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Um beijo de saudade e amor! 

O beijo de saudade do pioneiro Manuel Firmino Gouveia 

No passado Hm-de-seinana, os dirigentes do 
Canadian Madeira Club-Madeira House 

Community Centre, aproveitaram a tradicional 
festa do Emigrante para, em simultâneo, 

homenagearem os PIONEIROS madeirenses e os 
FUNDADORES do Canadian Madeira Club. 

Assim, para além da miisica a cargo 
dos alegres Vadios, e do Folclore 
com o Ranchos da Madeira e do 
Académico de Viseu, sem esquecer 
o Madeira DJ, as atençôes 
centraram-se nas cerimônias de 
homenagem e saudade. 
O Madeira Park, ficou mais 
historico e lindo. 
Amilcar Jacinto, de Marbles of 
Portugal, ofereceu a lapide em 
marmore com a inscriçâo de 
homenagem aos pioneiros 
madeirenses e que ira perpetuâ-los 
através dos tempos na memôria dos 

vindouros. A lapide ficou imposta 
numa enorme pedra -oferta de José 
Gabriel, de New Canadians 
Lumber-, personificando a têmpera 
dos pioneiros madeirenses, herôis 
dos nossos tempos... 
Foi para nôs impressionante, o 
momento instintivo, em que o 
pioneiro Manuel Firmino Gouveia, 
beijou a lapide onde palavras 
simples homenageiam os pioneiros, 
sens companheiros de aventura em 
1953, ao lado da Corôa de Flores, 
que recorda corn saudade, os 
pioneiros que jâ faleceram. Espero 

Continua na pagina 5 

Povoaçâo, obras em marcha 
Carlos Âvila, Présidente da Câmara Municipal da Povoaçâo, 

nâo se cansa de dizer que, o seu Concelho, 
é o mais bonito de Sào Miguel. Estamos de acordo. 

Lamentavelmente, o destino tem pregado partidas 
constantes e, Sào Miguel, em particular, a Povoaçâo, 
têm sofrido tempestades e tremores de terra que, 
além dos prejuizos materials e morals, também jâ 
ceifou algumas vidas e rouba a beleza aos locals. 
Mcis, os povoacenses, temperados a Sol, Sal e Mar, 
nunca esmorecem. E, corn denôdo e Fé, voltam a 
erguer aquilo que as intempéries vâo destruindo. 
Em cada queda, uma liçâo, em cada negaça, mais 
ânimo para vencer os obstâculos. 
E, Carlos Âvila, sempre corn a esperança no olhar, 
junta à sua volta gente e boas-vontades, e a 
Povoaçâo volta à sua condiçâo de menina-bonita, a 

mais bonita de Sâo Miguel. As Lombas e a Ribeira 
Quente, hâo-de manter sempre e cada vez mais, a 
sua beleza e capacidade de servir tâo sofrida e 
generosa gente. 
Carlos Avila, sente-se grato a todos quantos 
colaboraram na recuperaçâo do seu Concelho. Por 
isso, esta entre nôs, desta vez nâo para colaborar nos 
peditôrios e auxilios vârios mas, isso sim, para 
agradecer. Dizer, abertamente a todos, 
OBRJGADO, e dar a todos o direito, por igual, de 
saber para onde e como foi dirigido esse auxilio. 
Aos microfones da CIRV-fm, informou: 

Continua na pâgina 8 

por minute para Pertugat. 
Cotillfiente, Açores e Madeira 
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na $em vérfebras 
O ciclista norte-americano 

LANCE ARMSTRONG, 
é um heroi. 

É um exemplo de fé, tenacidade 
e força interior. 
Apôs dois anos de paragem 
forçada, renasceu para o ciclismo 
e, pasme-se!, gannou a Volta a 
França-99. 
Um imprevisto cancro minou-lhe 
os testiculos mas nào a aima. 
Durante dois anos lutou contra a 
doença e venceu-a. Até ver. 
Mas, para jâ, saboreia a preciosa 
vitôria no TOUR-99, rindo-se 
daqueles que o davam por 
acabado para a modalidade e, 
quiçâ, para a vida. 
Quando os "amigos da Onça", ao 
vê-lo forte e audaz, a "papar 
kilômetros atrâs de kiômetros", à 

frente de todos, logo iniciaram a 
campanha dos rumores, 
espalhando que o Lance 
Armstrong se drogava. Ele, 
calmo, conformado, disse: -"Lutei 
contra a morte, numa cama de 
hospital, mas contra rumores 
nada posso fazer!" 
Sim, quem consegue calar as 
"bocas" que vegetam por ai? 
Sô o tempo responde às mâs- 
linguas e nem sempre. 
Felizmente, o tempo deu razâo 
ao Lance Armstrong e, ele, deu 
razâo, a quem nele confiou. 
Especialmente, a si prôprio! 
Onde se terâo escondido os 
lançadores de rumores? 

Se nâo me engano, andam à volta 
dele, a bajulâ-lo, a demonstrar 
uma grande amizade e confiança 
no atleta de eleiçâo. 
Mas o Lance nâo é tolo e 
concerteza sentira dentro de si os 
verdadeiros amigos, saberâ 
distrinçar o trigo do joio. 
Acontece corn todos os que 
trabalham honestamente e 
vencem na vida. E uma Lei...na 
selva que criâmos! 
Parabéns, Lance Armstrong. 

O cancro minou-te os testiculos, 
mas demonstrâste que continuas 
corn "eles" no sitio! 

JMC 

TU CA TU LA corn os Leitores 
Olà, olà, todos corn calor, nâo é? 

Paciência e ar fresco... 
Se por acaso nâo tiver outra alternativa, vâ lendo o 
Milénio e, corn pequenas paragens, vâ-se abanando 
corn ele... 

Quem nâo vai em "abanôes", sâo os putos Pinto, 
filhos do nosso colaborador Luis Pinto, um chileno 

Maikol e Kael Pinto 

cheio de talento para as artes grâficas. Os putos, 
Maikol e Kael Pinto, recentemente em Chatham- 
Ontârio, ganharam a "Medalha de Ouro" no 
Torneio Nacional de "TAEK WOW DO", para 
jovens até aos 16 anos. 
Foi o segundo ano consecutivo em que os manos 
Maikol (II anos) e Kael (10 anos) venceram o 
certame, arrebatando as Medalhas de Ouro. Os 
nossos parabéns aos manos Maikol e Kael, 
extensivo aos casai Fernanda e Luis Pinto, também 
"culpados" do êxito dos miûdos. 

Castidade e homossexualidade 

Ainda a proposito dos recentes alertas promovidos 
pela Arco Iris, em defesa dos homossexuais e 
lésbicas, trouxeram-nos o livro "Catechism of the 
Catholic Church", de onde extraimos o parâgrafo 
que diz respeito ao tema em titulo. 
"A homossexualidade désigna as relaçôes entre 
homens e mulheres, que experimentam uma 
atracçâo sexual exclusiva ou prédominante para 
corn pessoas do mesmo sexo. Reveste formas muito 
variâveis, através dos séculos e das culturas. A sua 
génese psiquica continua em grande parte por 
explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os 
apresenta como depravaçôes graves, a Tradiçâo 
sempre declarou que "os actos de homos- 
sexualidade sâo intrinsecamente desordenados" 
(CDF, decl. Persona humana 8). Sâo contrârios à lei 
natural, fecham o acto sexual ao dom da vida, nâo 
procedem duma verdadeira complementaridade 
afectiva sexual, nâo podem, em caso algum, receber 
aprovaçâo. 
Um numéro nâo desprezivel de homens e mulheres 

apresenta tendência homossexuais profundas. Eles 
nâo escolhem a sua condiçâo de homossexuais; essa 
condiçâo constitui, para a maior parte deles, uma 
provaçào. Devem ser acolhidos corn respeito, 
compaixâo e delicadeza. Evitar-se-â, em relaçâo a 
eles, qualquer sinîd de descriminaçâo injusta. Estas 
pessoas sâo chamadas a realizar na sua vida a 
vontade de Deus e, se sâo cristâs, a unir ao 
sacrificio da Cruz do Senhor as dificuldades que 
podem encontrar devido à sua condiçâo. 
As pessoas homossexuais sâo chamadas à 
castidade. Pelas virtudes do autodominio, 
educadoras da liberdade interior, e, às 
vezes, pelo apoio duma amizade 
desinteressada, pela oraçâo e pela 
graça sacramental, podem e 
devem aproximar-se, graduai e 
resolutamente, da perfeiçâo 
cristâ. 
(Do capitulo segundo:"Amarâs 
o teu proximo como a ti 
mesmo"). 

Tolerância, respeito e 
amizade, aquilo que nos 
deve unir, em igualdade, apesar 
das diferenças de cada um. 

O Sol continua connosco. Vamos gozâ-lo o melhor 
possivel. 
E, se tem a sorte de partir para férias nos prôximos 
dias, entâo que encontre ainda mais Sol e o 
descanso merecido. 
Quando voltar, câ estamos. Ciao! 

JMC 
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Pequeims Historias 
de GENTE grande 

Nâo fazia o mais pequeno sentido, passai o dia 
junto de pioneiros e fundadores do Canadian 
Madeira Club e seu Madeira Park, sem registar a 
histôria de um deles. Ao acaso, dialogamos com o 
Ôscar Rodrigues Pereira, natural de Sâo Martinho, 
Ilha da Madeira, onde nascéu em 18 de Setembro 
de 1926. 
Chegou ao Canada na primeira leva de émigrantes. 
Exactamente em 2 de Junho de 1953, ao porto de 
Halifax. Viajou corn outros companheiros até 
Toronto, de comboio, seguindo depois até Windsor, 
fixando-se em Leamington, por très meses, 
trabalhando na apanha de végétais, especialmente, 
tomates, cebolas e couves... 
Ao ter conhecimento que estava livre, regressou a 
Toronto, na companhia do Joâo Gonçalves Teixeira 
e do Franco de Machico. 
Aqui, depois de um periodo de desemprego, 
"desenrrascou-se" durante meses em fâbricas de 
limpeza de Tapetes, de cromagem e carpintaria. 
Depois, jâ corn mais experiência nestas andanças, 
trabalhou para os serviços de Publicidade dos TTC 
e, a seguir, como condutor de camionetas de uma 
fâbrica de Leite. Em 1962, comprou uma 
camioneta para carga e descarga de entulho e, em 
1963, adquiriu um Taxi e ficou na praça até à 
reforma. Hoje, possui 2 Taxis, que estâo sub- 
alugados, o que lhe garante a tranquilidade 
econômica. 
Na Madeira, Ôscar Rodrigues Pereira, tinha uma 
mercearia que, tal como todas as mercearias da 
época, vivia-de-fiados e, claro, nâo dava para o 
petrôleo! Passou-a e...passou-se para estas bandas! 

Na Madeira, conheceu a 
companheira da sua vida. 
Gabriela Fernandes, 
nasceu no Machico, em 
13 de Outubro de 1927. 
Casaram na Igreja de 
Machico, corn a 
curiosidade de, o Padre 
que celebrou o 
matrimônio, ser o Padre 
Andrade, tio do Ôscar. 
Também, a titulo de 
curiosidade, recorde-se 
que o primeiro filho do 
casai, José Rodrigues Pereira, nasceu em 25 de 
Maio de 1953, em Sâo Martinho e, fez um ano de 
vida, a bordo do barco que trouxe sua mâe para o 
Canadâ, em 1954. 
Jâ no Canadâ, o casai Gabriela e Ôscar Pereira, 
tiveram mais um filho. A Elizabeth Pereira, que 
nasceu em Toronto, em 15 de Setembro de 1964. 
Elizabeth, é professera em St. Catherines e, o José, 
que também fez o curso de professor, é gerente da 
fâbrica de produtos quimicos de limpeza de roupas 
-Laidlaw Corp., onde o prôprio Ôscar faz um part- 
time para passai o tempo (uns dôlares mais, nâo 
fazem mal a ninguém) e estai na companhia do 
filho. 
A saudade da familia, dos amigos e do local de 
nascimento, minaya a aima dos émigrantes. Assim, 
o sempre active Angelo Bacalhau, teve a ideia de 
comemorar os 10 anos de residência no Canadâ, 
juntando os madeirenses e fazendo uma festa ao ar 

livre, tal como na terra natal. Logo, na 
companhia do Ôscar, Joâo Camarata e 
Juvenal de Freitas, "acertaram contas" 

Elizabeth Pereira 

corn o Carlos da Atouguia, e fizeram a festa no 
"farm" dele. Foi um sucesso. Incitados pelo Ângelo 
Bacalhau, resolveram comprar um local prôprio 
para as suas festas. Assim, resolveram fazer um 
peditôrio entre os madeirenses para arranjar o 
dinheiro; Por um lado, iam Juvenal de Freitas e 
Joâo Camarata, pedir os donatives. Por outre, 
pediam Ôscar Pereira e Ângelo Bacalhau. Quase 
todos diziam que nâo, porque 20 dôlares naquele 
tempo era dinheiro. Mas, apôs dois copos de vinho 
e très dedos de conversa, o dinheiro era dado!", 
explicou com um ar saudoso o pioneiro Ôscar. 
Ainda bem que, jâ naquela altura, os portugueses 
faziam o seu prôprio vinho! 
Conseguido o dinheiro, o "farm" foi adquirido e, 
apôs muito trabalho e sacrificio, é o orgulho de 
todos os madeirenses de entâo, até aos de hoje. Os 
pioneiros fundadores do Madeira Park, sâo: Joâo 
Camarata, Juvenal de Freitas, Antônio Plâcido, 
Ôscar Pereira, Eduardo Mendonça e Ângelo 
Bacalhau. 
O passo imediato foi o estudo e a concretizaçâo de 
um Estatuto para a criaçâo do Canadian Madeira 
Club. O Canadian Madeira Club, nasceu em 2 de 
Junho de 1963. A primeira sede-social, foi num 
salâo da Parôquia de Santa Maria, em frente da 
Igreja de Santa Maria, na Adelaide e Bathurst, 
Toronto. 
O Ôscar Pereira, serviu o Clube também como 
director e, no ultimo ano em que esteve activo na 
colectividade, foi o présidente do Conselho Fiscal. 
Agora, diverte-se no seu enorme quintal tratando 
das Rosas, a flor que mais gosta. Também, nâo 
perde oportunidade de visitai tudo o que pode. 
Duas vezes por ano, visita a sua Madeira. 
E um homem realizado e feliz. Através do Ôscar 
Rodrigues Pereira, um abraço de muita amizade 
para os pioneiros que desbravaram o caminho para 
todos nôs! 

O casai Gabriela e Ôscar, em alegre convimo corn o filho José Pereira. 

JMC 

Na fotografia, o Ôscar Pereira, junto de vàrios pioneiros e, ainda, do professor José Carlos 

Teixeira e Gilberto Araûjo, no dia de homenagem aos pioneiros madeirenses no Madeira Park. 

JO 8œ(3|]a)8c9<ll0 o ^9 
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CÂ PARA NÔ$.„ 
Estamos muito perto de mais um 
acto eleitoral. Trata-se de eleger os 
représentantes que pensâmes irem 
defender melhor os nossos interesses 
na legislatura portuguesa. 
Sempre que acontecem sufrâgios, 
aparece-nos por câ uma série de 
para-quedistas que afirmam ir 
defender os anseios da imigraçâo. 
Muitos destes, depois de serem 
eleitos, nunca mais lhes colocamos 
vista em cima! Sâo os senhores e 
senhoras deputadas que se 
esquecem, pura e simplesmente, das 
obrigatoriedades que têm optando, 
nalguns casos, por virem câ uma vez 
por ano e, para se pavonearem em 
bicos de pés na parada do dia de 
Portugal ou na inauguraçâo de uma 
rua corn nome do pais de 
nascimento! E, em boa verdade, 
muito pouco para quem passa a 
maior parte do ano de bico calado! E 
muito pouco e dâ por vezes a 
impressâo que têm medo de perder o 

Sempre que 
acontecem 

sufràgios, aparece- 
-nos por cà uma 

série de para- 
quedistas que 

afirmam ir 
defender os anseios 

da imigraçâo. 

tacho e por isso, nada de muitas 
ondas! 
Penso que um deputado ou 
deputada pela imigraçâo, terâ de ter 
uma intervençâo mais dinâmica. Os 
problemas sâo variados e estâo em 
constante mutaçâo. Os interesses 
dos luso-canadianos ou, luso-ameri- 
canos sâo énormes jâ que as nossas 
réservas, ainda ultrapassam os 
subsidios da uniâo europeia o que 
deveria obrigar os représentantes 
dos eleitores a um mais cuidado 
esforço na defesa dos sens legitimos 

Sampaio solidàrio coin ilhas 
Durante duas semanas na regiâo, PR apelou à 

cooperaçâo institucional, defendeu mais autonomia 
insular e rejeitou a tese dos estados regionais 

Cooperaçâo, parti- 
cipaçào e solida- 
riedade: eis as 
principais mensagens 
que Jorge Sampaio 
deixou nos Açores. 
Durante as duas 
semanas da sua 
Presidência Aberta, 
mesmo sem banhos de 
multidào, o PR foi 
"mais um açoriano nas 
ilhas". Carlos César, o 
présidente do Governo 
Regional, foi um dos 
grandes beneficiârios 
desta presidência 
aberta, apesar de nâo 
ter ainda definido o 
montante das transferêneias 
financeiras do III Quadro 
Comunitârio de Apoio e continuar 
sem resposta definitiva ao pedido de 
veto à lei-quadro que transféré as 
competêneias da administraçâo 
central para a local. 
Houve très momentos decisivos 
nesta peregrinaçâo do PR. À 
chegada a Sâo Miguel - onde o 
anfitriâo era o lider do PSD/A, que o 
tinha criticado uma semana antes 
pela falta de oportunidade desta 
visita-, Sampaio apelou à cooperaçâo 
institucional como garantia da 
estabilidade politica. 
Num segundo momento, na Praia da 
Vitôria, pediu aos açorianos uma 
cultura de exigêneia. Neste contexto, 
Sampaio falou da "entidade 
açoriana", corn a noçâo de que a 
regiâo é um conjunto. 

Finalmente, o PR nâo 
se cansou da falar na 
solidariedade: do 
Continente para os 
Açores mas também 
dentro dos Açores. "E 
impossivel ao poder 
regional garantir 
niveis de eficâcia se 
cada ilha nâo pensar 
na regiâo como um 
todo", sublinhou. 
Sampaio quer 
aprofundar a 
autonomia. Rejeitando 
liminarmente a ideia 
dos estados regionais, 
proposta por Joâo 
Jardim, o PR nâo 

enjeita um debate em torno das 
autonomias que passe por um 
entendimento entre os vârios 
partidos corn assento parlamentar 
destinado a encontrar novas 
soluçôes para o sistema eleitoral. 
Sampaio sabe que as eleiçôes 
regionais estâo à porta e, caso venha 
a ser reeleito, pode rebentar-lhe a 
batata quente nas mâos. O actual 
sistema de proporcionalidade, 
partindo do circulo de ilha, pode 
fazer corn que o partido mais votado 
nâo seja o que tem maior numéro de 
mandates no Parlamento Regional. 
A grande questâo é saber quem é 
convidado a formar governo, de 
modo a respeitar a vontade dos 
eleitores. 
Em 1996, corn mais cinco mil votos 
do que o PSD, o PS ficou corn igual 
nùmero de deputados. 

interesses. Assim nâo tem 
acontecidol 
Talvez seja tempo de algo se alterar 
jâ que os burros é que nunca 
mudam. Talvez nâo seja mâ ideia 
criar deputados que vivam na 
diâspora. Que vivam os verdadeiros 
problemas da imigraçâo e que 
tenham interesse, de verdade, em 
defendê-los corn unhas e dentes. As 
assembleias de deputados terâo, 
forçosamente, de ter uma 
representaçâo mais adequada. Os 
governos, quer sejam eles de âmbito 
nacional ou regional terâo de sentir 
a verdadeira pressâo politica de 
quem, a residir no estrangeiro, tanta 
ajuda econômica lhes faculta. Além 
disso, todos nos temos interesses no 
pais de nascimento e que nâo estâo a 
ser devidamente defendidos! Caso 
recente, o das residências 
danificadas pelo sismo de 9 de Julho 
de 1998 e que até agora, nunca se 
encontrou uma soluçâo plausivel e 

Talvez seja tempo 
de algo se alterar 

jà que os 
burros é que 

nunca mudam. 

razoâvel para garantir aos 
imigrantes que os seus bens estâo 
acautelados. 
Afinal também pagamos impostos e, 
mais do que isso, em dois paises. Câ 
como lâ, somos contribuintes e 
ficamos desapontados corn as 
calinadas politicas que acontecem. 
Queremos e temos o direito de ser 
representados por quem esteja 
habituado a ser imigrante. 
Queremos e temos direito a uma 
informaçâo efectiva, sobretudo no 
que nos diz directamente respeito. 
Queremos e temos direito a 
depositar o voto em quem, 
independentemente do ordenado, 
vai zelar pelos nossos interesses. 
É tempo de começar por algum lado 
e jâ que as regiôes autônomas 
geraram maior nùmero de 
imigrantes, impôe-se que nas 
assembleias de deputados, existam 
os nossos verdadeiros procuradores. 
Estamos cansados de verbos de 
encher e de gente que mais nâo 
pensa, senâo nos mandatos que lhes 
garantirâo reformas mais tranquilas. 

Desejamos alguém que levante a voz 
e, quando pertinente^ afirme em alto 
e bom som que o rei vai nû. 
Ou nâo serâ? 

Luis Fernandes 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Gouveia ejoaquim 

Vieira, junto da lapide 

que Vies perpétua a 

metnôria, corn o 

ï testemunho de 
^atomé Conçalves. 

Um beijo de 
saudade e amor! 

nào ter esquecido alguém, mas vi corn 
muita ternura a presença de alguns 
pioneiros, tais como, Mario Nôbrega, 
Manuel Firmino Gouveia, Manuel 
Silva, Joaquim Vieira, Jose Patricio, 
Luis de Moura, Oscar Pereira, Jordâo 
(do Faial) Freitas e o Joaquim 
Gouveia... 
Através destes, um abraço de muita 
amizade e respeito a todos aqueles 
que ainda vivem entre nos e que nâo 
puderam estar no Madeira Park, e, 
um pensamento de gratidâo para 
aqueles que jâ partiram! 
Esta homenagem era extensiva aos 
fundadores do Canadian Madeira 
Club e do Madeira Park, também 
présentes na festa, em maior numéro, 
claro! 
Apôs aquele beijo sentido do Firmino 
Gouveia, fui felicitâ-lo pelo gesto e, 
ainda, registei o desabafo: Que 
saudade, que saudade... Esta inscriçâo 
corn os nomes dos pioneiros jâ tinha 

sido sugerida hâ mais de trinta anos, 
senào me engano, pelo entâo 
Secretârio do Canadian Madeira 
Club, o Eduardo Mendonça... Veja là 
que tudo isto começou corn um pic- 
nic que fizemos em Orangeville, na 
quinta do Carlos da Atouguia. 

Piscina infantil 

Depois, pensamos, para quê vir para 
parques dos outros, porque nâo 
compramos um? e, foi assim que, em 
Outubro de 1963, adquirimos este 
terreno...custou $4.500 dôlares! 
Houve mais despesas depois, claro...!" 
Ainda bem que a actual Direcçâo do 
Canadian Madeira Club, liderada por 
Salomé Conçalves, nâo esqueceu esta 
obrigaçâo de homenagear os 
pioneiros e os fundadores do Clube e 
do Parque. 
ELES, mais do que ninguém. 

justificam elogios e respeito. 
O Madeira Park sofreu, ultimamente, 
vârios melhoramentos. Logo apôs as 
homenagens aos pioneiros e aos 
fundadores, foi também inaugurada 
uma "piscina" para crianças que, corn 
o calor que estava, fez muita inveja 
aos adultos... 

Depois, o epilogo das cerimônias, 
corn o corte do Bolo Comemorativo, 
pelo "funcionârio"-pioneiro do 
Parque, Manuel da Silva, coadjuvado 
pelo Salomé Conçalves. Mais 
petiscos, bolos à madeirense, bebidas 
frescas, enfim, aquela festa cheia de 
harmonia, alegria e frescura. Para 
rebater, a "velha" espetada à 
madeirense, entre amigos, para que 
soubesse ainda melhor! Ao almoço, jâ 
tinhamos "aviado" umas postas de 
Espada Prêta, sô para "irritar" o nosso 
carissimo professor, Dr. José Carlos 
Teixeira, que nâo faltou à chamadai... 

Agora, esperamos pela festa maior, a 
festa em Honra de Nossa Senhora do 
Monte, dias 14 e 15 de Agosto, no 
Madeira Park. E proibido faltar! 

JMC 

Padre Antero de Melo, 
Bodas de Oi 

o nosso querido Padre Melo 
comemorou no passado domingo, 25 
dejulho, as suas Bodas de Ouro. Foi 
na Igreja de Santa Helena, ultima 
Igreja em que exerceu as suas funçôes 
de sacerdote. 
Penitenciamo-nos por termos faltado 
ao honroso convite para estarmos 
présentes mas, obrigaçôes 
profissionais, nâo o permitiram. O 
Padre Antero de Melo, teve uma festa 
bonita e merecida, segundo as 
informaçôes que apuramos. 
Depois da Missa, uma recepçâo digna 
do homenageado. A familia e os 
amigos aproveitaram o momento de 
convivio para o felicitarem e 
oferecerem as suas prendas. Mas, 
para o Padre Antero de Melo, a 

melhor prenda foi o calor humano 
dos que o rodearam e a amizade 
demonstrada. 
Parabéns, Padre Melo. Os nossos 
desejos das maiores felicidades. 

Bomba mafou sete cm Caxemira 
Foi o primeiro atentado do género na regiâo e atribuido aos 

serviços secretos indianos. Nova Dell nâo comentou de imediato 

Sete pessoas morreram e 19 ficaram 
feridas em consequência da explosâo 
de uma bomba de grande potência 
num autocarro na aldeia de 
Hajiabad, na Caxemira paquistanesa, 
informaram fontes oficiais. O 
atentado foi atribuido aos serviços 
secretos da India, cujas relaçôes corn 
o Paquistâo atravessam desde Maio 
passado uma fase de renovada tensâo. 
O autocarro, que efectuava o trajecto 
entre Rawalpindi e Kolti (na 
Caxemira), transportava 35 pessoas 
no momento do atentado, que se 
verificou a uns cinco quilômetros de 
distância de Kolti. A maioria dos 
feridos, levados para hospitais locais, 
encontrava-se em estado considerado 
critico, admitindo-se como tal que o 

numéro de vitimas mortais possa 
aumentar. 
O chefe da policia de Kolti, Caudry 
Sabir Hussain, comentou que o 
atentado, o primeiro deste tipo jamais 
registado na Caxemira paquistanesa, 
se destinava a criar o pânico entre os 
habitantes locais e atribuiu a sua 
responsabilidade a agentes secretos 
do Governo indiano. 
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CrMcai da IKfèiia ft n Pm 
Nâo se pode falar de 

"Gôtico" em Portugal 
sem que nos cheg^em 

logo à memôria as 
imagens de um dos mais 

belos Monumentos 
representativo 
deste estilo, o 

Mosteiro da Batalha. 

uem jâ teve a sorte de o 
*visitar, sabe que o que estou 

a afirmar nâo é "um 
^•r^exagero publicitârio" nem 

uma tentativa de " golpe de charme 
turîstico", muito menos uma 
expressào de nacionalismo 
exacerbado. 
A obra fala por si mesma. 
Data de 1386 a 1402 a primeira fase 
da sua construçâo. 
O Gôtico jâ vinha a influenciar a 
construçâo de algumas obras em 
Portugal desde a primeira metade do 
século XII e a estender-se por terras 
do Norte de Africa e Indias pela 
acçâo dos Portugueses. 

Difundiu-se primeiro no Norte onde 
apresentou formas mais rùsticas e 
simples apurando as linhas â medida 
que foi chegando ao centro e ao sul 
do pais. 
Tal como em toda a Europa, o gôtico 
em Portugal manifestou-se na 
Arquitectura, nas obras pùblicas, 
religiosas, em construçôes 
particulares, na Escultura, na 
pintura, bem como nas iluminuras 
que passaram a decorar os livros e na 
ourivesaria. 
Sâo de referir, do seu inicio as obras 
de S. Pedro de Rates, S. Joâo de 
Alporâo e Sta. Maria de Aguiar. 
Sâo de especial interessse pelo seu 
carâcter ünico e distinto, Sta. Maria 

dentro deste estilo. 
Para além de Conventos, algumas 
Catedrais vestiram-se de Gôtico 
como é o caso da Catedral de Leiria 
e a de Portalegre e Estremoz. 
A influência deste do Gôtico é visivel 
também em Torres de Menagem, 
casos de Bragança, Beja, Lisboa e 
Belém, de onde se destacam 
elementos décoratives de uma 
elegância notâvel. 
Algumas casas Senhoriais no norte 
de Portugal, como o Paço de 
Barcelos, mostram a distinçâo das 
formas e do estilo. 
Na escultura, em madeira ou em 
pedra, apareceram reproduçôes de 
elementos naturals como aqueles 
que se podem encontrar na Igreja 
Matriz da Lourinhâ, abrindo 
caminho a que se desenvolvessem 
estâtuas corn a figura Humana, em 
especial do Culto a Maria, mas onde 
surgem também reproduçôes de 
Santos e devoçôes variadas. 
A construçâo de Tùmulos a partir 
do século XIII proporcionou a 
criaçâo de trabalho em pedra, que se 
podem considerar prodigiosos. 
O excelente recorte fisionômico das 

Se tiver hipôtese, nâo perça a 
oportunidade de visitar em Portugal 
o Roteiro Gôtico que tem garantido 
excelentes momentos de verdadeira 
riqueza artistica. Pode mesmo 
aproveitar e seguir o roteiro 
Gatronômico das Regiôes por onde 
for passando e junta dois prazeres na 
mesma viagem. 

ASSim E DIVULGE 
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de Évora e o jâ referido Mosteiro de 
Alcobaça. 
Apesar da construçâo em Portugal 
nâo apresentar obras tâo complexas 
e de dimensôes tâo grandes como as 
Catedrais Europeias, hâ vârias 
construçôes das Ordens 
mendicantes que apesar da sua 
simplicidade, decorrente da postura 
austera que assumiam, contêm 
traços estéticos, combinaçôes 
Arquitectônicas e detalhes técnicos 
que demonstram bem a 
profundidade do estilo. 
Refiro-me âs obras de Sta. Clara em 
Santarém, S. Domingos de Elvas 
entre outras. 
O Convento de Cristo em Tomar é 

outro bom exemplo a observar 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

Por: 
Nuno 
Miller 

imagens humanas incluidas, a 
relaçâo harmoniosa das formas 
humanas e os elementos decorativos 
das peças deixam ver que se apurou 
o equilibrio entre as diferentes 
partes. 
Ainda podemos observar em 
Portugal o excelente trabalho 
desenvolvido nas talhas das igrejas, 
dos altares, nas molduras, nos 
cadeirais, retâbulos, pelos séculos 
XIV e XV. 
O Gôtico foi-se estendendo 
gradualmente â pintura, corn 
melhorias significativas das técnicas 
de ôleo, passando para novos 
suportes como o tecido e outros 
materials. 
De realçar ainda a oficina de Nuno 
Gonçalves, de onde sairam 
belissimos exemplares até ao ano 
1490. 
Também o pintor do Rei D. Afonso 
V com as suas obras “veneraçâo a S. 
Vicente”, “os quatro Santos” entre 
outfas, que demonstra bem a 
maneira como o Gôtico foi tratado 
em Portugal. 
De notar que apesar da forte 
influência Borgonhesa e da Flandres 
desde o seu inicio, o gôtico em 
Portugal assumiu contornos e 
expressôes que resultam da vivência 
e do enquadramento artistico 
prôprio do nosso Pais. 
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Vaticano inicia processo para 
canonizar Madré Teresa 

A Igreja CatôUca dèu 
imcio ao processo da 

canonizaçâo de Madré 
Teresa de Calcutâ, que 

morreu em 1997 apôs 
passar décadas 

dedicando-se a amenizar 
O sofrimento dos pobres. 

O arcebispo de Calcutâ, Henry 
Sebastian D’Souza, proferiu os 
argumentos durante a sessâo inaugural 
do Inquérito Diocesano, ressaltando "a 
vida, as virtudes e a fama de santidade" 
de Madré Teresa, laureada com o 
Prêmio Nobel da Paz em 1979. 
"Estamos a iniciar, agora, de maneira 
oficial, a causa da beatificaçâo e 
canonizaçâo", declarou D’Souza aos 
padres e também às freiras das 
Missionârias da Caridade, a ordem 
fundada por Madré Teresa. 
O Vaticano détermina um prazo de 
cinco anos apôs a morte de uma pessoa 
para que o processo da canonizaçâo 
seja iniciado. 
Em março passado, porém, o papajoâo 
Paulo II concedeu uma dispensa 
especial a Madré Teresa, a fim de que. 

a pedido de bispos catôlicos de todo o 
mundo, a sua canonizaçâo fosse 
acelerada. 
Nascida Agnes Gonxha Bojaxhiu, a 26 
de Agosto de 1910, em Skopje, capital 
da Macedonia, Madré Teresa mudou-se 
para a India em Maio de 1937, para 
ensinar na Escola Secundâria Santa 
Maria, em Calcutâ. 
Hâ 20 anos, foi premiada corn o Nobel 
da Paz pelo trabalho que desempenhou 
junto à populaçâo carente de Calcutâ, a 
cidade que adoptou e donde 
supervisionava as operaçôes, em todo o 
mundo, da ordem inaugurada hâ meio 
século. 
Quando Madré Teresa morreu, as 
Missionârias da Caridade tinham 
representaçôes em 123 paises e cerca de 
4.000 membros. 

Radio Torres Novas, 
em Toronto 

A simpàtica locutora do 
programa "Pela Manhâ", da 
Radio Torres Novas, Vitoria 
Maria, esta de visita a 
Toronto. Deu-nos o prazer 
de uma visita -CIRV- 
fm/Milénio- e deixou um 
abraço a todos os 
conterrâneos e nâo sô. 
Na fotografia, da esquerda 

para a direita, Bruno 
Marcelino, Augusto Rato, 
Vitoria Maria, Luis Dias e 
Luis Marcelino. 
Os Marcelinos, estâo 
radicados entre nos e 
serviram de veiculo aos 
familiares visitantes. 
As nossas boas-vindas e o 
desejo de boas estadia. 

DOMINGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça Kit deu lofuiejcedm 
kabiUwl od cwineA de 

atla quaSldode de 
DemUtqois Kieol Vadim 

Horâcio Domingos 

ouTo poTtugui? 

omingos' 
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Carlos Avila, recebendo 
do Vereador Mario 

Silva, uma peça do 

artesanato local, 
comemorativa da 

passagem do autarca na 
Mega-Cidade de Toronto. 

importante à volta de um povo martirizado. Foram 
très anos consécutives de intempéries. 
CA- De facto foi um povo martirizado. Mas foi um 
povo que soube reagir desde a primeira hora. 
Foi martirizado a todos os niveis. 
Os comerciantes ficaram corn os seus espaços 
danificados. 
As instituiçôes locais ficaram corn as suas sedes 
também danificadas. 
Varias centenas de Familias ficaram corn as suas 
casas destruidas. 
Varies milhôes de contes foram necessaries para 
reconstruir infra estruturas pùblicas, desde 
saneamento bâsico, distribuiçâo de âgua, estradas, 
aquedutos. 
Portante, houve a imagem que nos tinhamos vindo 
a construir no Conselho da Povoaçâo desde 1994, 
que como disse, e eu, nâo sendo de lâ, sinto isso, é 
O Conselho mais lindo dos Açores, mas a imagem 
que nos tinhamos vindo a construir, ficou 
degradada num pequeno espaço de dez meses. 
Houve que deitar mâos â obra e fazer a 
reconstruçâo o mais rapide possivel, para que o 
sentimento de desgraça e de subsidio-dependência, 
O sentimento de, nada hâ a fazer, para que esses 
sentimentos desaparecessem. 
Felizmente desapareceram. 
Nâo é apenas devido ao meu trabalho. 
E devido ao trabalho conjunto que houve no 
Conselho da Povoaçâo, e costume realçar muito o 
papel que a Igreja teve. 
Os padres perceberam que era necessârio fazer a 
pedagogia da renovaçâo da esperança e fizeram-no 
bem. 
Fizeram-no em tempo ùtil, nunca choraram sobre " 
O leito derramado" como se costuma dizer, mas, 
procuraram sempre fazer corn que as pessoas 
ganhassem novamente, do ânimo que ainda lhes 
restavam, ganhassem, dizia, uma nova aima e 
renovassem a sua esperança no future. 
Passades très anos, de facto o Conselho da 
povoaçâo esta diferente. 
E corn orgulho que eu o digo. 
JM- E mais bonite?... 
CA- Mais bonite ainda na medida em que havia 
situaçôes que jâ foram reconstruidas e foram 

Continua na pàgina seguinte 

José Mario- Temos comnosco o Présidente da 
Câmara da Povoaçâo que parece ser o lugar mais 
bonite dos Açores e que o tempo parece querer 
destruir. Mas Voeê, nâo désisté. 
Carlos Avila- Nâo , nâo se pode desistir. 
JM- As Nossas boas vindas. 
CA- Eu é que agradeço o convite. E uma honra 
estar a falar daqui para toda a comunidade Luso 
Canadiana . Muito obrigado. 
JM- Desta vez nâo veio como anteriormente para 
se associar ao movimento voluntârio de apoio às 
vitimas na Ilha de S. Miguel e particularmente na 
Povoaçâo, desta feita vem corn uma missâo muito 
mais importante que é a de agradecer e dar contas, 
a todos aqueles que colaboraram e que 
naturalmente estarâo sempre dispostos a fazê-lo, 
mas, esperemos que nâo seja mais precise. 
CA- Venho desta vez, mas jâ estava para câ vir hâ 
vârios meses, mas tive que adiar devido aos 
trabalhos que eu lâ tenho, mas senti que nâo podia 
adiar mais. 
Jâ O tinha feito nos Estados Unidos e tinha a 
obrigaçâo de o fazer também no Canadâ. 
Estou câ para agradecer mas, também para prestar 
contas. 
Eu sinto que é um dever que eu tenho para corn 
quem deu e deram muito. 
Deram muito dinheiro para a Povoaçâo, para a 
Obéira quente. 
E este prestar contas e é este agradecimento que eu 
sinto que as pessoas têm direito de receber por 
parte do Présidente da Câmara e também do 
représentante da Junta de Freguesia da Ribeira 
Quente. 
No caso concreto esta foi mais martirizada do que 
O resto do Conselho. 
Como disse, este agradecimento nâo é apenas por 
aquilo que deram. E eu vou dizer a todos muito 
claramente. 
Foi pelo sentido de solidariedade. 
E foi este movimento de solidariedade que me deu 
também uma força tamanha a partir da quai eu 

senti que nâo podia parar mais. 
Reconstruir, reconstruir sempre que seja 
necessârio, porque tanto as pessoas que câ vivem e 
vivem corn a aima ainda na sua terra "natal", como 
as pessoas que vivem ainda no Conselho da 
Povoaçâo, tinham o direito que o Présidente da 
Câmara e que as Juntas de Freguesia fizessem um 
trabalho de reconstruçâo, como efectivamente 
fizeram. 
Nos tivemos este apoio do grande movimento de 
solidariedade das comunidades, Luso Americana e 
Luso Canadiana, como do resto do Mundo, devo 
dizer, mas é preciso nâo esquecer o apoio para as 
obras pùblicas, que nos tivemos do Governo 
Regional e do Governo Central e até da 
Comunidade Europeia. 
JM- Foi realmente um Movimento de solidariedade 

Continuaçào da pagina 1 

Povoaçâo, obras em marcha 
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reconstruîdas para melhor. 
A propria Freguesia da Ribeira Quente tem hoje 
um rosto substancialmente diferente. 
Hoje, hâ sinistrados que vivem melhor do que 
viviam antes. 
A freguesia da Ribeira Quente para o ano terâ um 
dos polos de atracçâo turistica mais importantes da 
Ilha de S. Miguel. 
Repare-se o que estou a dizer. 
A Ribeira Quente de hoje, e especialmente a do 
proximo ano, nâo é mais a de hâ très anos. 
A Vila da Povoaçâo também melhorou 
substancialmente e as prôprias Fumas ficaram a 
ganhar porque este triangulo como atracçâo 
turistica esta cada vez mais a funcionar. 
Eu penso que tudo o que se tem reconstruido, tem- 
se feito melhor do que o que estava construido 
antes. 
JM- Corn bases mais fortes, naturalmente. 
CA- Corn bases mais fortes e corn uma filosofia de 
prevençâo das calamidades e os maus tempos 
futuros, nâo se pode dizer que nâo venha a 
acontecer. 
JM- Conseguiram mentalizar particularmente os 
Pescadores, aqueles que viviam à beira-mar corn 
um risco maior, a desviarem-se para outros locais? 
Eles tinham dificuldade em sair do seu habitat. 
CA- E intéressante essa pergunta porque, de 
facto ,nôs tivemos grandes dificuldades de 
realojamento precisamente por causa disso. 
A Freguesia da Ribeira Quente, tem dois polos 
distintos. 
Um, chamado a Ribeira que vive junto ao Porto, o 
outro, o Fogo que vive junto à Praia. 
E as Pessoas convivem no dia a dia, mas nâo 
gostam de sair do seu habitat, como disse. 
Aquele que morava na Ribeira quer continuar na 
Ribeira, normalmente o pescador. 
O agricultor, o comerciante de peixe ou mesmo 
aquele que trabalha por conta de outrem, nâo se 
importa de viver no Fogo. 

Mas nos tivemos grandes dificuldades em fazer 
realojamentos para casas melhores e hoje, esta tudo 
bem porque de facto as pessoas vivem melhor do 
que viviam antes, mas tivemos algumas 
dificuldades em fazer corn que as familias se 
mudassem porque nâo tinhamos casas para todos 
na Ribeira nem no Fogo e, tivemos que dispersar as 
pessoas pelos poucos espaços disponiveis que 
existiam. 
Mas se tivemos algumas dificuldades, como dizia, 
de realojamento, hoje as pessoas jâ se aclimataram 
ao seu novo espaço e aos seus novos vizinhos. 
JM- Eu estou certo de que as pessoas vâo encontrâ- 
lo na rua e vâo dizer-lhe;- o que é que hâ jâ de novo 
na Ribeira Quente e na Povoaçâo? 
CA- Na Povoaçâo, o que tinha estâ completamente 
modificado e estâ totalmente reconstruido. 
Hoje na Povoaçâo, a Vila propriamente dita, estâ-se 
jâ a pensar no novo Porto da Povoaçâo, o que é 
uma inovaçâo. 
Hâ jâ uns cem anos que as gentes da Vila da 
Povoaçâo requerem ao Governo um novo Porto. 
O Governo a 23 de Junho deste ano decidiu a 
construçâo desse Porto, portante é uma obra que 
dentro de um mês vai avançar. 
E junte do Porto, vai iniciar-se este ano, a 
construçâo do Hotel do Mar corn 35 quartes. 
Essas sâo duas novidades que a curto prazo irâo 
surgir. 
Hâ muito pouco tempo inauguramos um novo 
edificio da Esquadra da P.S.P. na Povoaçâo que 
custou ao Governo Central cerca de 160 mil 
contes. 
Em relaçâo à Ribeira Quente, a informaçâo que 
existe é de um Porto que estâ a um ritmo 
acelaradissimo e em Maio do proximo ano estarâ 
pronto. A inauguraçâo estâ a ser preparada para 
Julho para que as 
Comunidades Luso- 
Canadianas e Luso- 
Americanas possam no 

seu periodo de férias aproveitar e participar no 
acontecimento. 
Estamos, também, a construir na Ribeira Quente a 
Nova Orla Maritima e jâ temos practicamente 
pronto o Projecto de construçâo ou de beneficiaçâo 
urbana da Avenida que liga a zona do Porto à zona 
da Praia. 
Esta zona vai ficar modernamente urbanizada e 
muito bonita. 
Junto à Praia, surgiu, entretanto, um novo 
Restaurante e também um Snak-bar por cima dos 
balneârios da Praia que é neste momento a grande 
atracçâo das pessoas. 
JM- Isto quer dizer que quem nâo tiver ido até à 
Ribeira Quente ou à Povoaçâo nos ûltimos quatro 
ou cinco anos, chegam lâ e desconhecem o local?... 
CA- Vou falar por algumas pessoas que nos 
visitaram este ano e que hâ dopois anos nâo iam lâ 
e jâ notaram este ano uma grande diferença. 
E isso, de facto, orgulha-nos porque neste momento 
na Ribeira Quente, estamos a fazer très obras que 
rondam os 5 milhôes de contes. 
Veja o ritmo das pessoas e das mâquinas que neste 
momento, estâo todos os dias a trabalhar. 
É um ritmo alucinante para aquela Freguesia que é 
demasiado pequena para o movimento de pessoas e 
mâquinas que hâ. 

Em relacçâo a todo o Concelho, nos estamos a 
notar também uma maior atracçâo, ou seja, hâ uma 
crescente quantidade de Turistas a passear por todo 
o Conselho quando antes era apenas nas Fumas. 
JM- Quer dizer corn isso que aos poucos a 
mentalidade dos naturais também vai 
modificando? 
CA- Necessariamente. A dois niveis. Uma em 

Continua na pàgina seguinte 
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Continuaçào da pdgina anterior | 

Povoaçâo, obras em marcha 
consequência destas intempéries. 
Depois hâ um ritmo de obras que 
trazem muita gente de fora que fazem 
comungar novas mentalidades mais 
j ovens. 
Sâo mais de cem professores 
licenciados que estâo do Continente 
la todos os dias e essa influência 
também se faz sentir. 
O Conselho esta a abrir-se cada vez 
mais para receber o Turismo. 
JM- Por falar em Turismo, esta a 
contar corn os desportistas, pois o 
Santa Clara entrou para a primeira 
divisâo do futebol Nacional e levarâ 
atrâs dele muita gente, de vârios 
Clubes e Luso-Canadianos e Luso 
Americanos... que quererâo ver o 
Santa Clara. 
A Povoaçâo também vai ganhar corn 
isso. 
CA- Vai ganhar e até também por 
uma outra razâo. Estamos a construir 
um pavilhâo Gimno Desportivo de 
primeira categoria nacional. 
Pelo que o Présidente do Santa Clara 
me diz, aquele pavilhâo vai servir-lhes 
de muito e nomeadamente quando 

tiver O Hotel para determinados 
treinos de educaçâo fisica, nâo sô 
para eles mas para outros clubes da 
Povoaçâo. Especialmente durante o 
Inverno. 
Nos, nâo estamos apenas no futebol, 
mas também em voleibol, e no ôquei 
em patins se ainda nâo temos, para la 
caminhamos. 
JM- Vai ter um encontre corn a 
Comunicaçâo Social e vai ter 
oportunidade de entregar as Chaves 
da Povoaçâo ao Présidente da 
Câmara Mell Lastmen. 
CA- Hâ que estreitar os laços de 
amizade institucional corn a cidade 
de Toronto, jâ que, os laços de 
amizade e de afectividade entre o 
povo do Conselho da Povoaçâo e 
Luso-Canadiano da cidade de 
Toronto esta cimentado. 
O movimento de solidariedade fez 
cimentar esses laços. 
Uma das formas de dar um abraço a 
todos ao mesmo tempo é entregar ao 
Sr. Présidente da Câmara de Toronto 
as Chaves a dizer que o Concelho da 
Povoaçâo é Vosso, Vocês fizeram 

muito por nos, a porta esta sempre 
aberta e para que sempre que 
queiram tenham a chave, aqui estâ. 
Esta é a simbologia da oferta que vou 
fazer ao Sr. Présidente da Câmara de 
Toronto. 
E, termina agradecendo a 
possibilidade que deram de 
comunicar corn todos e gostaria de 

lhes dizer que participei, a convite da 
Comissâo das Festasdo Senhor da 
Pedra, corn todo o gosto, jâ no 
proximo Domingo, junto do Povo e 
disponivel para que me contactem e 
para os ouvir em relacçâo aos 
problemas que eventualmente 
tenham de là e sempre que possivel, 
ajudar a resolvê-lo. 

Um cientista sob suspeita 
Estudo sobre relaçâo entre 

radiaçâo electromagnética e 
cancro terà apresentado dados 

falsos, diz Governo dos EUA 
Um cientista acusado de ter falsificado os 
resultados de um estudo, publicado em 1992, em 
que os dados apontavam para a eventualidade de 
uma relaçâo entre a radiaçâo electromagnética e o 
cancro, concordou corn a retirada de alguns desses 
dados das revistas que publicaram o trabalho, mas 
insiste que o problema é da interpretaçâo de 
grâficos e que as suas conclusôes estâo certas. 
R. Liburdy, que trabalhava hâ 15 anos no 
Laboratôrio Nacional Lawrence Berkeley, do quai 
entretanto se demitiu, concordou também corn 
uma proibiçâo de receber fundos fédérais para 
investigaçào durante très anos, imposta pelo 
organismo regulador da investigaçào cientifica, o 
Office of Research Integrity (ORI), do 
Departamento de Saùde do Governo dos Estados 
Unidos. 
Essencialmente, Liburdy afirmava ter recolhido 
provas de que a radiaçâo electromagnética de cabos 
de alta tensâo, outros cabos de energia e, até, das 
instalaçôes eléctricas e aparelhagem domésticas 
afectavam o processo quimico molecular de 
sinalizaçâo do câlcio, que régula, entre outras 
funçôes, a divisâo das células no organismo. A 
radiaçâo poderia provocar, nomeadamente, a 
leucemia infantil e outras formas de cancro, e a 
divulgaçâo do estudo causou alguma preocupaçâo 
entre pessoas que vivem perto de redes de alta 
tensâo. 
O primeiro alerta ao laboratôrio Berkeley, em 1994, 
foi lançado por um anônimo, que apontava 
incongruências nos numéros apresentados pelo 
cientista. O laboratôrio iniciou uma investigaçào e, 
um ano depois, concluiu que Liburdy falsificara 

Cabos de energia e habitaçào: pessoasficaram assustadas, 
mas ligaçào corn cancro nâo esta provada 

dados deliberadamente, tendo entâo comunicado 
as suas conclusôes ao ORI. Esta instituiçâo fez um 
inquérito separado e chegou às mesmas conclusôes. 
Liburdy, no entanto, afirma que tudo se trata de 
uma questâo de interpretaçâo de très grâficos que 
acompanhavam o estudo e, numa carta publicada 
recentemente na revista Science, nega ter tido 
qualquer procedimento eticamente reprovâvel. 
"Mantenho as minhas conclusôes" e "nâo admito 
qualquer erro cientifico", escreveu. O cientista 
justifica a sua aceitaçâo da decisâo do ORI, 
dizendo nâo dispor de meios financeiros que lhe 
permitam sustentar uma longa e dispendiosa acçâo 
judicial para fazer valer as suas razôes. 
A possibilidade de as radiaçôes electromagnéticas 
causarem leucemia infantil e outras doenças é 
aventada hâ anos, mas cerca de duas dezenas de 
estudos posteriores ao de Liburdy nâo encontraram 
ainda qualquer explicaçâo biolôgica para tal 
ligaçâo. 

Projecto de Luta Contra 
a Pobreza divulgado a 

bordo da Sagres 
O navio Escola Sagres, que chega aos Açores, 
vai proporcionar uma recepçâo a bordo para 
divulgaçâo de um projecto açoriano de Luta 
Contra a Pobreza. Segundo uma fonte do 
Instituto de Acçâo Social, o projecto IDEIA - 
Iniciativa para o Desenvolvimento das Empresas 
de Inserçâo dos Açores é apresentado a 
entidades oficiais, empresârios locals e 
associados da Cooperativa Regional de 
Economia Solidaria, responsâvel pela sua 
concretizaçâo. A bordo do navio Escola Sagres, 
que escala os portos açorianos de Ponta Delgada 
e Horta durante a sua viagem de França para 
Portugal continental, estarâ também patente 
uma exposiçâo. 

Canada cresceu! 
O territôrio mais a sul do Canada esta 
de volta à mâos canadianas. A 
Associaçâo Nature Conservancy do 
Canada foi a que mais ofereceu e mais 
sucesso teve na obtençâo de Middle 
Island, uma ilha pequena no Lago 
Erie onde habitam cerca de 35 
espécies raras de plantas e animais. 
A ilha, até agora nas mâos de uma 
familia americana, tinha sido vendida 
num leilâo em Ohio por $866 mil 
dôlares americanos (cerca de $1.3 
milhôes de dôlares canadianos). 
Parks Canada forneceu uma grande 
parte do financiamento e a ilha 
Middle Island sera transformada num 
parque nacional. 
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Madeira: PSD ameaça 
Guterres com processo crime 

O Secretariado Regional do PSD- 
Madeira afirmou que o primeiro- 
ministro Antonio Guterres "deve ser 
objecto de processo-crime" por "ter 
afirmado, na Assembleia da 
Repùblica, que Alberto Joâo Jardim 
punha em causa a unidade nacional". 
Esta é a mais recente reacçâo dos 
"laranjas" madeirenses às declaraçôes 
da dirigente nacional do PS Edite 
Estrela. De acordo com a dirigente 
socialista, Jardim "nâo passa de um 
caso do foro psiquiâtrico" e sera alvo 
de um processo judicial por ter 
apelidado Antonio Guterres de 
"mafioso", durante a festa do PSD-M, 
no Châo da Lagoa, que teve a 
presença de Durâo Barroso. De 
acordo corn o comunicado do 
secretariado do PSD-M, "o polvo" 

montado pelos socialistas sobre a 
sociedade portuguesa, "bem 
caracterizado nas metâforas usadas no 
Châo da Lagoa, quer agora reprimir a 
liberdade dos comicios partidârios". 
Ainda sobre Guterres, o PSD-M 
lembra que "foi esse individuo que, 
quando tomou posse de Secretârio- 
Geral dos socialistas, começou corn a 
cabala do "défice democrâtico, que 
calunia a Madeira e injuria o Povo 
Madeirense". Alias, quem ainda deve 
ser objecto de processo crime "é a 
exibicionista da Câmara de Sintra, 
que insultou o Dr. Alberto Joâo 
Jardim" e o "forasteiro Torres que 
caluniou e injuriou, num comicio 
partidârio (...), atribuindo a intençâo 
aos governantes social-democratas de 
pretenderem uma 'policia politica'". 

O présidente do PS/Madeira 
negou, no Funchal, ter sido 
constituido arguido em qualquer 
processo relacionado corn 
irregularidade em viagens de 
deputados. Mota Torres convocou a 
imprensa régional para fazer uma 
declaraçâo reagindo a uma noticia 
veiculada por um semanârio 
nacional. Disse ser «falsa a noticia», 
adiantando «nunca ter sido ouvido 
ou notifiCado sobre aquela 
matéria», uma situaçâo que afirma 
«desconhecer em absoluto». 
Esclareceu que as vârias viagens 
que efectuou como «représentante 
eleito nas Assembleias, da 
Repùblica, ' Parlamentar do 
Conselho da Europa e Parlamentar 
da Uniâo da Europa Ocidental 
foram sistematicamente objecto de 
relatôrios aos présidentes dos 
respectives organismes». Anunciou 
que vai solicitai- por èserito ao 

Présidente da Repùblica para que 
seja averiguada, corn toda a 
celeridade, a matéria constante dos 
artigos divulgados pela 
comunicaçâo social. Referiu 
também que vai procéder 
criminalmente contra os ôrgâos de 
informaçâo que fizerâm eco da 
referida noticia. Sobre a 
eventualidadé de existir algum 
processo sobre esta matéria, e caso 
seja eleito nas prôximas eleiçôes 
legislati-vas para as quais é cabeça 
de lista do PS/M, salientou que 
«nâo vai usar da imunidade 
parlamentar contribuindo para o 
apuramento das alegaçôes». 
Segundo Mota Torres, nos ùltimos 
dois anos, na qualidade de 
présidente do PS/M tem sido 
sujeito a «uma campanha 
miserâvel, para denegrir o seu bom 
nome, a sua honra, a sua dîgnidade 
e a sua imagem». 

PORQUE O IMPREVISTO 
ÂO TEM HORA MARCAD. i^r 
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PS desafia Cavaco 
a enfrentar Guterres 

Pina Moura acusa o ex-Hder do PSD de arrogância, 
"convidando-o" a candidatar-se às legislativas 

O PS acusa Cavaco Silva de se revelar 
"arrogante", "despeitado" e "cheio de 
azedume", desafiando-o a candidatar- 
se contra Antonio Guterres à chefia 
do Governo nas eleiçôes de Outubro. 
Respondendo pela Comissâo 
Permanente, Joaquim Pina Moura 
teceu duras criticas às declaraçôes 
proferidas pelo ex-presidente social- 
democrata, quando se juntou à "Volta 
a Portugal" de Durâo Barroso. 
Pina Moura afirmou que Cavaco 
Silva "voltou a dizer uma série de 
falsidades", mostrando-se uma vez 
mais como um homem "arrogante, 
despeitado e zangado, nâo tanto corn 
o actual Governo, mas, sobretudo, 
corn os portugueses". Isto porque, 
explicou, "Cavaco Silva nâo lhes 
perdoa ter sido derrotado por duas 
vezes, em 1995 para o lugar de 
primeiro-ministro e em 1996 para a 
Presidência da Repùblica". O ex-chefe 
do Governo "mostra que pauta a sua 
intervençâo politica pelo azedume e 
pela criaçâo de tabus", disse ainda o 
ministro da Economia. 
Pina Moura disse ter registado a 
criaçâo de "um segundo tabu" de 
Cavaco, quando este afirmou que 
apenas se pronunciaria sobre as 
eleiçôes para a Presidência da 
Repùblica no inicio do ano 2000. 
"Continua a faltar a Cavaco Silva a 
humildade democrâtica para 
compreender que nâo existe qualquer 
nostalgia do povo português em 
relaçào aos sens tempos de 

Para Pina Moura, 
Durâo apenas "ouviu e calou" 

arrogância" no exercicio do cargo de 
primeiro-ministro, disse, lançando 
entâo o desafio: 
"Se Cavaco Silva diz que o Pais estâ 
assim tâo mal, entâo aceite 
candidatar-se a primeiro-ministro e a 
travar um combate corn Guterres" jâ 
nas prôximas eleiçôes. 
Durâo Barroso também nâo foi 
poupado. Para o ministro, o lider do 
PSD "ouviu e calou" tudo aquilo que 
o seu antecessor comentou. 

"Cabe agora saber se Durâo Barroso 
subscreve as declaraçôes de Cavaco 
Silva, que se limita a dizer que tudo 
estâ mal." 

Terceira, Graciosa e S* Jorge - PSP 

o comandante da PSP de Angra do 
Heroismo garantiu decréscimo da 
criminalidade nas ilhas Terceira, 
Graciosa e Sào Jorge no ùltimo 
trimestre do ano em curso, 
relativamente às oeorrêneias 
denunciadas à policia em igual 
periodo de 1998. Falando em 
conferêneia de imprensa, para fazer o 
balanço da actividade do seu 
comando, Simào Nunes atribuiu a 
reduçâo da criminalidade a uma 
intensificaçâo das acçôes de 
fiscalizaçâo efectuadas pela PSP. O 
responsâvel policial rejeitou, por isso, 
"a ideia que se vulgarizou da 
existência de uma onda de 
criminalidade sem precedentes", a 
pretexto da oeorrêneia recente de dois 
homicidios na ilha Terceira. As 
estatisticas "desmentem 
completamente" essa ideia, 
acrescentou. Simao Nunes salientou, 
por outro lado, que "muitos dos 
pequenos furtos comunicados às 

autoridades ainda subsistem pelo 
facto de a populaçào agir 
distraidamente e deixar as portas de 
casa e dos automôveis abertas". 
Quanto ao transita o nùmero de 
acidentes diminuiu nâo tanto pelas 
manobras perigosas e faltas de 
prioridades, mas mais pela reduçâo 
dos casos de excesso de velocidade e 
alcool, embora as contra ordenaçôes 
nestes dois casos tenham aumentado 
significativamente, adiantou. 
Simào Nunes referiu que no âmbito da 
toxicodependência quer no trâfico ou 
no consumo, os casos nâo atingiram "a 
meia dùzia" e anunciou a criaçâo de 
uma brigada para "trabalhar ùnica e 
especificamente nesta ârea". 

Tal medida torna-se possivel pelo facto 
de o comando PSP de Angra ter sido 
dotado de mais trinta agentes o que jâ 
permitiu também a criaçâo de uma 
secçâo de intervençâo corn 
equipamento prôprio. 
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PR desvaloriza caso 
Champalimaud, 

critica excesso de 
consumo em Portugal 

e aplaude 
despenalizaçâo 

da droga 

Jorge Sampaio afirmou-se (on\ic;to de 
que O chamado caso Champdliiiiaud 
nâo vai afectar as relaçôes luso- 
espanholas. 
"Estas questôes devem ser resolvidas 
nos locals prôprios e, por isso, nào 
afectarâo as boas relaçôes entre os dois 
paîses", frisou o Chefe do Estado. 
Sampaio adiantou que, "do lado 
português, nunca se falou oficialmente 
das dificuldades que temos tido em 
Espanha corn a aquisiçâo de 
empresas". 
As afirmaçôes coincidiram corn a 
visita de dois dias do PR a Santiago de 
Compostela para participar nas 
celebraçôes do Ano Santo Jacobeu. 
Para Sampaio, "foram alguns 
jornalistas espanhôis que 
transformaram uma questâo pontual 
num assunto de Estado". 
"Os financeiros entendem-se sempre", 
adiantou o PR, salientando que, em 
assuntos como os rios ibéricos ("jâ 
resolvidos") e a banca, "é necessârio 
que haja informaçâo prévia para que 
nâo se repita a comoçâo causada pelo 
caso Totta/Banesto". 
O chefe de Estado elogia, ainda, a 
comunidade de trabalho 

Galiza/Portugal e defende o 
aprofundamento da cooperaçâo de 
projectos estruturantes. 
Elogiando o processo de 
regionalizaçâo espanhol, Sampaio 
lamentou que, "desgraçadamente, 
estes argumentas nào tenham pegado 
em Portugal, jâ que os portugueses 
temeram que o Pais fosse partido aos 
bocados". 
Sampaio abordou ainda dois temas de 
politica interna: os indices de 
qualidade de vida dos cidadàos e o 
problema da droga. 
No primeiro caso, reconheceu que o 
nivel de vida dos portugueses esta a 
aumentar mas apelou à "prudência", 
avisando "que se esta a consumir 
muito em Portugal". 
No dominio da droga, Sampaio afirma 
ter "contribuido para liberalizar a 
consciência sobre as drogas em 
Portugal", classificando a decisâo do 
Governo de discriminalizar o 
consumo como uma das mais 
importantes que o Executivo socialista 
tomou. 

Trafico de criancas: 
  d 

Provedor recomenda alteraçôes 
ao registo de 

o Provedor de Justiça, Meneres 
Pimentel, recomendou a 
introduçâo de alteraçôes no Côdigo 
do Registo Civil, tornando 
obrigatôria, para efeitos de registo 
de paternidade, uma declaraçâo 
médica sobre os nascimentos nas 
unidades hospitalares. 

A recomendaçào de Meneres 
Pimentel foi emitida na sequência 
de um inquérito sobre o alegado 
registo de crianças da ilha Terceira 
em nome de outros pais que nào os 
biolôgicos e sem respeito pelos 
procedimentos legais da adopçâo. 
O Provedor de Justiça recomendou 
igualmente que quando o 
nascimento ocorra sem assistència 
médica ou fora do estabelecimento 
hospitalar, se tome exiglvel, para 
efeitos de registo de nascimento, a 
declaraçâo do médico que primeiro 
assistiu o recém-nascido. Meneres 

nascimentos 
Pimentel defende, além disso, a 
consagraçâo, em todas as situaçôes, 
sem excepçâo, da obrigatoriedade 
de todos os estabelecimentas onde 
ocorram partos ou das pessoas que 
a eles assistam comunicaram os 
nascimentos ao Registo Civil. O 
Provedor garante ainda, numa nota 
distribuia a imprensa, que a 
extensâo dos Açores da Provedoria 
de Justiça vai prosseguir as 
averiguaçôes a fim de apurar os 
aspectos sociais que estâo na base 
dos dados divulgados e se estes 
foram ou nâo empolados pelos 
ôrgâos de comunicaçâo social, ou se 
pelo contrario existem indicios da 
prâtica de ilicitos criminais. 
Noticias recentemente divulgadas 
denunciam a irregularidade de 
registos de nascimento na Terceira 
e um eventual trâfico de crianças a 
troco de compensaçôes de natureza 
financeira. 

Euro tem um solido 
começo nos mercados 
mundiais 
o euro teve uma sôlida estreia nos 
mercados financeiros mundiais 
recebendo uma inequivoca 
demonstraçâo de confiança dos 
investidores no primeiro dia de 
négocies corn a nova moeda 
europeia que uhifica quase 300 
milhôes de pessoas em 11 naçôes. 
Os mercados de acçôes e bonus em 
toda a Europa fizeram eco do 
optimismo em torno do 
lançamento do euro, que gerou 
expectativas de que uma moeda 
ûnica possa impulsionar o 
cresçimento da economia europeia Os 11 paises que adoptaram o euro 
e fazer frente à supremacia do no dia 1 de Janeiro, Austria, 
dôlar. Bélgica, Finlândia, França, 
O começo das operaçôes foi simples Alemanha, Itâlia, Irlanda, 
e os banqueiros e operadores em Luxemburgo, Holanda, Portugal e 
diferentes boisas do mundo Espanha, têm quase o mesmo peso 
informaram que houve poucos econômico que os Estados Unidos. 
contratempos técnicos. Tal posiçâo, combinada corn os 
"Nâo houve problemas corn a prognôsticos de que os bancos 
transiçào e foi um começo bastante centrais mudarâo parte das suas 
fâcil", comentou Matt King, daJ.P. réservas em dôlares para euros, 
Morgan, em Londres. consolida as expectativas de que a 
"E um começo firme e espetacular nova moeda se transforme num 
para o euro", disse Neal kimberley, competidor firme para a divisa 
do Bank of Tokyo-Mitsubishi, em norte-americana. 
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Madeira rende-se a Durâo 

Lider social- 
democrata 
entusiasma 
madeirenses e 
Alberto Joào 
Jardim na festa 
do Châo da 
Lagoa. O PS foi 
O mau da fita 

Durâo Barroso entende que o povo da 
Madeira deseje toda a liberdade, 
dentro de um quadro de "unidade 
nacional". Por isso, "viva a Madeira 
livre", gritou o lider do PSD perante 
uma multidâo que encheu a festa 
tradicional do partido, do Châo da 
Lagoa. 
Durâo trazia o terreno bem estudado. 
Sabia onde colocar os pés para fugir às 
minas e armadilhas. Ofereceu-se como 
"aliado" de uma luta a favor do 
"aprofundamento da autonomia". E 
até pediu autorizaçâo ao 
PSD/Madeira para utilizar na 
campanha de Outubro o hino dos 
"laranjas" madeirenses, adaptando o 
refrâo. 
Elogiou o senhor da ilha ao dizer que 
"na Madeira, a liberdade, o 
desenvolvimento, o progresso, a 
justiça social, a democracia têm um 
nome: Alberto Joâo Jardim". Perante 
isto, desabafava um dos assessores de 
Jardim, "o homem passou no teste. E o 
primeiro lider nacional, depois de Sâ 
Carneiro, a falar assim". 
Durâo Barroso, em estreia absoluta no 
Funchal, aproveitou para encerrar a 
volta ao Pais, ao escolher a ilha que, na 
sua opiniâo, représenta a verdadeira 
"tradiçào de liberdade do PSD" 
porque os madeirenses simbolizam o 
"povo que nunca se rendeu ao tique 
centralista. 
Apôs 17 dias de viagem de norte a sul, 
o balanço é "preocupante", diz. "Em 
Portugal, hâ um problema de 
qualidade de democracia". 
Argumentos? Os mesmos que o PS/M 
apresenta quando se référé ao PSD de 
Jardim. Isto é, "muita gente veio 
queixar-se" de atitudes 
"discriminatôrias" sô porque "nâo têm 
o cartâo do partido do Governo. E isto 
nâo pode continuar", afirmou Durâo. 
Aliâs, acrescentou, "nâo hâ nenhum 
pais da Europa onde um sô partido 
(PS) concentre tanto poder" e que, "a 
partir das instituiçôes do Estado, 
procure, através de uma rede 
tentacular de interesses, colonizar e 
controlar toda a sociedade 
portuguesa. (...) E tempo de tirar a 
mâscara. Este Governo promete, 
promete mas sô semeou ilusôes. 

mentira e mais mentira!" concluiu. 
No palcQ, Alberto Joâo Jardim e os 
seus companheiros renderam-se às 
palavras daquele que, ainda hâ poucos 
dias, era tido e criticado como o 
"candidate de esquerda escolhido pela 
comunicaçâo social" para comandar o 
PSD da Lapa. 
As partes reconciliaram-se. Durâo 
acompanhou Jardim pela 
"peregrinaçâo" matinal às 56 barracas 
de "poncha" e afins e entrou na "onda" 
laranja regional como se a conhecesse 
desde sempre. Soprou as vêlas do 
aniversârio dos "25 anos do PSD/M e 
das 30 vitôrias", canton e abraçou toda 
a gente, mas nâo foi capaz de bâter 
palmas quando, por exemple, Jaime 
Ramos, secretârio do PSD/M, disse 
que "o povo madeirense era melhor e 
mais inteligente do que o povo 
português do Continente". 
O mesmo sucedeu em certas partes do 
discurso de Jardim, nomeadamente 
quando o politico regional elegeu 
Soares "représentante de Satâ" ou 
comparou o PS a uma "organizaçào 
mafiosa". Mais entusiasmado ficou 
corn a insinuaçâo de que Paulo Portas 
e Jorge Coelho, "o chefe da 
organizaçào", andavam em parceria 
para dificultar a vida ao PSD. 
Mas o alvo predilecto de Jardim, foi, 
sem düvida, Antônio Guterres. 
Chamou-lhe "caloteiro", "aldrabâo", 
"fariseu", "apesar de andar de braço 
dado com o frei Melicias". Passando 
para um torn mais sério, o chefe do 
PSD/M defendeu, de novo, a sua 
dama: Os estados regionais. 
"Dêem-nos o direito de fazer as nossas 
prôprias leis, dentro do quadro da 
Constituiçâo, mas nâo admito que 
depois de termos acabado corn o 
separatismo, o cavalheiro (Guterres) 
nos venha acusar de colocar em causa 
a unidade nacional. (...) Esse 
engenheiro é um dos cavaleiros do 
Apocalipse. Cuidem-se os portugueses 
que ele é capaz de tudo", aconselhou 
Jardim. Umjardim que foi obrigado a 
sentar-se no châo do palco para 
"conversar" corn a multidâo depois de 
alguns dirigentes o terem desafiado a 
assumir in loco a sua recandidatura às 
regionais de 2000. 
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O antigo vocalista do Conjunto Apolo 5, voltou. Rui Marques, de 
seu nome artistico RUI MARX, gravou um CD recheado de boas 
cançôes. 
Ao fîm de uns pares de anos, é um prazer voltar a ouvir o Rui 
Marx, um jovem natural da Ilha da Madeira, que sempre nos 
habituou a boas cantigas e 
interpretadas com rigor. Rui Marx, ||||jg||||«d||^^ 
brindou-nos com um punhado de 
cançôes, umas romântigas, outras mais 
ritmadas, numa produçâo de Hernani 
Raposo, que também compos a maioria 
das cançôes... 
Carlos Marx, tern o seu CD e cassettes à 
venda em Portugal Mix, Papelaria 
Portugal e Goldstar Music of Canada, 
em Toronto e, Fernando Video, em B 
Mississauga. Também, para entregas 
ao domicilio ou contratos para 
espectaculos, os interessados devem 
contactar Tony Pereira, gratis, para: 1- 
800-891-7021. 
Desejamos ao Rui Marx o maior 
sucesso neste seu regresso às cantigas. ^ 
Parabéns. 

Rui Marx, voltou às tides 
artisticas. Uma boa vox para 
abrilhantar as nossas festas de fim 
de semana! Quern nào o recorda dot 
bons veUios tempos do Conjunto 
Apolo 5 ? 

de Edmonton, 
la. dravaçâo 

Très micaelenses, um 
continental e um 
canadiano (filho de pais 
açorianos), formaram o 
Conjunto Musical 
"Académicos", primeiro 
um grupo de musica de 
dança ao fim de semana e, 
agora, mais consciêntes, 
dedicaram-se à mûsica 
portug^esa, gravando o 
seu primeiro CD com 
cançôes originals. 
Eduardo Tavares, Helder 
Afonso, Luis Borges, Luis 

de Jesus e José Matos, « 
conseguiram um trabalho 1 
equilibrado com cançôes \ 
agradaveis e bem 
ritmadas. ; 
Agradecemos o trabalho 
que nos enviaram e, para ' 
aqueles que queiram 
contactar, ou contratar, os 
ACADÉMICOS, podem 
fazê-lo pelo telefone: 
(780) 489-2946 ; 
As nossas felicitaçôes à 
rapaziada de os 
"Aceuiémicos". No Madeira Park, nas comemoraçôes do 

Dia do Emigrante e homenagem aos 
Pioneiros madeirenses e fundadores do 

Canadian Madeira Club, houve festa rija. 
E a miisica esteve sempre no ar... 

Na inauguraçâo da piscina-infantil 
do Madeira Park, apos a singela 
cerimonia inaugurativa, logo a 
musica "saltou" aos ares, através do 
grupo de mùsicos do Rancho 
Folclorico Madeirense que, fora do 
palco de dança, nào quiseram 
perder a opqrtunidade de "afinar" 
os instrumentos alegrando a festa e 
o coraçào dos présentes. 
Atrâs dos mùsicos seguiram as 
dezenas de pessoas que 

acompanharam as cerimônias que, 
sô pararam, num grande mesa 
recheada de coisas boas e um bolo 
de todo o tamanho para os 
homenageados que foi cortado pelo 
pioneiro Manuel da Silva, rodeado 
de outros companheiros. Em cheio! 
Comes-e-bebes, musica e boa 
disposiçâo, nunca faltam nas festas 
e romarias das gentes de Portugal. 
Haja festa e alegria, para esquecer o 
dia-a-dia! 
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O Bom Jesus da Pedra -mais conhecido entre nos 
por Senhor da Pedra-, venerado anualmente na 
Igreja de Santa Inès, em Toronto, é uma das 
imagens mais bonitas e bem ornamentadas, das 
que dâo razâo às nossas procissôes. 
Na Igreja de Santa Inès, temos um caso curioso: 
As ornamentaçôes sào feitas pela mesma pessoa 
hâ jâ alguns anos. Trata-se de Leonardo Pacheco, 
naturista e homeopata da Ervanâria Sào Miguel 
que, devido a duas promessas, começou 
e...prossegue! Leonardo Pacheco, é um homem 
ligado à Igreja Catôlica desde sempre e, devido a 
doença grave de um dos irmàos e, depois, a um 
desastre de mota de um outro irmâo, prometeu ao 
Bom Jesus da Pedra fazer as ornamentaçôes do 
andor, por sua conta e risco, se os irmàos ficassem 
bons... 
-E, graças a Deus, meus irmàos ficaram bons! O 
Ultimo, que teve um gravissimo desastre de mota, 
restabeleceu-se e até vai casar em breve...Falei corn 
ele hâ pouco.-Esclareceu Léo Pacheco, com ar 
feliz.- Comecei por ornamentar o andor do Senhor 
da Pedra e, aos poucos, acabei por ornamentar 
todos os andores principais; do Senhor da Pedra, 
Nossa Senhora da Conceiçâo, Sào José, Sào 
Vicente de Paulo e de Santa Inès, a Padroeira. 
-Que tipo de flores? 
-Flores artificials, de cetim e de seda. Além de 
cortar as flores, ainda faço-as à mâo e cubro as 
hastes de arame que sào protegidas corn cera. Dâ 
muito trabalho e requer paciência e minùcia... 

de agradecimento a todos que colaboraram corn 
as vitimas das tempestades e tremor de terra que 
assolaram os Açores e, particularmente, Sào 
Miguel. 
Agradecemos ao artista-florista Leonardo 
Pacheco, pela sua disponibilidade e simpatia, e 
deixâmo-lo junto dos andores e das flores, 
cumprindo as suas promessas. 

Para ornamentar os 5 andores preciso, pelo 
menos, 30 horas. Faço as ornamentaçôes na 
Ultima semana dos festejos em Honra do Senhor 
da Pedra. Depois da flor feita é pregada no andor 
corn alfinetes... 
-Quantas flores leva o andor do Senhor da Pedra? 
-Level o ano todo a fazê-las. Foram 2.780 flores, 
todas feitas à mâo. 

Hino do Bom Jesus da Pedra 

Neste passo afrontoso da paixâo 
Desse trono de luz e de gloria ô Deus 

Protegei ô Bom Jesus da Pedra 
A nossa terra e mais os filhos sens. 

Nossos pais nos legaram esta fé 
que queremos manter sempre firme em nos 

Coraçâo de infinita ternura 
Dai o perdào e amparo a todos nos. 

Nesta vida de tormentos sem ter îim 
Que podemos, Jesus,sem o vosso amor 

Escutai a nossa prece ardente 
Pois sô em vos esperamos Senhor. 

JMC 

-Quanto custam os 
artigos para tanta flor? 
-Bom, se nâo se 
aproveitasse de um ano 
para outro parte dos 
artigos e flores, julgo 
que as despesas 
rondariam os 20 mil 
dôlares, para todos os 
andores. Mas, como 
poupamos a maioria, 
fica mais barato...Nem 
eu aguentava tal 
despesa sozinho. 
Felizmente a Igreja 
recebe donativos para o 
efeito. 
-Alguma novidade, este 
ano? 
-Este ano mandei vir 
dos Açores novas sedas, 
o andor de Nossa 
Senhora da Conceiçâo 
vai todo a azul e 
branco, uma beleza... 
As festas do Bom Jesus 
da Pedra, em Toronto, 
na Igreja de Santa Inès, 
terâo lugar de 30 de 
Julho a 2 de Agosto. 
Domingo, dia 1, sai a 
Procissâo fazendo o giro 
habituai. Incorpora-se 
na Procissâo, o 
Présidente da Câmara 
da Povoaçâo, Carlos 
Avila, que se encontra 
em Toronto, em missào 
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Noticias do Ontario 
O Ministre da Saüde anunciou 

apoio para programas de alcool e 

de abuso de substâneias do Ontario 

O Ministre da Saüde, Allan Rock, anunciou o 
orçamento federal do Ministério da Saüde do 
Ontârio para os programas e serviços de apoio e 
reabilitaçâo de drogados e alcoôlicos. Este anüncio 
faz parte do compromisse do governo em promover 
programas de saüde e prevençào de problemas e 
doenças para que a sociedade canadiana melhore a 
qualidade de vida e reduza, ao mesmo tempo, a 
pressâo no sistema de saüde püblica. Este 
compromisse contribui para o esforço do governo 
federal em poder abordar assuntos à volta do 
problema dos sem-abrigo. 
O esforço federal em apoiar o tratamento e a 
reabilitaçâo dos consumidores de droga e de alcool 
contribui corn ajuda directa para os programas jâ 
existentes a nivel provincial, municipal e 
comunitârio através do Canada, empenhados em 
conseguir soluçôes a longo prazo para evitar que o 
nümero dos sem-abrigo aumente. 
Segundo o Centro Canadiano de Apoio aos 
Toxicodependentes, o tratamento destes individuos 
custou à sociedade canadiana cerca de $18.45 
biliôes de dôlares em 1992. O orçamento federal 
anunciado para os prôximos dois anos é de $8.6 
milhôes de dôlares. Parte deste orçamento esta 
destinado a um programa de nutriçâo, assim como 
um segundo de apoio a crianças que se encontrem 
no seio de familias cujos pais sâo 
toxicodependentes, alcoôlicos ou sem-abrigo. 

A Ontario Trillium Foundation 
distribui $23 milhôes de dôlares 
entre Associaçôes Caritativas e 

Nâo-Lucrativas 

Centros comunitârios, caritativos e organizaçôes 
nâo-lucrativas beneficiarâo dos $23 milhôes de 
dôlares oferecidos pela Ontario Trillium 
Foundation para promover e protéger a qualidade 
de vida das diversas comunidades através da 
provincia. O apoio estâ também destinado a 
actividades desportivas e recreativas, espectâculos e 
exposiçôes culturais, assim como iniciativas 
ambientais. A Ontario Trillium Foundation, uma 
agêneia fundada pelo ministério da cidadania, 
cultura e recreio, é neste momento a maior 
organizaçâo de apoio a associaçôes nâo-lucrativas. 
O governo provincial também aumentou o seu 
apoio financeiro de $10 milhôes para $100 milhôes 
de dôlares anuais corn o objectivo de patrocinar 
novos projectos educativos nas diversas 
comunidades do Ontario. 

«Imigrantes Ilegais nâo sâo 
bem vindos ao Canada», 
palavras de Leon Benoit 

O chefe oficial da oposiçâo no gabinete da 
cidadania e imigraçâo, Leon Benoit, manifestou o 
seu desejo de ver o Ministro da Cidadania e 
Imigraçâo enviar uma mensagem ao mundo onde 
diga explicitamente que o Canadà nâo aceita 
imigrantes ilegais. Segundo Leon Benoit, hâ uma 
necessidade de impedir que o Canadà seja invadido 
por pessoas que nâo têm autorizaçâo para câ viver, 
mas que conseguem ficar pelo pais graças ao 
trabalho de contrabandistas. Benoit adiantou ainda 
que ultimamente o Canadà tem sido alvo de 

imigraçâo ilegal devido ao fracasso do Governo 
Liberal em reforçar as leis da imigraçâo canadianas 
e da proteçâo da fronteiras do pais. 
O partido Reformador apoia a deportaçâo 
imediata de refugiados e imigrantes ilegais, assim 
como exige que haja um castigo severo para os que 
contribuem para esta situaçâo. 

Caribana 1999 

A famosa parada da Caribana e o festival Olympic 
Island decorrem na cidade de Toronto durante o 
grande fim de semana, 31 de Julho a 2 de Agosto. 
A policia de Toronto estâ avisar todos os 
automobilistas para evitarem as ruas da baixa da 
cidade, nomeadamente a Lakeshore Blvd. W., 
Queens Quay W. e a Fred Gardiner Expressway. 
Para além destas ruas, a Fred Gardiner Expressway 
até à Jameson Ave. estarâ encerrada. A Policia de 
Toronto informou que a melhor maneira de chegar 
até à Caribana é através de transporte püblico. 

Policia de Toronto 
sobreviveu ao tiro 

O policia de Toronto que foi atingido por uma bala 
na cara quando perseguia dois suspeitos de roubo 
na auto-estrada 401, jâ saiu do hospital e expressou 
a sua gratidâo para corn aqueles que o ajudaram. 
Patrick Ferdinand, de 44 anos, manifestou o seu 
carinho e palavras de apreço para corn um 
professor e um taxista que o assistiram logo que foi 
atingido pela bala e para um outro automobilista 
que perseguiu a carrinha dos suspeitos durante 
algum tempo. 
Patrick Ferdinand que escapou de deficiência 
cerebral e espinal por pouco, embora jâ tenha saido 
do hospital, terâ que ser submetido a cirürgia nos 
prôximos meses, uma vez que a sua cara ainda tem 
algumas deficiências. No entanto, o policia 
garantiu aos sens colegas de trabalho e ao püblico 
que voltarâ a vestir o seu uniforme, assim como 
quer colaborar na busca aos dois suspeitos que 
perseguia no dia em que foi atingido. 

O Preço da Gasolina 
continua cm ascensâo 

Segundo os especialistas da firma de energia de 
Calgary, MJ Ervin and Associates, o preço da 
gasolina no Canadà aumentou cerca de 28.5 por 
cento desde o inicio do ano. Perante o 
descontentamento dos automobilistas que vêem o 
aumento da gasolina associado ao fortalecimento 
das indüstrias de petrôleo cru. Michael Ervin, 
présidente da MJ Ervin, disse na sua anâlise da 
situaçâo que desde que os produtores da OPEC 
mantenham alguma disciplina nos niveis de 
produçâo, o preço do petrôleo cru manter-se-â. No 
entanto, o porta-voz da Associaçâo de 
Consumidores do Canadà, Peter Dyne, disse nâo 
estar muito convencido corn as explicaçôes dadas 
pela indüstria do petrôleo que atribuem o aumento 
do preço de gasolina ao aumento do petrôleo cru. 
Embora o governo do Ontario tenha sugerido um 
controlo de preço da gasolina, Peter Dyne é da 
opiniâo que os politicos nâo devem apontar o dedo 
sô para as companhias de gasolina. 
Para finalizar, Peter Dyne disse que se se levar em 
conta a inflaçâo, que o preço da gasolina em 
relaçâo a outras décadas, sô aumentou cerca de très 
cêntimos a mais por litro. 

O Dia da Abelha na 
Black Creek Pioneer Village 

O dia 31 de Julho é dedicado às abelhas na Black 
Creek Pioneer Village, uma organizaçâo da 
Associaçâo dos Preservadores de Abelhas de 
Toronto. Neste dia, os visitantes terâo a 
oportunidade de observar uma colmeia 
transparente onde habitam cerca de 2.000 abelhas. 
Para além disto, haverâ também pastelaria variada 
cujo ingrediente principal é o mel e secçôes^de 
esclarecimento, para os interessados, sobre estes 
insectos que têm um ferrâo e quatro asas para voar, 
assim como é considerado um dos insectos que 
mais trabalha. Para finalizar, todos estâo 
convidados a assistir à exposiçâo de produtos 
relacionados corn as abelhas, tais como vêlas de 
cera de abelha, creme para as mâos feito de mel e 
pôlen das abelhas. 

A Associaçâo dos Hospitals do 
Ontârio lançon o relatôrio de 1999 

A pedido dos hospitals da provincia, a Associaçâo 
dos Hospitals do Ontario enviou um inquérito a 
cerca de 50.000 pacientes que se tinham 
demonstrado impacientes perante o projecto de 
cuidados de saüde do Norte América. 
No Outono passado, a Associaçâo publicou o 
primeiro relatôrio que engloba todo o sistema 
hospitalar da provincia. Este relatôrio, a pedido da 
Associaçâo, teve a pesquisa conduzida pela 
Universidade de Toronto. O Relatôrio dos 
Hospitals 1998 é o mais extenso dos relatôrios 
sobre o funcionamento dos hospitals canadianos 
até à data actual. O relatôrio englobou quatro 
categorias: medidas tomadas nos hospitals em 
relaçâo à utilizaçâo de equipamento clinico, assim 
como os sens resultados; a opiniâo dos pacientes 
sobre os hospitals do Ontârio; as condiçôes 
financeiras e as mudanças no sistema, assim como 
a sua integraçâo em novas mudanças. 
Seguindo as linhas do sucesso que o relatôrio de 
1998 teve, o relatôrio hospitalar de 1999 expandiu 
nessas âreas para poder adicionar dados especificos 
sobre o hospital em causa juntamente corn o 
resultado das sondagens e pesquisas feitas a 
diverses pacientes. O resultados, estâo a ser 
estudados neste momento pela Universidade de 
Toronto serâo publicados no final deste ano. 

Mel Lastman Organiza 
a Primeira Conferêneia de 

«Savaismo» no Canada 
Mais de 7.000 delegados de todo o mundo 
participarâo na sétima Conferêneia Mundial de 
«Saiva», este ano realizada em Toronto, e pela 
primeira vez no Canadà, a convite do Présidente da 
Câmara, Mel Lastman. O evento estâ programado 
para très dias, o fim de semana de 30 de Julho a 1 
de Agosto, corn o objectivo de celebrar e promover 
o «Savaismo», uma das antigas religiôes dos 
Hindüs, ainda hoje praticada em diversas partes do 
globo. A conferêneia terâ lugar em vârios centros 
da cidade, incluindo o Centro Civico de 
Scarborough. 
Sâbado, estâ programado para uma conferêneia 
jovem que incluirâ palestras, müsica e concursos 
sobre conhecimentos religiosos. Os espectâculos da 
noite englobam actividades culturais, tais como 
müsica, dança, palestras e teatro. Para mais 
informaçôes, os interessados podem contactar o 
496-9595. 
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ENDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

1.530 por minuio para Portugal J!877.209.7355 
£ 

‘ ” 

entro de Informacâo 
 imobUiério Si Rmmt Emtmtm tno. 

Tel: (416) 536-4194 

Àguas puras adocicadas ùnicamente 
corn O açùcar natural dos frutos. 

IPl 0 
SPRING WATER BEVERAGES 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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I N T E R N .<1 1 ! 0 fi A L v/ TOHOS'TO KINGSWOOD MUSIC THEATR 

ma 
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CIRV-jEni/Toronto's Multicultural Super M 

DOMINGO, 29 DE A STD DE 1999 

VINDAS DE LISBOÂ, DUÀS ESPECTAOJLARES BÂNDÂ8 

PELA PRINEIRA YEZ NQ CANADA: 
r 

Jorge 
Ferreira 

WiDODOSUSA 
jCOM Â SUA BANDA MODERNA 

M®4 03 fflîîSTlâ lOtaB; 
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^SMMS ÿ£ FOIiïïIGÂL 
XÆŒO HWYMCÎÂS 
£ ÏLIMS D£ FOKÏUGàL 

Mêîm ^ 

BILHETES» 
VEHDA ANTECIPADÂ, ENTRADA GERAI: 

$20.00 
(TAXAS IMCIÜIDAS) (INaUl 0 ESPECTÂCÜLO E TODAS 

AS DIVERSÔES DO PARQUE) 

Papeiarta Portugal, 
Portugal Mix e 

Portuguese Book Store 
em Toronto e 

Vi-Ana Gifts, em Mississauga, 
ou ORV^fm (416) 537-1088 

UMEVENTOANAOPERDERÜ! 

DIA DE PORTUGAL Î999 TEM O PATROCINIO DE: 
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Os fatais riscos do “piercing” 
A associaçâo de dentistas britânicos fez um série aviso: 

a moda de perfurar a lingua pode ter consequências graves 

0 piercing esta na moda e hâ 
gente que o faz até nos mais 
intimos ôrgâos, mas quem 
perfura a lingua teve um sério 

aviso da British Dental Association, 
que, entre outros alertas, afirma que a 
operaçâo deve ser evitada, por ser 
perigosa para a saûde e, 
eventualmente, fatal, devido ao risco 
de infecçôes e, até, da sindrome de 
choque tôxico. 
Personalidades famosas, como uma 
das Spice Girls e até a neta da rainha 
de Inglaterra, Zara Philips, têm 
contribuido para que a moda do 
piercing se espalhe, mas a BDA 
advertiu que, no caso de os "enfeites" 
serem cravados na lingua, para além 
de eventuais problemas da fala, hâ o 
perigo de consequências mais graves. 
O piercing, seja em que lugar do 
corpo for praticado, acarreta sempre 
o risco de infecçôes, e nomeadamente 
dos virus da sida e da hepatite, se os 
instrumentos nâo forem devidamente 
esterilizados, mas, segundo a BDA, 
no caso da lingua os problemas 
podem agravar-se, devido à 
proximidade das vias respiratôrias. Se 
houver uma infecçâo, a lingua pode 
ficar tumefacta, bloqueando parcial 
ou totalmente a respiraçâo. 
Além disso, alertam ainda os 
dentistas britânicos, as bactérias que 

eventualmente se desenvolvam sob a 
lingua podem proliferar muito 
rapidamente e provocar, em casos 
extremes, a fatal sindrome do choque 
tôxico ou uma septicemia. 
Outros riscos potenciais, segundo a 
BDA, incluem a formaçâo de quistos 
no interior da lingua e danos nas 
veias e nervos, corn a eventual 
formaçâo de neuromas, um 
crescimento anormal do tecido 
nervoso. Poderâo ainda desenvolver- 
se reacçôes alérgicas, também corn 
consequências graves, pelo que 
aqueles especialistas aconselham que 
as pessoas se certifiquem se o 
implante é feito de ouro, titânio ou 
aço cirürgico, para evitar tais 
problemas. 
A BDA preocupa-se também corn os 
problemas relatives à sua 
especialidade. Assim, diz a 
associaçâo, para além de o "implante" 
poder soltar-se e ser inalado ou 
engolido, dando origem a problemas 
respiratôrios, hâ o risco de uma 
dentada acidental fazer que um dente 
se parta. Um problema mener, tende 
em atençâo as outras advertências dos 
especialistas. 
Note-se, aliâs, que alguns 
odontologistas britânicos se recusam 
a fazer tratamentos a pessoas corn 
piercings, devido â influência que têm 

na posiçâo dos mùsculos da lingua e 
aos outros riscos deste "enfeite" 
corporal. 
"As pessoas que fazem piercings na 
lingua nâo sô pôem em risco a sua 
saûde bucal como a sua saûde em 
gérai, e aconselhamos fortemente a 
que nâo sigam essa prâtica", disse 
Geoff Craig, présidente da comissào 
de saûde da BDA. 
Um porta-voz da associaçâo foi, no 
entanto, menos radical: "Temos de 
viver no mundo real e compreender 
que as pessoas fazem mesmo 
piercings na lingua. Se o fizerem, 
deveriam certificar-se de que a 
operaçâo é feita o mais 
higienicamente possivel." 
As possibilidades de um piercing 
causar infecçâo sâo bastante elevadas 
se for feito na lingua, devido à 
formaçâo de bactérias se a higiene 
oral for desprezada, pelo que a BDA 
aconselha as pessoas a consultarem os 
seus dentistas quanto a esse problema 
enquanto a cicatrizaçâo estâ em curso 
acrescentando que os cuidados a ter 
devem incluir atençâo especial na 
lavagem dos dentes e o uso de 
liquides desinfectantes, para 
bochechar, de modo a retirar 
particulas de comida que a escova de 
dentes nâo tenha removido. 
Estudos sobre consequências 

desastrosas do piercing sâo rares e 
tem sido feita pouca pesquisa sobre o 
assunto, segundo a BDA, mas um 
membre da associaçâo europeia, que 
agrupa os profîssionais desta ârea, 
disse pensar que esse tipo de 
problemas nâo estava muito 
espalhado. 
O British Dental Journal publicou, hâ 
algum tempo, o caso de uma jovem de 
25 anos que deu entrada no hospital 
depois de a sua lingua inchar, 
causando-lhe dificuldades a engolir 
comida. 
Os médicos descobriram-lhe uma 
infecçâo rara, chamada angina de 
Ludwig, e o implante teve de ser 
cirurgicamente removido. 

“iMac portâtil” 
sera lançado 

no Brasil 
em Outubro 

O iBook, notebook da Apple que 
acaba de ser anunciado na 
Macworld Expo norte-americana, 
vai ser lançado, em Setembro, nos 
Estados Unidos. 
O novo portâtil, que segue o visual 
arrojado do iMac, custarâ 1.600 
dôlares nos Estados Unidos. 
Destinado ao mercado do usuârio 
doméstico, o novo equipamento 
estarâ disponivél com duas 
combinaçôes de cores: tangeriha 
corn branco e roxo corn branco. 

quilos, possui processador G3 de 
300 MHz, tela TFT de 12,1 
polegadas, 4 MB memôria de 
video, 32 MB de SDRAM, HD de 
3.2 GB, drive de CD-ROM interno, 
modem de 56K e bateria com 
duraçâo de seis horas. 

O equipamento também traz a 
tecnologia de infravermelho 
AirPort, desenvolvida em parceria 
corn a Lucent, que permite a 
conexâo a redes sem o uso de fios. 

O novo portâtil, que mede 34,4 por Mais informaçôes podem ser 
29,4 por 4,6 centimetros e pesa 3 obtidas no site www.apple.com. 

Estudo defende 
prâtica de angioplastia 
Idosos têm mais possibilidades de sobrevivência 
do que se forem tratados sô corn anticoagulantes 

A angioplastia, ou inserçâo de 
pequenas sondas inflâveis nas 
artérias bloqueadas, é mais eficaz 
que os medicamentos para tratar 
pessoas idosas apôs um ataque 
cardiaco. 

Os doentes tratados corn 
angioplastia num prazo de 18 
horas apôs o inicio da crise 
cardiaca têm 12 por cento menos 
de risco de falecerem nos 30 dias 
seguintes, e menos 27 por cento, 
dentro de um ano, que os 
pacientes tratados corn 
medicamentos anticoagulantes, 
segundo o estudo. O principal 
autor do artigo. Alan Berger, 
sublinha que os resultados 
alcançados pela sua équipa, num 
estudo corn 20 mil doentes, 
"mostram que hâ uma pequena 
vantagem, no que diz respeito à 

Estudo d^ende intervençâo mais 
agressiva apôs ataque cardiaco 

mortalidade, na utilizaçâo da 
angioplastia" naqueles casos. No 
entanto, acrescenta, "e dado que 
esta vantagem de um ano era 
pouco importante e, depois, 
diminuia (...), nâo pensamos que o 
estudo deva conduzir a uma 
politica de triagem de doentes que 
sofreram um ataque". 
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X üliima carlada 
VA daNicrosoff 

para tsit milenio 
âo é O sucessor do 
Windows 98, mas 
sim a nova versâo 
do Windows NT 
4.0. Esta é a 
primeira coisa a 

ficar bem data sobre o Windows 
2ooo: 
Houve muita especulaçâo sobre os 
rumos que a empresa de Bill Gates 
tomaria em relaçâo à linha de 
sistemas operacionais. Falou-se na 
unificaçâo do Windows NT 4.0 e 
Windows 98 numa ünica plataforma 
chamada Windows 2000, que 
abarcaria desde o usuârio doméstico 
até às grandes corporaçôes. O prôprio 
sucessor do Windows NT 4.0 nâo 
tinha o nome definido desde o 
começo pensando em Windows NT 5. 
Na verdade, os dois sistemas jâ 
coexistem nas empresas hâ algum 
tempo, pois o Windows 98 tem sido 
instalado em grande parte das 
estaçôes de trabalho, tomando o lugar 
do Windows NT 4.0 Workstation, 
graças aos seus recursos e à interface 

mais amigâvel. Por outro lado, o uso 
do Windows 98 em ambientes 
corporativos nâo é totalmente 
apropriado, pois existem diversas 
questôes nesta plataforma, como por 
exemplo, as de segurança, além da 
diferença de interface. 
Tudo isto tornou a plataforma 
Windows uma selva variada, onde se 
pode deparar corn as mais diversas 
combinaçôes e configuraçôes. Talvez 
por isso tenham surgido especulaçôes 
a respeito da unificaçâo das 
plataformas. 
No entanto, os sistemas operacionais 
doméstico e corporativo nâo serâo 
unificados, mantendo-se sempre 
versôes diferentes, o que nâo impede 
que a empresa no futuro lame 
produtos corn nomes semelhani es, 
mas contendo versôes 
diferenciadas para cada 
mercado. Quanto ao futuro do 
Windows 98, a empresa nada 
tem a revelar por enquanto, 
estando mais preocupada corn 
o lançamento de uma no\a 

ediçâo do software, corn alguns novos 
recursos e correcçâo de diverses 
problemas da versâo anterior. 
A questâo da compatibilidade dos 
aplicativos desenvolvidos por outras 
empresas também é importante. A 
necessidade de adquirir novas copias 
de uma série de software poderâ 
tornar a actualizaçâo impraticâvel. A 
Microsoft indica que pequenas 
modificaçôes deverâo ser feitas em 
diverses aplicativos, para uma total 
compatibilidade. 
Seja como for, a Microsoft promote 
colocar no mercado, até ao final do 

ano, o Windows 2000, mesmo que as 
empresas estejam mais preocupadas 
no momento corn o bug do milénio. 
Este factor pode dificultar a 
penetraçâo do produto no mercado, 
ao menos nos primeiros meses. 
O PC World Test Center analisou a 
versâo em inglês do Windows 2000 
Beta 3. A Microsoft pretende 
distribuir, no mercado nacional, 
quatre versôes diferentes do produto. 
Para substituir o Windows NT 4.0 
Workstation nas estaçôes de trabalho, 
teremos o Windows 2000 
Professional. As outras très versôes 
serâo servidores, orientadas para 
tamanhos diferentes de empresas e 
aplicaçôes. O Windows 2000 Server é 
indicado para grupos de trabalho e 

pequenas empresas. O Windows 
2000 Advanced Server foi 
desenvolvido para aplicaçôes 
mais robustas enquanto o 
Windows 2000 Datacenter 
Server tem como mercado- 

alvo sistemas de centros de 
dados de missào critica. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

West York CHEV-OLDS esta a realizar o primeiro 
saldo de verao, Gigantesca selcçâo de carros, camiôes e 
carrinhas de carga e passageiros, novos, de '99. Tudo tem 
que ser vendido para dar lugar aos novos modelos do 
ano 2000. Financiamento desde 1.9%. 
Para que pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automovel, carrinha ou camîâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, Tolt (416) 656-1200 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçào 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO Liberte-se das amarras da rotina. 
I Prepare-se para um recomeço e esteja 
I aberto/a para um novo amor. Apresenli 
, novos produtos, em cores coordenadas 
com o vermelho. Hà um outro nativo 
de Cameiro nesse cenario. 

TOURO Abandone a mediocridade, exija o 
frescor, a qualidade, a originalidade. 
Os natives de Leâo e de Aquârio lêm 
um papel estimulante nesse 
momento de sua vida. O seu numéro 
da sorte esta semana sera o 1. 

GÉMEOS semana permaneça nas 
^UmUgUUIIIIIIIIIIIg^ proximidades da sua casa pelo menos 

algumas horas por dia- alguém deseja 
" 4i entregar-lhe um présente. Algumas 
J \ pessoas vâo acusà-lo/a de aprofundar- 

9 4 1 j| demais no terreno do ocultismo. 

CARANGUEJO Renda-se ao conselho de um 
parente: "Descontraia-se!" A sua 
parceria e o seu casamento estâo \ 

^ ^ correndo perigo; voeê anda forçando | 
demais as circunstâneias. Um nativo 
de sagitârio vem em seu socorro. 

LEAO 
r- 

Alguém da sua casa parece estar 
passando por uma fase muito 
temperamental. Seja paciente, mas 
saiba quando dizer basta. As peças 
do quebra-cabeça doméstico vâo 
encaixar-se no seu lugar. 

VIRGEM Um nativo de gémeos irreverente entr; 
na sua vida e provoca confrontos. 
Tome cuidado para que o romance nâc 
se descontrole. No trabalho, leia, 
escreva, revise, ensine. No cenârio, hâ 
um nativo de Capricômio. 

BALANÇA Uma semana que voeê vai gostan 
müsica, dança, um interlûdio 
romântico. A questâo relacionada 
corn um casamento sera resolvida. 

K ^ t ^ Seja cordial, mas nâo abandone tudo 
^hlll^ para promover a harmonia. 

SAGITARIO o quadro financeiro domina o 
1 cenârio. Felizmente, voeê seguiu o 
seu guia astrolôgico, agora poderâ 
colher os lucros. Ira saber lutar se a 
causa for justa. Nâo perça essa 

! vontade e força de vencer. 

CAPRICÔRNIO Seja enérgico/a na sua liderança e 
nas suas declaraçôes. As pessoas 

impllj admiram-se e perguntam: "Onde é 
■PPk^. ^ que voeê conseguiu toda essa 

1 confiança?". Dedique o seu tempo 
às art es e verâ que vai dar resultados 

 ÆÊÊÊÊÊr proveitosos.  

AQUARIO Sacuda essa carga emocional. Como 
i deve saber, voeê nâo esta vivendo à 
i altura do seu potencial. As pçssoas 
via jam quilômetros para estar corn 
voeê. Como aquariano/a, voeê nâo as 
desapontarâ. 

ESCORPIÀO Espéré um pouco - a primeira oferta 
j nâo sera a melhor, a segunda e a 

^ terceira prometem muito mais. 
J Contrôle o seu temperamento, lute 

I para ser mais paciente. Médité e reze,| 
I assim nâo poderâ errar. 

PEIXES A comida ocupa o seu tempo. Voeê 
vai preparar um jantar especial para 
amigos nativos de Balança e 
Capricômio. O resultado serâ tâo 
bom que eles vâo sugerir que escreva| 
um livro corn as suas receitas 
favdritas. Pense nisso. 

Embora estas duas images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

IBlBlBMBlBlB]BIBMBlB|glBjEilE!0l0@10BMBElBlBElBlBlBlBIBM0 E 

3 0lBIBMBlBMBM@lBlgigMgig]BlBlBlBlBl@l@lgigiBigigigigiBJBlBigi 0 

PALAVRA§ CRUZADAS 
VERTICAIS: 
1-Adv. de lugar; rodar; Base 
Aérea Portuguesa. 2-Simb. 
quim. do aluminio; devorador; 
amanhâ (ant.). 3-Simb. quim. 
do telürio; canicadas; 
remoinho de âgua. 4- 
Abundâneia, ocultar; 
campeào. 5-Escuro; que anda 
no ar (pl.). 6-Seguia; ruim; 
macio. 7-Mentira; art. plural; 
nota musical. 8-Limbo; desejar. 
9- Sim. quim. do cério; novilho 
de um ano; junta. 10-Case; 
compare; Antes de Cristo 
(sigla). 11-Espiolha; enseada na 
Costa; oferece. 12-Medida 
agrâria; présente de Natal; art. 
no plural. 

HORIZONTAIS: 
I- Marafona; cozinheiro (bras.). 2-Amamenta; padecer. 3-Sufixo; utensilio doméstico; 
também. 4-Rente; letra grega. 5-Composiçâo poética (pl.); acerta. 6-Mapa; cevar. 
7-Arraial; formaçào glandular globosa. 8-Natural da Sirla; cetâceo dos mares do 
norte. 9-Soalheira; cont. da prep. A corn o art. OS. 10-Rezo; o sono dos bébés; muar. 
II- Derribas; murcho. 12-Alas; calvas. 

Soilpes üa scuuLUi \\imiM 

HORIZONTAIS: 
1-Mudo; ta; cara. 2-Ano; lama; Sul. 3-Ga; safara; AC. 4-0; c; mudo; a; a. 
5-Cal; lo; ind. 6-Vales; restar. 7- Avivar; mirro. 8- Ana; Ur; soa. 9-C; o; 
amas; s; p. 10-Er; tripas; tu. 11-Lua; anal; roi. 12-Aipo; az; cama. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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de 

Termina em ctiamas e vandalismo 

deveria ter chegado a este ponto". 
Ainda nao ha informaçôes sobre feridos, nem os 
organizadores do festival se pronunciaram a 
respeito dos incidentes. 
De acordo com a policia do estado de Nova York, 
mais de 225.000 pessoas estiveram no festival. 

O maior fluxo foi registado justamente no ultimo 
dia, quando as melhores bandas se apresentaram. 

Oque deveria ser uma celebraçâo da paz 
acabou em violência e vandalismo. Os 
bombeiros interviram, na madrugada 
do ultimo dia, no grande incêndio que 
encerrou a reediçâo do legendârio 

Festival de Woodstock, no estado de Nova York. 
O incêndio foi provocado por centenas de jovens 
que participaram no festival, encerrado com um 
show da banda Red Hot Chili Peppers. A menos de 

500 metros do palco principal, atearam fogo em 12 
camiôes, saquearam a carga de réfrigérantes e, 
antes de fugirem, ainda alimentaram as chamas 
usando pedaços de madeira e outros destroços. 
A Policia e os bombeiros acorreram ao local para 
protéger outras àreas da antiga Base da Força 
Aérea de Griffiss, onde durante quatro dias a 
reediçâo de Woodstock se desenrolou num cenârio 
de paz e amor. 
Apesar do perigo, dezenas de jovens insistiram em 
dançar e cantar à volta da fogueira, enquanto 
outros tocavam tambores. 
Os distûrbios alcançaram a area do acampamento, 
onde inùmeras barracas foram destruidas e mais 
fogos iniciados. 
Os jovens também atearam fogo a mais quatro 
camiôes frigorificos e derrubaram torres de som. 
Alguns tentaram destruir um outro camiao que 
servia como emissora de radio movel. 
Quern se aproximava do local do festival tinha a 
impressâo de estar a chegar ao inferno. 
"Onde esta a Policia? Onde estâo os bombeiros? 
Onde estâo as autoridades?", indagava, perplexa, 
Ruth Mahorn, enquanto fugia correndo dos 
distûrbios juntamente corn um grupo de amigos. 
"Estes jovens sâo uns animais. A situaçâo jamais 

Rei Hassan II foi a sepultar 
Milhaxes de marroquinos de todo o pais concentraram-se ao 
longo das artérias de Rabat para homenagear o seu monarca 

Centenas de milhares de 
marroquinos concentraram-se ao 
longo dos très quilômetros que 
separam o Palâcio Real do Mausoléu 
Mohamed V, para prestar a sua 
ûltima homenagem a Hassan IL 
Os funerals do monarca alauita 
contaram ainda corn a presença de 
dirigentes do mundo inteiro (arabe e 
ocidental). 
A televisâo marroquina difundiu em 
directo as imagens do novo monarca, 
Mohamed VI, e do seu irmâo mais 
novo, Moulay Rachid - vestidos corn a 
tradicional tunica branca-, a 
transportarem a urna do pai para a 
sala do palâcio onde Hassan II tinha 
o hâbito de, no periodo do Ramadâo, 
presidir às tradicionais conversas 
religiosas durante as quais o rei 
frequentemente usava da palavra. 
Kofi Annan, secretârio-geral da ONU, 
e os présidentes Bill Clinton (EUA), 
Jacques Chirac (França), Hosni 
Mubarak (Egipto), Yasser Arafat 
(Palestina), Abdel Aziz Bouteflika 
(Argélia) e Jorge Sampaio (Portugal) 
foram alguns dos responsâveis que se 
curvaram perante a urna de Hassan 
II. O rei Abdulah II da Jordânia, o rei 
Juan Carlos de Espanha e o primeiro- 
ministro israelita Ehud Barak e 
Shimon Peres - velho amigo de 
Hassan II - também estiveram 

présentes ao funeral do monarca 
alauita. 
O grande ausente foi o Présidente 
Sirio, Hafez el-Assad, que se fez 
representar por Mohamed Masharqa, 
vice-presidente. 
A inumaçâo de Hassan II no 
Mausoléu Mohamed V ocorreu em 
presença da familia real e dos chefes 
religiosos (ulemas) que recitavam 
versiculos do Corâo. Momentos 
antes, Mohamed VI recitara a oraçâo 
do ausente na Mesquita Hassan, que 
fica no recinto do mausoléu, em 
companhia de membres da familia 
real e dos chefes das delegaçôes 
estrangeiras. 
A margem do funeral do monarca 
marroquino registaram-se encontros 
politicos de algum significado: foi o 
caso do encontre "emocionante e 
amigâvel" de Barak corn Bouteflika. 
Clinton aproveitou também a ocasiâo 
para se encontrar corn Mubarak e, em 
simultâneo, corn Barak e Arafat. 
A grande expectativa era um eventual 
encontre entre Barak e Assad, como 
anunciara o chefe de diplomacia 
israelita, David Levy; mas, à ûltima 
hora, Assad cancelou a viagem a 
Rabat. Fontes diplomâticas 
avançaram, entretanto, estar em 
preparaçâo a visita de Barak a 
Damasco. 

Por outro lado, os marroquinos 
mostram-se pouco predispostos a 
fazer balanços do passade e provisoes 
para o future, enquanto choram 
Hassan II, o homem que "fez tudo" no 
pais e que foi a sepultar. 
Quanto âs pessoas detidas ao longo 
dos anos? "Sim, libertou-as todas", 
comenta, emocionada, Fatma Louy, 
uma jovem cabeleireira vinda 
expressamente de Casablanca para o 
funeral. Ao seu lado, Abdu, de uns 40 
e tal anos, nâo hésita em falar de 
"intoxicaçâo estrangeira sobre esse 
tema que hoje vem a despropôsito". 
A democracia? "Se Hassan II nâo 
estivesse no trono, nâo haveria 
instituiçôes para votar as reformas", 
déclara outra mulher, residente num 
bairro de lata da zona de Océan, 
junto ao Atlântico. As declaraçôes de 

rua parecem ao mesmo tempo 
imbuidas de desconfiança em relaçâo 
aos estrangeiros ou de receio dos 
policias fardados ou â civil, da 
propaganda que ouviram durante 
quase quatro décadas e de uma 
emoçâo ingénua. 
Mesmo os que protestam contra o 
desemprego, a falta de dinheiro ou as 
condiçôes de vida precârias culpam 
mais as instituiçôes do que o rei. 
Quanto ao seu sucessor, Mohamed 
VI, os marroquinos falam pouco dele. 
Como se as expectativas excessivas 
pudessem denegrir a imagem de 
Hassan IL 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICE INC.-» TRAVEL SràVlCE 
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Squeegee Kids: O que fazer? 
«Os aldoolicos vâo para a sociedade anônima de alcoolismo; os sem-abrigo buscam 

casas; outros recebem ajuda do governo* Os squeegee kids também 
têm necessidades pessoais que nos devem preocupar», disse o Inspector Munroe. 

Nos tempos que corremj o ser humano, em gérai, 
tem tendência para se acomodar à sua vida^ quer 
ela seja muito boa, quer seja razoâvel. Vârias 
vezes ouvimos os nossos colegas comentarem que 
vivemos numa sociedade boa, acolhedora e sem 
problemas. Isto porque no pequeno mundo que 
criamos à nossa volta e onde nos réfugiâmes, nào 
entra a realidade da vida, por falta de interesse 
nosso ou por bloquearraos a sua entrada. 
Apôs ter raencionado noutros artigos o problema 
dâ toxicodependêneia e dos sem-abrigo, outro 
problema, também relaeionado corn os sem- 
abrigo, anda à volta dos chamados squeegee kids 
desta cidade. Quem sâo? Porque o sâo? E porque 
representam eles um problema para a soeiedade? 
Sempre acreditei piamente que os problemas nâo 
se resolvem corn insultos, corn expulsées ou corn 
ataques às pessoas que se encontram nessas 
situaçôes. E preciso demonstrar muito carinho, 
amor e compreensâo por esses individuos, ao 
mesmo tempo que devemos tentar ajudâ-los. 
A vida dos Squeegee kids de Toronto tornou-se 
mais dificil hâ vuma semana quando a policia 
desta cidade anunciou o Programa de Aeçâo 
Comunitâria (CAP) de $2 milhôes de dôlares 

para controlar o «comportamento aborrecedor» 
destes jovens que vivem nas ruas e parques 
publicos da cidade. A policia tem como objective 
divulgar e promover esta campanha até final do 
mes de Setembro contando corn a colaboraçâo do 
pûblico em gérai. Um dos policias responsâvelpor 
este programa disse em entrevista aos meios de 
comunicaçâo social que nem a policia nem o 
governo querem expulsar os squeegee kids para 
fora da cidade, mas apenas enviar-lhes a 
mensagem que é ilegal invadir as estradas, que 
nào é permitido prestar serviços a quem nâo os 
solicitou e que, acima de tudo, é proibido 
bloquear o trânsito. De salientar também, estâ a 
segurança de todo e cada ser humano, 
Uma vez que nâo existem leis contra estes 
individuos e enquanto se aguarda a aprovaçâo de 
uma a nivel provincial que proiba esta 
«profissâo», a policia recorreu a outras técnicas, 
uma vez que nâo faz sentido dar multas a estes 
individuos que nâo t^ casa, nem documentos. 
Para a policia e o pûblico em gérai, a cidade 
nécessita de harmonia e de ordem social que, 
segundo as autoridades, estâ a ser perturbada 
pelos squeegee kids. 

No entanto, 
alguns squeegee 
kids que foram 
entrevistados 
disseram que nào perturbam ninguém e que 
nunca pedem ajuda a ninguém, Apenas aceitam 
aquiio que lhes é dado voluntariamente. Na sua 
opiniâo, as autoridades e o governo nâo estâo a 
procéder bem e explicam que se se encontram a 
viver e trabalhar nas esquinas das ruas é porque a 
sociedade falhou em os ajudar. 
Uma situaçâo dificil de se resolver. As^ 
autoridades e o governo estâo certes em querer 
lutar pela harmonia e segurança da cidade. 
Porém, se varaos retirar os squeegee kids das ruas 
e dos parques publicos da cidade, o que vamos 
fazer corn eles? 
O que vamos fazer para lhes facilitar acesso a 
serviços, a empregos e à educaçâo? 
Sera que nâo merecem um pouco da nossa 
cgmpaixâo? 
Como comunidade de jovens portugueses, o que 
vamos fazer pelos nossos squeegee kids? 

E porque... infelizmente, também os temos. 

Experimentar para aprender 
Coin seis exposiçôes, em que a filosofia de base é o desaHo permanente 

ao visitante, o Pavilhâo do Conhecimento abriu esta semana. 

Saltar para cima de uma prancha de surf e testar a 
habilidade e o equilibrio, escalar uma parede 
cilindrica corn escassos pontos de apoio, verificar o 
peso, a altura, a pulsaçâo cardiaca, fazer um sprint 
e dar uns pontapés numa bola para meter golos 
numa baliza parece nâo ser possivel numa sô 
manhâ. Mas é. E mais. Dai pode passar-se a uma 
zona de experiências, onde hâ uma mâquina e um 
cenârio para fazer filmes de animaçâo, onde é 
possivel ter a sensaçâo de como se caminha na Lua 
ou de como se guia um carro de rodas quadradas. 
E nào é tudo. Se sobrar energia (e, no balanço, é 
duvidoso que nào sobre), hâ ainda uma série de 
enganos e ilusôes visuais a experimentar. Daquelas 
em que linhas direitas se deformam corn o 
movimento ou uma face imobilizada de mâscara 
nos segue inquietantemente corn os olhos. A partir 
de agora, corn tudo isto, e mais ainda, o Pavilhâo do 
Conhecimento - Ciência Viva (no tempo da Expo 
foi o Pavilhâo do Conhecimento dos Mares) estâ 
aberto ao pûblico, no Parque das Naçôes, depuis de 
uma inauguraçâo corn a presença do primeiro- 
ministro e do ministro da Ciência e da Tecnologia. 
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Corn um total de seis exposiçôes interactivas - nào 
hâ no conjunto das mostras nenhum placard a 
dizer "nâo mexer, por favor" -, o Pavilhâo do 
Conhecimento é um novo espaço para a divulgaçào 
da ciência e da tecnologia, cuja filosofia de base sâo 
os modernos conceitos da museologia interactiva. 
A ideia é que o visitante teste as experiências que 
lhe sâo propostas e reflicta sobre os resultados. Q-ie 
mexa nos dispositivos, carregue nos botôes, olhe de 
outra maneira para a realidade e se envolva corn o 
desafio do conhecimento cientifico. Se tivesse que 
haver um placard, talvez pudesse ter escrito "é 
obrigatôrio mexer". 
Oriundas de alguns dos mais experientes centros 
europeus e norte-americanos que actualmente se 
dedicam à divulgaçào interactiva do conhecimento 
cientifico, como o Exploratorium, de S. Francisco, 
o Science Museum, de Londres, ou a Cité des 
Sciences La Villete, de Paris, as exposiçôes sâo 
todas temporârias, podendo ser "experimentadas" 
no Pavilhâo do Conhecimento pelo menos até final 
do ano. A adesâo do pûblico poderâ, no entanto, 
determinar que algumas, ou todas, se prolonguem 

por mais tempo. 
Da iniciativa do Ministério da Ciência e da 
Tecnologia, o Pavilhâo do Conhecimento nâo vai 
dedicar-se sô à apresentaçào de exposiçôes. 
Integrado na rede de centros Ciência Viva, serâ 
igualmente um centro nacional de recursos, que 
apoiarâ outros centros e museus de ciência em todo 
o Pais e integrarâ redes internacionais. Nesse 
sentido, estâo previstas acçôes diversas, que vâo do 
estimulo à concepçâo e produçâo de exposiçôes por 
centros e instituiçôes nacionais e à formaçâo de 
recursos humanos em museologia cientifica, em 
colaboraçâo corn instituiçôes congénères no 
estrangeiro. 
Para jâ, o pûblico de todas as idades pode fazer ali 
uma viagem a vârios mundos diferentes, 
materializados nas diversas exposiçôes: "Ciência e 
Desporto", em que, acima de tudo, se testam as 
capacidades fisicas e de concentraçâo de forma 
divertida; "Exloratorium", onde a ciência, a 
percepçâo humana e a arte se entrelaçam de forma 
surpreendente; "Vê, Faz, Aprende", dedicada aos 
mais jovens, corn a surpresa, a diversào e os efeitos 
espeêiais a par; "O Vâcuo", que récria a histôria dos 
hemisférios de Magdeburgo; e "A Casa Inacabada". 
Esta dedicada aos mais pequenos, entre os très e os 
seis anos. 
Nesta "brincadeira", as crianças, em grupos de 20, 
têm de cooperar para terminar a construçâo de 
uma casa à escala. 
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SAÛDE EM SUA CASA 

OVULAÇÔES. GRANDES ALEGRIAS. 
GRANDES PREOCUPAÇÔES. 

A vida é feita de ciclos. 
Começa no ambiente corn 
O ciclo da àgua; nas 
células corn o ciclo do 
carbono; no tempo corn o 
ciclo das geraçôes. Até os 
fenômenos socials e 
econômicos que 
condicionam a condiçâo 
humana sâo de xiatureza 
ciclica. Mas existe um 
ciclo que é sô da mulher: 
o ciclo menstrual. 

Com um penodo mensal, 
geralmente durante très a 
cinco dias, mas algumas 
vezes de um a oito dias, o 

revestimento interior do utero da 
mulher preparado para receber um 
ôvulo fecundado, separa-se e sangra 
se nâo houver fecundaçâo e a mulher 
nâo engravidar. 
A menstruaçâo começa quase sempre 
entre os nove e os catorze anos, 
embora excepcionalmente possa 
começar mais cedo (puberdade 
précoce) ou mais tarde (puberdade 
tardia). 
Na Europa e América do norte, nos 
ùltimos cento e cinquenta anos, a 
data da primeira menstruaçâo , a 
menarca, tem vindo cada vez mais 
cedo, numa média de um a très meses 
por ano. Isto significa que a mulher 
de hoje é muito mais prematura 
sexualmente do que hâ um século 
atrâs. 
As causas desta prematuridade nâo 
sâo conhecidas embora haja muitas 
explicaçôes que nâo passam de meras 
hipôteses. 
Quando um bébé nasce, seja de 
qualquer um dos sexos, os oragâos 
sexuais nâo estâo maduros. E por 
volta dos sete aos dez anos que uma 
zona do cérebro, chamada 
hipotâlamo, começa a fabricar 
hormonas que vâo actuar sobre os 
ovârios, ou os testiculos, e fazer corn 
que eles se desenvolvam, aumentem 
de volume, e comecem a fabricar 
hormonas femininas, ou masculinas, 
em abundância. 
Esse periodo chama-se adolescência e 
quando os orgâos sexuais ficam 
suficientemente maduros para 
funcionar chama-se puberdade. 
Quando uma menina nasce, os sens 
ovârios contem milhares de células 
semente, jâ divididas em metade, isto 
é, corn as quarenta e seis metades dos 

quarenta e seis cromosomas da célula 
humana. Estas células semente 
contêm metade do material genético 
que poderâ depuis da puberdade e se 
houver fecundaçâo, juntar-se à outra 
metade do material genético do 
homem para formar um novo ser 
humano. 
A grande maioria destas células 
semente morrem e sô ficam umas 
poucas centenas em ambos os ovârios. 
Uma vez por mês, num dos ovârios. 
fôrma-se uma espécie de bolha 
chamada foliculo, no interior do quai 
se desenvolve a célula semente para 
formar um ôvulo. O foliculo rompe- 
se, e o ôvulo maduro sepâra-se do 
ovârio e entra nas trompas onde 
poderâ ter a chance de ser fecundado 
por um espermatozoide e ir-se agarrar 
â parede do ùtero para receber dele a 
nutriçâo necessâria para se 
desenvolver e se transformar 
progressivamente num embriâo, num 
feto e num bébé. Contudo, na grande 
maioria das vezes, o ôvulo nâo é 
fecundado e acaba por desaparecer. O 
sitio do foliculo donde saiu o ôvulo, o 
corpo lûteo, fabrica uma hormona 
chamada progesterona por um 
periodo de sô duas semana. Ao fim de 
catorze dias a concentraçâo de 
progesterona no sangue diminui 
acentuadamente o que faz corn que e 
o utero descame e sangre originando 
a menstruaçâo. 
A ovulaçâo acontece cerca de duas 
semanas depuis da menstruaçâo e 
duas semanas antes da menstruaçâo 
seguinte, ou seja mais ou menos ao 
meio das duas menstruaçôes. E nessa 
altura, duas semana depuis do 
começo da menstruaçâo que a mulher 
esta sujeita a engravidar se tiver 
relaçôes sexuais o que sô pode 
acontecer em dois dias durante todo o 
periodo das quatro semanas de ciclo 
menstual. 
Depuis da menarca, o primeiro 
periodo menstrual, o ovârio 
permanece sem ovular cerca de um 
ano, mas essa falta de menstruaçâo 
pode continuar por vârios anos. 
Quando nâo hâ ovulaçâo, o utero 
sangra sempre que exista uma 
diminuiçâo acentuada de hormonaa 
femininas no sangue, e neste caso o 
periodo menstrual é bastante 
irregular, aparecendo por vezes em 
menos de très semanas, outras vezes 
nâo aparecendo por vârios ou muitos 
meses. 
Como médico de familia tenho 
observado muitas preocupaçôes, 
sobretudo por parte das mâes, porque 
as filhas começaram a ser 

menstruadas e depois deixaram de o 
ser. Se isso acontecer no primeiro ano 
depois do primeiro periodo nâo é 
motivo para preocupçôes pois é o que 
geralmente acontece numa 
adolescente saudâvel. 
Se isso acontecer nos très anos depois 
do primeiro periodo é provavelmente 
normal e uma investigaçâo dépende 
das circunstâncias. 
Se a menstruaçâo faltou depois de 
très anos corn menstruaçôes certas e 
regulares é necessârio investigar a 
causa dessa falha da menstruaçâo 
chamada amenorreia. Das vârias 
causas possiveis uma das mais 
frequentes é a gravidez. 
Pode-se saber quando houve ovulaçâo 
para efeitos de prevençâo de gravidez, 
ou saber se houve ovulaçâo, para 
determinar se um problema de 
infertilidade, ou dificuldade em 
engravidar, é causado por falha de 
ovulaçâo. 
Um dos métodos mais baratos e 
simples é o de medir a temperatura 
do corpo, tirada na boca ou no recto, 
por um termômetro especial capaz de 
medir pequenas diferenças de 
temperatura. 
Na altura da ovulaçâo hâ um 
aumento da temperatura do corpo e 
um grâfico da temperatura diâria, 
tirada sempre pelo mesmo método e à 
mesma hora, mostra uma subida 
repentina no meio do ciclo menstrual 
no dia da ovulaçâo. 
E nesse dia que a mulher tem mais 
probabilidade de poder conceber e 
deve tomar uma uma acçâo 
completamente diferente se deseja ou 
se quer evitar engravidar. 
Um método muito mais preciso para 
determinar o dia da ovulaçâo é corn 
uma anâlise da urina, mas este 
processo é dispendioso e por esse 
motivo é sô usado por mulheres 

estéries que querem saber quai o 
melhor dia para poderem engravidar. 
Infelizmente o método 
anticonceptional de evitar relaçôes 
sexuais ao meio do periodo, quando é 
a altura da ovulaçâo, pode falhar 
algumas vezes e nâo é aceitâvel para a 
mulher que nécessita de uma extretna 
margem de segurança. E bastante 
dificil engravidar das relaçôes sexuais 
antes do nono e depois do vigésimo 
dia do ciclo menstrual, mas às vezes 
pode haver excepçôes à regra no 
funcionamento do ovârio, e uma 
ovulaçâo pode acontecer fora do 
normal originando ocasionalmente 
uma grande alegria para a mulher 
infértil, mas quase sempre grandes 
tristezas para as mulheres que nâo 
desejam engravidar. 
A funçâo reprodutiva da mulher é 
uma funçâo de extremos onde o nada 
ou o exagero sâo a regra e a 
moderaçâo a excepçâo. Esse excesso 
de fertilidade tem de ser controlada 
por auto-disciplina ou métodos 
artificials. 
E isso que irei falar na prôxima 
semana. 
As reacçôes emocionais à 
incapacidade de engravidar, a 
infertilidade, ou às gravidezes 
indesejâveis, podem ser graves e 
causar tristezas ou depressôes 
intensas. 
Nâo existe maior alegria do que a da 
mulher estéril, desejosa de ter filhos, 
sentir que estâ gravida. 
Para a maioria das mulheres, o 
simples facto de ela saber que estâ 
grâvida, quando essa gravidez é 
desejâvel, é um sentimento de pura 
felicidade. 

Assim sâo as ovulaçôes. As vezes 
grandes contentamentos mas muitas 
vezes grandes apoquentaçôes. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

■ùAceitam-se todos os tipos de seguros i^Abertos à mite (Terças e Quintas) 
ïrParque de estacionamento ms traseiras -àPala-se Português 

Para uma consulta telefone: *787*8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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Locals de venda de o MILENIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE*. 

BRAMPTON: 
- Sao Miguel Supermarket 
- 4 Bancos Gift & Video 
MISSISSAUGA: 
- Trigo Bakery 
- Vi - Ana Gifts Inc. 
- Litoral Bakery 
- Feira Nova 
- Nova Pastry 
CAMBRIDGE: 
- Café Moderno 
LEAMINGTON: 
- Clube Com. Português 
- Agência Forno 
BRADFORD: 
- Mar Alto 
HAMILTON: 
- Video Europa 
- J. Rumor Supermarket 
- Vagueira Bakery & Pastery 

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 

TORONTO: 
- Portuguese Book Store 
- Papelarias Portugal 
- Caldense Bakery 
- Palace Flowers 
- Silva & Sobral Variety Store 
- College Book Store 
- Discount Mart 
- 3 Padarias Nova Era 
- Courense Bakery 
- Pepper^s Café 
- Churrasqueira Costa Verde 
- Goldstar Records & Videos 
- Europa Bakery 
ETOBICOKE: 
- Churrasqueira Bom Apetite 
MISSISSAUGA: 

-- Tropical Nights Restaurant 
- Casa Toste Armazém Português 
OAKVILLE: 
- Nova Era Bakery 
- Azores Supermarket 
- Tahiti Bakery 
-John’s BBQ^ 
- Oakville Fish Market 
- European Café 
HAMILTON: 
- Alves Supermarket 
OTTAWA: 
-José Soares (Bureau in Ottawa-Hull) 

Info.: (416) 538-0940 

Agenda 
comnnUaria 

-A Venus Creation, Concord Furniture de 
Toronto e os Amigos de Rabo de Peixe, 
realizaram uma festa no Lusitânia de 
Toronto, para angariaçâo de fundos para a 
familia Carreiro. Participaram varios 
artistas. A generosidade da comunidade 
veio ao de cima mais uma vez. Foram 
conseguidos $9.575.00 dôlares, incluindo 2 
mil da Mordomia de José Eduardo Terceira 
e, 820 dôlares, da Mondetta, entregues por 
Jorge Campos. A todos, obrigado. 

-Hamilton em festa, nos dias 6, 7 e 8 de 
Agosto. Trata-se da Festa em Honra de N. 
Sra. dos Anjos, com muita miisica, folclore, 
arremataçôes e sorteios. A procissâo é no 
domingo, as 15:30 boras. 

-Um grupo de apoio as mulheres 
portuguesas sera oferecido pelo Catholic 
Cross-Cultural Services (Centro de 
Emigraçâo Catôlica), em Brampton. As 
sessôes serâo semanais e durarâo até 24 de 
Agosto. Informaçôes através de Paula 
Medeiros, pelo telef: 457-7740, Ext. 31. 

-A Escola de Português do First Portuguese 
C.C.C., esta a preparar o ano lectivo de 
1999/2000, que terâ inicio em 13 de 
Setembro de 1999. Façam as inscriçôes dos 
vossos fîlhos na sede ou pelo telefone: 
(416) 531-1647 ou pelo Fax: (416) 531-1997. 

-A Federation of Portuguese Canadian 
Business and Professionals realiza uma 
Assembleia Geral, terça-feira, 3 de Agosto, 
as 18:00 boras, para discussâo do 
investimento de $65.000.00 dôlares, no 
prédio do First Portuguese. Info: 
(416) 537-8874 

Computerized Bookkeeping 
Services including payrol, GST, 
PST filling your office or mine. 

Reasonable rates, MYOB 
specialist, references available. 

JOHN MARTINS. 
Contacte: (416) 538-0940 

Loja de mobilias précisa de vendedor que 
fale inglês e português. 
Contacte Manuel da Silva 
pelo Tel.: 534^067 

Companhia distribuidora de carnes précisa 
de condutor. 
TEL.: 762-5503 

Precisa-se de pessoal corn experiência para 
trabalhar na construçâo. 
TEL.: 760-9992 

Companhia précisa de homens corn 
experiência para trabalhar em telhados. 
Contacte Eduardo Oliveira 
pelo Tel.: 299-7260 

Precisa-se de cabeleireira. 
TEL.: 532-3433 

Precisa-se de cabeleireira em regime full- 
time ou part-time. 
Contacte Lina pelo Tel.: 533-9705 

Precisa-se de pintor para persianas. 
Contacte Howard pelo tel.: 661-2126 

Companhia précisa de pessoal corn 
experiência para trabalhar corn pedra. 
Tel.: 410-9255 

Pisaria précisa de pessoal para fazer pizza e 
entregas. 
Tel.: 905-275-7600. 

Restaurante précisa de cozinheira em 
regime de Full-time. Telefone 363-4247. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
corn carta de conduçâo para limpar 
carpetes. Telefone: 748-0330 

Aluga-se apartamento 
c/ 3 quartos, cozinha e casa de banho. 

Na àrea de Brampton. 

TEL.: (905) 457-7630 
  —   un   
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Secretârio de estado das comunidades 
portuguesas rebate criticas 

e faz um balanço da sua gestâo deniguima @hotmail. corn 

Por: 
Denise 
Guimarâes 

O Secretârio de Estado 
das Comunidades 

Portuguesas, Dr. José 
Lello, recebeu a équipé 

do Milénio, no ultimo 
dia 13 de julho, em seu 
gabinete no Ministério 

dos Negôcios 
Estrangeiros em Lisboa. Com a agenda sobrecarregada 

(o Secretârio embarcou para 
Cabo Verde no dia 
seguinte), ele fez um balanço 

do atual governo e disse que poderâ 
vir a Toronto ainda este ano. Corn um 
orçamento anual de dois milhôes de 
contos, O secretârio José Lello 
afirmou que 90% dos consulados 
portugueses estâo modernizados. 
Corn aproximadamente uma 
populaçâo de origem portuguesa em 
torno de cinco milhôes de pessoas 
espalhadas pelo Mundo, José Lello 
disse que os actuais 125 postos 
consulares portugueses estâo 
informatizados e têm hoje condiçôes 
de atender bem os imigrantes. Ele 
citou como exemple, o Consulado de 
Portugal em Toronto inaugurado em 
dezembro do ano passade. "Uma 
responsâvel da Secretaria jâ estâ em 
Toronto para agilizar o processo de 
informatizaçâo nos consulados em 
Ottawa e Montreal. Daqui a très 
meses vamos inaugurar mais dois 

O secretârio da educaçâo do Governo 
de Macau, Jorge Range!, desafiou as 
instituiçôes culturais açorianas a 
manter um relacionamento o 
territôrio apôs a transferência da 
respectiva administraçâo para a 
China. Em declaraçôes, depois de um 
encontro com o vigârio épiscopal da 
diocese de Angra e Ilhas, Jorge 
Rangel sustentou que, "além da 
universidade e do instituto histôrico 
da ilha Terceira, tambéra a Igreja o 
pode fazer". Como razôes para que a 
diocese mantenha essa ligaçâo 
apontou a existência de uma igreja 
catôlica forte "que por certo vai ter 
um pape! importante no futuro para a 
preservaçâo da identidade 
portuguesa em terras do Oriente". 
Jorge Rangel sublinhou ainda o facto 
de très padres da ilha do Pico, D, 

postos, um em Macau e outro em 
Andorra". Segundo o secretârio, as 
duas maiores conquistas do actual 
governo foram o fim da exigência dos 
vistos americano e canadiano. "A 
partir do mês que vem, os 
portugueses poderâo viajar 
tranquilamente para os Estados 
Unidos e corn relaçâo ao Canadâ, a 
comunidade portuguesa jâ usufrui 
deste bénéficié hâ dois anos". 
Questionado sobre as criticas vindas 
dos portugueses residentes no 
Canadâ sobre o péssimo tratamento 
recebido em Portugal, o secretârio 
acredita que boa parte das criticas 
vêm de pessoas que nâo estâo bem 
informadas sobre o pais. "Estâmes 
atravessando um momento de 
reconhecimento mùtuo e se existe um 
pais hospitaleiro, ele se chama 

Arquiminio Rodrigues, D. Joâo 
Pauzinho e D. José da Costa Nunes 
terem sido bispos de Macau e a 
existência de um seminârio no 
territôrio e um instituto politécnico 
ligado a Universidade Catôlica. A 
outros nivel, acrescentou, é também 
possivel garantir uma presença 
cultural : portuguesa através de 
protoçolos de cooperaçâo, 
conferências, seminârios e 
investigaçào entre-a Universidade dos 
Açores e de Macau. 
O secretârio do Governo macaense 
disse que a visita de responsâveis do 
territôrio ao arquipélago dériva de 
um esforço das autoridades do 
territôrio para que a lingua e a 
identidade de Macau se mantenha 
pelo reforço da cooperaçâo com 
instituiçôes portuguesas. 

Portugal. Quem estâ fora tem queixas 
légitimas, porque foram obrigados a 
partir para melhorar o futuro. 
Portugal evoluiu muito e os 
émigrantes precisam de conhecer esta 
nova realidade". Ele acrescentou que 
aquela visâo dos que partiram "corn a 
mala de cartâo" nâo existe mais e 
muito menos aquele Portugal rural e 
bucôlico. "Havia muitas limitaçôes 
nos anos 60, mas, actualmente, estâ 
tudo moderno. Muita coisa melhorou 
depois que Portugal passou a fazer 
parte da Comunidade Européia". De 
acordo corn o secretârio, existe hoje 
um equilibrio entre a saida e entrada 
de pessoas no pais. "Temos uma 
imigraçâo temporâria, seja por 
motivo de trabalho, estudo ou mesmo 
desejo de aventura. Hoje em dia é 
muito mais comum um engenheiro 
sair da Dinamarca para trabalhar em 
Portugal do que o contrârio". José 
Lello ressaltou que uma das grandes 
surpresas deste governo tem sido, 
inclusive, o interesse da segunda 
geraçâo no pais. "Os jovens estâo cada 
vez mais ligados a Portugal e muitos 
têm trazido problemas para a familia, 
pois os filhos querem se mudar para 
câ e os pais nâo querem". O secretârio 
disse que estas situaçôes tem ocorrido 
corn mais frequência na França, no 
Canadâ e na Alemanha. "Neste pais 
registramos um fenômeno curioso 
onde jovens portugueses, depois de 
visitarem Portugal vârias vezes e de 
conhecerem um pais totalmente 
diferente daquilo que até entâo 
tinham ouvido falar, têm trazido os 
pais para participarem de cursos em 
Portugal". Para José Lello, a 
explicaçâo para este interesse da 
juventude, estâ no facto dos 
portugueses serem os mais 
tropicalistas dos europeus. "As 

pessoas têm mais mobilidade 
comportamental e uma atitude mais 
libertâria em Portugal. Os jovens 
reclamam apenas que as boates 
abrem muito tarde e as raparigas 
fumam muito", brincou. "A Secretaria 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas aposta cada vez mais ^ 
nesta geraçâo e tem promovido 
encontros para manter sempre um 
contacte entre Portugal e os jovens 
lusos descendentes", afirmou José 
Lello. Ele citou como exemple, o 
recente encontro realizado em 
Toronto, onde artistas plâsticos, 
jornalistas e alguns politicos 
estreitaram as relaçôes. "Queremos 
ressaltar o que hâ de bom no 
estrangeiro e preservar nâo sô a 
cultura como também a histôria 
portuguesa. Pretendemos criar outros 
projetés neste sentido e aproveitar a 
Internet para actualizar estes 
contactes". Corn relaçâo ao ensino da 
Lingua Portuguesa, o secretârio 
afirmou que tem feito esforços para 
integrar o Português como Lingua 
Estrangeira e nâo como lingua de 
imigraçâo. "Vârios passes têm sido 
dados para a criaçào de cursos no 
estrangeiro que confiram diplomas 
reconhecidos pelo Ministério da 
Educaçâo. "As raizes sâo elementos 
de sustentaçâo da pessoa e 
précisâmes saber de onde viemos e 
quem somos". 
José Lello aconselha aos pais a 
falarem Português dentro de casa 
corn os filhos, para desta forma, 
manterem sempre viva a Lingua de 
Camôes. 

MaGau desafîa ilhas à cooperaçâo 
apôs integraçâo na China 
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Irvine bénéficia dos erros alheios 
O irlandês obteve uma espectacular vitoria no Grande Prémio 
da Austria e relançou a luta pelo titulo mundial desta época 

As previsôes confirmaram-se no Grande Prémio da 
Austria: o principal adversârio da McLaren- 
Mercedes foi a prôpria McLaren-Mercedes. Ou 
seja, David Coulthard colocou Mika Hakkinen fora 
de pista. Quem beneficiou dessa "estratégia 
suicida" foi Eddie Irvine e a Ferrari, que reforçaram 
as suas esperanças de vencer este ano o campeonato 
de Formula 1. Caso esse triunfo se verifique, sera o 
primeiro titulo da scuderia nos ültimos 20 anos. 
Eddie Irvine esta a apenas dois pontos de Mika 

Hakkinen - o irlandês soma 42 pontos e o finlandês 
44 -, depois de ter vencido os dois McLaren- 
Mercedes no circuito de Al Ring, em Spielberg. 
O irlandês deve o seu segundo triunfo da época e 
da sua carreira em primeiro lugar à boa estratégia 
da sua équipa e depois a David Coulthard. 
Efectivamente, o piloto da McLaren-Mercedes nâo 
s6 se deixou ultrapassar pelo da Ferrari - na altura 
dos reabastecimentos - como foi o principal 
responsâvel pela queda do seu companheiro de 
équipa Mika Hakkinen para o ultimo lugar na 
primeira volta quando empurrou o finlandês para 
fora da pista. 
"Estou surpreendido por ter vencido os dois 
McLarens, mas sabia que iria ser mais râpido na 
corrida do que na qualificaçâo. A estratégia de 
reabastecimento fez o trabalho por nos", declarou 
Irvine no final da corrida. 
Se a vitôria de Eddie Irvine merece destaque, o 
mesmo se pode dizer da excelente recuperaçâo de 
Mika Hakkinen, que do ultimo lugar chegou ao 
terceiro posto e manteve o comando do mundial. 
Uma liderança ameaçada por Irvine, mas ainda 
assim ser numéro um é melhor do que ser numéro 
dois. 
O piloto britânico David Coulthard acabou no 
segundo lugar, a meio segundo de Eddie Irvine. 
Michael Schumacher, que continua a recuperar da 

Eddie Irvine fest^a a sua segunda vitôria da época e 

da sua carreira. O piloto irlandês superiorizou-se 

a David CouUhard e Mika Hakkinen 

lesâo sofrida hâ 15 dias em Silverstone, manteve o 
terceiro lugar no mundial de pilotos. Refira-se 
ainda que o substituto de Michael Schumacher na 
Ferrari, o finlandês Mika Salo, terminou na nona 
posiçâo. 
O Campeonato do Mundo de Formula 1 régressa jâ 
neste fim de semana(domingo) quando se disputar 
o Grande Prémio da Alemanha, no circuito de 
Hockenheim, a décima das 16 provas que compôem 
q présente mundial da especialidade. 
A margem deste grande prémio, a prôxima época 
jâ esta a mexer, corn as transferências em pano de 
fundo. 
A grande novidade é o "assalto" da Stewart-Ford 
aos dois pilotos mais cotados da actualidade; 
Michael Schumacher e Mika Hakkinen. 

Joào Pinto 
pede uniâo ao grupo 

O capitâo da équipa benfiquista 
espera conseguir quebrar a 
hegemonia do FC Porto. Para 
atingir o objective, o jogador pede 
aos companheiros que o ajudem a 
formar um balneârio coeso. «Sô 
assim podemos ser campeôes» 
“O balneârio do Benfica tem de 

ser mais fechado {...); o discurso 
tem de ser sô um {...); temps de 
saber honrar o lema do nosso 
emblema: ‘Et Pluribus Unum’ 
[Um por todos, todos por um] (...); 
Nâo podemos dar tiros nos pés, 
como o fizemos a época passada”, 
defende o capitâo dos encarnados. 

Yale e Azevedo: 
«Devolvam o dinheiro e 
fiquem corn Rushfeldt» 

De exigêneia em exigêneia, o 
Rosenborg conseguiu 
"entornar o caldo" no 
negôcio-Rushfeldt. Ao exigir 
mais do que estava 
contratualmente previsto 
corn o Benfica, o clube 
norueguês ofendeu Vale e 
Azevedo que reagiu corn 
firmeza. E interrogou-se até 
sobre a capacidade de 
Rushfeldt aguentar a pressâo 
do Terceiro Anel... 
Os dirigentes do Rosenborg 

ordenaram ao ponta-de- 
lança que régressasse a casa 
depois de ter sido 
ultrapassado o prazo limite 
para o pagamento da 
segunda prestaçâo da 
transferêneia (15 horas de 
terça-feira). O présidente do 
Benfica irritou-se e arrumou 
a questâo: 
“Devolvam o dinheiro (cerca 
de 160 mil contos da 
primeira tranche) e fiquem 
corn o jogador” 

O primeiro jogo correu bem à 
équipa treinada por Giuseppe 
Materazzi (3-1). Acosta marcou 

primeiro, seguiram-se os golos de 
^uim Berto e Marcos - sempre na 

sequêneia de lances de bola 
parada. O Caldas também 

conseguiu um golo, jâ corn Nuno 
Santos na baliza. Peter 

Schmeichel jâ tinha saido, 
sempre entusiasticamente 

aplaudido pelos adeptos leoninos 
que lotaram o Campo da Mata. 
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Futebol amador, 
desporto e amizade 

No caxnpo de futebol do Madeira Park, disputou-se no passado 
domingo, a TAÇA EMIGRANTE-99, entre o Super-Açores e o 
Graciosa. 
Os Super-Açores, em dia sim, cilindraram os g^aciosenses 
por 7-0. 
Nào teve graça nenhuma, clamaram os da Graciosa! 
Mas, é assim mesmo. Umas vezes uns, outras...outros! Que 
importa a goleada se, no fîm, veio ao de cima a amizade e o 
convivio alegpre e sâo? 
Pela imagem podem ver a alegria de vencidos e vencedores. 
Quem os distingue? 

Povoaçâo como cidade gémea 
Aproveitamos o facto de termes entre nôs 
o Présidente da Câmara de Povoaçâo para 
lhe levantarmos a questâo da 
possibilidade de termes a de uma outra 
cidade aqui no Canada, como Toronto, 
Mississauga ou outra. 

CA- Eu tinha muito gosto. Isso dépende um pouco 
das pessoas de cà. 
Como sabe, a Povoaçâo estâ geminada corn a 
cidade de Dartemouth nos Estados Unidos. Eu 
tinha muito gosto em que isso acontecesse, pois nôs 
mantemos uma relaçâo muito estreita corn 
Dartemouth. Todos os anos recebemos estudantes 
de lâ, vârios grupos de Golf, para além do conjunto 
de pessoas e da troca de relaçôes institucionais que 
mantemos e , por isso, jâ existem intercâmbios 
culturais, por via do Golf, corn esta cidade. Eu 
gostaria muito que isso acontecesse também corn o 
Canadà. Mas, como sabe, isso tem que partir das 
pessoas que aqui estâo. Se alguém sentir essa 
motivaçâo eu posso afirmar, desde jâ, que estamos 
abertos para apoiar uma iniciativa desse género, 
agarrâ-la e levâ-la para a frente. 
jM- Nesta altura até séria conveniente, depois de 
tantos de tantos dramas e coisas assim, que 

houvesse um convivio cada vez maior corn o 
exterior. 
CA- Convivio que levasse a um certo intercâmbio 
cultural, por um lado, e econômico, por outro. 
Convivio por convivio é pouco, embora seja 
importante. Mas, se nôs conseguirmos retirar dai 
rendimento cultural através de intercâmbio e 
também rendimento econômico através da 
atracçâo de turistas e, nomeadamente, do Golf - eu 
estou sempre a falar do Golf porque os Canadianos 
gostam muito de jogar Golf e nôs temos no 
Conselho da Povoaçâo o principal campo de Golf 
de S. Miguel, um dos campos de Golf da Europa 
que ao nivel dos Estados Unidos e até da Bermuda 
jâ estâ a ser descoberto. Porém, penso que ainda 
nâo estâ a ser suficientemente descoberto pelo 
Canadâ. Se através desta geminaçâo, conseguirmos 
fazer descobrir as nossas potencialidades aqui, 
entâo, eu também fico contente. 
JM- Eu tenho notado que muita gente, 
particularmente de Brampton e Mississauga, nâo 
sô Canadianos, mas também LusoCanadianos, 
tem ido jogar Golf a S. Miguel. Era bom se alguém 
tivesse a ideia de seguir agora esta minha ideia de 
germinar a Povoaçâo corn Brampton e Mississauga. 
CA- Eu acho uma ideia ôptima também pelo 

seguinte: do ponto de vista politico, os Açores estâo 
cada vez mais ligados à Comunidade Europeia. 
Do ponto de vista institucional e econômico, nôs 
estamos cada vez mais ligados à CEE. No entanto, 
a nossa afectividade nâo reside na Comunidade 
Europeia; reside nos paises de emigraçâo - os 
Estados Unidos e o Canadâ. 
É aqui que reside o nosso coraçâo. Eu tenho dito 
isto muitas vezes. E jâ fui muitas vezes à França e 
à Bélgica, nunca encontrei um Povoacense a ir 
comigo no aviâo para Lisboa. No entanto, sempre 
que venho aos Estados Unidos ou ao Canadâ, sem 
combinar, vêm sempre mais quatro ou cinco 
Povoacenses comigo. 
JM- Vem um aviâo Povoado... risos... 
CA- Ora nem mais. No fundo, a nossa relaçâo 
afectiva reside aqui. Portanto, essas iniciativas 
institucionais de geminaçâo sâo extremamente 
importantes para a manutençâo das relaçôes 
institucionais também no futuro. 
JM- Vamos ter oportunidade de poder falar mais, 
posteriormente, e quando formos visitar o Melo ' s 
Landscaping, o José Melo, um homem da terra e 
que tem uma paixâo especial por tudo o que é 
jardinsl. Vamos conversar corn ele e penso mesmo 
que vamos arranjar uma geminaçâo. 

Jardel, numéro ùm 
do Mundo 

o ponta-de-lança do FC Porto foi 
consï^ado o melhor marcador do 

ultimo ano entre os 
50 principais campeonatos do Mundo 

Jardel tem mais uma corOa de 
glôria. O ponta-de-lança do FC 
Porto estâ ho topo do Mundo, 
graças aos 36 golos marcados na 
ültima época, qué fazem dele o 
melhor marcador dos 50 principais 
campeonatos nacionais de todo o 
Mundo, sômando niais très do que 
o segundo elassificado, o paraguaio 
José Saturnino Cordozo, do 
Toluca. 
Os numéros foram divulgados pela 
Fedéf açâo Internacional de 
Histôria e Estatisticas de Futebol 
(IFFHS)v na quai Jardel jâ 

inscreveu o seu nome como o 
nùmero um do Mundo na época 
passada. O primeiro goleador 
europeu é o holandês Van 
Nistelrooy, que ficou atrâs de 
Jardel na lista dos melhores 
marcadores da Europa, com 31 
golos, aparecendo o portugùês 
Nuno Gomes na 14* posiçâo, lado a 
lado corn o brasileiro Rivaldo, 
ambos corn 24 golos. 

Sanchez descartado 
e Prokopenko quase 

Os responsâveis do 
Santa Clara cansaram- 
se de esperar por uma 
resposta de Sanchez e 
desistiram da 
contrataçâo. O russo 
Prokopenko também 
estâ cada vez mais 
longe de regressar aos 
Açores. Divergências 
financeiras entre o représentante 
do jogador e o clube devem 
constituir um obstâculo 
inultrapassâvel. 
Manuel Fernandes deve dar assim 
o plantel por encerrado, porque o 
inicio do campeonato se aproxima 
a passos largos e a pré-época jâ vai 
em fase adiantada e porque no 

plantel jâ estâo seis 
jogadores extra- 
comunitârios: os 
brasileiros Wanderley, 
Telmo, Clayton, George 
e Luis Carlos e o 
albanês Dalipi. Os 
responsâveis do clube 
estâo jâ a preparar o 
processo de 

naturalizaçâo de Telmo e 
equacionam igual procedimento 
para Luis Carlos. Uma soluçâo que 
poderâ trazer grandes beneficios 
quando da reabertura do mercado, 
em Dezembro. 
Paralelamente, o grupo de 
trabalho continua o estâgio em 
Mira. 
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Os sub-18 portug^eses venceram a Itàlia 
por 1-0, golo de Joâo Paulo, e 
arrecadaram o troféu pela segunda vez. 
Foi uma vitôria sofrida mas justa, tendo 
em conta que os pupilos de Agostinho 
Oliveira, igualmente bicampeâo 
europeu da categoria, dominaram e 
nem mesmo corn dez (expulsâo de 
Semedo, aos 63 minutos) perderam a 
cabeça. Pelo contrario, mostraram uma 
maturidade impressionante 

Foi (novamente) uma vitôria 
sofrida. Apôs uma primeira 
parte perfeita, culminada corn 
intenso dominio de jogo e o 
golo de Joâo Paulo, aos 32 
minutos, a selecçâo das 
"quinas" abrandou o ritmo no 
segundo tempo, muito por 
culpa da expulsâo do "trinco" 
Semedo, aos 63 minutos. Os 
italianos encostaram os 
portugueses à rede, mas 
mesmo corn dez, os pupilos de 
Agostinho Oliveira chegaram 
e sobraram para a Itâlia, 
équipa generosa mas pouco 
lücida nas acçôes ofensivas. 
No piano tâctico, Portugal deu 
um "banho" à Itâlia. Uma 
raridade... 

O jogo começou corn Portugal balanceado ao 
ataque, face à inexistência de um médio- 
esquerdo italiano (uma constante neste Europeu) 
e à presença de dois pontas-de-lança portugueses 

Treinador Agostinho Oliveira, 
a caminho dos ahracos. 

possantes, habilidosos e "brigôes": 
Pepa e Joâo Paulo (uma novidade). 
Na primeira parte, a "squadra 
azzurra" sô conseguiu incomodar 
Pedro Albergaria por uma vez: ao 
minuto 16, quando um remate do 
n° 10 Maresca embateu na barra, 
na transformaçâo de um livre 
directo. Pelo contrario, os 
portugueses nunca tiraram o pé do 
acelerador e eram frequentemente 
vistos no meio campo contrario. 

andou em campo mais adiantados do que o 
habituai, mercê da tal inexistência de um 
médio-esquerdo italiano. Assim, Portugal 
atacava corn cinco elementos (os restantes 
quatre eram Pepa, Joâo Paulo, Duda e Filipe), 
o que incomodava seriamente a defesa 
contraria. Durante a meia hora inicial, 
Portugal criou quatre ocasiôes de golo, através 

de Pepa (6 m), Joâo Paulo (9 m) e Duda (13 m e 
23 m). Até que chegou o minuto 32. O central 
Ricardo Fissore - esteve em düvida até à hora do 
jogo - perdeu a bola perte da ârea, Pepa, astuto e 
râpido, aproveitou a deixa, correu uns metros, 
cruzou ao primeiro poste, onde apareceu Joâo 
Paulo a concluir "à ponta-de-lança", corn um 
remate cruzado e indefensâvel. 
A reaeçâo italiana nâo existiu. A bem organizada 
defesa portuguesa, corn très centrais, susteve, 
sem aparente dificuldade, os ataques 
inconséquentes dos italianos. 
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53ÿ por minuto para Portugal. 
Continente,Àçores e Madeira 
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