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Nossa Senhora do Monte 
uma tradiçâo cada vez mais forte! 
No bonito, fresco e cada vez mais 
atractivo Madeira Park, na simpatica 
Town of Georgina, teve lugar no 
passado fim-de-semana as grandiosas 
festas em honra de Nossa Senhora 
do Monte, Padroeira da Madeira. 
Milhares de pessoas, bafejadas pela 
sorte de um Sol radioso mas nao 
abrasador, deram largas à sua alegria 

e aumentaram a sua Fé, num 
convivio religioso-popular de 
fraternidade ùnica. 
Este ano, pela primeira vez, a 
presença do Mayor Robert A. Grossi, 
que foi presenteado com o Diploma 
de Sôcio Honorârio do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 

Continua na pagina 7 

Na quinta-feira passada, decorreu 
na sede do Comité Olimpico 
Toronto 2008, no Queens Key, a 
apresentaçào oficial do piano de 
estratégia para a candidatura da 
cidade de Toronto aos Jogos 
Olimpicos de 2008. 
A esta apresentaçào assistiram 
dezenas de jornalistas e alguns 
elementos da "Comissao de 

Candidatura", da qual faz parte 
Frank Alvarez, présidente de CIRV 
e Fstival Português TV. 
A componente economica tern um 
grande peso no processo, na medida 
em que o sucesso da candidatura 
ira, concerteza, trazer a esta cidade 
um elevado mimero de atletas e 
turistas de todo o mundo. A 

Continua na pâgina 5 

Zé xecelbeia aMedalha 
de Mérxito Mnniirâpal, pelto «ea 
cmsAanàmÈto à. culltera de Owax. 

O nosso Zé da Vesga, de seu nome prôprio José Ferreira Soares, 
foi homenageado pela Câmara Municipal de Ovar, 

corn a Medalha de Mérito Municipal, por altura das 
festas do "Dia da Cidade", no Salâo Nobre da Câmara Municipal, 

um dos mais bonitos e bem conservados salôes camarârios nacionais. 

A festa teve inicio corn o hastear das 
bandeiras e o desfile do corpo de 
Bombeiros Voluntârios e da fanfarra. 
Depois, no Salâo Nobre da Câmara, teve 
lugar a Sessâo Solene corn os discursos da 
praxe, "o Poder a dizer que é o melhor do 
mundo e a Oposiçâo a rir", como nos 
definiu Zé da Vesga a situaçâo, quando o 

contactâmes. 
Apôs a entrega das medalhas aos 
homenageados Ovarenses, o nosso 
Zé da Vesga, ainda emocionado, disse-nos: 
-Sinto muito orgulho de ter sido incluido 
entre agraciados tâo ilustres. As biografias 
dos Ovarenses distinguidos deveriam ser 

Continua na pâgina 2 
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O Milénio fez 9 meses! 
Nao é caso grave nem "gravido"! 
Apenas um facto que devo salientar nesta 
altura em que, o Editor, considerou 
oferecer o semanario em vez de o vender 
como aconteceu até aqui. 
Porquê? 
Porque jâ estamos numa situaçâo estâvel, 
jâ sabemos o "palpitar" da comunidade- 
leitora e, jâ sentimos que somos aceites na 
generalidade. 
Assim, a partir de agora, ediçâo nûmero 
40, o semanario O Milénio, passa a estar 

nas bancas ao dispor da comunidade 
absolutamente gratis! 
Desta maneira, ficamos também em 
igualdade de circunstâncias corn todos os 
restantes competidores. 
Os nossoa amigos-assinantes nào serâo 
lesados na medida em que nâo pagam o 
jornal mas, sim, e apenas, os selos do 
Correio. 
Continuaçâo de boas férias... corn o 
Milénio ao seu lado! 

JMC 

TU CA TU IiÂ com os Leitores 
Olà, meus amigos. 
Nesta época quente em que todos procuram 
escapar para lugares frescos e apraziveis, nada 
melhor do que "indicar-lhes" alguns locais 
intéressantes para umas futuras fugas de 
descompressào... 
Por exemplo, de 20 de Agosto a 6 de Setembro, a 
CNE e o ONTARIO PLACE, oferecem atracçôes 
de todo o mundo, para além de todo o colorido, 
jogos e diversôes. 

Este ano, corn a particularidade, de as entradas 
serem mais baratas! Isso mesmo: MAIS 
BARATAS! 
A entrada gérai, foi reduzida para $7. 00 dôlares os 
^dultos e $5. para a terceira idade e crianças corn 
menos de 6 anos de idade. 
O Passe custa $20.00 dôlares, e dâ direito a voltas 
ilimitadas nas diversôes. Se comprarem os bilhetes 
corn antecedência, ainda serâo mais baratos. 
Quando tudo aumenta, a CNE/Ontario Place, 
baixam os preços. Bern bom. 

Festival 
do filme 
em 
Toronto 
Também, de 9 a 
18 de Setembro, 
nâo percam a 
oportunidade de 
uma "saltada" ao Festival Internacional de Filmes 
de Toronto-99, concentrado na zona da Bloor e 
Yonge. Este Festival de Filmes de Toronto, esta 
considerado pelos entendidos como sendo o quarto 
mais importante do mundo! 
O 24o. Festival, vai oferecer um programa vasto de 
importantes filmes espanhois ( Indiscreet Charmes: 
New Spanish Cinema), e, em estreia, 2 filmes 
canadianos: "Felicia's Journey", do realizador Atom 
Egoyan, que foi recentemente nomeado Membro 
da Ordem do Canada e, "Sunshine", de Roberto 
Lantes e Istvan Szabo. Neste Festival de Filmes, em 
Toronto, de 9 a 18 de Setembro, poderâo escolher 
entre 300 filmes, os que melhor se adaptarem ao 
vosso gosto. 

TEM ALOJAMENTO PARA 

ESTUDANTES? 

No Outono, muitos estudantes da China, Japâo, 
França, Italia, e outras origens, chegam a Toronto, 
para estudarem na Universidade de Toronto, 
George Brown College, The Ontario College of Art 
and Design e na Universidade Politécnica de 
Ryerson. 
Precisam alojamento. 
Infelizmente os estudantes internacionais têm 
dificuldade em arranjar alojamento seguro e 

agradâvel. 
As pessoas que tenham quartos disponiveis, 
apartamentos ou casas para alugar, podem 
inscrever-se na University of Toronto Housing 
Services. Basta telefonar para; (416) 978-8045. Uns e 
outros, agradecem. 

Bom, continuaçâo de boas férias. 
JMC 

Continuaçâo da pdgina 7 

Zé da Vesga 
Medalhado 

publicadas. 
Depois, mais calmo, 
pediu: 
-Olha, dâ ai um abraço 
aos meus amigos. Dâ 
saudaçôes à grande 
comunidade 
portuguesa. Qualquer 
dia estou ai. Jâ tenho 
saudades de vôs! 
Também jâ sentimos a 
falta do poeta e do 
amigo. F ôptimo vê-lo 
entrar, acomodar-se e, 
corn aquele ar simples 
e feliz, começar a dialogar sobre tudo-e-mais- 
alguma-coisa, às vezes até de cantigas, seu 
tema mais querido... 
F, agora, Zé? 
Quando o Zé da Vesga chegar, vamos 
"espremê-lo", de modo a que fiquemos a saber 
do que pretende no futuro imediato. Cantar? 
Compor? As duas coisas? 
Parabéns, Zé da Vesga! 

JMC 
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Pequenas Histôrias 
de GENTE grande 

O Ccisal Maria da Piedade 
e Augusto de Faria, 
é uma simpatia. 
O Augusto Ferras de 
Faria, nasceu em Olival, 
Vila Nova de Ourém, 
em 31 de Julho de 1927. 

Seu pai, carpinteiro de profissâo, 
incutiu no filho "o bichinho da 
madeira" e, este, tornou-se num 
carpinteiro especializado corn 
créditos firmados. Em 1958, Augusto 
de Faria, emigrou para França onde 
trabalhou durante 7 anos. 
Depois, iniciou o processo de emigrar 
para o Canada, onde chegou em 13 de 
Abril de 1965. Começou a saga em 
Winnipeg, por 4 meses, tendo logo de 
seguida transferido a residência para 
Toronto, onde se mantém até aos dias 
de hoje. 
A Maria da Piedade Santos, nasceu 
em Seiça, Vila Nova de Ourém, em 11 
de Dezembro de 1930. 

Maria da Piedade e Augusto de Faria, 
casaram na Igreja de Caxarias, Vila 
Nova de Ourém, em 22 de Julho de 
1953. 
A Maria da Piedade Santos Faria 
juntou-se ao marido, no Canada em 
Novembro de 1965. 
Ao casai nasceram très filhos, todos 
em Caxarias, Vila Nova de Ourém. 
O Rui dos Santos Faria, em 22 de 
Julho de 1953; a Irene dos Santos 
Faria, em 19 de Fevereiro de 1955 
(Formada em Contabilidade) e, Tito 
Santos Faria, em 16 de Outubro de 
1956 (Formado e Principal do Liceu 
da Don Mills e Lawrence). 
O drama atingiu a familia Faria 
quando, em 31 de Dezembro de 1989, 
o varâo da familia Rui Faria, morreu, 
juntamente corn sua mulher Luisa 
Faria, num desastre nas Bahamas, 
quando passavam as férias de fim-de- 
ano. Deixaram 2 filhos: lan Cabrai 
Faria (hoje corn 16 anos) e Chritopher 
Faria (12 anos), que foram perfilhados 
pelo tio, Tito Faria. Tito Faria e sua 
mulher Isabel Faria (Psicôloga) têm 

A numerosa familia Faria em convivio “gastronômico”, em dia de festa. 
Ofotôgrafo tamhémjantou... 

dedicado um carinho 
especial aos jovens lan e 
Chritopher. O Jovem Rui 
Faria, . estudante de 
Arquitectura e 
desenhador de extrema 
sensibilidade, era um dos 
maiores valores da 
comunidade nos ramos 
da sua especialidade, 
tendo dado grande 
impulso à moderna 
construçào entre nos. Rui 
Faria, era ainda 
considerado por muitos, um futuro 
lider comunitârio, pelas suas 
qualidades profissionais e humanas. 
Uma grande perda para todos! 
Voltando ao casai Maria da Piedade e 
Augusto Ferras de Faria, temos que 
acrescentar um sentido de uniâo e 
amor familiar fora do comum. Os 
dramas sofridos cimentaram o amor 
de uns pelos outros. Na 
caminhada por terras do 
Canada, Augusto de 
Faria, trabalhou sempre 
no campo da sua 
especialidade, tendo 
trabalhado em varias 
companhias de 
construçào civil e, a 
partir de 1983, por conta 
prôpria. Recorda os 
sacrificios do passado 
corn um sorriso de 
satisfaçâo. Comprou a 
primeira casa em 1966, 
na Brunswick, em 
Toronto, por 30 mil 
dôlares! Uma pequena 
fortuna naquela época. 
Mas, junto da mulher e 
filhos, levou a âgua ao seu 
moinho... 
Hoje, estâo reformados e 
de consciência tranquila. 
Participam nas festas do 
First Portuguese 
Canadian Club e do 

Canadian Madeira Club, clubes que 
viram nascer e crescer. 
Todos os anos visitam Vila Nova de 
Ourém, para matar saudades. 
Toronto, é a cidade escolhida, onde 
pretendem continuar a viver até Deus 
querer. 

Deseiamos-lhes muitos anos de vida. 
JMC 

O inditoso casai Luisa e Rui Faria, com os filhos, antes da 

tragédia que lhes ceifou as vidas! 

DRIVE! 
CAR RENTAL 

Aiilmimui i (7 e 8 

de wiagens B 

o casai Faria, em pic-nic corn amigos, no Madeira Park. 
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CÂ PARA NOS... 
Por: Luts Fernandes 

Hâ anos que se houve falar em 
certes de impostos. Toda a gente ou, 
pelo menos uma grande maioria, é 
de opiniâo que os canadianos pagam 
demasiados impostos para os actuais 
serviços que estâo a usufruir. Fala-se 
em reduçâo. Comenta-se a 
possibilidade de uma révolta de 
impostos O que sô acontece de 
verdade nas sociedades 
democrâticas. Os premiers, 
recentemente reunidos em Quebec, 
apelaram a Ottawa para que as 
autoridades fédérais aliviem a carga 
fiscal. Muita gente jâ esqueceu o 
famigerado GSTÜ! Refrescando a 
memôria, pois a humana é por vezes 
bastante curta, recordam-se do 
escândalo que aconteceu quando 
numa banda sô havia vârias frentes 
e vârias promessas caso os libérais 
fossem reeleitos! Lembram-se do 
golpe de rins que o primeiro 
ministro teve de efectuar para salvar 
uma das suas correlegionârias que 
veio a terreiro afirmar que o GST 

Comenta-se a 
possibilidade 
de uma révolta 
de impostos o 

que sô acontece 
de verdade nas 

sociedades 
democrâticas 

iria desaparecer?!! Afinal, ficou tudo 
como dantes e a taxa, como todas 
impopulares, continua a massacrar 
os clientes e a ferir o bom 
andamento dos negôcios! Nâo sera 
altura dos FEDS pensarem 
seriamente numa revisâo de 
tributaçâo para que os canadianos 
comecem a respirar alguma lofada 
de ar fresco? 
Bastarâ, por exemplo, reduzir as 
contribuiçôes ein vinte por cento 

Carvalhas critica quem 
tenta lançar a confusâo 

Quem nâo deve, nâo 
terne! E esse o 
sentimento do lider do 
PCP, Carlos 
Carvalhas, um dos 
deputados citados 
num relatôrio de 
peritos do Tribunal de 
Contas, publicado 
pelo Independente, 
devido a alegado 
envolvimento no caso 
das viagens-fantasmas. 
Num jantar-comicio 
realizado no castelo de 
Silves, que serviu para 
apresentaçâo da lista 
de candidates a 
deputados da CDU pelo Algarve 
(liderada por Carlos Figueiras), 
Carvalhas, depois das criticas 
dirigidas ao sector da Justiça por 
continuar "morosa e cara, o que a 
descredibiliza", exigiu "transparência, 
honestidade e justiça corn celeridade. 
Se existe alguma coisa a apurar que 
se investigue rapidamente". É que, na 
ôptica do secretârio-geral dos 
comunistas, esta a "procurar lançar-se 
a confusâo, corn a ideia de que os 
partidos sâo todos iguais". Por isso, 
quer separar o trigo do joio. 
Confrontado pelos jornalistas corn a 
lista d” Independente, insistiu: "Nâo 
se pode confundir listas de despesas 
de viagens corn eventuais 
irregularida. les jâ publicadas", 
sublinhou Carvalhas, garantindo nâo 
ter efectuado desde 1986 qualquer 
viagem ao serviço da Assembleia da 
Repûblica. 

Na sua intervençâo, o 
dirigente do PCP, 
além de outras 
"farpas" ao Governo, 
fez uma alusâo aos 
"insultos, às zangas e 
aos desafios verbais" 
entre PS e PSD, corn 
"demagogia e teatro 
politico", para lembrar 
que servem, no 
essencial, para 
"esconder a sua 
coincidência, porque o 
que os sépara é 
simplesmente o poder 
e O Orçamento de 
Estado". 

Carlos Figueiras, lider do 
PCP/Algarve, disse que a regiâo foi 
"sacrificada e abandonada" ao nivel 
de grandes investimentos püblicos 
por culpa do "silenciamento" dos seus 
oito deputados (cinco do PS e très do 
PSD) sobre os reais problemas 
existentes. "Porquê agora dar-lhes o 
voto?", interrogou, apelando ao 
reforço parlamentar da CDU, pois "a 
esquerda nâo imita a direita". 
Carvalhas contactou corn pescadores 
do litoral alentejano - Azenha do 
Mar, Zambujeira do Mar, Almograve, 
Porto Covo e Sines - tendo criticado a 
actuaçâo do Governo nas negociaçôes 
na UE relativas às pescas. 

As negociaçôes corn Marrocos e a 
garantia da quota das 12 milhas sâo 
os aspectos que mais preocupam o 
PCP, que pediu "grande firmeza" ao 
Governo. 

para que haja mais emprego e mais 
vontade de fazer melhor. Hâ que 
criar algum estimulo, para quem 
tem dado tudo na construçào deste 
nosso novo pais. Hâ que ter em linha 
de conta que a maioria dos negôcios 
estâ a sofrer devido à exagerada 
carga fiscal que pode muito betn ser 
aliviada por Ottawa. Afinal, nâo é 
do interesse nacional que se- viva 
numa sociedade mais razoâvel? 
Porque nâo se começa por aquilo 
que, salvo melhor opiniâo, poderâ 
ser muito debativel a nivel 
constitucional que é o actual sistema 
de contribuiçôes e impostos. 
Se olharmos bem à nossa volta e se 
em vez do coraçào, utilizarmos o 
cérebro, veremos que presenteniente 
o actual sistema de saùde canadiano 
estâ longe de ser como era! O 
sistema de ensino é dos piores do 
grupo dos sete! A promessa 
continua para um serviço de 
cuidados corn as crianças a nivel 
nacional! Promessas de politicos nas 
quais ja ninguém acredita! 

Chego à tristè conclusâo que 
alguém nos estâ a tentar embalar o 
que penso jâ ser pesado demais 
para este tipo de caricias. 
O que os canadianos desejam e 
que acho terem o légitime direito é 

de, um sistema tributârio mais 
adequado ao novo milénio e, 
considerando que jâ lâ vào os 
tempos em que os residentes neste 
pais, tinham de encher a burra para 
sustentar uma monarquia obsoleta e 
a cair de pôdre num pais distante e 
colonizadorü! 
Se nâo houver poder de imaginaçâo 
para criar um sistema de impostos 
mais razoâvel sugiro que, se copie ao 
menos, o que é utilizado pelos 
nossos vizinhos da porta. Afinal, 
nâo hâ nada de errado copiar coisas 
boas e que funcionam. 
Ou nâo serâ? 

Chego à triste 
conclusâo que 

alguém nos estâ 
a tentar 

embalar o que 
penso jâ ser 

pesado demais 
para este tipo 

de caricias. 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Jogos Olimpicos do ano 
apoios do sector privado, Comité Olimpico Internacional dâ à Organizaçâo Comissâo conta corn apoios do sector privado, 

esperando que as entidades governamentais 
venham a dar todo o apoio logistico e outros. O 

Comité Olimpico Internacional dâ à Organizaçâo 
canadiana, 1 biliâo de dôlares. 
O Orçamento do Comité Olimpico Toronto 2008, 
prevê um custo de 3 biliôes de dôlares e, um lucro, 
de 90 milhôes de dôlares. Frank Alvarez, disse a O 
Milénio, estar convencido da vitôria final da cidade 
de Toronto para 2008. Ele e sens companheiros do 
Comité, vào fazer todos os esforços para que 
Toronto consiga os Jogos Olimpicos, de forma 
digna e honesta, ultrapassando toda a efervescência 
causada por düvidas vârias em Comités de outras 
candidaturas anteriores, noutros paises. 
O présidente do Comité Olimpico Toronto 2008, 
John Bitove, garantiu o esforço mâximo na 
promoçâo da cidade e que, os preços serâo baixos, 
a começar por $10. a entrada, nos vârios estâdios, 
para possibilitar a cativaçâo dos mais jovens, quase 
sempre sem dinheiro que chegue para as 
necessidades. Tudo a postos para a batalha dos 
Jogos Olimpicos 2008, em Toronto. 

JMC 

John Bitove 

Neftegorsk, situada na regiâo norte da ilha de 
Sakhalin. No mesmo ano, a 17 de Janeiro, o JAPÀO 
teve um terramoto que alcançou a magnitude de 7.2 e 
sacudiu a regiâo central do pais, deixando um saldo 
de 6.500 vitimas. O tremor, que se concentrou na ârea 
do porto de Kobe, foi o maior da histôria daquele 
pais. 
A COLOMBIA teve o primeiro sismo dos ùltimos 20 
anos a 6 de Junho de 1994. Pelo menos 1.000 pessoas 
foram mortas quando um terramoto e um 
deslizamento de terra ocorreu no vale do rio Paez, no 
sudoeste do pais. 
A 30 de Setembro de 1993, a INDIA teve um sismo 
que vitimou quase 22.000 pessoas e destruiu 36 
povoaçôes depois de uma série de fortes terramotos 

Pelos menos 2.000 pessoas morreram e outras 3.500 
ficaram feridas. Aproximadamente 148.000 ficaram 
sem habitaçâo. 
O IRÀO, a 21 de Junho de 1990 viu a pior catâstrofe 
na histôria do pais, um tremor que atingiu 7.7 na 
escala Ritcher, arrasou as regiôes de Gilan e Zajan. O 
sismo matou 35.000 e feriu 100.000 e deixou 500.000 
sem lar. 
A 7 de Dezembro de 1988, a UNIÀO SOIVÉTICA 
teve mais de 25.000 mortos e 18.000 feridos, quando 
um sismo de magnitude 6.9 atingiu as cidades de 
Spitak e Leninakan no noroeste da Armênia. 
O EQUADOR, a 5 de Março de 1987 teve um 
terremoto que matou mais de 1.000 pessoas e deixou 
outros milhares desaparecidos. O centro do tremor foi 

Asnam. O 
desabrigadas. 

tremor deixou 330.000 pessoas 
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CrMca$ da Hbférfa de on Pwo 
Para que melhor se articulem 
os factores que conduziram à 
"crise" de 1383-85 sera 
necessàrio analisar e 
diagnosticar a composiçâo 
social da época para depois 
avaliar o alcance e o 
signifîcado da morte de D. 
Fernando para a politica e 
situaçâo do pais. Nobreza, Clero e Povo se 

chamava genericamente às 
classes ou grupos socials que 
desde a independência se 

encontravam em Portugal. 
As sensibilidades religiosas dividiam-se 
no entanto entre o Islamismo, o 
Cristianismo e o Judeismo, correntes 
claramente expressas na sociedade corn 
os sens cultos, escolas, templos e 
representados em vârios ôrgâos de 
poder. 
Foram conseguindo viver conciliando 
os sens objectivos pessoais, familiares, 
de "classe" com as diferentes 
circunstâncias e os objectivos do Pais e 
do Monarca. 
Ainda havia a "arraia miûda" que era 
composta por todos os que trabalhavam 
por conta de outrem, nâo detinham os 
bens de produçào mas, constituiam nos 
diferentes sectores a mâo de obra 
indispensâvel à produçào. 
Ainda os que tinham pequenos 
comércios que apesar de nâo terem 
grande expressào econômica garantiam 
o fornecimento de variados bens 
indispensâveis como os agricolas, 
pescatôrios ou seus derivados. 
Os escravos ainda em numéro 
considerâvel também estavam 
incluidos mas, tal como os anteriores 

nào tinham acesso aos ôrgâos de poder 
apesar todos de juntos serem em muito 
maior numéro do que os restantes. 
No entanto, foram surgindo novos 
grupos , ligados a actividades que se 
foram desenvolvendo por esta altura, 
tais como, no comércio interno os 
mercadores e almocreves, nos 
transportes maritimos, nos diferentes 
mesteres ou oficios relacionados corn 
esta actividade nomeadamente a da 
construçâo naval, carpintaria, fabrico 
de peças e acessôrios metâlicos para 
armar os barcos, instrumentos de 
navegaçâo, bem como corn noutréis 
âreas ligadas aos artesanatos em que se 
podem encontrar os tecidos a sapataria, 
e outros artigos indispensâveis ao 
quotidiano. 
Profissôes ou actividades ligadas à 
escrita e à decoraçâo dos livros e o 
ensino, também fizeram aparecer novas 
ocupaçôes por estes tempos tais como 
os copistas e os iluministas e variados 
tipos de professores. 

Corn a burguesia em franco 
crescimento e a intensificaçào do 
comércio apareceram banqueiros e 
operadores financeiros indispensâveis 
para o desenvolvimento desta 
actividade e do pais. 
Como se pode verificar, a face social 
mostrava fortes sinais de mudança. 
Apesar de tudo começam a acentuar-se 
os vârios pôlos de tensâo social, 
havendo vârios registos dessa realidade 
em relatôrios de vârios ôrgâos 
institucionais e que tenho procurado 
mostrar-lhes. 
A proporcionalidade corn que as 
diferentes sensibilidades sociais e 
grupos estavam representados no 
poder, nào correspondia à estrutura 
social e deixava de fora a maioria dos 
que trabalhavam por conta de outros, 
os que tinham pequenos mas 
indispensâveis negôcios e os escravos. 
Agora, jâ nào era apenas preciso ter 
um cavalo, um castelo, uma espada, ser 
nobre e ter-se apoderado de um pedaço 
de terra e de uns tantos indefesos 
individuos para participar no 
desenvolvimento do pais. 
A técnica em gérai desenvolveu-se, 
especialmente a ligada à navegaçâo, os 
processos comerciais apuraram-se, os 
meios foram disponibilizados pela 
Coroa a todos os aqueles que 
precisassem de fazer investimentos 
maritimos. 
Madeira gratuita, ajuda logistica, 
técnica e até financeira. 
Jâ lâ ia o tempo em que o pais vivia 
apenas dos produtos agricolas e seus 
derivados e da actividade militar. 
Agora, todos sem excepçào, ( recorde-se 
a Lei das Sesmarias), eram obrigados a 
trabalhar. 
A antiga predominância do Clero 
improdutivo e da Nobreza militar, mas 
corn a mesma aversâo ao trabalho, jâ 
nâo se verificava tanto por estes anos. 
Surgiram entretanto, fortes 
movimentos de contestaçâo em vârias 
frentes. 
Os trabalhadores agricolas, conscientes 
do verdadeiro valor do seu trabalho, 
exigiam melhores condiçôes e 
remuneraçào para fazer frente à vida, 
obrigando mesmo a que se legislasse 
sobre a matéria. 
Os Concelhos, eram palco de 
manifestaçôes de discôrdia 
especialmente em relaçào à nobreza. 
A chamada "arraia miûda", começou a 
verificar que do rendimento da sua 
produtividade apenas lhes sobrava o 
"joio" que em linguagem Biblica quer 
dizer erva daninha, isto claro, no que 
diz respeito especialmente aos 
trabalhadores rurais. 
Os contrastes entre aqueles que viviam 
na opulência e os que viviam na 
constante afliçào aumentaram, apesar 
do espectro social incluir agora uma 
maior variedade sectores, profissôes 
estratos e instituiçôes. 
Corn a morte de D. Fernando, Da. 
Leonor Teles, que vinha à algum tempo 
a manter relaçôes extra conjugal corn 
Joào Fernandes, conhecido como 
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Conde Andeiro, assumiu essa relaçâo e 
passou mesmo a viver corn ele. 
Se por ocasiào do casamento de D. 
Fernando e Da. Leonor houve forte 
oposiçào e contestaçâo quer de 
populares e por parte de outros grupos 
sociais, agora as coisas complicaram-se 
ainda mais jâ que o poder estava 
entregue a màos consideradas 
perigosas. 
O Conde Andeiro passou a constituir-se 
como um perigo para a naçào jâ que 
nestas circunstâncias nâo havendo filho 
varào mas apenas uma filha, a Beatriz, 
que acabou por ser aclamada Rainha 
mas sob fortissima contestaçâo pois os 
seus laços de matrimônio corn Castela 
adivinhavam futures problemas. 
Como sabemos, os direitos de sucessào 
eram de caracter hereditârio segundo o 
que vinha a ser impostb. 
Aliâs, preceito muito duvidoso e ainda 
hoje questionâvel dada a sua falta de 
fundamento a todos os niveis. 
O poder e o sangue nào se combinam. 
O poder vem da capacidade e da 
responsabilidade para assumir as 
funçôes que lhe forem delegadas por 
mandate, apôs sufrâgio, ou por 
delegaçào de funçôes por capacidades e 
competências para cargos de gestào de 
poder. 
Nâo résulta, nem da vontade de Deus, 
seja Ele quai for, a nào ser que se 
queiram perpetuar poderes arbitrârios 
e ditatoriais, como ainda hoje acontece. 
Muito menos é consequência da cor do 
sangue ou da cor das veias ou da pele. 
Corn a necessidade de clarificar a 
sucessào de D. Fernando e, em funçào 
das circunstâncias, o Mestre de Avis, 
assassinou o Conde Andeiro em 6 de 
Dezembro de 1383, deixando em 
aberto o trono, que, afinal viria a 
ocupar por aclamaçâo popular. 
Aqui estâ a primeira e talvez a maior 
novidade que resultou deste contexte. 
D. Joào I nào assumiu o poder como 
faziam os nobres pela acçâo das armas 
nem foi imposto em nome de nenhum 
falso pretexto como os que referi ou 
outre qualquer mas teve, segundo 
vârios hostoriadores e relates da época, 
o total apoio popular. 
Com estas novas circunstâncias, 
Castela, tentou tomar conta de Portugal 
e invadiu o pais cercando Lisboa entre 
27 de Maio de 1384 e 3 de Setembro do 
mesmo ano. 
Sô que corn a ajuda da estratégia 
militar de Nuno Alvares Pereira na 
Batalha de Aljubarrota os exércitos 
Castelhanos foram derrotados e o 
poder permaneceu Português. 

Destas novas circunstâncias sociais, 
politico-econômicas e culturais vos 
darei conta nas prôximas crônicas. 
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Nossa Senhora do Monte 
uma tradiçâo cada vez mais forte! 

Community Centre, pelo apoio que 
tem dado ao Madeira Park. 
Robert A. Grossi, esta no seu terceiro 
mandato e é o ûnico Mayor de 
descendência italiana (3a. geraçâo), o 
que muito o orgulha, da grande ârea 
de Toronto. Robert Grossi cresceu e 
estudou junto do High Park, em 
Toronto, tendo por companheiros 
alguns jovens portugueses, como nos 
recordou. Foi para ele uma grata 
surpresa a grandeza e pujança do 

Madeira Park. Foi a primeira visita 
mas nâo a ultima, como teve ocasiâo 
de dizer. Provou a célébré "Espetada à 
Madeirense" e gostou. Achou graça à 
forma como a carne é grelhada. Foi a 
primeira vez que apreciou tal... 
Pelo convivio que corn ele 
mantivemos, ficamos certos de que o 
Madeira Park conquistou um "cliente"! 
Um bom amigo. 
Encontramos gente de Winnipeg e de 
New Bedford-USA, por exemplo. Isto 

dâ uma ideia da grandeza da festa. O 
Joâo de Sousa e a sua mulher Jane, 
festeiros de N. Sra. do Monte, têm 
motivos para estarem felizes. Eles, e 
todos os que os fizeram parte da 
Comissâo de Festas, devem orgulhar-se 
do trabalho e dos resultados finais da 
festa. Desde o futebol, até às 
variedades, passando pelas cerimonias 
religiosas, tudo decorreu a contento. 
Parabéns! 
As cerimonias religiosas foram 
presididas pelo Reverendo Padre 
Manuel Quintal e, grupo coral e 
musical, da sua Igreja. 
A Banda Lira Portuguesa 
de Brampton, 
acompanhou as 
procissôes. A mùsica de 
dança esteve a cargo do 
magnifico Duo Santos, as 
variedades corn Fâtima 
Ferreira e Sidônio Silva 
(vindo da Venezuela) e, o 
folclore, bem representado 
pelos Ranchos do 
Canadian Madeira Club, 
Casa do Alentejo e 
Associaçâo Cultural do 
Minho. Na cozinha, 
homens e mulheres de 

boa vontade e muito jeito, nâo davam 
vazâo a tantos pedidos de "espetada", 
"espada prêta" e "bolo do caco"... 
Da lufa-lufa do Bar, nem é bom falar...! 
Um fim-de-semana em cheio, no 
Madeira Park. Nossa Senhora do 
Monte, cada vez mais querida e corn 
mais devotos. A tradiçâo, entre nos, 
nâo é palavra vâ. Joâo de Sousa, 
cumpriu. Os festeiros para o ano 2000 
sâo Salomé Gonçalves e Margott 
Castro. 
Felicidades! 

JMC 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 
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Despedida a Melo Antunes 
Os "capitâes de Abril" e grande 
numéro de personalidades da 

vida politica e social 
despediram-se de Melo 
Antunes. Um gesto de 

agradecimento ao ideologo do 
regime democràtico 

A urna coberta corn a bandeira 
portuguesa, os "capitâes" de Abril 
prestaram a ultima homenagem a 
Melo Antunes carregando-a aos 
ombros. Os restos mortals sairam 
assim da Igreja de Sâo Pedro de 
Sintra até ao cemitério do Alto de Sâo 
Joâo, onde foram cremados. Um dos 
muitos homens da revoluçâo 
présentes, um dos que nos 
habituaram ao ar austero de militar, 
revelava no rosto e nos olhos traços da 
emoçâo. "Se eu lhe pudesse dizer uma 
ultima coisa? O mesmo que os 
portugueses lhe deviam dizer: Muito 
obrigado! Foi pai desta Democracia." 
A emoçâo e as palavras partir am do 
general ' Ramalho ' Eanes, ex- 
presidente da Repùblica. 
Menos contida, foi a expressâo de 
mâgoa do actual Chefe do Estado, 
Jorge Sampaio, que ao entrar na 
Igreja de Sâo Pedro de Sintra, onde se 
realizou a missa de corpo présenté, 
chorou ao lado de outros amigos do 
"intelectual fardado". 
Frei Bento Domingues e padre Vitor 

Melicias celebraram a 
missa numa igreja 
repleta de personali- 
dades da vida politica e 
social. "Todos os que 
apreciam um Pais livre, 
plural e democràtico 
nunca vâo esquecer o 
contributo essencial de 
Ernesto Melo Antunes", 
afirmou Frei Bento 
Domingues na homilia. 
Ao que o padre Vitor 
Melicias acrescentou as 
qualidades de "constru- 
tor da Liberdade, da 
Justiça e da Paz". 
Foi também em Sâo Pedro de Sintra 
que o primeiro-ministro em exercicio 
(jâ que o legitimo nâo compareceu às 
cerimônias), Jaime Gama, classificou 
Melo Antunes de "grande português" 
que "desempenhou um papel 
relevante na vida portuguesa como 
um dos principals impulsionadores 
do 25 de Abril". O titular da pasta dos 
Negôcios Estrangeiros elogiou ainda 
a "forma digna" como se retirou das 
vidas militar e politica. "Sem ele, 
porventura as coisas teriam evoluido 
noutro sentido, para pior. O Pais 
ficou mais pobre!", afirmou. 
Entre as numerosas personalidades 
que lhe renderam a ultima 
homenagem contavam-se os ministros 

Antonio Costa e Joâo 
Cravinho, deputados 
como Helena e Pedro 
Roseta, Maria do 
Rosârio Carneiro, Mota 
Amaral, Barbosa de 
Melo, Manuel Alegre, 
Alberto Martins. 
Marcelo Rebelo de 
Sousa, Antonio Capu- 
cho, José Casanova 
(PCP) e Miguel Portas 
(BE), Francisco Louçâ 
(PSR) foram outros 
politicos que marcaram 
presença. Entre os 
capitâes de Abril, além 

de Eanes e Otelo, compareceram 
Vitor Crespo, Mario Tomé Sanches 
Osorio e Vitor Alves. 
Otelo Saraiva de Carvalho, uma das 
figuras mais polémicas do 25 de 
Abril, nâo quis faltar ao funeral 
de um dos camaradas da 
Revoluçâo. Levou-lhe um cravo 
vermelho na hora da despedida. 
No cemitério do Alto de Sâo 
Joâo, emocionado, afirmou aos 
jornalistas: "Perdemos um 
grande amigo!" Do contributo 
que o "amigo" deu a Portugal 
nâo tem dùvidas. "Foi o homem 
que construiu a filosofia politica 
do Movimento das Forças 
Armadas, um dos homens que 

mais contribuiram para construir a 
democracia portuguesa", disse Otelo. 
Aproveitou a ocasiâo para confessar 
uma mâgoa. A de nâo ter podido 
discutir corn Melo Antunes a 
"conciliaçâo entre a democracia 
representativa e a democracia 
directa". 
Enquanto Otelo Saraiva de CarValho 
acabou por defender um projecto 
politico que levava à primeira, Melo 
Antunes sô na segunda encontrava a 
razâo de ser da democracia. Melo 
Antunes afastou-se sempre da ala 
radical do MFA e de todos as 
caminhos que conduziam a um 
reforço do poder dos militares no 
complexo xadrez da jovem 
democracia portuguesa. 
E da politica apenas guardou, nos 
ùltimos anos da sua vida, passados 
em Sintra, um distanciamento critico. 
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Ingestâo de ague 
Serra da Estrela 

Duas pessoas com queimaduras internas 
Duas pessoas deram entrada no 
hospital de Faro com 
queimaduras internas, 
provocadas pela ingestâo de âgua 
Serra da Estrela num 
estabelecimento de Vilamoura. 
O hospital levanta neste 
momento a hipôtese da 
existência de amoniaco na 
bebida. 
O primeiro caso conhecido foi do 
piloto de rally, Carlos Sousa, que 
depois de ter levado a âgua à 
boca, ficou corn a mesma 
queimada, jâ que expeliu de 
imediato o liquido. Na segunda 
vltima, um jovém de 15 anos, as 
lesôes foram mais graves, tendo a 
bebida provocado a queimadura 
do esôfago. 
A empresa Serra da Estrela estâ a 
acompanhar o caso de perto mas 
rejeita qualquer responsabilidade 
em relaçào às queimaduras, jâ 
que, segundo o administrador da 
empresa, Barahona Almeida, o 

amoniaco nâo entra no processo 
de laboraçào da fâbrica. 
O administrador nâo pôe de 
parte a hipôtese de sabotagem. 
Por agora, os médicos e a 
empresa estâo a recolher mais 
dados mas tudo parece apontar 
para a existência de uma 
substâneia âcida na âgua 
ingerida. 
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Margarida Cardoso, Sandro 
Aguilar, Marina Simôes, Tiago 
Guedes e Frederico Serra for am 
premiados e Rita Nunes recebeu 
uma mençâo especial na mostra 
de curtas-metragens portuguesas 
do festival de cinema da 
cidade suiça de Locarno. 
Uma nova geraçâo de 
realizadores que manifesta jà 
visôes diferentes sobre como 
fazer cinema em Portugal. 

O Festival Internacional de Cinema de Locarno, 
organiza todos os anos uma mostra de curta- 

metragem. Chama-se "Os Leopardos de Amanhà" e 
pretende ser um incentive ao jovem cinema 
internacional. Este ano, juntamente corn o cinema 
suiço, participaram 14 filmes de cineastas 
portugueses, alguns dos quais foram premiados. 
"Entre Nos", de Margarida Cardoso, foi distinguido 
pelo jüri pela maturidade do estilo e pelo respeito 
corn que aborda uma relaçâo psicolôgica de grande 
intensidade. O prémio, de dez mil francos suiços 
(1250 contos), foi dividido corn o suiço Esen Isik, 
que dirigiu "O Pai Roubado". Sandro Aguilar foi 
galardoado corn "Estou Perto", pela busca de uma 
dramaturgia moderna, quer na dimensâo da 
histôria, quer na qualidade experimental da 
imagem. Receberâ o équivalente a cinco mil 
francos suiços em peliculas cinematogrâficas, 
oferecidas pela Eastman Kodak. 
Marina Simôes foi premiada corn cinco mil francos 

suiços pelo filme "Jam 
Session", pela sinceridade 
de um projecto que 
reivindica um imaginârio 
pouco usual. O jüri atribuiu 
ainda um prémio de 1500 
francos suiços, oferecido pelo 
banco UBS, ao filme "O Ralo", 
de Tiago Guedes e Frederico 
Serra, pelas cores magnificas, 
vivas e exôticas desta curta- 
metragem, que constitui uma 
babil mistura no estilo 
Tarantino. Finalmente, Rita 
Nunes mereceu uma mençâo 
especial por "Menos Nove", 
distinguido pela sua visâo da 
loucura do quotidiano. 

Festivals de lecarne, na Suiça, e de Gramade, 
ne Brasil, distinguem cineastas nacienais 

FALTA DE SANGUE 
ADIA OPERAÇÔES 

Hospitals de Lisboa e do Algarve em situaçâo dificil 

A falta de sangue nos hospitals esta 
a obrigar ao adiamento das 
operaçôes programadas. A razâo é 
prâtica e directa: acudir às situaçôes 
de urgência e emergência. Os 
hospitals da regiâo de Lisboa e Vale 
do Tejo e bem como os algarvios 
sâo aqueles em que este problema 
mais se sente, por motivos que se 
prendem, no primeiro caso, corn o 
facto de ali estarem localizados os 
hospitals centrais, e, no segundo, de 
o Algarve receber, nesta altura do 
ano, milhares de turistas e 
veraneantes. Este ano, alias, d 
numéro ultrapassou o milhâo. Os 
dados concretos relativos ao 
adiamento de cirurgias 
programadas nâo é ainda 
conhecido, mas sabe-se que a jâ 
habituai falta do precioso liquido 
humano, aliada ao fenômeno férias 
e concentraçâo na regiâo a sul, tem 
preocupado os responsâveis 
hospitalares, alguns dos quais terâo 
dado mesmo a informaçôes aos 
respectivos profissionais de saûde 
para terem sempre em atençâo as 
urgências e desmarcarem cirurgias 
em vias que estavam jâ agendadas, 
sempre que tal for necessârio. A 
situaçâo, de acordo corn vârios 
responsâveis ligados aos serviços de 
Imunohemoterapia dos hospitals 
bem como associaçôes de dadores 
de sangue, "é grave" e as campanhas 
surgidas este Verâo nâo surtiram os 
efeitos desejâveis. Uma das fontes 
ouvidas salientou até que o facto de 
neste Verâo estarem no Algarve 

Cada vez hâ menos pessoas dispostas a dar 

sangue. As campanhas nâo sào aliciantes, 

dizem alguns 

cerca de um milhâo e duzentos mil 
turistas deveria ter sido aproveitado 
para fazer sentir o problema junto 
dos prôprios e promover recolhas 
de sangue em vârios locals. "Se este 
género de acçâo funcionou - e bem- 
durante a EXPO-98 8 (altura em 
que os portugueses mostraram a sua 
atitude solidâria e deram sangue 
em muito maior quantidade do que 
habitualmente), porque nâo 
aproveitar, este ano, a enchente no 
Algarve?" Questionou um 
responsâvel ligado ao serviço de 
Imunohemoterapia de um hospital 
central. 
Seja como for, o Algarve nâo tem 
sentido, neste periodo, problemas 
muito graves ligado à falta de 
sangue. 

Calotes 
corn prazo 
de 21 dias 

Estado e empresas serâo 
obrigados a pagar dividas 
atempadamente, a partir 

de 2001. Regras de 
Bruxelas que obrigam a 

juros de mora aos faltosos 
e podem custar milhôes 

aos cofres estatais 

O Estado português serâ obrigado a 
pagar milhôes de contos em juros de 
mora se nâo liquidar a tempo e horas 
as suas aquisiçôes. Bruxelas exige 
pagamentos a 21 dias em todas as 
transacçôes comerciais entre 
empresas, incluindo o Estado, no 
espaço comunitârio, jâ a partir do 
final de 2000. Mas o grande esforço 
orçamental é "puxar" as dividas 
estatais, que chegam a atingir os 180 
dias, para os 21 dias. Uma 
"regularizaçâo" que consumirâ 
dezenas de milhôes de contos, 
ameaçando mesmo o défice 
orçamental. 
A mais recente versâo desta directiva 
comunitâria obriga os paises a 
estabelecerem procedimentos de 
cobrança acelerados para dividas 
nâo impugnadas, independen- 
temente do montante. A directiva 
abre, no entanto, uma porta aos 
dilatadores de pagamentos, 
permitindo dividas para além dos 21 
dias. 
Concede prazos alargados, desde que 
resuite de prévio acordo mütuo entre 
clientes e fornecedores. Os Estados 
membres serâo também obrigados a 

Excepçôes. A directiva sô admite 

aumento dos prazos se fornecedores e 

clientes chegarem a acordo mütuo e prévio 

assegurar que o processo judicial, 
caso haja lugar a litigio por nâo ' 
pagamento, nâo exceda os 60 dias 
desde o momento da recepçâo do 
requerimento do credor até ao . 
momento da entrada em vigor do 
mandado de execuçâo, sem prejuizo 
dos direitos do acusado. Para dividas 
até aos 20 mil euros (cerca de quatre 
mil contos), o processo de cobrança 
serâ ainda mais simples. 
A directiva pretende impor maior < 
transparência aos centrâtes püblicos ' 
de aquisiçâo. Estes deverâo induir 
pormenores précisés sobre os 
périodes e prazos de pagamento * 
praticados pelas entidades püblicas, 
evitando a dilataçâo conforme - 
conveniência estatal. 
Quanto às formalidades adminis- 
trativas anteriores ao pagamento, 
como, por exemple, a emissào de 
facturas, passam também a ter um 
limite mâximo de tempo. Como 
penalidades para quem sair da regra 
dos 21 dias, a directiva de Bruxelas 
fixa a obrigatoriedade de as 
empresas e os Estados membres , 
passarem a liquidar juros de mora, 
actualmente fixados em 10,5 %. -/ 
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CHÂ GORREANA, ùnico europeu 
O Châ Gorreana, produzido em Sâo Miguel-Açores, 
perto da Maia, entre a Ribeira Grande e as Fumas, é 
O ùnico de fabrico europeu, aprendemos esta semana, 
na leitura da Revista Expresso, de onde extraimos a 
ideia para este simples apontamento. O Châ 
Gorreana, é produzido na encosta Gorreana, uma 
herdade de 43 hectares. 
A produçâo anual de châ ronda, nos melhores anos, 
25 a 30 toneladas, algumas das quais sâo destinadas à 
exportaçào para os Estados Unidos, Canadâ e 
Alemanha. 
A produçâo do ùnico Châ Europeu estâ intimamente 
ligada a uma familia açoriana. Foi iniciada pela 
matriarca Hermelinda Gago da Mota, que fundou o 
Châ Gorreana, e os de Margarida Hintze e do marido 
Ataide Mota, os actuals proprietârios. 
Ataide Mota, lançou-se no negôcio por amor à terra e 
para salvaguardar uma tradiçâo familiar que vinha do 
século passado. 
Diz a lenda que o Châ foi descoberto por acaso pelo 
imperador chinés Shen Nung, no ano 2737 a.C., 
andava ele em viagem pelo campo. A certa altura 

sentou-se debaixo de uma ârvore para descansar e 
pediu aos seus servidores que lhe fervessem um pouco 
de âgua para ele tomar. Enquanto a âgua fervia, 
levantou-se uma ligeira brisa e algumas folhas de 
ârvore cairam dentro do recipiente. Ao que parece, o 
imperador bebeu a infusâo e gostou. 
Assim, terâ nascido o Châ, que sô no Século III a.C. 
se tornou conhecido. Começou por ser tornado como 
medicamento, mas durante a dinastia de Tang (618- 
906 a.C.) jâ o Châ era assumidamente bebido por 
prazer. 
O Châ chega à Europa no principio do século XVII, 
nâo se sabe se em primeiro lugar pela mào dos 
portugueses se dos holandeses. 
O certo é que é uma portuguesa a grande responsâvel 
pela divulgaçâo no Reino Unido: Catarina de 
Bragança, casada corn Carlos II de Inglaterra. 
Catarina levou no seu dote uma area de châ da China 
-uma fortuna na altura- e instituiu o seu uso na corte. 
Graças a ela, ainda hoje Inglaterra vénéra e consume 
como nenhum outro pais europeu o Châ. E célébré o 
"Châ das 5". 
O châ tem 3 mil tipos em todo o mundo. Na 
Gorreana, produzem-se très grandes tipos de châ: o 
Orange, muito aromâtico, mas de paladar leve; o 
Pekoe, paladar forte mas menos aromâtico e, Hysson, 
ou châ verde, que tem um sabor muito intenso mas 
pouco aroma. 
A receita especial do proprietârio Hermano Mota é 
um châ composto de 50% de moinha e de 50% de 
Orange. A moinha dâ o sabor, o Orange o aroma. A 
outra combinaçâo possivel é duas partes de Orange e 
uma parte Pekoe, o que dâ um châ equilibrado. 
A proprietâria Margarida, sugere uma velha receita 
da familia: PUDIM DE CHA VERDE. Coloca-se uma 
porçào de châ verde (mais ou menos duas colheres de 
sopa) em 0,5 litro de leite quente e deixa-se repousar. 
Pesam-se 400 gramas de açucar, que se misturam corn 
12 gemas e duas claras, e bate-se bem. Em seguida, 
mistura-se o leite coado e torna-se a bâter. Forra-se 
uma forma de pudim corn 50 gramas de açucar 
queimado e deita-se o preparado na forma. Vai a cozer 
no forno em banho-maria mais ou menos très quartos 
de hora. O pudim pode ser enfeitado corn folhas de 
châ verde. 
Na encosta Gorreana, o châ é apanhado entre Abril e 

Setembro, e , tratando-se de châ preto, passa por 
vârias etapas de fabrico. Depuis da apanha, vai a 
murchar em caçarolas; é despejado num enrolador, 
onde as folhas sâo enroladas durante meia hora. Meia 
hora depuis num segundo enrolador, onde é apertado 
para libertar a seiva; durante meio minuto vai para 
um tabuleiro, onde as folhas sâo agitadas para 
arejarem e perderem temperatura; segue-se a 
fermentaçâo por très horas; o châ é posto a secar num 
forno de 80 graus centigrados durante 20 minutos; 
segue-se a crivagem , onde é separado por tamanhos, 
e o peneiro de vento, onde é separado por peso. 
Repousa durante pelo menos oito meses em depôsitos 
herméticos, e antes de ser embalado é ainda sujeito a 
uma escolha final feita à mào. 
Vai um châzinho? 
Aproveite o Gorreana, ùnico châ europeu, oriundo de 
Sâo Miguel, Açores. 

Saùde-'" ■ 
Fumadores passivos coin maîorrisco de trombose:^ nova estudo 

Inspirar o fumo dos cigarros de outras 
pessoas torna os homens nào- 
fumadores 82 por cento mais 

> susceptiveis de sofrer uma trombose, 
adverte um novo estudo. No caso das 
mulheres que vivem ou trabalham 
corn fumadores esse risco é de 66 por 
cento, référé o mesmo estudo de 
investigadores da Faeuldade de 
Medicina da Universidade de 
Auckland, na Nova Zelândia. Para os 
sens autores, os perigos reais que 
correm os chamados fumadores 
passives sâo muito superiores ao que 
anteriormente se supunha. O estudo 
documenta todos os casos de 
trombose entre a populaçâo de 
Auckland (952 000 habitantes) a partir 
dos 15 anos, usando critérios de 
diagnostico e métodos baseados nas 
directivas da Organizaçào Mundial de 
Saùde (OMS)* Fornece novos 
argumentas às campanhas para que o 
fumo seja banido dos locals de 

trabalho e âreas pùblicas. 
Investigadores referem que os dados 
actuals sobre a relaçào causa-efeito 
entre o fumo e o risco de vârias 
doenças sâo muito subestimados, por 
nâo serem tornados em consideraçâo 
os efeitos nocivos de inspirar o fumo 
produzido: por outras pessoas. Corn 
efeito, os individuos expostos ao fumo 
alheio sâo incluidos na categoria dos 
nào-fumadores, dizem os 
investigadores, cujo trabalho vem 
publicado na revista especializada 
"Tobacco Control", do British Medical 
Journal. Este facto pôe em causa os 
resultados de vârios estudos da 
indùstria do tabaco, ao estreitar 
artificialmente o fosso entre os 
fumadores e as pessoas cujos corpos 
estâo realmente livres de tabaco, disse 
Rodney Jackson, professor de 
epidemiologia na Universidade de 
Auckland e ura dos autores do estudo. 
"Nunca tivemos realmente um 

verdadeiro grupo de comparaçâo 
porque toda a gente estâ ligeiramente 
envenenada (corn tabaco)", comentou 
Jackson. Os cientistas da Faeuldade de 
Medicina da Universidade de 
Auckland elaboraram o seu estudo 
com base em informaçôes de 521 
doentes que: sofreram o seu primeiro 
ataque agudo de trombose e 
compararam-nas com as de 1851 
outros membres da comunidade. 
Descobriram que, apesar de os 
fumadores passivos inspirarem apenas 

um por cento do fumo do tabaco, 
tinham um sétimo da possibilidade 
dos fumadores de sofrerem uma 
trombose. Fumar aumenta quatre 
vezes o risco de tromboses, segundo 
afirma o estudo publicado na 
"Tobacco Control". O estudo espantou 
mesmo os grupos de protecçâo da 
saùde e anthtabaco no Reino Unido, 
segundo os quais os dados obtidas 
devem ser usados para pressionar o 
governo a tomar medidas mais firmes 
sobre o fumo passive. 

MSNDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

Até ao proximo dia 26 de Agosto, ao tornar-se assinante da 
MONDETTA, recebe um bilhete para o Portuguese Day, 

Canada’s Wonderland, que deverà ser levantado nos nossos 
escritôrios, 1087 Dundas St. West, suite 102, Toronto. 

Informe-se pelo telefone: (416) 535-4604 
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Turquia 
SI s m o 

Quase 3.500 mortos e 17.000 feridos 
O numéro de vitimas do sismo 

de terça-feira na Tdrquia 
continua a aumentar, tendo o 

ultimo balanço oficial 
registado jà perto de 3.500 

mortos e 17.000 feridos. 

De acordo com o ultimo comunicado 
do Centro de Crise estabelecido pelo 
governo turco em Ancara, divulgado 
às 14:30 locals (12:30 de Lisboa), 
3.479 pessoas morreram e 16.782 
ficaram feridas em consequência do 
violento sismo registado no pais. Um 
anterior balanço do Centro de Crise 
referia 2.399 mortos e 13.829 feridos, 
enquanto o ministro da Saüde, 
Osman Durmus, disse à televisâo 
oficial que o sismo tinha provocado 
mais de 3.000 mortos, sem outros 
pormenores. A regiâo de Izmit, a 150 
quilômetros leste de Istambul, 
situada no epicentro do sismo, foi a 
mais duramente afectada corn pelo 
menos 1.932 mortos e 4.838, segundo 
o balanço do Centro de Crise. Segue- 
se Sakarya (200 quilômetros a leste de 
Istambul), corn 721 mortos e 3.343 
feridos, Yalova (300 mortos, 2.500 
feridos), Istambul (298 mortos e 3.750 
feridos) e Bolu (153 mortos e 329 
feridos). Em Bursa, 48 pessoas 
morreram e 1.965 ficaram feridas, e, 
mais ao centro, em Ezkisehir, foram 
contabilizados 23 mortos, référé 
ainda o balanço do Centro de Crise. 
A Uniâo Europeia anunciou, 
entretanto, o envio de 2 milhôes de 
euros (400.000 contos) para apoiar as 
vitimas do sismo, informou um porta- 
voz da uniâo, precisando que se trata 
de um primeiro "pacote de ajuda" 
humanitâriav Engrossando o 
movimento de solidariedade 
desencadeado logo apôs as primeiras 
noticias do sismo, A Cruz Vermelha 
finlandesa enviou também 250.000 
marcos finlandeses (9.000 contos) 
para a Turquia. A ajuda internacional 
inclui também équipas de socorro 
corn material adequado para 

salvamento de soterrados, registando 
contributes dos mais diverses paises, 
incluindo nomeadamente a Grâ 
Bretanha, Itâlia, Grécia, Alemanha, e 
Israel. Uma équipa portuguesa de 
resgate seguiu para a Turquia, 
anunciou o ministro Jorge Coelho 
depois da reuniâo do Conselho de 
Ministres, o quai expressou o seu 
pesar e solidariedade corn as vitimas 
do sismo registado terça-feira. A 
équipa integra socorristas, 
bombeiros, membres do Institute 
Nacional de Emergência Médica e 
elementos da GNR e da PSP, corn 
câes treinados para este tipo de 
situaçôes. 
A partida dependerâ da 
disponibilidade de um aviâo para a 
viagem. 
A imprensa turca, que lamentou a 
devastaçâo provocada pelo sismo, nâo 
poupou criticas às autoridades, tanto 
pela existência generalizada de 
construçôes ilegais como pelo socorro 
prestado. Segundo o diârio liberal 
"Milliyet", as autoridades nâo tiveram 
capacidade de resposta, mas jornal 
"Radikal" vai mais longe e acusa o 
governo de nâo ter fornecido uma 
ajuda capaz nas regiôes mais 
atingidas. 
Varias horas depois do sismo, as 
autoridades turcas admitiram 
dificuldades no encaminhamento de 
socorro para a regiâo sinistrada, por 
causa das estradas destruidas ou 
engarrafadas. 

PORQUE OIMPREVISTO 
>4ÂO TEM HORA ifeiARCADA 

DANIEL FERNANDES 

Tome as decisôes certas sobre o seu future. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

.. Pianos de reforma (RRSP) 

^aM^ual/ Preservaçâo de heranças 
.affair 

m (24 HORAS) 

# I The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

Angola 

Subnutriçâo matou 17 pessoas 
no Cuanza Norte 

Pelo menos 17 pessoas morreram 
entre os meses de Abril e Julho do 
ano em curso, devido a subnutriçâo, 
na cidade de Ndalatando, capital da 
provincia angolana do Cuanza 
Norte. Segundo um relatôrio da 
organizaçâo nâo-governamental 
norte-americana World Vision a que 
a Agência Lusa teve acesso, as 
vitimas sâo maioritariamente 
crianças dos zero aos quatre anos e 
integravam um grupo de 202 outras 
menores na condiçào de deslocadas 
de guerra albergadas no centro de 
suplementaçâo e educaçâo 
nutricional de Camundai. O 
documente référé que aumentaram 
para 482 os casos de doenças da 
pele, designadamente, sarna 
infectada, furunculoses, tinha, e a 
conjuntivite referenciada com 858 
casos. A malaria atingiu 59 por cento 
dos assistidos, na quai as 
autoridades sanitârias locals 
sustentam que a fome e as epidemias 
poderâo estar na qrigçm de varias 

mortes na provincia do Cuanza 
Norte, sobretudo nas âreas em que 
nâo se faz sentir a aeçâp directa das 
organizaçôes nào-governamentais e 
a administraçâo do Estado. Na 
provincia do Cuanza Norte existera 
cerca de 130 mil deslocados de 
guerra. 

Timor-Leste 

Joâo Carrascalao terne interrupçâo 
do processo pelos militares 

o présidente da Uniâo Democrâtica 
Timorense (UDT) manifestou-se 
preocupado corn a possibilidade de o 
processo da consulta popular ser 
interrompido, tendo em conta o 
reforço de armas que os militares 
indonésios estâo a fazer no territôrio. 
Em declaraçôes aos jornalistas no 
final de uma reuniâo corn o ministro 
dos Negôcios Estrangeiros e corn o 
embaixador português encarregado 
do dossier de Timor-Leste, Joâo 
Carrascalào mostrou-se receoso da 
violêneia que os militares indonésios 
possam desencadear no territôrio 
antes e depois da consulta de 30 de 
Agosto. "Tivemos informaçôes 
concretas de que os indonésios têm 
reunido muitas armas em Timor e 
criaram um centro de operaçôes em 
Timor Ocidental e dai a nossa 
preocupaçâo de que tentem tudo por 
tudo para interromper o processo", 
afirmou, frisando os seus receios de 
que a vitôria da independência possa 
provocar uma reaeçâo violenta por 
parte dos militares indonésios. O 
encontro corn responsâveis da 
diplomacia portuguesa teve como 
objectivo a discussâo dos ùltimos 
acontecimentos no territôrio e a 
possibilidade de se tomarem medidas 
mais concretas para garantir que o 
processo chegue ao dia 30, para "uma 
votaçâo sem intimidaçâo e sem 
violêneia", acrescentou Joâo 
Carrascalào. Considerando que 

Portugal "esta a dar os passos 
necessârios" para tal propôsito, o 
présidente da UDT frisou a 
necessidade de a pressào da 
comunidade internacional para que o 
processo se desenrole. O présidente 
da UDT sublinha existir um risco de 
guerra pôs-consulta, por acreditar que 
os militares indonésios nâo vào acatar 
de ânimo leve o resultado, tentando 
por isso desestabilizar o territôrio. Na 
sua opiniào, os incidentes em 
Maliana, corn um ataque à sede local 
do Conselho Nacional da Resistência 
Timorense e apedrejamento de 
viaturas de jornalistas, sobretudo 
portugueses, sâo precisamente o 
inicio da escalada da violêneia. As 
questôes de segurança do territôrio 
nâo deverào ocupar o encontro 
tripartido ao nivel de embaixadores 
de quinta e sexta-feira da prôxima 
semana, segundo Joâo Carrascalào, 
mas o lider da UDT destaca o 
significado politico da realizaçào da 
reuniâo em Lisboa, que ira abordar a 
presença légitima de Portugal no 
territôrio e o seu papel depois da 
consulta. 
Em relaçâo à comutaçào da pena de 
Xanana Gusmào em cinco meses, 
Joâo Carrascalào interpreta-a como 
um "gozo", dado que, nos 13 anos de 
prisâo que ainda falta cumprir ao 
lider do Conselho Nacional da 
Resistência Timorense (CNRT), é 
"inaceitâvel" tal decisâo. 
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Indonésios mais preocupados 
Autoridades de Jacarta 

admitem risco de 
graves distürbios 

se os independentistas 
vencerem o referendo 

do proximo dia 30 

A Indonésia vai continuar a assumir a 
segurança em Timor-Leste, apôs o 
referendo de 30 de Agosto, mesmo que 
a populaçâo recuse a proposta de 
autonomia, afirmou o ministre da 
Defesa indonésio, general Wiranto. 
"O periodo posterior à consulta serâ 
critico e durante os dois ou très meses 
seguintes deveremos manter a 
segurança em Timor, onde existe a 
possibilidade de protestes por parte dos 
grupos integracionistas", disse o 
também chefe das forças armadas, 
durante um seminârio em Jacarta. 
O general Wiranto disse ainda que apôs 
o referendo, e se o resultado se inclinar 
a favor dos independentistas, a 
Assembleia Consultiva do Povo, ôrgâo 
mâximo legislative na Indonésia, 
deverâ preparar a legislaçâo para levar 
Timor-Leste à independência. 
"As sessôes da Assembleia Consultiva 
do Povo começarâo em Outubro e vào 
estender-se até Novembre", precisou o 
general. 
Wiranto desmentiu que o exército 
indonésio esteja a fornecer armas às 
milicias anexionistas. "Que tipo de 
armas, se nem sequer temos dinheiro 
suficiente para adquirir muniçôes?", 
comentou, a propôsito. 
Neste contexte, a Missâo de 
Observaçâo de Portugal para Timor 
(MOPTL) apresentou uma nota de 
critica junto da UNAMET e das 
autoridades indonésias relativamente 
aos incidentes em Viqueque. 

A nota référé que os ataques violentes 
de milicias prô-integracionistas, que 
causaram pelo menos très mortos e um 
ferido, ocorreram perante uma atitude 
passiva e négligente da policia. 
O alegado envolvimento das forças 
indonésias num dos confrontes, entre 
estudantes e milicias, constitui 
igualmente uma contradiçào da 
absoluta neutralidade do seu papel, 
référé a nota. 
Estes acontecimentos parecem 
corresponder a um padrào de violência 
e intimidaçâo contra grupos prô- 
independência, o que questiona a sua 
liberdade de assembleia e de expressào, 
durante a campanha politica, continua. 
O documente refere-se ainda aos 
ataques contra estudantes em Ainaro e 
Same, nos dias 5 e 6 de Agosto, e a 
ameaças de ataques semelhantes em 
Maliana. 
Por outre lado, uma delegaçâo de 
observadores canadianos considerou 
que a violência e a intimidaçâo por 
parte das milicias prô-integracionistas 
continuam em Timor. 
A équipa de observadores disse ter 
provas de que as autoridades 
indonésias estâo a armar e a apoiar as 
milicias para espalhar o caos, se os 
eleitores rejeitarem a proposta de 
autonomia. 
"Ficou claro, durante a nossa visita, que 
a violência continua a ser conduzida 
por milicias", disse Hassan Yussuff, 
lider da delegaçâo. 

Regresso à escola apôs o massacre 

Os alunos do liceu de Littleton 
voltaram segunda-feira às aulas. Menos 
de quatro meses apôs o massacre, a 
escola volta a ter vida e os estudantes 
lidam pela primeira vez de perto corn 
as memôrias. A bandeira americana, 
que tem estado a meia haste desde o dia 
da tragédia, foi agora elevada enquanto 
o director da escola juntava os alunos, 
professores e pessoal nào docente para 
lhes pedir que «aceitassem de novo a 
escola.» Em Abril Eric Harris e Dylan 
Klebold, de 18 e 17 anos 
respectivamente, irromperam pela 
escola disparando sobre os présentés e 
matando doze colegas e um professor, 
apôs o que se suicidaram. Desde entâo, 
a maioria dos estudantes do liceu 
Columbine, em Littleton, nâo voltou a 
entrar na escola. Para apagar qualquer 
vestigio do massacre, cerca de 19 mil 
dôlares foram gastos. Os buracos das 
balas foram tapados e pintados e a 
entrada da biblioteca, onde a maioria 
das vitimas morreu, foi bloqueada corn 

uma nova parede. A segurança na 
escola serâ agora reforçada. Guardas 
armados estarào à entrada da escola, 16 
novas câmaras foram instaladas e os 
estudantes deverào andar identificados 
corn crachâs. A ideia de introduzir mais 
medidas drâsticas, como detectores de 
metais, nâo foi, no entanto, bem 
recebida. A questâo das medidas a 
tomar para o começo das aulas foi algo 
polémica. Uma transformaçào da 
escola séria benéfica para os alunos que 
presenciaram o tiroteio, como afirmou 
a estudante Lindsey Neam, «mas para 
os outros pode ser mais dificil, porque 
os miüdos querem que as coisas 
estejam na mesma.» 

O MILÉNIO 

Campanha eleitnral em Timor 
Bandeira da resistência hasteada em Diii 

Na primeira aeçâo de campanha dos prô-independentistas, 
a bandeira da resistência foi hasteada na nova sede do Concelho 

Nacional da Resistência Timorense 
Sob o olhar de cerca de 5000 pessoas, o 
hastear da bandeira marcou o inicio da 
campanha oficial dos prô- 
independentistas. A cerimônia incluiu 
uma mensagem gravada do lider da 
resistência, Xanana Gusmâo, que 
apelou «a uma campanha de paz». No 
seu discurso, Xanana afirmou que esta 
«é a altura de os timorenses decidirem 
o seu futuro. Nos ültimos 23 anos a 
Falintil lutou, nâo contra as pessoas ou 
contra diferentes posiçôes sobre a 
questâo de Timor-Leste, mas contra 
pessoas armadas, numa batalha contra 
os générais». Na sequêneia da 
declaraçào o lider da resistência apelou 
aos prô-independentistas para que nào 
se envolvam em actos de violência corn 
forças rivais. Durante a cerimônia, os 
présentes guardaram um minuto de 
silêncio pelos cerca de 200 mil 
timorenses mortos desde a invasâo 
indonésia. A segurança foi assegurada 
por 1800 homens da resistência que, no 
entanto, nâo se encontravam armados. 
Esta foi a primeira aeçâo de campanha 
do CNRT, que no sâbado teve como 
ùnica actividade a participaçâo na 
cerimônia oficial de abertura de 
campanha promovida pela UNAMET e 
na quai estiveram também 
représentantes dos integracionistas, da 

ONU e dos governos português e 
indonésio. Durante as duas semanas de 
campanha, a CNRT nào prevê a 
realizaçào de comicios, por falta de 
segurança. A campanha dos prô- 
independentistas serâ feita por 
esclarecimentos porta a porta, 
veiculando a mensagem de que o voto é 
livre e secreto: uma tentativa de evitar 
que o medo possa impedir os 
timorenses de votar no referendo de 30 
de Agosto. Do lado dos prô- 
integracionistas a campanha começou 
logo na manhà da Sâbado, corn um 
comicio que reuniu cerca de 1000 
pessoas. Dirigentes integracionistas 
apelaram ao voto na autonomia, 
salientado que a herança cultural 
portuguesa em Timor é um «desvio» à 
identidade original do territôrio. 
Apesar disso, a lingua portuguesa nâo 
deixou de estar présente no comicio, 
onde foi entoada uma marcha popular 
lisboeta, adaptada aos «slogans» dos 
integracionistas. 

ir n Torant» sc, em iÉjrampioMi, 

ettconira iuda em IMJMBEREjAJXMh, ma Adeatuce 
UeuMevhrd, a Este dn iUxie Rend. " 

Ainda, 
a maior 

exposiçào e 
venda de 

Cozinhas e 
Casas de 
Banhoe 

artigos afins. 
Cozinhas por 
medida, corn 

serviço râpido 
e eficiente. 

LUMBERLAND, 
é um mundo com 
todos os tipos de 
madeiraspara a 
construçào e, um 

paratso de 
cerâmicas, 

importadas de 
Portugal e 
Espanhç.. 

Mosaicos, desde 
.98 cêntimosU! 

Em 

cerâmica, 

nào encontra 

mais nem 
melhor. 

Visite hoje mesmo a LUMBERLAND 
HOME CENTRE INC., onde encontra 

pessoal português e uma experiência 
de 40 ano.s. 

Informaçôes: 
(905) 792-2800 
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Upp^pQIlfn 

res-Barroso 

O primeiro-ministro diz que o lider da oposiçâo esta 
"desesperado" coin as legislativas. O présidente do 
PSD responde coin a necessidade de um inquérito 

parlamentar. £ exige explicaçôes de Guterres 

O primeiro-ministro acusou , na 
Madeira, o lider do PSD de querer 
atingir a sua honorabilidade no caso 
das chamadas viagens-fantasmas 
dos deputados, por estar 
"desesperado" perante o cenârio das 
prôximas eleiçôes legislativas. No 
mesmo local, Durâo Barroso 
reiterou a ideia de que Guterres terâ 
de explicar se usou ou nâo 
"expedientes" nas viagens que 
efectuou enquanto deputado. E 
insistiu na defesa de um inquérito 
parlamentar. 
Antonio Guterres, de férias no 
arquipélago da Madeira, afirmou 
que o présidente social-democrata 
quer conduzir o Pais para "um 
pântano". Manifestou a sua "maior 
indignaçâo" pela atitude de Durâo 
Barroso no caso das chamadas 
viagens-fantasmas, frisando que o 
lider do PSD chegou a dizer que o 
seu silêncio nesta matéria assumia 
foros de "cobardia". 
Q primeiro-ministro fez notar que o 
seu gabinete reagiu, através de um 
comunicado, ao referido caso, mas 
salientou que aquilo que nâo fazia 
era "colaborar com aqueles que 
procuram, no seu desespero, meter 
tudo no mesmo saco e transformar 
a vida portuguesa num pântano 
como ùnica esperança face às 
eleiçôes". 
Para Guterres, as afirmaçôes do 
lider do PSD nesta matéria 
configuram uma tentativa de atingir 
pessoalmente a sua "honora- 
bilidade", a que nâo pode "deixar de 
reagir corn a maior indignaçâo, 
condenando este comportamento", 
que considerou "intolerâvel em 

democracia". 
Pouco tempo depois, o lider do PSD 
reiterava no Funchal a ideia da 
necessidade de realizar um 
inquérito parlamentar para apurar a 
verdade sobre as viagens dos 
deputados. 
Para Durâo Barroso, o caso 
contempla, além de aspectos 
juridicos ou jurisdicionais, aspectos 
"politicos". 
Sublinhou que, ao nivel juridico, hâ 
procedimentos que podem nâo ser 
encetados por os prazos jâ terem 
sido ultrapassados, o que permite 
aos deputados refugiarem-se nessa 
prescriçâo. O lider do PSD 
insinuava, desta forma, que outros 
deputados poderiam ter escapado 
ao crivo da justiça na mesma 
situaçâo de Filipe Menezes. 
"Acho que é importante os 
portugueses terem uma opiniâo 
acerca do modo como o seu 
dinheiro é gasto pelos deputados na 
Assembleia da Repüblica. Doa a 
quem doer", disse, acrescentando: 
"Ninguém estâ acima da lei no 
nosso sistema, portanto defendo a 
mâxima transparência." 
Para Durâo Barroso, hâ que apurar 
quem é que utilizou aqueles 
procedimentos, se sâo procedi- 
mentos legais e se sâo politica e 
eticamente aceitâveis face às 
normas de ura Estado de direito. 
Disse ainda que o primeiro-ministro 
ainda nâo esclareceu a sua posiçào 
no chamado caso das "viagens- 
fantasmas" de alguns deputados da 
Assembleia da Repüblica, assim 
como nâo esclareceu se também ele 
recorreu a este "expediente". 
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beleza e 
ritmo 

O sabor e ritmo africanos vao estar 
connosco e convosco, domingo, dia 

africano no corpo e na alma. 
Preparem-se para dançar com elas...se 
forem capazes! Nao é fâcil aguentar o 
ritmo destas endiabradas jovens. 
Para pouparem muito dinheiro nos 
ingressos aconselhamos os nossos 

domingo, dia 29, nas bilheteiras do 
Paramount Canada's Wonderland, 
e disser que vai para o Portuguese 
Day, pagara $27. dolares. Se nada 
disser, irào cobrar-lhe $40. dolares, 
mais o GST. 

connosco e convosco, aommgo, aia 
29 de Agosto, com as extraordinarias 
DELIRIUM, uma das BandGirls de 
mais sucesso em Portugal. Vao 
animar de forma especial a grande 
festa, PORTUGUESE DAY, no 
Paramount Canada's Wonderland, o 
maior parque de diversôes do 
Ontario. 
DELIRIUM, um quarteto feminino 
diferente, eximias bailarinas, de 
vozes doces e quentes, com o ritmo 

ml 
amigos leitores a comprarem os 
bilhetes com antecedência pois, 
se assim o fizerem, compram 
por metade do preço. 
Se comprarem agora, o bilhete 
de entrada custar-lhes-a $20. 
dolares. Se comprar no 

Nao vao em histôrias e levantem jâ os 
vossos bilhetes, na Papelaria Portugal, 
Portuguese Book Store, College Book 
Store e Portugal Mix, em Toronto. 
Em Mississauga, no Vi-Ana Gift 
Store. Em Hamilton, no Faria 
Windows & Doors e, no Alves 

Supermarket. 
Nao percam as DELIRIUM, os 
QUINTA DO BILL, JORGE 
FERREIRA e sua Banda, 
CATARINA CARDEAL, SHAWN 
FERNANDES, SEARAS DE 
PORTUGAL e o Rancho 
PROVÎNCIAS e ILHAS de 
PORTUGAL. 
Além do mais, sendo o domingo dia 

29 de Agosto, o PORTUGUESE 
DAY, o seu dia, nao pode faltar, nao é 
verdade!? 
Entào, até domingo, 29, no local do 
costume. Todos juntos somos mais 
fortes! 

JMC 

Jorge Ferreira 
em digressâo no Continente 

Percorrendo o pais de lés-a-lés encontra-se 
JORGE FERREIRA, o popularissimo artista 
que, dia 29, abrilhanta a grande festa do 
PORTUGUESE DAY, no Paramount Canada's 
Wonderland. 
Jorge Ferreira, traz consigo a sua Banda, um 
grupo magnifico de musicos experientes, que 
partilham todos os momentos da sua vida 
artistica. 
Jorge Ferreira, que para estar connosco, em 
Toronto, domingo dia 29, teve que fazer um 
interregno de alguns dias à sua digressâo 
Continental, esta num grande momento de 
forma, enloquecendo os portugueses de todas as 
localidades de Portugal e, em particular, os 
milhares de emigrantes em férias de Verâo. 

Os emigrantes sâo, também, os grandes 
animadores das testas populares portuguesas, 
testas que todos os dias acontecem um pouco por 
todo o pais, da praia ao campo, do mar à serra. 
Em contacte rapide connosco, JORGE 
FERREIRA, enviou um abraço a todos. Espéra, 
naturalmente, olhos-nos-olhos, domingo, dia 29, 
brindâ-los com muitas e novas cançôes, bem 
misturadas corn os seus êxitos do passade. Uma 
carreira de 25 anos, comemorada em Toronto, a 
cidade que o recebeu de braços abertos e que lhe 
merece o maior respeito. Estâo prontos para 
receber o JORGE FERREIRA? 
Ele esta a 100% para vos cantar e abraçar. 
Adquiram hoje mesmo os vossos bilhetes, por 
apenas $20. dôlares. 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 ( IRV FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Sidénio Silva, 
aledria da icsia 

Foi vocalista e viola baixo de vârios 
agrupamentos Luso-Venezuelanos e, 
começou a cantar a solo, em 1985. 
-Componho todas as cançôes que 
interpreto, com as excepçôes de 
algumas cantigas tradicionais da 
nossa terra, que é sempre bom cantar 
e relembrar...-Disse o jovem Sidônio 
Silva, à laia de introduçâo.-Jâ grave! 4 
CD's e, O quinto, vem a caminho. 
Sidônio Silva, ofereceu-nos os dois 
ültimos CD's que gravou, para rodar 
na CIRV-fm, e prometeu enviar-nos o 
proximo, logo que esteja pronto. 
Pedimos-lhe para nos falar deste 
convite ao Canada. 
-Isto tem uma histôria feliz... Quando 
o Conjunto Panteras e o César Pedro, 
estiveram na Venezuela, convivemos 
muito e bem. Ficamos amigos. Fies 
prometeram falar por câ para uma 
possivel vinda e...câ estou! Ao Joe 
Morgado, de os Panteras, por ter 
mencionou o meu nome ao Salomé 
Gonçalves, présidente do Madeira 
Club, e ao Clube, o meu sincero 
obrigado. 
-Gostou deste contacte? 
-Adorei! Fiquei impressionado corn o 
Madeira Park. E uma referência 
portuguesa no Canada. Esta gente 
parece que me conhece hâ muito 
tempo. Uma experiência maravilhosa. 

fâflmacilnKUHlajM'ic 
caoiMk» 

I Os conhecidos artistas 
I do fado e da cançâo, 

Fàtlma Ferreira e 
\ Armandojorge, 

unidos na vida e na 
^ carrelra, estâo em 
i estüdlo. 
! Armandojorge, grava 

um Album de Fados e, 
Fâtima Ferreira, temas 
mais quentes e 
ritmados. 
Ambos estâo Itrabalhando no 
estùdio de Waldemar 
Mejdoubi, em Toronto. 
Pensam lançar em 
breve os seus 
trabalhos. 
Talvez, ainda, uma 

\ prenda de Natal. 

Apareceu como um ilustre 
desconhecido. Veio da Maracai, 
Venezuela, onde vive. Chegou e 
venceu! 
Sidônio Silva, nasceu no Arco da 
Calheta, na Ereguesia do Loreto, Ilha 
da Madeira. Foi para a Venezuela 
corn a familia, em 1975. 

Como todo o emigrante, trabalhou 
em vârios oficios, incluindo, o de 
pintor a ôleo! 
Estudou viola baixo no Consrvatôrio 
de Maracai. 

que gostaria de repetir. 
-Por onde tem cantado? 
-Venezuela, claro!, Curaçau, Aruba, 
Ilha da Madeira e, agora, Canada. No 
prôximo mês de Outubro vou a 
Sidney cantar nas Festas de Nossa 
Senhora de Fâtima... 
-Além da müsica, o que faz? 
-Tenho um programa de râdio, ao fim- 
de-semana, intitulado "Recuerdos de 
Portugal", um programa de müsica 
portuguesa mas falado em espanhol. 
Dentro de très meses, vou iniciar um 
programa à quarta-feira, de nome 
"Madeira à Noite", onde vou 
debruçar-me sobre a minha terra e 

em português. 
-Que quer deixar na despedia a tanta 
gente amiga? 
-Deixo um grande abraço a todos os 
portugueses e, em especial, aos meus 
conterrâneos da Madeira. Um 
agradecimento especial ao , Salomé 
Gonçalves e ao festeiro Joào de Sousa. 
Fico ao dispor. 
E lâ foi o simpâtico Sidônio Silva, 
para o palco do Madeira Park, onde 
com alegria e dinamismo, animou a 
festa e entusiasmou quem o viu e 
ouviu. 
Boa viagem. 

JMC 
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Noticias do Ontario 
Mississauga 
rebenta 
a barreira 
de $1 biliâo 

Pelo terceiro am 
consecutivo, a 
cidade de Mississauga ; 
lidera o grupo das mais 
desenvolvidas do pais a 
nivel de construçâo, segundo o 
mimero de licenças dadas a construtores e que 
totaliza mais de um biliâo de dôlares. Este 
montante foi atingido no dia 10 de Agosto, très 
semanas mais cedo do que o ano passado e cerca de 
très meses do que o ano anterior. 
Para celebrar este fenômeno, a cidade de 
Mississauga esta a organizar um convivio para os 
meios de comunicaçâo social no dia 18 de Agosto, 
no quai participarâ a Présidente da Câmara de 
Mississauga, Hazel McCallion, para falar sobre o 
extraordinârio desenvolvimpnto da cidade que é, 
neste momento, 12,84 por cento superior ao do ano 
passado. Os prédios para escritôrios que neste 
momento estâo a ser construidos ocupam cerca de 
très milhôes de pés quadrados de terreno da 
cidade. O convivio sera no local do Penreal Royal 
Bank por ser o que melhor représenta o 
desenvolvimento da cidade. Uma vez acabado, este 
banco que custou duzentos milhôes de dôlares terâ 
cerca de 6.000 empregados. Ao mesmo tempo, 
salientar-se-â a importância do mercado residencial 
que représenta 49,64 por cento da totalidade do 
desenvolvimento. Segundo McCallion, Mississauga 
é uma cidade maravilhosa para trabalhar e para 
viver, dai o fenômeno de ser escolhida pelas 
companhias para desenvolvimento comercial, 
industrial e residencial. 

"Ministra da Imigraçâo permite 

contrabando de pessoas" - Benoit 

O critico oficial da oposiçâo do gabinete de 
cidadania e imigraçâo, Leon Benoit, disse que a 
ministra da imigraçâo, uma vez que nâo tomou 
acçâo imediata e firme corn respeito ao 
contrabando de pessoas, esta a colaborar corn 
aqueles que nâo obedecem às leis canadianas sobre 
a imigraçâo. Segundo o critico do. partido 
Reformador, a ünica mensagem que o mundo esta 
a receber é a de enviar pessoas ilegalmente para o 
Canada. Benoit adiantou que os contrabandistas 
sâo pessoas sem escrüpulos que nâo tem o minimo 
de respeito pela vida humana, apenas pela riqueza 
que esta lhes pode trazer. Mais ainda, os 
imigrantes canadianos estâo a exigir que parem 
corn o abuso do sistema de imigraçâo e 
demonstram-se descontentes perante a falta de 
acçâo do governo Liberal, uma vez que foram 
submetidos a todos os rigores da lei para poderem 
tornar-se canadianos. O Partido Reformador é da 
opiniâo que todos aqueles que chegam ao Canadâ 
debaixo de circunstâncias suspeitas deveriam ser 
detidos até que a situaçâo se esclarece. Adiantam 
que todos aqueles que nâo conseguirem provar que 
sâo refugiados devem ser imediatamente 
deportados para o seu pais e aqueles cujo estatuto 
aponta para refügio deverâo ser ajudados 
imediatamente a estabelecer uma nova vida no 
Canadâ. 

Refugiados da China 
merecem compaixâo 

Stephen Lee, présidente do Conselho Nacional 
Chinés do Canadâ, uniu-se ao présidente do 
conselho canadiano para refugiados, Lrancisco 
Rico-Martinez, para rejeitar o pedido do Partido 
Reformador para enviar as pessoas que se 
encontram em navios, junto à ilha de Vancouver, 
novamente para os seus paises, ao mesmo tempo 
que classifica os Chineses que chegaram 
recentemente ao Canadâ através de contrabando 
humano, de "criminosos" e "refugiados falsos". 
"E importante lembrar que o Canadâ teve que 
aprender corn situaçôes do passado a melhor 
maneira de lidar corn refugiados que chegaram até 
às nossas costas maritimas", disse Lee. "Nâo 
acredito que os Canadianos, corn o seu sentido 
humanitârio e de justiça, possam utilizar força e 
violéncia para expulsar os refugiados sem lhes dar 
uma oportunidade de pedirem que os processos 
sejam revistos. Nâo necessito de lembrar que se os 
canadianos tivessem uma lei propria para 
refugiados hâ sessenta anos atrâs, muitos 
refugiados Judeus que fugiram dos campos de 
concentraçâo Nazis teriam sido salvos do 
holocausto" - adiantou Lee. 
O Conselho Nacional Chinés do Canadâ acredita 
que os contrabandistas é que sâo os verdadeiros 
criminosos. O Conselho é da opiniâo que estes 
contrabandistas sejam acusados, castigados e 
paguem pelos danos que estâo a provocar na vida 
das pessoas, quer sejam danos materiais ou 
emocionais. 

Responsàveis pela Segurança 

nas ruas participam na "Ex" 

Os responsàveis pela segurança nas ruas da cidade 
de Toronto apresentar-se-âo corn uma tenda na 
National Exhibition (CNE), a decorrer de 20 de 
Agosto a 6 de Setembro. Estes représentantes 
estarào localizados no corredor D do National 
Trade Centre das 11:30 às 18:30 diariamente. Estes 
individuos sâo peritos na ârea de segurança das 
ruas e estradas e darào informaçào a todos os 
peôes, ciclistas e pessoas que usam patins de como 
usar as ruas sem causar acidentes. Os interessados 
poderâo dirigir-se à tenda e participar na 
demonstraçào sobre actividades para ciclistas. 

Professores da Direcçâo Escolar 
Catôlica de Dufferin-Peel 

participam no Instituto de Verâo 

Corn o verâo prestes a terminar, a maioria dos pais 
jâ estâ a fazer os preparativos necessârios para o 
novo ano escolar dos seus filhos que terâ inicio a 7 
de Setembro proximo. Porém, para mais de 2.000 
professores da direcçâo escolar catôlica Dufferin- 
Peel, o ano escolar teve inicio no dia 16 de Agosto, 
uma vez que a direcçâo preparou um instituto que 
fornecesse durante dez dias, uma série de aulas 
prâticas sob avaliaçâo dos alunos e as medidas a 
serem tomadas para se implementar o novo 
curriculo escolar. Segundo a organizadora deste 
instituto, Laura McCarthy, os professores que 
reduzem as suas férias e se dedicam a estes dez dias 
de aulas prâticas, sâo aqueles que no futuro tém 
mais sucesso nas suas carreiras e cujos alunos 

$60.000 pela vida de très gatos 

conseguem resultados acima da média. Para 
McCarthy, quanto mais experiência e 
conhecimento um professor possuir sobre todos os 
aspectos escolares e curriculares, maior 
possibilidade hâ de poder transmitir as exigéncias 
dos sistema aos alunos. Os interessados em mais 
informaçôes podem visitar a pâgina da internet 
sobre o Instituto através da morada 
http://webschool,dpcdsb.org/si99. 

A Sociedade do Ontario contra a crueldade dos 
animais oferece 60.000 dôlares à pessoa que tenha 
informaçào sobre a(s) pessoa(s) responsâvel pela 
morte de très gatos na regiâo de North York, a 
semana passada. Os très gatos foram descobertos 
numa zona residencial de North York, tendo um 
deles sido decapitado e um outro cortado a meio. A 
cabeça do que foi decapitado foi encontrada no 
recinto de uma escola de Willowdale. A sociedade 
estâ a alertar os donos de gatos para nâo os 
deixarem sair à rua sozinhos. Segundo um dos 
dirigentes da sociedade, hâ razôes para acreditar 
que este tipo de violéncia aos animais estâ 
relacionada corn violéncia humana que tem vindo a 
acontecer nâo sô na cidade de Toronto, mas 
também em North York. Para mais informaçôes 
poderâ contactar o inspector Debby Hunt através 
do (416) 4104836. 

Montreal lembra O 
memoràvel présidente 

da câmara-Jean Drapeau 

o homem que, talvez mais do que ninguém, 
colocou Montreal no mapa moderno é agora 
recordado como um visionârio, o présidente da 
câmara autocrâtico que orientou a cidade durante 
29 anos. 
Jean Drapeau faleceu no passado dia 12, corn 83 
anos, vitima de uma longa doença. Um dos maiores 
sucessos de Drapeau foi a realizaçâo da Expo 67, 
embora também tenha trazido prestigio para 
Montreal corn os jogos olimpicos de 1976. O 
Primeiro Ministro de Quebec, Lucien Bouchard, 
descreveu Drapeau como um homem decisivo e 
activo, completamente dedicado à sua cidade, 
tendo divulgado ao mundo. Drapeau iniciou a sua 
carreira como advogado e deixou uma herança 
civica que inclui um sistema de metro, uma équipa 
de baseball da major league e as corridas Grand 
Prix. 
No dia da sua morte, até mesmo os seus rivais 
politicos o homenagearam e reconheceram o valor 
e a contribuiçâo que Drapeau deu à cidade de 
Montreal. Apôs a sua aposentaçâo em 1986 quando 
contava 70 anos, foi embaixador canadiano da 
UNESCO em Paris até 1991, ano em que regressou 
a Montreal onde passou os restantes dos seus anos 
de vida. 
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NDETTA 
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«0 por minulo para Porlugal 
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VENDA ANTECIPADA, ENTRADA GERAI: 

$20,00 
(TAXAS tNClUIDAS) (INCLUt O ESPECTÂCÜLO E TOOAS 
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Papelaria Portugal, 
Portugal Mix, College Bookstore 

e Portuguese Book Store 
em Toronto e 

Vi-Ana Gifts, em Mississauga, 
ou CIRV 

UMEVENTOANAOPERDERÜ! 

Tel: (416) 536-4194 

1-800-876-3102 1603 Dundas St. W., Toronto 

Aguas puras adocicadas ùnicamente 
corn O açücar natural dos frutos. 

SPRING WATER BEVERAGES 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 

SORTEIO DE UMÂ ANTENA PARABOLICA, PARA VER A RTPi - OFERTA DE ORBITSATELLITE SYSTEMS. 
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Estrelas velhas devoram planetas 
Conclusào de uma équipa de investigadores do Space Telescope Science Institute, nos EUA 

Tal como os glutôes, cuja fome vai aumentado com o 
avanço da idade, também algumas estrelas jâ velhas 
devoram planetas gigantes e outros corpos celestes que 
gravitam à sua volta. 
Esta é a conclusào de um estudo publicado na quinta-feira 
por uma équipa de investigadores do Space Telescope 
Science Institute, nos Estados Unidos da América. 
As estrelas, ao envelhecerem, expandem-se até à dimensào 
de "gigantes vermelhos" e tornam-se muito brilhantes ao 
engolirem planetas maciços semelhantes a Jupiter em 
dimensào. Os cientistas descobriram os indicios que 
provam a existência de "refeiçôes" estelares. Um rasto de 
luzes infravermelhas e de litio, elemento que é 
normalmente destruido no interior das estrelas, é o indicio 
que prova este fenômeno. 

Mario Livio, astrônomo que tem trabalhado corn dados do 
telescôpio espacial Hubble, confirma que cerca de oito por 
cento das estrelas na nossa galâxia dispôem desta 
caracteristica "glutona". Livio nào chegou propriamente a 
assistir ao momento em que as estrelas estào a "corner" 
planetas, mas presenciou aquele em que jâ faziam a 
"digestào", emanando poeiras e irradiando infravermelhos. 
Na Via Lâctea existe uma imensidâo de planetas gasosos 
circulando à volta dessas estrelas comilonas, o que significa 
que mais cedo ou mais tarde serâo devorados e incinerados 
por elas sem apelo nem agravo. 
O nosso Sol, aliâs, nào é excepçâo e Jupiter é um sério 
candidate a objecte da digestào da nossa estrela. 
Mas descansemos por agora, pois sô daqui a cinco mil 
milhôes de anos o Sol deverâ manifestar a sua fome. 

SOL. A nossa estrela de eleiçào é também 
candidata a devoradora de... Jupiter, 

daqui a cinco mil milhôes de anos 

Plasma acelera nave 
Dispositivo magnético que usa o vente solar como 
se fosse uma vela permitirâ multiplicar por dez as 
actuals velocidades Um novo método de propulsâo 
poderâ conduzir o Homem até aos limites do 
sistema solar. Investigadores norte-americanos 
estào a preparar um nave espacial dez vezes mais 
veloz do que o vaivém Discovery, com um sistema 
de propulsâo à base de plasma. Corn este 
dispositivo experimental, as futuras naves poderào 
atingir velocidades que permitem viajar seis 
milhôes de quilômetros num sô dia. 
De acordo corn os investigadores da Universidade 
de Washington, a versâo elementar do novo 
propulsor (sistema M2P2) baseia-se numa pequena 
câmara de plasma, corn cerca de meio litro, que 
produz um campo electromagnético. Esse campo 
actuarâ como uma grande vela impulsionada pelo 
vento solar, que sopra a milhôes de quilômetros por 
hora. 
Uma nave empurrada por ventos solares poderia 
atingir uma velocidade a rondar 290 mil 
quilômetros por hora, ou seja, quase dez vezes mais 
do que conseguem os actuals vaivéns. O M2P2 foi 
testado na sonda espacial da NASA Deep Space 1, 
que em Julho estabeleceu contacte corn o asterôide 
Braille. 
A NASA concedeu uma boisa de meio milhâo de 
dôlares (95 mil contos) à équipa liderada pelo 
geofisico Robert Winglee para a continuaçâo da 
pesquisa no pojecto do Propulsor a Plasma Mini- 
Magnetosférico. Winglee trabalha no projecto hâ 
nove meses e acredita que, se este novo método 
resultar, a nave com o sistema M2P2, caso fosse 
lançada hoje, alcançaria a sonda Voyager I daqui a 
oito anos, apesar de esta levar 22 anos de avanço no 
espaço. A incorporaçâo do dispositivo num 

s-planci Jiet. 
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engenho espacial custaria 190 mil contos. 
Esta é apenas uma das ideias sobre propulsâo que 
circulam nos meios astronâuticos. Anualmente, os 
cientistas americanos reùnem-se em conferêneia 
para apresentaçào de resultados de investigaçôes na 
area da propulsâo de vaivéns. Em Abril, realizou-se 
a décima ediçào, na Universidade de Alabama. 
Os estudos à volta do novo modelo plasmâtico de 
energia foram referidos na altura, em simultâneo 
corn a apresentaçào de outros modelos inovadores. 
Leik Myrabo, cientista do Instituto Politécnico de 
Renssalaer, concebeu um desses modelos, um 
vaivém corn a forma de disco voador, ao quai deu o 
nome de Lightcraft. A descolagem do dispositivo 
assenta num mecanismo de feixes de raios laser, 
que aquece o ar e obriga o engenho a elevar-se. No 
fundo, trata-se de um sistema que aproveita a 
atmosfera. "O meu objective foi o de cortar os 
custos de viajar até ao espaço, usando um sistema 
amigo do ambiente", explicou Leik Myrabo, citado 
num relatôrio da NASA. 
A semelhança do envio de cargas para ôrbita, as 
viagens interplanetârias necessitarào de 
desenvolvimentos dramâticos na area da propulsâo. 
O grande avanço na conquista do espaço passarâ 
talvez pela fusào nuclear. A fusào controlada tem 
concentrado a atençâo dos cientistas desde os anos 
30. Este tipo de energia sera fundamental para o 
total aproveitamento dos recursos espaciais. Outra 
possibilidade é a utilizaçâo de motores iônicos. 
Tudo isto soa muito bem, mas as tecnologias estào 

espacial 
ainda em fase laboratorial. A propulsâo a plasma 
agora divulgada encontra-se em uso, o que nào 
chegarâ para satisfazer inteiramente os sonhos da 
opiniâo pùblica, demasiado habifuada a filmes de 
fieçâo cientifica. No cinema, as naves espaciais sâo 
geralmente alimentadas a antimatéria, espécie de 
bateria que armazena energia em terra para 
posterior uso no espaço. Quando a antimatéria se 
expande, combina-se corn a matéria, produzindo 
grandes quantidades de energia. 
Apesar das potencialidades da ideia, a NASA nào 
pensa para jâ "viajar" através deste modelo. A 
realidade esta longe da fieçâo. As naves dos filmes 
atingem velocidades superiores à da luz, facto que, 
por enquanto, ainda contraria as leis da fisica. 

Nova esperanpa 
para multos pacientes 

corn glaucoma 
Uma équipa de Universidade Washington de 
Saint Louis, nos EUA, conseguiu desenvolver 
um novo método corn potencial para 
tratamento de glaucoma, uma das principals 
causas de perda de visâo. A técnica foi usada 
corn êxito em rates de laboratôrio. 
A metodologia usada pela medicina no 
tratamento deste problema visa adiar ou évitât 
danos na vista reduzindo a pressâo no olho. No 
entante, muitas das situaçôes clinicas nào 
podem ser abordadas desta forma, pelo que os 
pacientes continuam a perder progressivamente 
a sua visâo, até à cegueira. 
A équipa norte-americana identificou uma 
enzima no tecido do nervo ôptico dos doentes 
corn glaucoma, algo que foi relacionado corn 
elevados niveis de âcido nitrico. A nova técnica 
corn potencial terapêutico passa pela inibiçâo 
da enzima, o que reduz a produçâo do âcido. 
Os ensaios laboratoriais provaram que a 
inibiçâo da enzima em rates permitiu limitar a 
dez por cento a perda de células dos gânglios da 
retina nos animais tratados durante seis meses. 
O grupo de controlo perdeu 36 por cento das 
células. 
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Antidiabetes 
syuda intestinos 

Vàrios doentes coin 
problemas no aparelho 
digestivo jà estâo a ser 

tratados corn a 
medicaçâo 

habitualmente 
receitada aos diabéticos 

O tratamento existente e 
comummente adoptado pelos 
doentes para a diabetes poderâ 
também ajudar as pessoas que 
sofrem ou venham a sofrer de 
inflamaçôes nos intestinos. 
Cientistas da Universidade norte- 
americana da Pensilvânia 
concluiram que os agentes 
antidiabéticos conhecidos como 
thiazolidinediones foram 
responsâveis por uma melhoria de 
uma média de 80 por cento em 
ratinhos de laboratôrio doentes, 
que sofriam de vârios problemas 
intestinais, nomeadamente 
diarreia e sangramento intestinal. 
As doénças inflamatôrias dos 
intestinos manifestam-se sob duas 
formas; uma é a colite ulcerosa, 
que esta limitada ao côlon. A 
outra é a doença de Crohn, que 
envolve todo o troço do aparelho 

digestivo. 
Dada a evidência dos resultados, 
alguns doentes corn estes sintomas 
jâ começaram a ser tratados corn a 
nova medicaçâo. 
Os especialistas nâo escondem, 
porém, que existem graves riscos 
de efeitos secundârios, tais como 
problemas de figado. 
Estudos cientificos chegaram, 
entretanto, à conclusâo de que o 
Rezulin, um medicamento 
composto à base 
thiazolidinediones, provoca o 
aumento do tamanho das células 
cancerosas. 

Ressonar é 
perigoso e pode 

causar surdez 
Joâo Marta Pimentel alerta 

para o facto de uma 
roncopatia poder ter 

associaaa uma patologia 
que ponha a vida em perigo 

Depois dos 45 anos, 70 % dos europeus 
ressonam. Nos EUA, 50 milhôes sofrem 
perturbaçôes do sono, dos quais 10 
milhôes têm sindrome de apneia. Em 
Portugal, os indices sâo proporcionais. 
O otorrinolaringologista Marta 
Pimentel coordenou um encontre 
internacional onde se focou o 
problema. Em entrevista ao DN explica 
tudo. E ficam testemunhos. 
A roncopatia (vulgo, ressonar) e a 
apneia do sono despertam a maior 
atençâo dos especialistas em todo o 
mundo. Como distinguir um ressonar 
inocente de um perigoso? A dado 
momento, o familiar prôximo apercebe- 
se de que a respiraçào do companheiro 
fica suspensa e o episôdio repete-se a 
curtos intervalos. Nota-se o bloqueio da 
respiraçào nas vias aéreas. Se a 
suspensâo do fluxo respiratôrio durar 
dez segundos, admite-se uma apneia do 
sono. Se forem registadas dez apneias 
(bastam cinco, no conceito de alguns 
investigadores) corn a duraçâo de dez 
segundos cada, ao longo de uma hora, 
esse quadro obriga a pensar em 
sindrome de apneia do sono. 

Agitaçâo é outro sintoma a levar em 
conta pois, a pessoa esta sempre a 
acordar e levanta-se muitas vezes para 
urinar. Podem verificar-se sinais de 
disfunçâo eréctil (impotêneia sexual) e 
frigidez na mulher. Acentuadas dores 
de cabeça matinais. Irritabilidade. 
Deve consultar-se um especialista, que, 
além do exame clinico, pedirâ outros, 
que darào os parâmetros da doença e 
vâo ajudar a determinar a terapêutica 
ajustada. 
O estudo poligrâfico, por exemplo, 
fornece uma série de dados que 
permitem définir a patologia e os 
diferentes graus da apneia obstrutiva. 
Grau ligeiro: dez a 20 apneias/hora; 
grau médio: 20 a 40; grau severo: a 
partir de 40, quando podem surgir 
complicaçôes muito sérias. 
Deve-se corrigir, antes de tudo, factores 
de risco: obesidade, tabaco, alcool, 
soporiferos. Nâo corner muito à noite 
(bastam uma sopa ou uma carcaça e um 
copo de leite); é preferivel um lanche 
ajantarado; nâo ingerir âlcool, em 
particular as chamadas bebidas 
brancas. 

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 verâo, Gigantesca seleçào de carros, camiôes e 
carrinhas de carga e passageîros, 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 
automôvel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website : www .toronto .corn / westy ork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, Tclî (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO Você esta sendo atrafdo/a para duas 
0fmr direcçôes diferentes - uma leva-o/a à 

I }■ scgurança de um contrato legal, 
casamento; a outra, deixa o caminho 
aberto para novas possibilidades. No 
cenârio, hâ um nativo de Capricômio. 

TOURO As aventuras assumiram proporçôes 
maiores do que a esperada. Você 
sera incitado/a a tomar uma decisâo. 
Participe em campanhas politico- 
beneficentes universais. Um nativo 
de Balança marca presença. 

GÉMEOS Recomece, você esta em apuros, mas 
vai conseguir escapar ileso/a. 
Contarâ corn a ajuda de nativos de 
Leâo e Aquàrio, cujas iniciais 
poderâo ser as letras A, S e J. O seu 
numéro da sorte esta semana é o 1. V 

CARANGUEJO Uma semana feita sob encomenda 
jgr’ para si. Ocorrem eventos que criam 

as condiçôes ideais para o seu 
^ ^ progresso e lucro. Aproveite a 

.A oportunidade. Algumas pessoas 
insistem: "Isso nâo é para si." Va em 
trente.  

LEAO Expérimente, diversifique, aventure- 

r- se. Mantenha as decisôes sobre dieta, 
exercicios fisicos e nutriçâo. Nativos 
de Gémeos e Sagitàrio terâo papel 
importante. Eventos dramâticos 

! acontecerâo - reaja corn rapidez. 

VIRGEM Esteja atento/a aos detalhes, verifique 
as peças do quebra-cabeça que 
parecem encaixar-se como um passe 

I de magia. Nativos de Touro, Leâo e 
Escorpiâo serâo muito importantes. 
Perceba as mensagens subtis. 

BALANÇA A Lua em seu signo représenta um 
ciclo em alta, as circunstâncias 
ocorrendo a seu favor. As pessoas 
que anteriormente disseram que você 
era impraticàvel, agora estâo fazendo 
de tudo para ficar ao seu lado. 

ESCORPIÂO As pessoas falam sobre si e dizem que | 
tem méritos, enquanto outros o/a 
rejeitam. Alguns dizem que é 
temperamental demais, outros 
insistem que é a pessoa certa. O ciclo 
traz mudança de residência e de estado| 
civil.  

SAGITARIO Um nativo de Balança tem 
importante papel e você descobrirâ 
um aliado valioso. Veja as pessoas, 
os relacionamentos como eles sâo, 
evitando a decepçâo. Mantenha uma 
aura de mistério e conspiraçâo. 

CAPRICORNIO Você esta aprendendo muito sobre 
si mesmo/a, sobre o que pode e nâo 
pode. A Lua na sua décima casa traz 
valiosos aliados. Um nativo de 
Caranguejo e outro de Capricomio 
terâo papéis dinâmicos. 

AQUARIO Aceite o convite para uma viagem. 
Nâo importa quâo longe você va, 
acabarà levando vantagem. Você em 
breve ficarâ famoso/a. As pessoas 
dirâo: "Você é a pessoa certa para 
esta delicada missâo.' 

Tenha iniciativa, imprima seu estilo e 
avise: "Estou aqui e nâo pretendo ir 
embora antes de cumprir a minha 
missâo." Novamente você comprovarâ | 

I as suas capacidades psiquicas. Um 
nativo de Leâo tem um importante 
panel neste momento.  

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

VERTICAIS: 
1- Filtras; deseja; alguma. 
2- Enganar-se; capa sem 
mangas; brisa. 3-Terceto; 
acomete. 4-Puros; tomar 
rumo. 5-Macio; rezaram. 
6-Seguia; ligar. 7-Percebe; 
simb. quim. do telurio. 8- 
Defumara; carne de vaca 
entre a pa e o cachaco. 9- 
Antiga Provincia 
Portuguesa; sitio. 10- 
Ligar; depois de. 11-Nota 
musical; nome de 
mulher; fio metalico. 12- 
Pronome pessoal; ala; 
lavras. 

HORIZONTAIS: 
I- Paraiso; borras; tecido transparente. 2-Sufixo; gemeOpop.); desfecho. 
3-Oficios; ocultei. 4-Saburra da lingua; fruto da amoreira silvestre. 
5-Abundancia; peixe teleosteo (Bras.). 6-Sufixo; simb. quimico do erbio; 
art. no plural. 7-Pedra de moinho; batraqui; dama de companhia. 
8-Pompa; corcovo. 9-Tolera; nesta hora. 10-Desejar; harmonizar-se. 
II- Pisam; possuir; ruim. 12-Lavrar tambem nâo; espaco de trinta dias. 

^üllLÇClCi; (UL <;QLUtilti lîüls'StLtiiL 

HORIZONTAIS: 
1-Pela; marna. 2-C; rematara; a. 3-Os; gorara; as. 4-Capar; legado. 
5-Opals; secos. 6-Al; ser; mar. 7-Tis; mal; ba. 8-Patim; asado. 9-Idolos; 
caros. 10-Ca; acatar; ss. 11-0; abaladas; o 12-Boas; area. 
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Jugoslavia 

Partido de Miles 
admite eleiçOe 

antecipadas 
As autoridades jugoslavas poderâo 
aceitar a realizaçào de eleiçôes 
antecipadas, admitiu o porta-voz do 
partido socialista sérvio (SPS) no 
poder, Ivica Dacic. 'Julgamos que hâ 
coisas mais importantes na agenda da 
naçâo do que eleiçôes mas, se a 
oposiçâo as quer, assim seja'", disse 
Dacic, num comentârio feito um dia 
antes da manifestaçào convocada pela 
oposiçâo para exigir a demissào de 
Milosevic e a formaçâo de um 
governo transitôrio que organize 
eleiçôes livres e justas. "As portas do 
poder estâo abertas a todos, na 
condiçâo de que haja um nùmero 
suficiente de votos", acrescentou. Para 
Vojilsav Sesel, lider do 
ultranacionalista partido radical e 
parceiro de Milosevic no governo 
sérvio, as eleiçôes antecipadas 
poderâo ser uma saida para a actual 
crise politica. "Quando a oposiçâo 
quiser, poderemos discutir os termos 
e a data" das eleiçôes, disse. A 
maioria dos dirigentes da oposiçâo 
tem apontado a demissào de 
Milosevic como uma condiçâo prévia 
para qualquer reforma. De acordo 
corn uma sondagem publicada pelo 
instituto independente jugoslavo 
"Partner", o Movimento sérvio da 
renovaçâo (SPO, oposiçâo) estâ a 
subir nas intençôes de voto 
relativamente a 1997 e os partidos no 
poder estâo em baixa. Efectuada 
entre os dias 10 e 16, a sondagem 
mostra que o SPO obteria 18,1 por 
cento dos voto se as eleiçôes se 
realizassem agora, contra 11 por 
cento nas eleiçôes de Novembro de 
1997. No seio da coligaçâo no poder, o 
partido socialista sérvio, de 
Milosevic, asseguraria 13,7 por cento 
das intençôes de voto, a Esquerda 
Jugoslavia QUE), de Mira Markovic, 
2,5 e o partido radical sérvio (SRS) 
7,8. A soma das intençôes de voto dos 
très partidos coligados dâ 24 por 
cento. Em Novembro de 1997, uma 
coligaçâo dominada pelo SPS (a JUL 
e a Nova Democracia nâo reuniam 
mais do que alguns pontos 
percentuais) obteve 20,1 por cento. O 
Partido democrâtico, DS, de Zoran 
Djindjic, que boicotou as anteriores 
eleiçôes, aparece creditado na 
sondagem com 10,8 por cento das 
intençôes de voto. O DS domina a 
coligaçâo da oposiçâo Aliança para as 
mudanças (SZP). Os seus principais 
parceiros nesta - a social-democracia 
(SD) e a Aliança civica da Sérvia 
(GSS), que boicotaram também o 
anterior escrutinio - obtêm. 

respectivamente, 3,3 e 0,6 por cento 
das intençôes de voto. A soma dos 
"scores" dâ à SZP um total de 14,8 por 
cento. 
Soube-se, entretanto, que o lider da 
Resistência civica de Valjevo, 
Bogoljub Arsenijevic, foi ferido ao ser 
detido pela policia, terça-feira, em 
Belgrado, em frente da sede do 
Movimento para uma Sérvia 
democrâtica (PDS, oposiçâo), do 
general Momcilo Perisic. Na versâo 
da agência independente Beta, 
citando médicos do hospital de 
Valjevo que o examinaram antes de 
ser transferido para a prisâo da 
cidade, Arsenijevic fracturou o 
maxilar e tem hematomas nas costas. 
O PDS exigiu a libertaçâo imediata 
de Arsenijevic, que era procurado 
pela policia desde 12 de Julho, 
quando uma primeira manifestaçào 
organizada pela Resistência civica de 
Valjevo degenerou em confrontes 
entre manifestantes e a policia. Numa 
carta endereçada ao présidente 
jugoslavo, a organizaçâo nâo- 
governamental francesa Repôrteres 
sem fronteiras, RSF, exigiu a 
libertaçâo "imediata e incondicional" 
de um jornalista sérvio, Nebojsa 
Ristic. "O jornalista estâ encarcerado 
por ter defendido pacificamente a 
liberdade de informar e de ser 
informado, um direito fundamental 
em toda a sociedade democrâtica", 
diz a RSF num comunicado 
difundido em Belgrado. Ristic, 
director da cadeia de televisâo Soko, 
em Sokobanja, a 160 quilômetros a 
sudeste de Belgrado, cumpre desde 
23 de Abril uma pena de um ano de 
prisâo ,por ter afixado num lugar 
publico um cartaz em que reclamava 
a liberdade de imprensa na Sérvia. O 
cartaz tinha impresso o emblema da 
radio independente B-92 de 
Belgrado, encerrada pelas 
autoridades no primeiro dia dos 
bombardeamentos da NATO contra 
a Jugoslavia, em 24 de Março. A 
emissora, a mais ouvida em Belgrado 
e em vârias cidades da Sérvia graças a 
retransmissores instalados pela 
associaçâo dos "media" electrônicos 
independentes, ANEM, recomeçou a 
transmitir em 28 de Julho, corn outro 
nome (B2-92). 
A pena aplicada ao jornalista sérvio 
foi confirmada em segunda instância 
em finais de Junho. 

Quando as coisas sâo dificeis de catalogar... 
Aqui hâ dias estive numa reuniào e nâo 
consegui, até agora, catalogar um 
disparate, que passa a ser a ünica boa 
classificaçâo que lhe encontre. Dizia o 
meu interlocutor que Portugal nâo 
tinha nada de jeito, o pais era um 
atraso, e que, em Portugal nâo havia 
mulheres bonitas. Tem que haver 
sempre um curioso desta natureza para 
indispor as consciências légitimas. Eu 
fiquei a pensar, durante uns momentos, 
que aquilo era uma brincadeira. Por 
pouco tempo porém, visto que o 
curioso se encarregou de me fazer 
entender que falava a série. Além disse, 
o curioso foi ao ponto de dizer que, as 
mais cultas pessoas deste mundo e 
onde existiam mulheres bonitas, era 
apenas em Itâlia. Convém dizer que o 
curioso era português. E claro que, 
perante tamanha asneira, a melhor 
coisa a fazer é utilizar uma das 
sublimes coisas corn a quai a natureza 
presenteou o homem: O silêneio. O que 
é que se hâ-de responder a uma pessoa 
que faz semelhantes afirmaçôes, 
convicto da sua veracidade? Lembrei- 
me dos meus tempos da primâria, onde 
nessa altura, corn tamanha parvoice, o 
seu autor séria punido para ai corn seis 
reguadas em cada mâo, se nâo fossem 
doze. Interroguei-me eu... Nâo me 
digam que hâ mais gente a pensar 
assim? Até onde pode chegar um 
português ao ponto de desprezar o seu 
primeiro pais. Acaso nâo saberâ ele que 
este mundo é todo ele bonito e feio, 
agradâvel e desagradâvel e que a terra, 
toda ela pertence a todos nos? Se 
retirarmos as _ partes de âgua do 
planeta, ficamos corn Portugal ligado 
por rocha e lama ao resto da parte 
sôlida do planeta: É tudo Um... É tudo 
para ser apreciado... É tudo para ser 

amado... As pessoas, sâo todas iguais. 
Corn ligeiras diferenças decerto, mas, 
de qualquer modo, iguais. E, de facto, 
preciso perder demasiado orgulho no 
seu pais de origem, para se chegar a 
conclusôes destas. O facto de uma 
pessoa gostar de viver no Canada, um 
excelente pais, disso nâo creio existirem 
dévidas, nâo implica que a pessoa 
adquira inexplicâveis cegueiras de 
natureza impossivel de identificar. 
Mais... O individuo, casado corn uma 
portuguesa e corn filhos portugueses, 
nem sequer se apercebeu de que, 
naquele momento, qualificava 
tristemente toda a sua familia. De que 
modo se sentiriam eles ao ouvirem 
aqueles disparates da boca de um 
homem crescido, familiar querido que, 
desacreditando a sua origem e a 
qualificando de horrivel, deixava pouco 
espaço para a sua prôpria reabilitaçâo. 
Mas, jâ que o chefe da familia nâo tem 
orgulho na sua pâtria, (e nâo é preciso 
ser patriota) ao menos que nâo légué 
aos seus filhos essa herança corroida 
por sabe-se lâ que falhanços ou 
remorsos, e os nâo impeça de gostar de 
Portugal, um pais pequeno sim, mas 
com tanta beleza como qualquer outro, 
seja ele grande ou pequeno também. 
Dou graças a Deus por ter nascido em 
Portugal, amo-o e fico triste corn estas 
manifestaçôes de transbordantes 
complexes. Finalmente, a mulher 
portuguesa é de uma beleza 
ameaçadora reunindo fielmente as 
qualidades da miscigenaçâo ibérica que 
a mostram ao mundo como um 
delicioso enigma, de um magnetismo 
dificil de evitar. 

Moral da histôria: Se nâo gosta de 
Portugal, nâo o estrague. 
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O MILÉNIO 

S AUDE EM SUA CASA 

INFERTILIDADE 
UMA BATALHA CONTRA O TEMPO 

O maior aliado no combate à doença 
é sem dùvida o tempo. O tempo 
ajuda, e muitas vezes sozinho, 
conquista a vitôria. Quantas 
mesinhas, rezas, magias, feitiços, 
crendices e outras artes, têm curado 
milhôes de sofredores de doenças? E 
que por trâs disto tudo esta sempre o 
grande curador: O tempo. É ele que 
permite às defesas do corpo e da 
mente o autorestabelecimento. Hâ 
poucas doenças para as quais o tempo 
é o maior inimigo. Uma dessas 
doenças é a infertilidade. 
A infertilidade é a incapacidade de 
um casai ter filhos depois de um ano 
de tentativa. Ela afecta uma em cada 
seis familias. Dos casais que querem, 
e fazem para ter filhos, 80% têm um 
filho ao fim de um ano, e outros 10% 
têm progenitor no segundo ano. A 
esterilidade, ou seja, a incapacidade 
involuntâria e total de gerar 
descendentes, afecta 2% de todos os 
casais. 
A luta pela fertilidade é uma batalha 
renhida contra o tempo. Mas o tempo 
é inflexivel corn a idade, e à medida 
que o corpo envelhece, sobretudo o 
da mulher, a fecundidade diminui, e 
corn ela as chances de reproduzir. A 
mulher torna-se progressivamente 

menos fértil a partir dos trinta e cinco 
anos de idade. A medida que o tempo 
passa aumenta o desespero, e a 
combatente, ou combatentes, 
começam a perder a esperança na 
vitôria, que nào é mais do que o 
nascimento de uma criança sadia e 
perfeita. 
Quando a esperança desaparece 
começam os sentimentos de 
inferioridade em relaçâo aos outros 
casais. Depois sentem-se culpados, ou 
culpam o outro membro do casai pelo 
fracasso. Marido e mulher 
frequentemente entram em luta corn 
eles prôprios o que pode resultar em 
depressào. Mas o tempo pode ser 
misericordioso oferecendo uma 
resoluçâo dos problemas psicolôgicos 
corn a conformaçâo ou entâo a ida â 
luta. 
Alguns casais conformam-se mas 
outros preferem lutar. A luta pela 
fertilidade é muitas vezes longa, 
penosa e dispendiosa, mas pode valer 
a pena. Pelo menos 15% de casais 
considerados inférteis conseguem um 
ou mais filhos sem qualquer 
tratamento. Mesmo sem o recurso às 
tecnologias de reproduçâo modernas, 
como a fertilizaçâo in vitro, pelo 
menos 50% de casais poderâo 

Filho de Hussein 
mandou torturar 

jogadores da selecçâo 
Uday, o filho do Présidente do 
Iraque, Saddam Hussein, mandou 
torturar vârios jogadores da soluçâo 
iraquiana de futebol por terem 
perdido jogos, révéla o jornal 
britânico "Sunday Times". Numa 
entrevista concedida ao jornal, o 
jogador Charar Maydar Mohamad al 
Hadithi denunciou como o 
golpearam nas plantas dos pés, o 
arrastaram pelas costas por um 
campo e depois o obrigaram a saltar 
um poço séptico para que as feridas 
infectassem. 
O jogador internacional, de 31 anos, 
denuncia também que o impediram 
de dormir, o alimentaram a pâo e 
âgua durante duas vezes em que 
esteve detido na prisâo de Al 
Rauaniya, a cerca de 50 quilômetros 
de Bagdad. A Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA) 
desmentiu, hâ dois anos, as alegaçôes 
de torturas no seio da selecçâo 
iraquiana, référé o jornal 
acrescentando que as denüncias de 
Al Hadithi coincidem com as de 

outro dissidente que em tempos foi 
proximo de Uday. Hadithi, que saiu 
do Iraque, référé também que esteve 
confinado a uma cela sécréta na sede 
do Comité Olimpico iraquiano que 
tal como a Federaçâo de Futebol do 
Iraque é presidido por Uday. O 
antigo porta-voz de Uday, 
actualmente exilado, também 
denunciou torturas contra jogadores 
da équipa nacional, que terâo sido 
obrigados a jogar corn sacos de 
cimento em Al Ruaniya depois do 
fracasso da classificaçâo da selecçâo 
iraquiana no Mundial de 1994. 
A FIFA enviou uma équipa para 
investigar as acusaçôes, mas nâo 
encontrou provas pelo que encerrou 
o caso. 
Ambos os dissidentes referem que os 
peritos se deslocaram ao Iraque apôs 
varias semanas das torturas terem 
sido cometidas, quando as feridas jâ 
estavam saradas e que os jogadores 
nâo se atreveram a denunciar o 
ocorrido com medo de represâlias 
contra as suas familias. 

reproduzir se tiverem acesso a bons 
tratamentos e forem persistentes. 
A primeira, e talvez a mais 
importante medida, é a ida ao médico 
de familia. O médico deve ser 
paciente, ouvir ambos os membres do 
casai, explicar-lhes os recursos de 
investigaçâo e tratamento possiveis e 
as chances de sucesso. Mas é 
fundamental que o médico, corn o seu 
conselho e recomendaçôes, lhes 
transmita uma esperança sincera e 
realista. Muitas vezes o médico de 
familia pode tratar o casai sem o 
recurso a investigaçôes dificeis e 
despendiosas, mas também muitas 
vezes o médico aconselha a 
investigaçâo corn um especialista ou 
clinica de infertilidade. Um piano de 
investigaçâo e tratamento deve incluir 
sempre um objectivo e um programa 
de tempo para o atingir. Se o 
objectivo nâo se conseguir alcançar, 
poderar-se-â recorrer a outros 
médicos e a outros recursos, mas 
nunca manter o doente obcecado 
numa luta e esperança irrealista. 
Nunca, em circunstâneia alguma, um 
dos membros do casai deve culpar-se, 
ou culpar o outro, pela dificuldade de 
terem filhos. Isso sô vai agravar a 
infelicidade e diminuir as chances de 
sucesso. O homem nunca deve 
considerar a infertilidade como um 
problema sô da mulher e recusar-se a 
ser investigado como possivel 
causador do problema. Se é sô ela que 
poderâ parir um filho, a causa de ela 
nâo o poder fazer é em 30% dos casos 
causado somente pelo homem, e em 
pelo menos 20% dos casos é causado 
por ambos os membros do casai. A 
causa da infertilidade é sô da mulher 
em 40 a 50% dos casos. 
Muitos casos de infertilidade em que 
a causa esta na mulher podem ser 
curados. Podem estar associados à 

obesidade, incapacidade de ovular, 
problemas de excesses ou deficiências 
de hormonas, os mais frequentes dos 
quais estâo relacionados corn a 
glândula tiroide no pescoço ou a 
glândula pituitâria, na base do 
cérebro, e podem ser corrigidos corn 
tratamento possibilitando a alegria de 
ter filhos. Infelizmente o 
bloqueamento ou endurecimento das 
trompas, causado por infecçôes 
antigas, é uma causa frequente e 
extremamente dificil de corrigir. 
Neste caso a adopçâo é talvez a 
melhor alternativa para muitos casais 
inconformados corn a incapacidade 
de completar familia. 
No homem o problema é geralmente 
de deficiência em quantidade, ou 
qualidade, dos espermatozoides 
existentes na ejaculaçâo. Pode ser 
causado por factores hormonais, 
defeitos no canal deferente, ou 
infecçôes antigas. Se os 
espermatozoides ainda podem ser 
recolhidos em quantidade e 
qualidade suficiente, a fertilizaçâo in 
vitro é geralmente a ùnica 
possibilidade de o casai ter filhos. Se 
os espermatozoides do homem sâo 
insuficientes, uma alternativa 
aceitâvel por alguns casais é a 
fertilizaçâo in vitro corn esperma de 
dadores. (In vitro significa fora do 
corpo.) 
Ter filhos, assim como nâo os ter, é na 
minha opiniâo um direito de 
qualquer casai. 
Infelizmente nem todas as pessoas 
têm os recursos culturais ou 
econômicos para atingirem esse 
direito, e a sociedade é muitas vezes 
pouco compreensiva corn os direitos 
dos outros. 
Ao contrario da maioria das doenças, 
a infertilidade é como a saüde, tem no 
tempo o seu pior inimigo. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

'ùAceitam-se todos os tipos de seguros itAbertos à mite (Terças e Quintas) 
•irParque de estacionamento nas traseiras •CrFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 7889 7 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a EXifferin) 
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Gozinha 
Portugaesa 

Arroz de pato 
Arroz de pato (vulgo Duckman) à antiga: 

Ingredientes 
Pato - 150 g por pessoa 
Arroz - uma medida por pessoa 
Azeite, cebola, sal, pimenta, salsa - quanto baste 
Chouriço - para quem quiser 

Coze-se o pato numa panela corn àgua e sal e 
pimenta a gosto. Guarda-se a âgua e o pato. 
Eventualmente, deixa-se arrefecer a âgua e 
escuma-se um pouco de gordura (dépende dos 
gostos). 
Entretanto, faz-se um refogado corn uma cebola 
media e um pouco de azeite. 
Deixa-se alourar (nâo muito, que faz mal). Deita-se 
a âgua de cozer o pato no tacho, adicionando âgua 
para perfazer a medida ideal. Normalmente, 
costumo deitar um pouco menos que duas 
medidas de âgua para uma medida de arroz. Mas 
neste caso pode-se pôr duas medidas de âgua por 
uma de arroz. Junta-se o arroz lavado (nâo pode 
ser “parboilled”, isso é sacrilégio). Espera-se que o 
arroz coza, mas sem abrir completamente. 
Entretanto desossa-se e desfia-se o pato e acende-se 
o forno. 
Quando o arroz estiver cozido, estende-se uma 
camada num tacho de barro de ir ao forno. Pôe-se 
o pato desfiado por cima e cobre-se corn nova 
camada de arroz. Enfeita-se corn salsa e chouriço e 
leva-se ao forno, até a camada superior do arroz 
estar levemente tostada. 
Atençâo: o arroz nâo pode estar muito cozido 
nem seco. Eventualmente borrifar corn âgua antes 
de ir ao forno. 
Acompanha-se corn um bom vinho. Nâo verde. 

Natas do Céu 
Bolacha Maria 
1 taça por pessoa 
1 ovo por pessoa 
as claras dos ovos utilizados 
açücar 
natas 

OBS.: as natas e as claras de ovo devem, antes 
de serem batidas, representar a mesma 
quantidade. 

Cobre-se o fundo de cada taça com bolacha 
Maria esmagada grosseiramente. 
Bâter as claras muito bem em castelo até que 
fiquem bem consistentes e no fim acrescentar 
um pouco de açücar. Bâter as natas corn um 
pouco de açücar. Juntar cuidadosamente as 
claras e as natas e repartir o todo pelas taças. 
Mexer as gemas corn um pouco de açücar e um 
fio de âgua e levar ao lume a engrossar (tipo 
doce de ovos). 
Quando terminada esta operaçâo deixar 
arrefecer e uma vez frio repartir sobre a mistura 
clara/natas. 
Polvilhar corn migalhas de bolacha e pôr no 
frigorifico para ser servido fresco (mas nâo 
gelado). 

Bom apetite 

Amenda 
comunUâria 

Companhia de janelas 
précisa de empregados/as 
coin ou sem experiência. 
Contactar Tony Marques 

pelo telefbne 

(905) 672-1233 

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

-A Escola do Clube Português de Mississauga, 
tem as matriculas abertas para o proximo ano 
lectivo a partir de 23 de Agosto, entre as 19:00 
e as 20:30 horas. Para info: (905) 275-6844. 

-Em Taunton, Massachusetts, vai ter lugar o 
grande FESTIVAL/CONCURSO DE 
FOLCLORE "Saudades da Terra", nos dias 11 
e 12 de Setembro O coordenador Joâo Arruda, 
convida os Ranchos do Canadâ (jâ tem de 
Montreal) a participar. Os interessados podem 
contactar pelo telefone: (508) 821-9970 ou, pelo 
Fax: (508) 822-3326. Nâo faltem neste 
gigantesco concurso de folclore! 

-A "Casa do Alentejo", em Toronto, realiza uma 
gigantesca "Yard & Garage Sale", domingo 22 
de Agosto, a partir das 10:00 da manhâ, seguida 
de sardinhada para todos. Depois, no sâbado, 
dia 28, realizam um "Jantar À Minhota", com 
variedades, folclore e cantigas ao desafio. Info: 
(416)537-7766. 

-A "Casa do Benfica", em Toronto, informa que, 
de 15 de Agosto a 15 de Setembro^ estâo abertas 
as inscriçôes para as aulas de PORTUGUÊS, 
FRANCÊS e INGLÊS. Mais informaçôes, 
contactem Isa Cândido: (416) 658-6155. 

-Em Leamington, no Clube Português de 
Leamington, terâo lugar nos dias 3, 4 e 5 de 
Setembro, as grandiosas festas de Nossa 
Senhora da Nazaré. Missa solene e Procissâo, 
no sâbado, às 20:00 horas, na Igreja de St. 
Joseph. Müsica e exibiçâo de folclore corn o 
Rancho Nazareno de Leamington e, também, 
actuaçâo de Abilio Ferro. 

-O "Grupo da Amizade", e os amigos da 
Povoaçâo, realizam dia 5 de Setembro, no 
Ambiance Hall, um jantar-convivio, com 
variedades. 
Presença do Padre Silvino Amaral e do Grupo 
Folclôrico Sâo Paulo, da Ribeira Quentes 
Ainda, actuaçôes do Grupo da Amizade e do 
Conjunto Starlight. Info; (416) 762-1219; (416) 
769-8547 e, (416) 531-4789. 

-A organizaçâo Venus Creation realiza no 
Clube Asas do Atlântico, dia 25 de Setembro, o 
lançamento do trabalho discogrâfico do 
intérprete MIGUEL CORDEIRO. 
Actuam na festa Tânya Florência, Lubee 
Bettencourt, Paula Glaudino, Fâtima Ferreira e 
Daniel Carvalho. Info: (416) 538-6788. 

Oficina Portttgtiesa précisa de bate-chapas. 
Bom ordenado e boas condiçôes de trabalho, 

TEL.: (416) 604-4555 

- A Quality Meats nécessita, com urgência de 
cortadores de carne ç . ajudantes de 
cortadores. Aprendam uma nova profissâo 
na Quality Meats, em Toronto, Boa Sirtunidade para estudante^L 

efone: (416) 703-7675. Falem corn Alex. 
Precisa-se de instaladores de alarmes corn ou sem 
experiência. 
TEL.: 255-8888 

Precisa-se de condutores corn carta de conduçâo 
AZ para trabalhar Toronto-Montreal ou 
Toronto-USA. TEL.: (519) 570-2225 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
TEL.: 593-4383 

Padaria précisa de empregadas de balcâo em 
regime part-time. 
TEL.: 538-7700 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para a 
zona de Mississauga. 
TEL.: 493-7599 

Padaria précisa de cozinheira de terça-feira a 
sâbado em regime de full-time. 
TEL.: 363-4247 

Loja de mobilias em Brampton précisa de 
vendedora que fale português e inglês. 
TEL.: (905) 840-7713 

Peixaria portuguesa em Mississauga précisa de 
empregados. 
TEL.: (905) 270-3198 

Churrasqueira portuguesa précisa de cozinheira 
corn experiência. 
TEL.: 538-3363 

Companhia de jardinagem portuguesa précisa de 
pessoal. 
TEL.: (905) 273-5691 

Computerized Bookkeeping 
Services including payrol, GST, 
PST fîlling your offîce or mine. 

Reasonable rates, MYOB 
specialist, references available. 

JOHN MARTINS. 
Contacte: (416) 538-0940 
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IMIGRANTES BRASILEIROS 
RESIDENTES EM TORONTO 

VIRAM OBJECTO DE ESTUDO 

Por: 
Denise 
Guimarâes 

A emigraçâo é um fenômeno social 
recente na Historia do Brasil. O pais 
sempre foi um receptor de imigrantes, 
mas, a partir dos anos 80, o mimero de 
pessoas que deixaram o Brasil cresceu 
bastante. Actualmente, varias pesquisas 
e estudos estao a ser realizados com 
brasileiros que residem no exterior, 
principalmente no Canada, Estados 
Unidos, Japao, Inglaterra e Italia. A 
sociologa Soraia Vidal, vive em Sâo 
Paulo e esteve em Toronto durante 45 
dias para concluir parte da pesquisa 
para a sua tese com imigrantes 
brasileiros. O trabalho estâ sendo feito 
em conjunto com a professora Silvana 
Pirillo, que também esteve em Toronto. 
Elas sâo alunas do curso de Doutorado 
do Programa de Pôs-Graduaçào em 
Ciências Sociais da Pontificia 
Universidade Catolica de Sâo Paulo 
(PUC-SP). O Milénio foi saber um 
pouco mais sobre esta importante 
pesquisa. JM - Em que consiste a sua 
tese e por que o Canada foi escolhido? 
SV - Tentarei reconstituir os processos 
de aproximaçâo e afastamento das 
culturas receptora e de origem dos 
imigrantes brasileiros residentes em 
Toronto. Cultura entendida como 
prâtica quotidiana, relaçôes de trabalho 
e sociais, entre outros aspectos. A tese 
de Silvana Pirillo abordarâ a qualidade 
de vida. O Canada foi escolhido por ser 
um pais muito diferente do Brasil e que 
possibilitarâ identificar melhor as 
situaçôes de estranhamento e, também, 
porque é o pais corn melhor qualidade 
de vida, segundo o ultimo relatôrio da 
ONU. E Toronto é a cidade canadiana 
que tem o maior numéro de brasileiros. 
JM - O que foi realizado em Toronto? 
SV - Fiz o trabalho de campo para a 
minha tese de doutoramento e também 
para a da Silvana. O trabalho consistiu 
na realizaçâo de entrevistas corn 
brasileiros, participaçâo de eventos da 
comunidade de brasileiros, frequência 
a endereços brasileiros, entre outros. 
Também participamos em missas, 
cultos e festas. O periodo que 
permanecemos na cidade foi dedicado 
integralmente ao trabalho. Corn a 
pesquisa defenderemos as nossas teses 
na universidade, para a obtençâo do 
titulo de doutor. JM - A comunidade 
residente em Toronto poderâ ser 
beneficiada corn este trabalho? SV - As 
entrevistas foram pessoais e 
individualizadas. As nossas teses se 
constituirâo num estudo qualitativo, 
corn o intuito de dar um retorno para os 
entrevistados. Corn as respostas 
poderemos traçar um perfil da 
comunidade brasileira em Toronto 
(origem dos imigrantes, satisfaçâo com 
o trabalho, composiçâo da familia, ano 

de transferência de pais, entre outros 
dados). Esse perfil sera concluido ainda 
este ano e devolvido para a 
comunidade, que poderâ ter acesso em 
Toronto. Temos este compromisso corn 
todos que colaboraram. JM - Como as 
pessoas, em gérai, poderâo ter acesso a 
esta pesquisa? SV - O perfil sera um 
trabalho colectivo de toda a 
comunidade brasileira em Toronto e, 
em funçâo do rico 
material colectado, 
tentaremos publicâ- 
lo. Pretendemos 
fazer uma home- 
page na Internet 
para que nâo sô os 
entrevistados 
tenham acesso ao 
nosso trabalho. De 
certa forma, haverâ 
a defesa pùblica e 
uma copia do 
trabalho sera 
enviada para a 
biblioteca da 
Universidade que poderâ ser 
consultada por qualquer pessoa. JM - 
Quai foi a reacçâo dos brasileiros? SV - 
Durante toda a nossa estadia tivemos o 
apoio e a solidariedade de varias 
pessoas e todas estâo registradas nos 
nossos relatôrios. Nâo citarei nomes 
porque a lista é muito grande, mas, 
certamente todas serâo citadas no 
relatôrio que enviaremos para Toronto. 
Desde jâ, do fundo do coraçâo, 
agradecemos a colaboraçâo de todos. E 
impressionante a capacidade do 
brasileiro em ser solidârio. Embora nâo 
haja nenhum canal formai de 
solidariedade, as manifestaçôes 
espontâneas garantiram o sucesso da 
nossa pesquisa. Para nos, as 
manifestaçôes de afecto ajudaram até a 
diminuir a saudade de casa. JM - O que 
falta para a pesquisa ser concluida? SV 
- O trabalho de levantamento de 
ihformaçôes jâ estâ concluido. Alguns 
dados complementares ainda estâo 
sendo enviados pelo correio e pela 
Internet. Todo o material estâ a ser 
analisado e pretendemos fechar a 
tabulaçâo dos questionârios e concluir 
o Perfil dos Brasileiros até ao final deste 
ano. A minha tese serâ concluida em 
Junho do ano que vem e a de Silvana 
posteriormente. Antes, porém, 
precisamos realizar exames de 
qualificaçâo para poder concluir o 
trabalho final. Apôs a conclusâo, serâ 
realizada uma defesa pùblica, na quai o 
trabalho serâ avaliado por uma banca 
composta de cinco professores- 
doutores, da prôpria PUC e de outras 
universidades. jM - Quai foi a 
impressâo que você teve da 

comunidade brasileira em 
Toronto? SV - Para mim e 
creio que para a Silvana 
também, foi um imenso 
prazer ter sido aceita por 
tantos brasileiros que se 
dispuseram a 
compartilhar comigo um 
pouco de suas vidas, de 
suas histôrias. Sâo muitas 
histôrias e eu respeito e 

admiro muito o brasileiro que se 
transféré do Brasil e que, num pais 
estranho, consegue reconstituir a sua 
vida corn tanta dignidade e empenho. 
As dificuldades existem, mas as 
estratégias de superâ-las sâo uma liçâo 
de vida para cada um de nos. Respeito 

e admiraçâo sâo sentimentos que me 
tomam quando penso na comunidade 
brasileira que encontrei em Toronto. 
JM - O trabalho foi satisfatôrio? SV - Eu 
sinto hoje que, ao contrârio do que 
costumamos falar, o trabalho de uma 
tese nâo é tâo solitârio assim. O ipeu, 
pelo menos, serâ uma grande produçâo 
colectiva da comunidade brasileira em 
Toronto. Fico muito feliz ao abrir a 
minha caixa postal (Internet) e 
encontrar mensagens de pessoas que 
conheci no Canadâ. Me surpreendi 
corn as manifestaçôes espontâneas de 
muitas pessoas que se dirigiam a mim e 
davam depoimentos e ajudavam a 
identificar possiveis entrevistados. 
Sinceramente, o apoio que recebi nâo é 
quantificâvel. E em nenhuma vez, o 
facto do entrevistado estar em situaçâo 
irregular no pais, nâo foi impecilho 
para a realizaçâo do trabalho. JM - Foi 
a primeira vez que visitou o Canadâ? 
Gostou do pais? SV - Estive em Toronto 
em 97 durante seis semanas. Fiz 
entrevistas prévias corn alguns 
brasileiros e visitei Niagara Falls, 
Montreal e Quebec. Gostei muito do 
pais, especialmente, da diversidade de 
lugares e de pessoas. Convivi corn uma 
familia canadiana durante um tempo e 
foi muito gratificante, pois, ajudou-me 
a identificar as nossas diferenças. 

Benfica désisté de 
contratar Rushfeldt 

o Benfîca anunciou que desistiu 
de contratar o futebolista 
norueguês Sigurd Rushfeldt, do 
Rosenborg. £m comunicado, o 
Benfîca nâo adianta os motivos 
por que desistiu da corrida ao 
avançado, que chegou a integrar 
o estâgio de pré-temporada na 
Austria, acrescentando que eles 
"serâo compreendidos pelos 
benfîquistas nos prôximqs dias". 
Depois de ter estado na Austria, 
Rushfeldt regressou à Noruega, 
cumprindo instruçôes dos 
dirigentes do Rosenborg, que 
alegaram a falta de garantias 
bancârias para a concretizaçâo 
da transferência. O treinador do 
Benfica, o alemâo Jupp 
Heynckes, considerava a 
contrataçâo de Rushfeldt - ou de 
outro avançado corn fama de 
goleador • indispensàvel para o 
plantel desta época. "Neste 
momento, para salvaguarda dos 
interesses do Sport Lisboa e 
BenRca, nâo serâ dada mais 
qualquer explicaçâo sobre esta 

matéria", acrescenta-se no 
comunicado do clube. Apôs o 
diferendo ter sido mediado pela 
FIFA, que exigiu ao clube 
português a apresentaçâo 
imediata das garantias 
bancârias, as noticias mais 
recentes diziam que o Benfîca e 
o Rosenborg tinham chegado a 
acordo para o pagamento a 
pronto do remanescente do 
valor da transferência. 
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Valentim Loureiro: 
«FPF sem consideraçâo 
ou foi instruida assim» 

Vitor Simas elogiou a atitude dos jogadores do 
Operàrio revelada no tradicional Torneio da Lagoa 
em futebol. O treinador dos "fabris" relegou para 

segundo piano o terceiro e ultimo lugar do 
"triangular" da pré-época, organizado pelo clube, que 
serve de "aperitivo" para o arranque da mesma e que 
anualmente envolve équipas de boa feitura técnica. 

A comissâo Executiva da Liga de 
Clubes, pela voz do seu présidente, 
major Valentim Loureiro, censurou o 
présidente da Federaçâo Portuguesa 
de Futebol, Gilberto Madail, por nâo 
ter comunicado a realizaçâo da 
cerimônia da entrega do troféu aos 
campeôes nacionais referente à época 
passada, domingo, no Estâdio das 
Antas. 
A Liga garante que nâo tomou 
conhecimento do evento, facto que 

O présidente da Liga 
mostrou-se ofendido ao 
ponto de revelar ’’que 
sô nâo sera proposto 
um voto dè 
descouHança ao 
présidente da 
Federaçâo na prôxima 
AG porque poderia 
passar e conduzi-lo ao 
desemprego” 

explica a ausência, e Valentim 
Loureiro apenas encontra duas razôes 
para que a Liga tenha sido colocada 
na clandestinidade: ”A Federaçâo ou 
nâo tem consideraçâo pela Liga ou 
alguém a instruiu assim, invertendo 
hierarquias.” 
A resposta à questâo sobre quem terâ 
sido o instrutor da FPF, foi delegada 
por Valentim Loureiro: 
“Gilberto Madail é quem tem de 
responder.” 

"Mais do que a classificaçâo final do 
Operàrio no torneio, foi importante 
saber até que ponto o trabalho 
executado durante as duas semanas 
de preparaçâo estava a ser positivo", 
disse o jovem técnico em jeito de 
rescaldo dos encontros efectuados 
corn o Maritimo e o Santa Clara que 
se saldaram por duas magras 
derrotas. 
"Temos uma équipa praticamente 
nova. Era fundamental, nesses jogos, 
avaliar o estado fisico dos atletas e a 
sua integraçâo colectivamente, tendo 
em conta as suas caracteristicas. 
Acabamos uma etapa de trabalho 
privilegiando as cargas fisicas e 
estamos prestes a começar outra a fim 
de aumentarmos gradualmente o 
ritmo competitivo", acrescentou Vitor 
Simas que considerou o Maritimo e o 
Santa Clara "boas équipas". "Estâo jâ 
numa fase adiantada da sua 
preparaçâo e, por conseguinte, 
melhor mecanizadas. Acho que o 
torneio, no global, foi positivo para o 
Operàrio que soube comportar-se à 
altura, exerceu uma postura condigna 
e teve a virtude de saber, em largos 
periodos dos "amistosos" contrariar 
as dificuldades impostas pelos fortes 
opositores. Hâ ainda muita coisa a 
melhorar na minha équipa até ao jogo 
corn o Câmara de Lobos. Esses 
prélios particulares servem 
exactamente para isso". 
Estabelecendo um paralelismo no 
tocante às prestaçôes evidenciadas 
pelos jogadores nos dois jogos, o 
substituto de José Carlos Santos foi 
claro na resposta: "Sinceramente, 
gostei mais do segundo embate 
contra o Santa Clara. Ganhâmos, 
acima de tudo, mais ritmo 
competitivo. Os meus atletas nâo 

estiveram tâo presos nas 
movimentaçôes como na sexta-feira. 
A mobilidade foi diferente mas esta 
ainda longe da desejada". 
Reportando-se concretamente sobre o 
colectivo madeirense, Vitor Simas 
disse: "O Maritimo B tem bons 
jogadores, alguns dos quais jovens 
internacionais que pretende mostrar 
serviço ao treinador logo no inicio da 
temporada. Legitimam um dia 
ascender à équipa principal e, se tal 
acontecer, o Maritimo sofrerâ 
algumas oscilaçôes, porventura, no 
final da época. Ainda assim, é mais 
uma équipa a tomar em linha de 
conta no Campeonato Nacional de 
Futebol da 2“ Divisâo "B", Zona Sul". 
Embora a duas semanas de distância 
do começo do Campeonato, o 
Operàrio quer apresentar-se no limite 
das suas faculdades. E desejo dos 
atletas e, claro, da équipa técnica: 
"penso que nos resta tempo suficiente 
para tirar algumas dùvidas que ainda 
subsistem no plantel, cuja qualidade 
este ano supera a quantidade. 
Desfruto de dois futebolistas para o 
mesmo lugar corn um nivel técnico 
muito semelhante. Até à partida corn 
os câmara-lobenses algumas 
alteraçôes vâo, corn certeza, surgir em 
funçâo dos jogos que pretendemos 
efectuar no defeso". 
O treinador do Operàrio finaliza o 
depoimento ao "Desportivo" corn 
vocâbulos estimulantes aos sens 
pupilos. 
O merecimento é devido. "Os meus 
jogadores têm demonstrado grande 
empenhamento e indômita vontade 
de ganhar. 
Enfim, têm sido briosos, cumprido a 
cem por cento e quando assim é dâ 
gosto trabalhar". 

Gontratacies de Benfica 
Jupp Heynckes:«Aqui mando eu e mais ninguém» 

Esclarecidos os rumores das   
contrataçôes do Benfica. Jupp 
Heynckes declarou que «nâo 
faz sentido contratar por 
contratar. Nâo vou cometer os 
erros do Benfica no passado». 
Na conferência de imprensa 
que se seguiu ao treino da 
manhâ, Jupp Heynckes, 
explicou, que «os melhores 
goleadores estâo contratados» 
pelo que nâo existiria ninguém, 
no mercado europeu, que Totti, da AS Roma. A imprensa 
justificasse uma contrataçâo: «o desportiva espanhola ainda 
mercado internacional esta publicou uma entrevista a Sâvio, na 
esgotado». As perguntas colocadas quai o brasileiro manifestava um 
a Heynckes parecem ter tido o certo desagrado pela sua situaçâo 
condâo de lhe despertar uma frase no Real e revelava que recebera 
mais rispida, mas elucidativa: ofertas de outros clubes europeus. 
«Aqui mando eu e mais ninguém. Jâ a imprensa italiana nâo fez 
Nas contrataçôes do Benfica, nenhuma referência ao interesse 
mando eu». O técnico alemâo dos encarnados do atacante Totti. 
reagiu às noticias avançadas pela O jogador, habituai titular da 
imprensa desportiva portuguesa, équipa treinada por Zdenek 
que davam conta do interesse do Zeraan, é considerado um trunfo 
clubé da Luz nos avançados Sâvio, da équipa romana para a época que 
do Real de Madrid, e Francesco se aproxima. 
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As équipas amadores de futebol do Super-Açores, 
Graciosa, Traineira e Juventude de Rabo de Peixe, 
participaram no Torneio Quadrangular de Futebol 
das Pestas em Honra de Nossa Senhora do Monte, 
no campo de jogos do Madeira Park, no passado 
fim-de-semana. 
Os resultados foram os seguintes: 

Juventude de Rabo de Peixe 1 - Graciosa 0 
Super-Açores 1 - Traineira 6 
A final deste Torneio Quadrangular, terâ lugar no 
mesmo campo do Madeira Park, no dia 5 de 
Setembro, entre a Juventude de Rabo de Peixe e 
Traineira e, para o 3o. e 4o. lugares, jogam Super- 
Açores e Graciosa. 

No Madeira Park, realiza-se no dia 11 de Setembro, 
um Torneio de Golfe. Por gentileza de Albertino 
Domingos, serâo oferecidas 6.000 bifanas gratis, 
para jogadores, amigos e visitantes présentes! 
Inscriçôes: (416) 533-2401. 
Divirta-se no Madeira Park, 
dia 11 de Setembro de 1999. 

• epois de ter vencido 
I pela ultima vez a 13 de 

y Junho passado no 
J / Canadâ, o "finlandês 

  voador" regressou 

novamente às vitôrias no Grande 
Prémio da Hungria, disputado no 
Circuito de Hungaroring, ao mesmo 
tempo que a sua équipa conseguia a 
segunda "dobradinha" da temporada. 
De facto David Coulthard, depois de 
ter sido surpreendido na largada, 
perdendo dois lugares na classificaçâo, 
encetou uma diabôlica recuperaçâo até 
à segunda posiçào da gérai, 
aproveitando ainda do erro de Eddie 
Irvine que o colocou atrâs do seu 
companheiro de équipa. Mika 
Hakkinen, largando da primeira 
posiçào da grelha, nunca mais deixou 
aquele lugar, realizando uma corrida 
confortâvel, tal foi a supremacia 
evidenciada pelo McLaren sob o 
Ferrari do seu principal oponente na 
luta pelo titulo. O irlandês da Ferrari, 
que se debateu com inûmeros 
problemas de pneus < que tornavam o 
seu carro muito desequilibrado < 
cometeu ainda um erro, perto do final 
da corrida, que lhe veio a ser "fatal" em 
termos de segurar o segundo posto que 

ocupava na altura. Antes, Irvine e 
Coulthard protagonizaram o momenta 
de maior "frisson" da corrida, quando 
ambos entraram em simultâneo nas 
boxes, para realizarem o segundo 
reabastecimento. Coulthard tinha 
entâo hipôtese de ultrapassar Irvine 
mas, apesar da troca e reabastecimento 
da Ferrari ter durado mais 3 décimos 
de segundo, o piloto da Ferrari 
conseguiu sair da boxe primeiro que o 
McLaren de Coulthard. No entanto, de 
nada lhe valeu o trabalho da sua équipa 
nas boxes, porque viria a "deitar tudo a 
perder" algumas voltas depois, quando 
pressionado pelo inglês da McLaren, 
saiu ligeiramente da pista, "entregando 
o ouro" à McLaren. Destaque para as 
prestaçôes da Jordan Mugen-Honda 
(que reforçou o seu sôlido terceiro posto 
no Mundial de Construtores) ao 
colocar Frentzen e Hill nos pontos e da 
Stewart Ford, corn o brasileiro 
Barrichello a ficar entre os dois Jordan, 
na quinta posiçào. Frentzen, que tem 
vindo a realizar um campeonato a 
todos os titulos notâvel, apenas logrou 
alcançar a quarta posiçào apôs a 
desistência de Giancarlo Fisichela, que 
até àquela altura, se mostrava um "osso 
duro de roer". 

Steffi Graf 
anuncia adeus aos «courts» 

A loura do rabo de cavalo e 
direita de dinamite foi a mais 
jovem a entrar no ’’ranking” 
WTA, recordista de semanas 
em n°l e ganhou 22 torneios do 
Grand Siam 

“Decidi deixar de jogar torneios de 
ténis. Nâo tenho remorsos, porque 
sinto que consegui tudo aquilo que 
podia”, disse sexta-feira Stefi Graf, 
numa conferência de Imprensa em 
Heidelberg, cidade onde reside na 
Alemanha natal. 
E pronto. Com estas palavras, uma 
das maiores tenistas de sempre 
confirmou, aos 30 anos, estar cansada 
de lutar, nos ültimos tempos contra 
uma série de lesôes (a ultima das 
quais, num joelho, a obrigou a desistir 
de um torneio na California, no 
principio do mês), aquilo que jâ se 
esperava, desde que anunciou, em 
Julho esta mesma intençào de 
’’pendurar a raqueta”. Ainda queria 
disputar, em Setembro, o Open dos 
EUA, que séria o seu 54° (!) e ultimo 
torneio do Grand Siam, mas mais 
uma mazela foi a gota de âgua. E hora 
de abandonar, e jâ. Acabaram as 

especulaçôes. Um ultimo ”às” 
mediâtico de quem nunca esteve 
muito à vontade corn a exposiçâo à 
Comunicaçâo Social, em especial a 
alemâ, e sofreu especialmente ao fazer 
manchetes devido aos problemas corn 
o fisco do pai, Peter, condenado à 
prisâo em 1995. 
Sai de cena culminando uma era 
dourada do ténis alemâo, cujo fim 
começou a adivinhar-se corn o 
abandono, hâ meses, de Boris Becker. 
E, de facto, a longilinea dextra loura 
do caracteristico ’’rabo de cavalo”, 
corn um serviço quase impar entre as 
mulheres, e cuja direita demolidora 
valia dinamite do lado de là da rede, 
nada mais tinha a provar nos ’’courts”, 
lentos ou rapides. 
Graf jâ disse que, agora, pensa ocupar- 
se do treino de très jovens jogadoras - 
Julia Biffar, Mia Buric e Carolien 
Raba. E ainda prometeu: “O ténis sera 
sempre uma grande parte da minha 
vida”. 
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Sampras conquista 
sexagésima vitôria 

0 mrte-americano continua o seu reinado no ténis mundial, somando vitôrias e detendo varias 

recordes. A compatriota Serena Williams, por seu lado, parece estar a voUar à sua melhor forma 

A vitôria de Pete Sampras, no domingo passado, 
na final do torneio de Cincinnati (Ohio) valeu-lhe 
O 60" titulo ATP da carreira, e quarto consecutivo 
depois das vitôrias em Queen’s Club, Wimbledon 
e Los Angeles. 
Sampras iniciou, segunda-feira, a sua 273" semana 
como numéro um do mundo (3912 pts), registo 
que constitui o recorde de permanência na 
posiçâo; detém ainda o recorde de 12 titulos do 
’’Grand Siam”, dos quais metade aconteceram em 
Wimbledon - constituindo o maior numéro de 
vitôrias conseguido por um atleta este século -, 
quatro Opens dos EUA e dois na Australia. 
Para obter esta vitôria, o norte-americano teve de 
vencer os seus très maiores rivais ao longo da 
semana: o holandês Richard Krajicek, o 
compatriota André Agassi e o australiano Patrick 

Rafter (campeâo em titulo). 
’’Esta foi uma semana muito dura” afirmou 
Sampras, que ganhou 361 mil dôlares, e conseguiu 
aumentar a diferença que o sépara dos seus 
adversârios mais prôximos, o russo Kafelnikov 
(3551 pontos) e o seu compatriota André Agassi 
(3507). Apesar de nâo ter conseguido manter o 
titulo, Patrick Rafter, que ocupou a liderança da 
tabela ATP na semana de 26 de Julho, encarou o 
torneio de forma bastante positiva, ’’Este é o 
melhor ténis que joguei este ano”, disse o 
australiano que venceu todos os jogos de serviço 
(35) até à final, em que perdeu dois. Lesionado no 
ombro direito Rafter - que recusou atribuir a 
causa da derrota à mazela - ocupa a quarta 
posiçâo da tabela (3091), a duas semanas do Open 
dos Estados Unidos. 

Taça Reebok - Sporting 
venceu trofeu apôs jogo sem golos 

o Sporting conquistou a "Taça Reebok", ao empatar 
em casa corn o Atlético de Madrid, num embate bem 
disputado, corn muitas oportunidades... mas sem 
golos, disputado no Estâdio José AlvéJade, em Lisboa. 
A formaçào "leonina" venceu o trofeu devido ao 
empâte corn golos (1-1) registado em Marbella, mas o 
Atlético de Madrid, pelo que fez neste segundo jogo, 
também o poderia ter conquistado, pois foi a équipa 
que beneficiou das melhores hipôteses de "facturar". 
Ô croata Rrpan, aos cinco minutos, e o brasileiro 
Edmilson, aos 69, também podiam, porém, ter dado o 
triunfo, no jogo, ao conjunto "leonino", que começou 
sem Ayew no "onze", jâ a pensar no embate corn o 
Santa Clara, no quai o ganês nâo pode jogar. Apesar 
da agradâvel exibiçâo, o Sporting voltou a demonstrar 
grandes problemas ofensivos e jâ leva quatro jogos 
consecutivos sem um ünico golo de bola corrida: no 
Bessa, Beto marcou apôs um livre, face ao Belenenses, 
Ayew marcou depois de um canto, em Marbella, Rui 
Jorge "facturou" de grande penalidade e... nada. Por 
seu lado, os "colchoneros", que contaram corn boas 
prestaçôes dos ex-benfiquistas Carlos Gamarra e 
Hugo Leal, tiveram nos pés de Correa, que atirou à 
barra aos 24 minutos, e de Jimmy, com diversos 
remates perigosos, as melhores ocasiôes de marcarem. 
A formaçào "leonina" entrou melhor no encontro e 
podia ter inaugurado o marcador logo aos cinco 
minutos: Krpan, isolado por Duscher e em posiçâo 
legal, ficou isolado, mas, jâ dentro da ârea, atirou 
"incrivelmente" ao lado do poste direito da baliza de 
Toni. Os madrilenos reagiram de imediato e, depois 
de uma primeira tentativa - cabeceamento muito por 
cima -, o internacional José Mari conseguiu também 
aparecer sozinho na ârea, sô que perdeu muito tempo 
e permitiu o desarme do "capitâo" Beto. Na resposta, 
dois minutos volvidos, Krpan voltou a aparecer na 
"cara" de Toni, mas foi lento e o estreante Gamarra 
logrou impedir o remate do ponta-de-lança da casa. A 
partir dos 20 minutos, o conjunto espanhol conseguiu 
algum ascendente e criou, no espaço de um minuto, 
très oportunidades de golo: Correa fez um "chapéu" a 
Schmeichel e acertou na barra, Jimmy obrigou o 
dinamarquês a "brilhar", corn um "tiro" de muito 
longe, e, de novo o ex-boavisteiro cabeceou, pouco ao 
lado, apôs um canto. Até ao intervalo, os 

-Atlético Madrid: Toni, Caspar (Solari, 77), Gamarra, 
Santi, Capdevila, Philipauskas (Toni II, 46), Valeron 
(Bejbl, 46), Hugo Leal (Venturin, 65), Correa (Baraja, 
46), José Mari Quninho, 76) e Jimmy (Lardin, 85). 
(Suplentes: Molina, Gustavo, Toni II, Bejbl, Venturin, 
Juninho, Baraja, Lardin e Solari). Acçâo disciplinar: 
Cartâo amarelo para Schmeichel (25) e Jimmy (50). 
Assistência: Cerca de 20.000 espectadores. 

"colchoneros" continuaram a "mandar" no jogo e... a 
perder hipôteses de inaugurarem o marcador: aos 36 
minutos, Jimmy desviou pouco um centro de Valeron 
e, aos 41, o holandês centrou, mas Quim Berto anulou 
o remate de José Mari. Nos derradeiros momentos da 
primeira metade, Edmilson fez uma boa jogada no 
lado direito do ataque do Sporting, mas, sem ângulo, 
nâo conseguiu bâter o numéro um madrileno. Na 
segunda parte, para a quai entrou corn Ayew e 
Hanuch nos lugares de Krpan e Saber, o Sporting 
melhorou e nos primeiros oito minutos o avançado 
ganês efectuou dois remates perigosos, o primeiro à 
figura de Toni e o segundo ao lado. Depois de uma 
boa jogada de Hanuch, aos 54 minutos, o Atlético de 
Madrid criou mais duas grandes oportunidades de 
marcar, através de um remate cruzado de Jimmy e de 
um centro de Toni, apôs um passe de Bejbl, que José 
Mari por pouco nâo conseguiu desviar para a baliza. 
Aos 65 minutos, Edmilson, que tinha passado 
completamente ao "lado" do jogo apareceu 
finalmente, corn uma boa jogada, finalizada corn um 
remate fraco e, aos 68, teve uma hipôtese de "ouro" 
para marcar, mas, sozinho, apôs passe de Rui Jorge, 
"deu" a bola a Toni. Sob a arbitragem do lisboeta 
Antônio Marçal, as équipas alinharam: - Sporting: 
Schmeichel, Quim Berto, Beto, Quiroga, Marcos, Rui 
Jorge (Kmet, 77), Duscher, Tonito (Viveros, 88), Saber 
(Hanuch, 46), Edmilson (lordanov, 80) e Krpan 
(Ayew, 46). (Suplentes: Nelson, Vidigal, Kmet, 
Robaina, Hanuch, Viveros, lordanov, Acosta e Ayew). 

Torneio de Tiro 
aos Pratos, 

Casa do Alentejo 
Os vencedores do Torneio de Tiro aos Pratos, da 
Casa do Alentejo, em Toronto, realizado no 
passado dia 15, tiveram os seguintes vencedores: 
Caçadores, Classe "B": 
1- Uma libra de ouro, Rainha Victôria, para 
Aristides Fiaiho 
2- Medalha de Bronze, Casa do Alentejo, para 
Ricardo Teixeira 
3- Medalha de Bronze, Casa do Alentejo, para 
Joâo Luis Ferreira 
Receberam ainda prémios, os atiradores, 
Graciano Bento, José Marta, Helder Lopes, 
Miguel Ramos, Mario Gomes, Palmela e Duarte 
Carvalho. 
Também, 1 Coelho vivo, para o pior classificado! 
Caçadores, Classe "A";; 
1- Uma Libra de ouro, Rainha Victôria, para 
Jaime Teixeira 
2- Medalha de Bronze, Casa do Alentejo, para 
José Palhinha 
3- Medalha de Bronze, Casa do Alentejo, para 
Frederico 
Receberam outros prémios, os atiradores, José 
Horta, José Pinto, Fernando Sousa, Guilherme 
Rodrigues, Manuel Doraingues, José Monteiro e 
Jaime Teixeira. E,^ claro, 1 Coelho vivo, para o 
pior classificado. "A caçadora" e no...prato, é uma 
delicia! 
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O FC Porto conquistou a Supertaça Cândido Oliveira, 
apôs vencer o Beira Mar (da 2“ Divisâo de Honra) por 
3-1, em partida referente à segunda "mâo" da final. 
Com O triunfo obtido no primeiro encontro, em Aveiro, 
por 2-1, os pentacampeôes nacionais colocaram o 
resultado desta final em 5-2. Os “dragôes” entraram em 
campo dispostos a nâo desperdiçarem mais esta soberana 
oportunidade para iniciar a nova época corn a conquista 
da Supertaça. Fernando Santos fez questâo de 
demonstrar essa sua vontade ao colocar em campo 
quatro (!) avançados: Jardel, Capucho, Domingos e 
Alessandro. Uma combinaçâo explosiva que nâo 
“detonou” na baliza de Palatsi. Os pupilos de Fernando 
Santos subiram ao relvado corn grande personalidade e 
descontracçâo para garantirem o triunfo na partida e, 
logo aos 5 minutos, Mario Jardel inaugurou o marcador 

corn um 
excelente 
cabeceamento, 
apôs um passe 
de Alessandro 
que mostrou 
bom serviço e 
afigura-se como 
forte candidato 
à melhor 
contrataçào das 
équipas 
portuguesas. 
O golo trouxe a 
tranquilidade 
e... alguma 
displicência aos 
portistas, que, 
mesmo assim. 

continuaram a 
dominar a contenda. 
No entanto, a garra, 
determinaçâo e 
empenho dos 
aveirenses acabou 
por lhes valer o 
tento da igualdade, 
embora corn a 
"colaboraçâo" de 
Jorge Costa. 
Cruzamento tenso para dentro da area e o "central" 
portista empurrou Konadu, quando este esboçava o 
cabeceamento. Isidoro Rodrigues nâo teve dûvidas e 
assinalou grande penalidade e Oscar nâo se intimidou 
corn Vitor Baia e fez o que lhe competia: Baia para um 
lado e bola para o outro. Na etapa complementar, os 
pentacampeôes nacionais reforçaram a ideia de 
inconformismo corn as entradas de Ricardo Sousa e 
Rubens Junior, e mantiveram o dominio no jogo, 
relegando os visitantes para as tarefas defensivas. Corn a 
expulsâo de Konadu, as oportunidade de golo dos 
portistas foram-se intensificando e foi até com alguma 
naturalidade que o brasileiro Jardel marcou o seu 
segundo golo e o tento da vitôria da sua équipa, apôs 
uma jogada de insistência. Um golo que despertou o 
dragâo e adormeceu os aveirenses, tendo o defesa central 
Lobâo apontado um autogolo, no seguimento de um 
cruzamento de Rubens Junior. 
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47^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 
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Os azuis-e-brancos 

dasAntas, na 

primeira /esta da 

época. A Super- 
Taça Cândido de 

Oliveira-98, jâ 
mora na sede... 

Pinto da Costa, radiante, recebe a Super- 

Taça/98, e prepara-se para outras... 


