 5 b 
b MIRANDELA 5 7 
y SANDINENSES 5 7 
lu M. FONTE 5 7 
II REBORDELO 5 0 
12 MONTALEGRE 5 5 
13 AMARES 5 5 
14 ESPOSENDE 5 5 
15 CABECEIRENSE 5 4 
16 RONFE 5 4 
17 CERVEIR.A 5 2 
Ib P BARCA 5 1 

SéRIE B 
CL EQUIPA J P 

1 FIÀES 5 15 
2 VILA REAL 5 11 
3T. MONCORVO 5 11 
4 A. LORDELO 5 10 
5 LOUROSA 5 10 
6 TIRSENSE 5 U 
7 FAMALICÀO 5 b 
b CINFÀES 5 7 
y OLIVEIRENSE 5 7 
lU P. BRANDÂO 5 5 
11 PEDROUÇOS 5 5 
I2REBORDOSA 5 5 
13 RIBEIRÀO 5 4 
14 NOGUEIRENSE 5 4 
15 S.P COVA 5 4 
16 CANELAS 5 3 
17RIOTINTO 5 3 
Ib RÉGUA 5 1 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 5 13 
2 SANTACOMBADE 5 lU 
3 MILHEIROENSE 5 10 
4 PENALVA 5 lU 
5 TOCHA 5 y 
6 GAFANHA 5 y 
7 U. COIMBRA 5 7 
b SATÀO 5 7 
yARRIFANENSE 5 7 
lu F.ALGODRES 5 7 
11 SOCIAL LAMAS 5 7 
12 MANGIIALDE 5 6 
13 S.JOÀO VER 5 6 
14 AROUCA 5 5 
15 CESARENSE 5 4 
16 VALECAMBRENS 5 3 
17 AN.ADIA 5 3 
Ib AGUIAR BEIRA 5 3 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 LOURINHANENSE 5 15 
2 ABRANTES 5 13 
3 .SOURENSE 5 12 
4 BENFICA CB 5 II 
5 RIACHENSE 5 lü 
6 PENICHE 5 y 
7 TORRES NOVAS 5 9 
b CARANGUEJEIRA 5 b 
y G.ALCOBAÇA 5 7 
lU IDANHENSE 5 7 
11 FAZENDENSE 5 7 
12 BENEDITENSE 5 5 
13 BIDOEIRENSE 5 4 
14 SERTANENSE 5 3 
15 MIRENSE 5 3 
16 ALQUEIDÀO 5 3 
17R10MA10R 5 2 
Ib ALMEIRIM 5 U 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 5 13 
2 SANTACRUZENS 5 il 
3 LOURES 5 lü 
4 PORTO,SANTENS 5 b 
5 MONTIJO . 5 b 
6 BENFICA B 5 b 
7 MALVEIRA 5 b 
b 1° DEZEMBRO 5 7 
y ,SANTANA 5 7 
lüMACHICO 5 6 
ne. LOBOS 5 6 
12SACAVENENSE 5 6 
13 VI ALONG A 5 5 
14 ALCOCHETENSE 5 5 
15 ELVAS 5 4 
16 CARREGADO 5 4 
17 REAL 5 3 
Ib BENAVILENSE 5 3 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 VASCO GAMA 5 15 
2 ATLÉTICO 5 13 
3 SIEVES 5 12 
4J.ÉVORA 5 y 
5 U.SANTIAGO 5 0 
6 BEIRA-MAR 5 9 
1ALMANSILENSE 5 b 
b D. BEIA 5 b 
y LUSITANO VRS 5 b 
lu IMORTAL 5 7 
11 FABRIL 5 7 
12SESIMBRA 5 6 
13 MESSINENSE 5 6 
14 QUARTEIRENSE 5 4 
15 StiXAL 5 1 
16 ESP.LAGOS 5 1 
17 MOURA' 5 1 
Ib MONTE TRIGO 5 U 

i AMARES - MONTALEGRE, 3^ 

ViLAVERDENSE - SANDINENSES, 34) 

REBORDELO - CERVEIRA, 4-2 

RONTE - MONçAO, 1-3 

SANTA MARIA - CABECEIRENSE, 2-2 

VALENCIANO - MIRANDELA, 4-0 

JOANE - ESPOSENDE, 44) 

ViANENSE - PONTE DA BARCA, 3-1 

VALPAçOS - MARIA DA FONTE, 2-1 

^ LOUROSA - CANELAS GAIA, 14) 

j REGUA - OLIVEIRENSE, 0-1 

TmSENSE - REBORDOSA, 1-2 

I CINFAES - NOGUEIRENSE, 00 

] FIAES - RIO Tnrro, 24) 

J T. MONCC»VO - A. LORDELO, I-l 
4 P. BRANDAO - s. P. COVA, 1-1 

-■ PEOROUçOS - VILA REAL, 1-1 

- FAMAUCAO - RIBEIRAO, 2-1 

^ SANTACOMBADENSE-VALECAMBRENSE, 3-2 

j GAFANHA - AGLTAR BEIRA, 2-1 

% TOCHA • CESARENSE, O-I 

T SATAO - ARRIFANENSE, 14) 

i FORNOS ALGODRES - ANADIA, 2-2 

J MILHEIROENSE - MANGUALDE, 1-3 

À P. CAJTELO - SAO JOAO VER, 2-1 

AROUCA - UNIAO COIMBRA, 0-1 
- TouRiZENSE - SOCIAL LAMAS, 3-2 

I SoureoM - Benedltenae, 4-0 

Cvanguejein - Abrantes, 23 

Rio Malor - Torrei Novaa, 23 

Mlrenie - Idanhenae, 0-1 

Péniche - Bidoeireiue, 1-0 

Riacheiue - Almeirlm, 3-0 

G. Alcobaça - Sertanenae, 3-1 

LQurlnhaaense - Alqueldio S, 1-0 

Fazendetue - Benfica CB, 1-1 

7 
1 

REAL - ALCOCHETENSE, 33 

MACHICO - BENAVILENSE, 74) 

SANTACRUZENSE - VlALCMtGA, 34) 

CASA PIA - CAMARA LOBOS, 04} 

]• DEZEMBRO - O ELVAS, 4-1 

CARRECADO • PORTOSAffTENSE, 0-1 

MALVEIRA - SACAVENENSE, 54) 

MONT^O - LOURES, 14) 

BENTICA B - SANTANA, 2-1 

V. GAMA - QUARTEIRDISE, 14) 

SIEVES - FABRIL BARREIRO, 4-2 

MOURA - LUSITANO VBSA, 2-2 

IMORTAL - Mcam TRIGO. 64) 

SESIMBRA - J. ÊVORA, 00 

BEIRA-MAR - SEOCAL, 14) 

ATLéTIC» - DESPORTIVO B^, 14) 

ALMANSILENSE - MESSINENSE, 1-0 

£. LAGOS • UNIAO SC, 00 
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Pouco ou nada mudou. 
O FC porto, como Ihe competia, venceu 
a-vontade a Académica de Coimbra e 
consolidou a liderança na I LIGA. O 
Maritimo, continua a navegar em aguas 
calmas, fazendo o Sporting ir a pique no 
Oceano ilhéu. Uma vitoria, para muitos 
inesperada, mas conseguida com todo o 
mérito, sem beliscar minimamente a 
luta "leonina" pelos pontos. O Benfica, 
parece mais calmo, mais confiante, por 

isso bateu o Moreirense, 
por 4-1, sem motives para 
espantos. Vai subindo a 
pulso... 
O Belenenses continua a 
mostrar-se valente e, no 
Bessa, conseguiu empatar 
ante um Boavista que esta 
a assimilar novos métodos 
e nova forma de estar na I 
LIGA. 
O Nacional da Madeira, 
numa demonstraçâo de 
força e vontade de ganhar 
obteve uma sôlida vitôria 
sobe o Guimaràes, 4-2, 
num dos jogos mais emo- 
cionantes e bem jogados da 
jornada. Em contrapartida, 
o Guimaràes que prometia 
uma grande época, esta a 
claudicar, va la o diabo 
saber porquê... 
Em Alverca, lutaram duas 
équipas incaracteristicas, 
daquelas que ganham fora 

e perdem em casa. Alverca 1- Sp. Braga 
2. Parece um vira minhoto. 
Rio Ave, Gil Vicente e Beira Mar, vence- 
ram em casa o Paços de Ferreira, Uniâo 
de Leiria e E. da Amadora, respectiva- 
mente, como era obrigaçâo. Alguns 
clubes jâ estâo a ficar em maus lençôis. 
Alguém tem de descer, nâo é? 
A prôxima jornada, a numéro 8, sô 
chega em 19 de Outubro, para dar lugar 
ao jogo de preparaçâo da Selecçâo 

Nacional e jogos da Taça de 
Portugal. 
A prôxima jornada, tem os 
seguintes jogos: 
Paços de Ferreira-Boavista; Sp. 
Braga-Rio Ave; E. Amadora- 
Alverca; Sporting-Beira Mar; 
Uniâo de Leiria-Maritimo; 
Benfica-Gil Vicente; V. 
Guimarâes-Moreirense; 
Académica-Nacional da Madeira 
e Belenenses-FC Porto. 
Continuarâ tudo azul. O jogo 
mais importante é, exactamente, 
entre "azuis" mas, um dos azuis 
pode "perder-se" pelo caminho, 
pelo menos, por algumas , jor- 
nadas... Vamos a ver, vamos a 
ver, se deixarem! 

JMC 

OPCULHOSO Df SflJ POUUCUfS 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 
TMM: LâE'CB&irçCo. 

Vencedorda 
semana anterior; 

José Loureiro 
Resp.: José Pereira 

y 
ai*i5b€f< 

PROIW SPONSOR OFINTERIUmOPUl SaCCER 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

o MILéNIO - CONCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J 1W9 

Nome: 

Morada: A RESPOSTA SERA ACETTE ATÉ 2“ FEIRA, 

DiA 13 DE OUTUBRO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REAEIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

PERGUNTA 
QUM TAçA/üGA PORTUGUES CUIRE QUE IRAIS HESS UISPUTOU 

CAIHPEQES EUROPEUSP DOS 


