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Prontos para domingo, dia 29 de Agosto, 
oferecerem um espectaculo inolvidâvel a 

todos os présentes no Paramount 
Canada's Wonderland, no jâ 

indispensâvel "Portuguese Day". 
JORGE FERREIRA e sua Banda, as 
DELIRIUM, os QUINTA DO BILL. 
CATARINA CARDEAL, SHAWN 

FERNANDES, os SEARAS DE 
PORTUGAL e o Rancho PROVINCIAS 

E ILHAS DE PORTUGAL. 

i^jNDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC TELECOMMUNICATIONS INC. 

Ali por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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CfiJillâ sesîî vertebras 
Fiquei chocado quando tive conhecimento de que 
O senhor Mike Harris e sua mulher Janet, 
estavam num processo de separaçâo. 
As poucas vezes que tive a possibilidade de 
cumprimentâ-lo e de vê-lo de perto e, ainda, as 
muitas vezes que o ouvi e vi na radio ou na 
televisào, respectivamente, "vi-o" sempre como 
um homem confiante, arrogante, senhor das 
situaçôes. Lembro-me até da sua desconsideraçâo 
ao povo do Ontario, quando passou por cima da 
sua vontade em nâo querer a mega-cidade de 
Toronto. 
Afinal, é um homem vulgar como qualquer um 

de nos. 
Vulgar e vulnerâvel. 
Também, como qualquer um de nos, 
sofre reveses no dia-a-dia, em casa e no 
trabalho. Ninguém esta acima de 
ninguém. 
A sua arrogância habituai deve ter 
apanhado uma dura liçào. 
Nâo desejamos que o processo seja 
doloroso para a familia Harris e, se 
possivel, que haja reconciliaçâo, mas, é uma liçâo 
para ele e para nos, seja quai fôr o resultado final. 
Para ele, porque percebeu concerteza que nâo é 

um deus e, para nos, que passamos a vê-lo 
cada vez mais como um homem apenas e 
iiâo como um todo-poderoso! 
E bom que, uma vez por outra, aconteçam 
"coisas" destas a certas pessoas para que 
baixem à terra em vez de "passearem" nas 
nuvens sem ver nada por baixo... 
Como politico -sem esquecer o posto de 
chefia-, Mike Harris perdeu pontos. Como 
homem, se calhar, subiu uns furos, pelo 

menos no seu intimo... 
JMC 

TU GÂ TU LÀ coin os Leitores 
Olâ, olâ. 
Bons olhos vos vejam e nos leiam. Que tal as férias? 
Curtas, claro. 
E, você, quando é que vai? 'Tâ como eu, qualquer 
dia. A esperança é a ultima coisa a morrer... 

AIDS WALK, em Toronto. 

VIVER, Coaligaçâo de Lingua Portuguesa sobre 
HIV / SIDA, surgiu a 15 de Maio de 1997, dum 
Forum sobre SIDA organizado pela St. Stephen's 
Community House. Atenderam a este Forum 
funcionârios de serviços sociais Portugueses, 
pessoas a viver corn HIV / SIDA e outros membros 
da comunidade. Um sucesso em crescendo... 
O grupo VIVER iniciou em 1998 um projecto em 
conjunto corn o AIDS COMMITEE OF 
TORONTO, em beneficio da comunidade de 
lingua portuguesa. 
O grupo VIVER vai pela primeira vez este ano 
participar no AIDS WALK de Toronto, a ser 
realizado no dia 26 de Setembro. 
O AIDS WALK de Toronto, é um evento anual 
organizado pelo AIDS COMMITTEE of 
TORONTO, a fim de angariar fundos para esta 

causa. 
Como a uniâo faz a força, o convite aqui fica para 
que os nossos leitores participem e ajudem. 
Contactem Michelle Reis-Amores, pelo telefone: 
(416) 926-8221, Ext. 232 ou. Luis Medeiros, pelo 
numéro (416) 340-8484, Ext. 242. 
O AIDS WALK, terâ lugar no dia 26 de Setembro. 

Movimento o PARTIDO DA TERRA 

O nosso colega e amigo, Paulo de Castro Cabrita, 
residente em Oshawa, é candidate independente às 
Eleiçôes para a Assembleia da Repûblica, em 10 de 
Outubro de 1999, pelo Circule Fora da Europa, na 
lista do Movimento o Partido da Terra. 
Paulo de Castro Cabrita, é técnico de Design 
Industrial e correspondente de Imprensa de jornais 
do Ontario e de Quebeque, produtor de televisào e 
responsâvel da programaçâo portuguesa da Radio 
Centreville. 
"O eixo central da nossa proposta é a Ecologia que 
apresentamos aos portugueses e portuguesas e seus 
dscendentes como proposta programâtica global, 
para avançar corn uma politica de desenvolvimento 

sustentâvel e toda uma série de transformaçôes 
ambientais, sociais, econômicas e culturais. 
Esta candidatura pretende ser, sobretudo, uma 
forma diferente de estar na politica. ECOLOGIA é, 
para nos, uma visâo humanista do Mundo, que 
exige soluçôes e atitudes globais perante os graves 
problemas que afligem os povos e deverâ constituir 
o fundamento de um novo desenvolvimento", lê-se 
no programa. 
Mais informaçôes pelo telefone; 1-905- 723-7823. 

Atençâo Caboverdianos 

Nos dias 4, 5 e 6 de Setembro, estarâo em Toronto 
émigrantes das Ilhas de Cabo Verde, residentes nos 
EUA. 
Trata-se dos elementos do Cabo Verde Futebol 
Clube de Brockton, USA, que se deslocam para um 
re-encontro de amizade e...futebol! 
Para informaçôes, contactem Edith Evora, pelo 
telefone: (416) 252-1790. 

Vou despedir-me, por esta ediçâo, desejando-vos as 
maiores venturas e dias plenos de Sol e amor. 
Ciao. 

JMC 
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Pequenas Historias 
de GENTE grande 

Com muito trabalho e perseverança, chegou e venceu. 
Manuel Nunes de Viveiros, nasceu em Machico, Ilha 
da Madeira, em 7 de Outubro de 1935. 
Frequentou a Escola Industrial do Funchal e, depois, 
voluntariou-se para a Força Aérea Portuguesa, onde 
tirou um curso de electrônica. 
Na Força Aérea Portuguesa, fez serviço em Sintra, 
Paço D'Arcos, Montijo e Guiné, esta ultima etapa, em 
1960, altura dos distùrbios conhecidos. Incorporado 
numa missào da NATO, passou para a Ilha do Sal, 
regressando depois ao Continente e, mais tarde, à 

Manuel Viveiros recebendo, junto da sua fàbrica,o présidente 
da Regiâo Autônoma da Madeira, Dr. Alberto Joào Jardim. 

Madeira. 
Em 1 de abril de 1963 emigrou para o Canadâ. 
Como era especializado em electrônica, nâo teve 
dificuldades em arranjar trabalho no ramo. 
Durante 11 anos, foi técnico de electrônica na 
Solacanada. 
Ao aperceber-se bem das potencialidades do Canadâ, 
Manuel Viveiros, começou a imaginar iniciar uma 
companhia prôpria. Assim, em 1972 /73 iniciou, na 
cave da sua casa, uma oficina de Transformadores 
Eléctricos. Rapidamente a sua produçâo aumentou 
devido à grande procura. Fazia transformadores de 
qualidade, a preços reduzidos e corn rapidez. 
Em 1974 arrendou um espaço na Tornbram Road, em 
Brampton, e abriu a sua primeira fâbrica de 
Transformadores. 
O ritmo de vendas aumentou. Em 1984, adquiriu 
novo terreno, onde montou a sua actual fâbrica, corn 
90 mil pés quadrados, a REX Manufacter, em 
Rexdale, onde emprega 180 pessoas. 
Manuel Viveiros, quando estudava inglês à noite, 
conheceu Anneliese, uma jovem e bonita Austriaca 
que, como ele, iniciava os primeiros passos no 
Canadâ. Manuel e Anneliese Viveiros, casaram em 31 
de Julho de 1969. Anneliese Medeiros, é a Tesoureira 
da companhia. 
O casai Viveiros, é sôcio benemérito do Canadian 
Madeira Club-Madeira House Commuinity Centre, 
em Toronto. 
Ambos visitam a Madeira, 

Anneliese e Manuel Viveiros. 

O Continente português e a Austria, com frequência. 
Gostam de viajar, por isso, conhecem meio-mundo, 
USA, Canadâ, Hawaii, Hong-Kong, Macau, China, 
Tailândia, Malâsia, Singapura, Bali (igual à Madeira), 
Egipto, Israel e toda a Europa. Na Florida, possuem 
um apartamento onde passam 8 semanas por ano, 2 
semanas de cada vez. 
A companhia gerida por Anneliese e Manual Nunes 
de Viveiros, é a mais avançada do Canadâ e possui os 
melhores técnicos de transformadores eléctricos. Por 
isso, fornecem as maiores companhias, como a TTC, 
e outras da mesma dimensâo. 
Anneliese e Manuel Viveiros, foram feitos um para o 
outro. Até têm ambos, como passatempo favorito, a 
caça! 
"Caçaram-se", em bom tempo! 

JMC 

Emmy Awards 
A academia responsâvel pela Sopranos". 
entrega dos prémios de filmes e A categoria de melhor actriz estâ 
séries televisivas Emmy anunciou preenchida corn os nomes de 
as nomeaçôes para este ano, em Christine Lahti da série "Chicago 
Los Angeles. A série televisiva Hope”, Julianna Margolese de 
"The Sopranos", a passar no canal "ER", Edie Falco e Lorraine 
HBO e que apresenta a histôria Bracco de "The Sopranos" e 
de um mafioso dos subùrbios de Gillian Anderson de "The X- 
Londres, conquistou 16 Files". 
nomeaçôes. Esta série televisiva é A cadeia televisiva corn mais 
a primeira, das transmitidas por votos, até ao momento, foi a 
cabo, a ser escolhida e NBC, seguida da ABC, CBS e a 
reconhecida como a melhor série Fox. A entrega dos prémios serâ 
dramâtica. transnütida na Fox, Domingo, dia 
Corn 13 nomeaçôes, estâo, 12 de Setembro. 
também, as séries televisivas "Ally 
McBeal", uma comédia a passar 
na Fox, "The Practice", uma 
série dramâtica da ABC e, 
ainda, a minisérie "Joan of 
Arc"daCBS. 
Os nomes que constituem 
a lista da categoria 
"Actor Principal" sâo 
Sam Waterson da série 
"Law and Order", 
Dennis Franz e Jimmy 
Smits de "NYPD 
Blues", Dylan 
McDermott da série 
"The Practice" e James 
Gandolfini de "The 

Anneliese e Manuel Viveiros, numa “espetada à madeirense”, no Madeira Park, 
na companhia do casai amigo, Lila e Armando Marto. 

DRIVE ME 
CAHXMNTAt 

AutaHtiveb t Cafiinka» (7 e 8 iugaieb) 

Diimonitm 0 agêneia» 
üv viagvn>t a agttnie» aréiatieos - Carnuv nawas 

<D© <3fflft®aoiSs?©5e» 8©s(l®8©^® ofijaEotpSa a (pat?ft8ç> J© ^ 
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CÂ PARA N6$ 
Por: Luis Fernandes 

A noticia da semana anda jâ de boca 
em boca sem que, existam ainda 
grandes pormenores mas 
suficientes, para que possamos tecer 
algumas consideraçôes. 
AIR CANADA e CANADIAN 
parece estarem de namoro e, tudo 
poderâ terminar em matrimônio, 
corn boda e tudo. Segundo 
apurâmes, a CANADIAN esta a 
perder dinheiro enquanto que a AIR 
CANADA parece estar a obter 
sucesso. Até agora, éramos servidos 
por duas grandes companhias 
aéreas corn os resultados de 
concorrêneia que revertem sempre a 
favor dos utentes. 
Se O namoro pegar e, se o enlace 
acontecer, teremos entâo uma ûnica 
companhia talvez corn nome de AIR 
CANADA, e que nos deixa 

Até agora, éramos 
servidos por 
duas grandes 

companhias aéreas 
corn os resultados 
de concorrêneia 

que revertem 
sempre a favor 

dos utentes, 

incapacitados de escolha. O mesmo 
sera dizer que nâo haverâ 
alternativa jâ que o preço por bilhete 
passarâ a ser apenas UM. Claro que 
nâo vamos falar para jâ, nas rotas 
pois, essas, vâo ter de ser revistas 
segundo o contrato de fusâo a 

OAKVILLE PROMOVE 
FUTEBOL FEMININO 

Cerca de 20 meninas devidamente 
bem equipadas estiveram na Nova 
Era, em Oakville, onde festejaram os 
aniversârios das colegas Jena Prokop 
e Melissa Junior que completaram 
mais um aniversârio. 
Na oportunidade, Victor Silva sôcio- 

.> gerente daquela unidade comercial 
fez a entrega do bolo de aniversârio 
corn baliza e tudo. 
Girls under 7, é 
uma équipa que 
tem o apoio da 
comunidade de 
Oakville tendo 
como treinadores 
Trevor e Lino que, 
hâ muito, se 
dedicam a esta 
modalidade 
desportiva. 
De salientar ainda 
que o transporte 
das atletas esteve a 
cargo da Pacific 
Western, desta 

feita através da boa vontade de 
Carlos Jr. que ainda nos 
confidenciou terem as crianças o 
apoio da Halton Pharmacy. 
Futebol feminino deveras a criar 
forma e boa vontade na localidade 
de Oakville e agora também corn 
o apoio da comunidade 
portuguesa. 

Luis Fernandes 

estabelecer. 
Convém, no entanto salientar-se que 
al guns postos de trabalho vâo 
desaparecer falando-se jâ em cerca 
de 5 mil. 
Esta moda das fusôes começou corn 
os bancos a tentarem comprar os 
parentes mais pobres permitindo 
assim uma parte maior do bolo 
econômico. O resultado foi uma 
reduçâo de serviços alternativos e a 
perda no grande pùblico da tâo 
salutar concorrêneia! Convém no 
entanto referir-se que sô a cidade de 
Boston tem mais variedade de 
bancos do que o todo nacional 
canadiano! Como se poderâ 
imaginar, quem perde é sempre o 
cliente que nâo tem opçâo de juros 
mais baixos ou de serviços mais 
adequados às realidades locais. Nâo 
falo em despedimentos pois, desses 
até nem intéressa falar-se jâ que 
muita gente opta por reformâr-se 
antecipadamente pu procurar algo 
que seja mais razoâvel para a 
sociedade em que vivemos. Afinal, 
quem é que se importa corn os 
postos de trabalho?!! Sâo nùmeros 
e apenas numéros que acabam por 
desaparecer das estatisticas e logo 
que os subsidios de desemprego 
cheguem ao fim! 
Voltando à indüstria de aviaçâo 
comercial apenas deixamos aqui a 
lembrança que a concorrêneia é 
salutar em todos os dominios e 

,essa, poderâ vir a desaparecer até 
porque, e pensando bem, para que é 
que precisamos de duas 
companhias? 
Estas situaçôes, fazem-nos lembrar 
por vezes estados de partido ünico 
em que a maioria da populaçâo tem 
que ver, ouvir e calar! 
A grande diferença entre este pais e 
outros é que, até agora, ainda 
tinhamos por onde escolher. 

A partir desta altura e, se pensar em 
sair do pais utilizando uma empresa 
de aviaçâo comercial, o melhor é 
talvez pensar sô em AIR CANADA. 
Isto, enquanto nos deixarem sair 
claro! 

Ou nâo serâ? 

O resultado foi 
uma reduçào de 

serviços 
alternativos e a 

perda no grande 
publico da 
tâo salutar 

concorrêneia! 

PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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As cinco medidas de Durào 
Lider do PSD révéla principals pontos do programa de govemo. 

Marques Mendes desafîa Portas a esclarecer compromissos 

O lider do PSD révéla cinco pontos- 
chave do programa de Governo que 
ira apresentar no dia 2 de Setembro. 
Durâo Barroso, que regressou do 
Brasil, vai anunciar cinco medidas 
"realistas e realizâveis", corn 
orçamento incluido, para a resoluçâo 
dos problemas que afectam a vida dos 
portugueses em areas que vâo da 
saûde aos impostos. Segundo fonte da 
direcçâo social-democrata, "estas 
propostas serâo uma constante ao 
longo da campanha que o PSD jâ tem 
preparada para as legislativas de 
Outubro. Uma campanha pela 
positiva, corn respostas e sem 
promessas". 
De acordo corn a mesma fonte, o PSD 
tem prontos para afixar, no inicio do 
mês de Setembro, uma série de 
cartazes que suportam através da 
imagem as medidas enunciadas por 
Durào Barroso. 

Em Sâo Paulo, Durâo respondeu aos 
ataques de Portas no comicio na 
Pôvoa do Varzim. 
O lider popular afirmou que "sô os 
politicos de curto prazo e de 
sondagens de fim-de-semana ajustam 
as suas iniciativas em funçâo das 
expectativas mais ou menos nervosas 
e dos ruidos da capital". O lider do 
PSD contrapôs que a politica do seu 
partido se "baseia nos interesses 
permanentes da Naçâo" e que "nâo 
cederâ a demagogias fâceis, ou à 
perseguiçâo de circunstâncias mais 
cômodas". Adiantou que o PSD que 
quer nâo corre "atrâs de conjunturas e 
cenârios de fim-de-semana. É um 
PSD assente em convicçôes e valores, 
alguns para além dos tempos mais 
prôximos". 
Quem também nâo perdoa a 
"demagogia" de Portas é o cabeça de 
lista do PSD por Aveiro. Marques 

Mendes disse que vai obrigar o lider 
do PP a explicar aos portugueses o 
que pretende fazer a partir de 10 de 
Outubro. "Nâo se pode enganar as 
pessoas. Temos que assumir 
compromissos sérios corn o eleitorado 
e Portas jâ renunciou uma vez ao 
mandato de deputado por Aveiro, nâo 
cumprindo aquilo que assumiu corn o 
distrito." Marques Mendes exige 
assim que o seu adversârio distrital 
aceite um debate e que nesse forum 
responda a uma simples pergunta: "O 
que é que pretende fazer. Fica câ ou 
vai para o Parlamento Europeu?" 
Marques Mendes, que tem estado a 
percorrer o distrito de Aveiro nas 
ultimas semanas, privilegiando o 
contacto corn as populaçôes, adiantou 
que irâ promover uma grande festa 
no dia 5 de Outubro, data da 
implantaçào da Repùblica. Uma 
forma de homenagear uma terra corn 

grandes tradiçôes democrâticas, 
afirmou. Mendes foi o orador 
principal num comicio, organizado 
pela JSD, na praia da Barra, em 
Ilhavo. Iniciativa em que Mendes 
criticou o PS pelo nâo cumprimento 
do programa de Governo 
apresentado hâ quatro anos, 
considerando o primeiro-ministro 
Guterres e o ministro Cravinho "dois 
engenheiros sem obra". 
Para Marques Mendes, "a ünica 
alternativa a este Governo estâ no 
PSD e no seu lider". Quanto ao PP, o 
deputado social-democrata guardou a 
seguinte mensagem: "Nâo se é 
alternativa por presunçâo, mas sim 
quando se tem condiçôes." 

Tùrista sobrevive 40 dias 
num deserto na Australia 

Um turista norte- 
americano que jâ 
morto, foi 
encontrado corn 
vida apôs passar 40 
dias numa das 
regiÔes mais àridas 
do mundo, o Grande 
Deserto de Areia, 
na Australia. 

Robert Bogucki, de 33 anos, foi 
localizado pelas équipas de 
resgate no leito seco de um 
riacho e levado para um 
hospital em Broome, a 1.600 
quilômetros de Perth, capital da 
provincia de Australia 
Ocidental. 
"Ele estava muito, niuito feliz 
j)or ter sido encontrado. Ele estâ 
atordoado, cansado e sô quer ir 
para casa", contou Wayne 
Waller, um repôrter austraiiano 
que estava a bordo do 
helicôptero que encontrou o 
turista. 
Bogucki, que pérdeu cerca de 20 
quilos durante sua odisseia 
solitâria, trabalha como 
bombeiro voluntârio no Alasca 
e trocou o frio deste estado 
norte-americano porque queria 
"purificar-se". 
Antes de viajar, ele disse à 
namorada norte-americana, 
Janet North, que andava à 

procura de "um encontre 
espiritual" no deserto. Acredita- 
se que, durante sua 
peregrinaçâo, Bogucki tenha 
caminhado mais de 400 
quilômetros. 
"Ele teve de beber âgua 
lamacenta", contou Waller. 
Os médicos nâo entraram em 
detalhes sobre as condiçôes de 
Bogucki, mas um jornalista 
disse que viu o turista sair 
sozinho do helicôptero que o 
recolheu no deserto e andar até 
a ambulâneia que o esperava no 
aeroporto de Broome. 
A Policia teve muito trabalho 
para achâ-lo e contou corn a 
ajuda de voluntaries e 
aborigènes locais nas buscas. 
Apôs serem abandonadas no 
começo do mês, as buscas forara 
retomadas na semana passada, 
corn a chegada de especialistas 
norte-americanos, munidos 
inclusive de câes farejadores. 

Chile adinUe 
conspiraçâo 

conira Pinochei 
Imprensa londrina diz 
que Ojgeneral "sofre de 

varias cmenças" e o estado 
de saûde estâ a agravar-se 

A Scotland Yard estâ a investigar 
informaçôes enviadas pelas 
autoridades chilenas de que o 
general Auguste Pinochet poderâ 
ser alvo de alguma tentativa de 
assassinio em Londres, onde se 
encontra hâ meses sob detençâo. 
Santiago do Chile transmitiu a 
Londres uma grande apreensâo pela 
segurança do general, considerando 
que ele corre perigo quando passeia 
nos jardins de sua casa ou quando se 
deslocar ao tribunal de Bow Street, 
em Londres, para responder no 
processo de extradiçào. 
As autoridades chilenas sugeriram à 
Scotland Yard que vârios grupos 
esquerdistas desmantelados por 
Pinochet durante os anos em que 
esteve no poder no Chile poderào 
estar envolvidos numa conspiraçào 
contra ele. 
Pinochet encontra-se rodeado por 
medidas de alta segurança, corn 
quatro policias em sistema 
permanente e um outro grupo de 
réserva, num esquema de segurança 
cujos custos, segundo fontes 
britânicas, rondam os cem mil 
dôlares mensais. 
Segundo a imprensa londrina, 
Pinochet "sofre de vârias doenças". 

como diabates, reumatismo e 
problemas de visào, e o seu estado 
de saûde estâ a agravar-se devido à 
pressâo psicolôgica dos grupos de 
manifestantes que regularmente se 
reünem junto à casa onde se 
encontra sob prisâo domiciliâria. 
Em Santiago do Chile, entretanto, 
iniciaram-se conversaçôes entre 
militares, defensores dos direitos 
humanos e autoridades para tentar 
ultrapassar os problemas ainda 
pendentes da transiçào para a 
democracia. 
Cerca de 200 membros do Grupo de 
Familias dos Desaparecidos 
protestaram contra esta reuniào. "E 
uma afronta à memôria dos 
desaparecidos. Sabemos muito bem 
o que eles pretendem corn esta 
iniciativa, mas nos nâo 
renunciaremos nunca ao direito 
legitimo que é a justiça", afirmou a 
présidente do grupo, Viviana Diaz. 
"Pensamos que este diâlogo tem por 
origem a detençâo do general 
Pinochet em Londres e as tentativas 
do Governo para o trazer de volta ao 
Chile." 
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OréiiciH da de M PoV0 
-Pergfuntamos muitas vezes, 
afinal que relaçâo podemos 
estabelecer entre a histôria que 
nos contam e mostram e aquilo 
que de facto se passou. 
Afinal, onde é que esta 
a verdade Histôrica? 

Quem é que a faz, como é que a 
descreve, como é que a interpréta, que 
verdade histôrica temos? 
Sabemos que a histôria é feita dia a 
dia, segundo a segundo, mas que 
também hâ largos periodos de tempo 
em que, parece que hâ coisas que 
permanecem inalterâveis ou melhor 
que nada mudou. Como é o caso das 
leis, das construçôes e outras. Mas, 
entretanto a histôria continua noutras 
frentes. 
Isto quer nos estejamos a referir ao 
que jâ ocorreu, ou mesmo, â nossa 
histôria actual. 
A verdade é que a vida nâo para nos 
sens diferentes aspectos. 
Quer se trate da vida particular, 
familiar, de ordem afectiva , 
profissional, cultural, escolar, militar, 
econômica, das ideias, religiôes ou 
outra, dos povos. 
Para vos dar um pequeno exemplo, 
vejamos como as realidades sâo 
complexas mas nâo impossiveis de 
descrever. 
Uma martelada de um ferreiro, leva 
escassos milésimos de segundo a 
efectuar. O empenho que o artista pôe 
nesta martelada résulta de muitos 
anos de aprendizagem em que se 
cruzaram ideias, técnicas, filosofias, 
pensamentos, valores estéticos, que 
existem para além da vida do prôprio 
artista e que muitas vezes se 

prolongam por séculos. 
Mas o momento do contacto do 
malho corn o ferro corn a ajuda do 
calor e a capacidade criativa do 
ferreiro e o seu brio profissional criam 
uma nova vida, um novo objecto corn 
um dado valor para cada um. 
Se para coisas aparentemente simples 
se cruzam tantas variâveis é preciso 
verificar em que condiçôes existem 
para as entender. 
Para descrever, interpretar a histôria 
entâo imaginem as areas que sera 
preciso desenvolver e às linguagens 
que é nacessârio recorrer. 
Tempos houve em que os 
historiadores nos apresentavam a 
histôria a partir dos acontecimentos e 
dos feitos reais. Nâo fossem eles “regra 
gérai” o poder dominante. 
Esqueciam-se entretanto de abordar o 
modo de vida dos restantes 
personagens da histôria. 
Corn Estrabâo, iniciaram-se as 
descriçôes das gentes e das terras mas 
foi “sol de pouca dura”. 
Os historiadores nâo abordavam 
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varias componentes sociais nem 
determinadas estruturas fundamen- 
tais para a compreender a relaçôes e a 
forma como interagiam os diferentes 
interesses. Mais preocupados corn as 
histôrias palacianas, tinham uma visâo 
parcial da realidade omitindo “o outro 
lado” da histôria. 
Outros historiadores houve que 
fizeram a descriçâo histôrica corn o 
intuito de enaltecer os “feitos 
histôricos”, mesmo que para tal 
inventassem cenârios para que o 
impacto fosse maior junto da classe 
Real. 
Quem nâo se lembra de em ritmo de 
brincadeira perguntar: 
Fernâo mentes?... Minto!... a propôsito 
da forma como Fernâo Mendes Pinto 
criava ficçôes em torno da realidade, 
num esfuziante orgulho de causa. 
Corn o positivisme cientifico a 
introduçâo das ciências exactas e da 
ideia de que o conhecimento da 
realidade podia ser total e complete ao 
nivel inclusivé do dominio das 
ciências humanas, o valor da 
abstraçâo matemâtica retirou aquilo 
que o humanisme tinha depositado na 
preservaçâo dos valores humanos e da 
sua compreensâo. 
Mais recentemente, houve quem 
tivesse que fazer a histôria debaixo de 
um espirito censurado em que se 
evitavam compromisses de linguagem 
corn detrerminadas doutrinas e se 
tinham que fazer “canons “ em vez de 
anâlises. 
Em histôria hâ e sempre haverâ em 
cada um a possibilidade de construir a 
sua verdade, no entante a verdade dos 
pressupostos deverâ ser na sua base 
paritâria entre todos e de valor 
cientifico. 
A histôria também tem sentimento e 
vida e, acima de tudo a possibilidade 
saudâvel de se oferecer aos olhos de 
cada um, conforme ela é. 
Jâ no nosso Século, historiadores 
tentaram entender a histôria a partir 
da capacidade de investigaçâo de cada 
ciência procurando entender cada 
sector da vida humana e relacionar 
aspectos que sejam dependentes. 
Tentaram distinguir o que permanece 
na base da estrurura organizativa da 
sociedade e aquilo que muda mais 
facilmente e de forma ciclica e ainda 
pequenas fracçôes de tempo mas das 
quais pode resultar uma profunda 
alteraçâo das circunstâneias sociais 
como poderia ser o caso das 
revoluçôes que mudam o espectro da 
vida a variados niveis. 
Assim se chegou à ideia de complexe 
histôrico geogrâfico, que compreende 
as estruturas de base organizativa 
social a somar ao conjunto de ideias 
conhecimentos e direcçôes estra- 
tégicas que preduram por um largo 
periodo de tempo e à de contextes 
sôcio-politicos mutâveis que se 
apresentam quando hâ as ditas 
revoluçôes sejam de base cultural 
politica, ou outra. 
Aqui hâ uma nova noçâo da forma 

Por: 
Nuno 
Miller 

como o tempo é organizado criando-se 
um cenârio que poderiamos chamar 
«a très dimençôes» e onde jâ cabem as 
vârias frentes de anâlise social, politica 
e cultural corn base nas diversas 
ciências. 
Sô para termes uma ideia mais 
prôxima, vejamos o exemplo do nosso 
25 de Abril de 1974 que reformulou os 
pressupostos socio-politicos, culturais 
religiosos, juridicos, civis e 
econômicos da sociedade portuguesa 
alguns que se vinham a arrastau à 
séculos. 
Desde a composiçâo juridica e funçâo 
da familia aos variados sectores da 
composiçâo social, às prôprias 
estruturas produtivas, às relaçôes de 
poder, tudo de uma forma gérai levou 
uma volta. O regime colonial que se 
arrastava desde o século XV caiu, em 
consequêneia de atitudes e decisôes 
que apenas duraram um dia para 
mudar. Claro que levaram anos a ser 
estudadas e devidamente ensaiadas 
mas nesse dia... 
Fernand Braudel dâ-nos conta da 
importâneia desta capacidade 
descritiva e do alcance desta nova 
forma de ver e analisar a histôria. 
Ainda Vitorino Magalhàes Godinho jâ 
nos tempos mais recentes fez a 
propôsito da Revoluçâo de 1383-85 
anâlises corn perspectivas cientificas 
ajudando a compreender, agora nâo sô 
o nome dos notâveis, mas, os niveis a 
que se processaram as alteraçôes sôcio- 
politicas e culturais decorrentes desse 
contexte. 
Hoje um dado estatistico é tâo 
importante como a anâlise dos valores 
simbôlicos. A histôria da Plebe é tâo 
importante como a trama juridica das 
altas esferas. Em cada situaçâo sâo 
cruzadas as variâveis que nos ajudem 
a diagnosticar o que pretendemos. 
Um osso, vestigio arqueolôgico, pode 
ajudar tanto como um livre ou uma 
anâlise de carbone. 
Tudo para que entâo se conheça a 
verdadeira histôria. 
Agora todos contam para ajudar a 
construir o puzle histôrico. 

Como procurarei mostrar na prôxima 
crônica, Nuno Alvares Pereira apesar 
do seu protagonismo como militar foi 
um homem que à escala da época em 
que viveu foi um herôi, corn postura de 
anti-herôi, por isso mesmo se calhar 
assim foi distinguido, aos olhos da 
igreja e dos seus fiéis Santo, mas ainda 
como veremos corn a sua sabedoria e 
elevado carâcter evitou em 
colaboraçâo corn os demais 
intervinientes que Castela tomasse 
conta do pais apesar da desproporçào 
de meios de que dispunha. 
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Até ao ano 2005 residuos sôlidos deixam 
de ser terra de ninguém nos Açores 

Até ao ano 2005 a Direcçâo Regional do Ambiente quer ver 
todas as lixeiras a céu aberto substituidas por aterros 

controlados e implementada a 100% a recolha selectiva, 
tratamento e valorizaçâo dos residuos sôlidos urbanos. 

Para tal, o Piano Estratégico de 
Residuos Sôlidos Urbanos da Regiâo 
Autônoma dos Açores (PERSU), 
agora na sua fase final, aponta para 
uma verba que ronda os sete milhôes 
de contos, destinados à selagem de 
lixeiras, construçâo de aterros 
controlados, recolha selectiva, 
educaçâo ambiental e formaçâo 
profissional dos agentes afectos aos 
sistemas de gestâo de residuos 
sôlidos. Neste montante estâo jâ 

incluidas as candidaturas ao Fundo 
de Coesâo dos aterros do Pico, 
Terceira e S. Miguel. O PERSU nos 
Açores surgiu no ano passado, depois 
de em 1997 e por iniciativa do 
Ministério do Ambiente ter sido 
elaborado a nivel nacional um piano 
Estratégico dos Residuos sôlidos 
Urbanos (PERSU), corn o objectivo de 
définir as bases orientadoras de uma 
politica de gestâo no dominio dos 
residuos sôlidos urbanos. Um 

documento que constituiu para a 
Regiâo um importante passo no 
desenvolvimento sustentâvel, de 
forma a poder aproximar-se das metas 
estratégicas definidas pela Uniâo 
Europeia em matéria de residuos. 
Para a concretizaçâo deste piano e 
para além da obtençâo de apoios 
comunitârios, a DRA pretende contar 
corn o reforço de meios técnicos ao 
nivel da administraçâo regional e da 
cooperaçâo entre todos os agentes 
intervenientes < Governo Regional, 
câmaras municipals e privados. No 
documento a Direcçâo Regional frisa 
mesmo que "a vontade politica, a 
coordenaçâo de esforços e a troca de 
informaçâo, constituem alicerces para 
o desenvolvimento do piano nos 
prazos definidos". Isto porque, 
constata a DRA, no piano "nem 
sempre a cooperaçâo entre 
municipios é satisfatôria, o que 
dificulta a implementaçâo das 
soluçôes mais viâveis e corn menor 
custo global". O documento assume 
contudo que as medidas propostas se 
revestem de " alguma complexidade 
no contexto regional e exigem plena 
intervençâo e cooperaçâo entre todos 

os agentes intervenientes ao longo do 
periodo temporal definido". No 
piano, praticamente dirigido para as 
autarquias responsâveis pela gestâo e 
destino final dos residuos urbanos, a 
DRA compromete-se a apoiar em 
todo o processo "tendo em conta que 
é a autoridade competente para a 
autorizaçâo das operaçôes de 
armazenamento, tratamento, 
valorizaçâo e eliminaçâo dos residuos 
urbanos". O documento aponta 
também para a implementaçâo de 
regulamentos municipals de residuos 
sôlidos que abranjam os residuos 
urbanos e de outras categorias. Os 
regulamentos deverâo contemplar 
todas as vertentes de gestâo dos RSU, 
designadamente deposiçâo, recolha, 
tratamento, valorizaçâo, destino final, 
fiscalizaçâo e sançôes. 
As autarquias deverâo também 
implementar gradualmente tarifas 
aos produtores de residuos sôlidos, 
tendo em conta que os custos de 
funcionamento do sistema deverâo 
ser suportados pelos respectives 
produtores, na perspectiva da 
aplicaçâo efectiva do principio 
poluidor- pagador. 
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Onda de pânico varre Algarve 
Praias desertas em pleno mês de Agosto devido a um falso alarme 

Uma onda de pânico varreu no fim de 
semana a regiao do Algarve, com 
milhares de banhistas em fuga. Um 
falso alarme dado por varios navios 
mercantes à Radio Naval de Sagres, 
sobre a passagem de uma "onda 
gigante" a cerca de 20 a 25 milhas da 
costa algarvia e que se dirigiria para 
esta, esteve na origem desta autêntica 
debandada, com maiores reflexos nas 
zonas entre Albufeira e Portimâo, 
cujas praias seriam, segundo as 
previsôes, as mais atingidas pela vaga. 
Afinal, esta vaga nao passou de uma 
ilusâo optica, provocada por um 
intenso calor, que fazia com que a 
agua do mar vaporizasse e criasse um 
manto "nebuloso" acima da linha do 
Horizonte. Visto ao longe, parecia, 
efectivamente, uma 'onda gigante'. O 
alarme para a situaçâo foi dado às 
autoridades maritimas cerca das 14 
horas e, na sequencia da analise das 
informaçôes disponiveis, aquelas 
decidiram tomar algumas medidas 
cautelares, nomeadamente alertando 
os nadadores salvadores para a 
eventual necessidade de terem de 
ajudar a evacuar as praias. Os dados 
que entretanto foram chegando, 
através de comunicaçôes de navios, 
apontando para a ocorrência do 

fenômeno, obrigaram a uma reuniâo 
de emergência de elementos da 
Capitania do Porto de Portimâo, 
Protecçâo Civil (PC) Municipal e 
Distrital (corn acompanhamento da 
Regiâo de Turismo do Algarve), 
tendo os responsâveis optado, por 
uma questâo de segurança e "porque 
o tempo escasseava", por mandar 
procéder à evacuaçâo das zonas 
balneares entre Lagos e Quarteira. 
Nesta acçâo colaboraram elementos 
das Capitanîas, Policia Maritima, 
PSP, GNR, nadadores salvadores e 
ainda as radios locais, que foram 
emitindo os avisos das autoridades 
maritimas e da Protecçâo Civil. Esta 
medida justificou-se porque nâo 
houve meios técnicos disponiveis 
para, em tempo ùtil, se confirmar o 
avanço da alegada 'onda gigante'. 
Entretanto, as autoridades maritimas 
e da Protecçâo Civil pediram o apoio 
aéreo do helicôptero do Serviço 
Nacional de Bombeiros, estacionado 
em Loulé, e de outras duas aeronaves, 
a operarem no Aerôdromo de 
Portimâo, para sobrevoarem a costa, 
entre Sagres e Albufeira, a cerca de 20 
milhas da costa, nâo tendo estas 
observado qualquer fenômeno 
estranho. Perante isso, foi decidida a 

desmobilizaçâo das 
medidas e dos meios de 
prevençâo postos 
inicialmente em marcha, 
o que se verificou 
algumas horas mais 
tarde. O présidente da 
Câmara de Portimâo, 
Nuno Mergulhâo, que 
acompanhou em permanência a 
situaçâo, referiu que "numa situaçâo 
destas mais vale prévenir do que 
remediar, uma vez que se prefigurava 
a ocorrência de algo grave e, corn isto, 
nâo se pode brincar". O autarca, 
antigo oficial da Marinha Portuguesa, 
salientou, a propôsito, a sua 
experiência no mar "para nâo brincar 
em serviço". Refira-se que o Serviço 

Guterres vai lançar-se, 
no sâbado, em 
Caminha, na defesa 
das "prioridades" do 
novo programa 
governativo. Para 
contrariar a "lama" 
derramada nas 
viagens-fantasmas dos 
deputados 
A Comissâo Politica 
do PS aprova no dia 
31 o programa de 
governo que vai 
apresentar ao 
eleitorado nas eleiçôes de 10 de 
Outubro. Mas no arranque da 
campanha socialista para as 
legislativas, que esté marcado para 
sâbado, em Caminha, o secretârio- 
geral do partido vai insistir em 
dois ou très pontos dèsse programa 
para que o eleitorado retenha as 
"promessas" prioritârias para uma 
renovada maioria. 
Foi precisamente corn a ideia de 
uma "maioria absoluta" em 
suspenso (embora sein ser 
mencionada) que a Comissâo 
Permante do PS se reuniu em 
Lisboa. Os socialistas estâo 
preocupados corn um potencial 
aumento da abstençâo, motivado 
pelo recente e propalado escândalo 
das "viagens-fantasmas" dos 
deputados. "O PSD bem se tem 
encarregado de lançar lama na 
politica, e as consequências sâo 
imprevisiveis", disse um dos 
membros da Permanente do PS. 
E para desdramatizar a situaçâo. 
Antonio José Seguro negou que a 
direcçâo do partido se prepare 
para emitir qualquer ordem formai 

Nacional de Protecçâo Civil emitiu 
um comunicado em que referia nâo 
existir "confirmaçâo cientifica, 
técnica ou oficial da noticia" da 'onda 
gigante', adiantando que o Instituto 
Nacional de Meteorologia nâo 
registara qualquer sismo na regiâo do 
Algarve ou proximidades, que 
pudesse gerar tal fenômeno. 

aos seus candidatos a 
deputados no caso de 
algum deles vir a ser 
acusado no âmbito 
deste caso. 
"Se houver algum 
candidato a deputado 
pronunciado por um 
juiz, sabe o que tem a 
fazer e nâo précisa de 
uma determinaçâo da 
Direcçâo Nacional do 
partido" para sair das 
listas, disse. 
A direcçâo socialista 

esta confiante em que nenhum dos 
seus candidatos, caso venha a ser 
pronunciado, se réfugie na 
imunidade résultante da respectiva 
candidatura a deputado é aguarda 
"serenamente" o resultado das 
investigaçôes. 
A preparaçâo da campanha 
eleitoral foi outro dos temas 
abordado na reuniâo. 
O comicio de Caminha marcarâ a 
rentrée socialista e o discurso de 
Antônio Guterres o inicio das 
hostilidades corn o PSD na disputa 
do poder. 
Os respectivos programas de 
governo marcarâo a diferença (ou 
nâo). 
Além de Guterres, a équipa que 
elaborou inicialmente as linhas 
gérais do programa de governo do 
PS foi constituida por Antônio 
Vitorino, Ferro Rodrigues e Pina 
Moura. Com a nomeaçâo de 
Antônio Vitorino para comissârio 
europeu, o secretârio de Estado da 
Presidência do Conselho de 
Ministres, Vitalino Canas, 
passou a integrar este elenco. 
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Governo silencioso sobre o ouro 
O Executive considéra que 
nâo tem de aprovar ou 
desaprovar o chamado 
"relatôrio Soares". Apesar 
das violentas criticas feitas 
nos ültimos dias pelo 
Congresso Mundial Judaico 

O Governo português considéra nâo 
ter que aprovar ou desaprovar as 
conclusôes do relatôrio sobre o ouro 
nazi, produzidas pela comissâo 
independente presidida por Mario 
Soares. 
Uma fonte do Governo, reportando-se 
à polémica protagonizada pelo 
Congresso Mundial Judaico a 
propôsito do relatôrio da comissâo 
nacional independente para apurar as 
transacçôes portuguesas do ouro nazi 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
disse que "Portugal foi mesmo o ùnico 

pais do mundo que abriu totalmente 
os arquivos sobre a matéria". "Nâo 
esta em causa a aprovaçào ou 
reprovaçâo do relatôrio, pois ele foi 
elaborado por uma comissâo 
totalmente independente cujo ùnico 
objectivo apenas a isso se resumia", 
disse à Lusa a mesma fonte. 
Para atestar a seriedade colocada no 
apuramento dos factos, a fonte do 
gabinete do chefe do Governo referiu 
que, "para além de se terem aberto 

todos os arquivos, foi designada uma 
comissâo independente, presidida por 
uma personalidade prestigiada 
internacionalmente, Mario Soares, e 
que integrava diversos especialistas e 
historiadores, bem como o lider da 
comunidade judaica em Portugal", 
Joshua Ruah. 
"Se, entretanto, surgirem novos 
elementos relevantes, de comprovada 
fiabilidade, posteriores aos trabalhos 
da comissâo independente, poderâ vir 
a ser solicitada a essa comissâo que os 
aprecie", salientou a fonte 
governamental. 
Diversos elementos de relevo do 
Congresso Mundial Judaico, corn 
sede nos Estados Unidos da América, 
têm vindo a produzir declaraçôes 
erosivas sobre as conclusôes do 
relatôrio feito pela comissâo presidida 
por Mario Soares e que, 
genericamente, iliba de culpas a 
governaçâo de Salazar, quer sobre o 

conhecimento da procedência do 
ouro transaccionado (reliquias de 
prisioneiros judeus), quer sobre a 
legalidade comercial das transacçôes. 
Elan Steinberg, director executivo do 
Congresso Mundial Judaico, disse 
esperar que o Governo português "se 
distancie" de um relatôrio que 
considéra estar cheio de erros. "Eu 
teria vergonha de entregar um 
relatôrio assim", afirmou. 
Insistindo que o Congresso nâo faz 
qualquer reivindicaçâo de ordem 
monetâria, Steinberg lamenta que a 
democracia portuguesa esteja a 
procéder a um "encobrimento" das 
ligaçôes do regime de Salazar a 
Hitler. "O relatôrio mancha a imagem 
de Portugal, dénigré a Histôria de 
Portugal", afirma este responsâvel, 
que espera de Lisboa as "correcçôes 
adequadas" em nome do "rigor 
histôrico". 

Maré de Agosto 99 festival ünico dos Açores 
Chegou ao fim a 15“ ediçâo do festival Maré 
de Agosto, que este ano teve mais uma vez 
uma enorme adesâo de parte de inùmeros 
forasteiros, na sua maioria micaelenses. A 
encerrar a Maré de Agosto a organizaçâo 
apresentou quatro agrupamentos musicais, 
sendo eles "Ronda da Madrugada", oriundos 
de Santa Maria, "Tributo" da ilha de S. Jorge, 
Joâo Afonso e Xutos e Pontapés, que 
encerraram em grande um dos maiores 
festivais da mùsica a nivel nacional. A ilha de 
Santa Maria, neste fim-de-semana tornou-se 
um local onde a confusâo instalou-se. Falham 
os restaurantes e as residenciais que 
continuam a ser poucas para receber todos os 
visitantes. Todos o anos, a realizaçâo da Maré 
de Agosto pôe a nu esta triste realidade . O 
dia de sâbado, foi um dos tais dias em que o 
calor era abrasador, por isso, muitos foram 
aqueles que cedo ergueram e partiram rumo à 
praia da areia branca. A tarde uma grande 
parte dos jovens concentrou-se no bar da 
padaria velha para acompanhar a par e passo, 
o jogo entre o Santa Clara e Sporting. Outros 
menos atentos ao futebol, 
deliciaram-se nas àguas 
da praia, acompanhando 
os testes de som das 
bandas que actuaram à 
noite. A segunda noite da 
m^ré teve inicio corn os 
FEED que conseguiram 
obter um enorme sucesso 
junto do pùblico. 
Orlando Pona, vocalista 
dos FEED, no final do 
espectâculo nâo escondia 
satisfaçâo, elogiando o 
pùblico açoriano que 
"soube se comportar, 
aderindo à vibraçâo do 
funk, e assimilando toda a 
energia transmitida do 
palco". Uma banda que 
se liberta por compléta, 
no palco e fora dele. Na 
noite de sâbado, nâo 

;iram à regra. Apôs o 

concerto, a banda decidiu sair do palco para 
mergulhar nas âguas da Praia Formosa, 
completamente nus. As autoridades nâo 
gostaram e pediram que saissem da âgua, 
vestissem as roupas e fossem curtir o 
concerto... Mais comedido foi Sérgio 
Godinho, que passados nove anos regressou 
ao festival Maré de Agosto, corn os temas 
inesqueciveis. Voltou à ilha do sol para 
actuar para uma juventude mais aberta e com 
novas visôes sobre o mundo. O festival de 
Santa Maria constitui uma homenagem à 
mùsica nacional, permitindo, a possibilidade 
de dar a conhecer o que se faz na Regiâo e no 
continente. A Maré de Agosto 1999 
conseguiu ultrapassar, realmente, todas as 
expectativas, mas a organizaçâo do evento 
continua a necessitar de mais apoios por 
parte das entidades competentes. Seja no 
campo da restauraçâo como da hotelaria. Isto 
para que Santa Maria possa corresponder a 
toda a promoçâo feita em torno do evento. 
Nota positiva também à MMMusic que 
conseguiu um magnifico trabalho, 

apresentando 
som com muita 
qualidade, 
interligado com 
ôptimo jogo de 
luzes que 
enriqueceram os 
espectâculos em 
gérai. 

Alternativas para 
pescados tradicionais dos 
Açores em investigaçâo. 

Estâo a decorrer estudos e 
experiências nos Açores para 
encontrar recursos de pesca 
alternativos jâ que os que 
existera estâo a atingir os 
limites. 
Contam-se entre outros o 
peixe-relôgio que jâ despertou 
o interesse de uma empresa 
estrangeira e tem assegurado o 
apoio da Direçâo Regional das 
Pescas e da Universidade dos 
Açores, esta encarregue de 
desenvolver investigaçôes e 
avaliar as capacidades destes 
recursos. Gui Meneses, respon- 
sâvel do departamento de 
Oceanografia disse que « esta 
tudo pronto para se iniciarem 
os trabalhos ». 
O peixe-relôgio é uma espécie 
parecida com o Alfonsim e o 
Imperador, sendo mais 
robusto que os anteriores e 
vivem a 800 metros de 
profundidade. 
Nâo podendo ser pescado com 
os tradicionais anzôis, o uso de 
redes de arrasto aparecem 
como hipôtese mais viâvel. O 
facto de o seu consumo ser 

apenas de carâcter industrial, 
neste caso ser feita em filetes, 
motivou ainda mais a empresa 
pelo projecto, jâ que se 
encontram nos sens objectivos 
o mercado dos E.U.A.. 
Quem se manifestou contra o 
uso de redes de arrasto para a 
captura do peixe-relôgio foi a 
Associaçâo de Produtores de 
Atum e Similares dos Açores 
(APASA) pois consideram esta 
técnica prejudicial. 
Helder Silva Director 
Regional das Pescas é de 
opiniâo que nâo hâ matéria 
para alarme jâ que vâo ser 
usadas redes com tecnologia, 
nâo passando junto aos fundos 
oceânicos, pelo que nâo 
apresentam os perigos 
referidos. 
Para além do atum, que nem 
sempre aparece em 
quantidades desejadas, podem 
contar-se o goraz, o chernem, o 
peixâo, o pargo e o chicharro 
como os peixes mais 
apeteciveis das âguas 
Açorianas e com melhor 
posiçâo nos mercados. 

Assine o 
Milénio 
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A MADEIRA em noticias 
Cantora Luso-Venezuelana, 

na Madeira 

A jovem Sandra Rodrigues, cantora Luso- 
Venezuelana, encontra-se em digressâo na 
Madeira. A jovem é filha de pais madeirenses, 
naturais de Serra de Agua e do Campanârio, mas 
nasceu na cidade de La Victoria, estado de Arâgua. 
Sandra Rodrigues vai actuar nas Testas da Ponta do 
Sol e em outras animaçôes de Verâo. 
Sandra Rodrigues foi condecorada por Hugo 
Châvez, présidente da Venezuela, corn a medalha 
de primeira classe da "Ordem Ciudad de La 
Victoria", na sequência de um trabalho de 
investigaçâo que fez, denominado "Cronologia de 
La Ciudad de La Victoria", que foca aspectos 
econômicos, sociais, politicos, religiosos e militares 
desde a fundaçâo da cidade no século XV até aos 
dias de hoje. 

Funchal, cidade 
mais florida de Portugal 

A Câmara Municipal do Funchal entregou os 
prémios do concurso "Funchal- Cidade Florida", 
uma iniciativa que visa premiar os mais belos 
jardins das casas particulares e conjuntos 
habitacionais. 
Maria Irene Camacho, ganhou o primeiro prémio 
na modalidade "Jardins Unifamiliares". O Jüri 
deixou-se fascinar pelos arredores da casa da 

senhora Irene, na Estrada da Eira do Serrado. 
Nesta mesma estrada, foi o jardim da casa da Maria 
Paixâo Gonçalves que ganhou o primeiro prémio 
na modalidade "Varandas, Balcôes, Terraços e 
Escadarias". Quanto à modalidade "Jardins 
Colectivos", o primeiro prémio foi para o Conjunto 
Habitacional do Pilar I, no Caminho do Pilar. 
Raimundo Quintal, vereador do Ambiente, 
responsâvel pela iniciativa, anunciou que a Câmara 
Municipal do Funchal vai agora lutar no sentido de 
arrecadar o galardâo de "Cidade Mais Florida de 
Portugal". Recorde-se que o Funchal detém o 
galardâo de "Cidade Mais Limpa de Portugal". 

Policia Judiciària apreende 
heroina no Funchal 

A Policia Judiciària da Madeira fez a maior 
apreensâo de sempre de heroina, ao mesmo tempo 
que deteve très individuos (1 madeirense e 2 
estrangeiros). Foi no Aeroporto de Santa Catarina, 
sendo que os 2 estrangeiros, corn documentos de 
identificaçâo italianos, mas provenientes do Médio 
Oriente, transportavam cerca de 800 gramas de 
heroina pura, quantidade que daria para 10 mil 
doses individuals, pelo que traduziu-se na maior 
apreensâo, até agora, detectada na Madeira de 
heroina pura. 
A droga ia acondicionada em sacos de plâstico e 
papel e dissimulada num saco de café. As 
embalagens estavam polvilhadas de pimenta, um 
truque para evitar que os câes dessem conta do 
produto. 

O maior Centro Comercial das 
Regiôes Autônomas 

o grupo madeirense Estêvâo Neves vai iniciar, em 
Setembro, a construçâo do maior centro comercial 
da regiôes autônomas. 0"Madeira Shopping" vai 
ocupar uma area de 40 mil metros quadrados, em 
Santa Quitéria, na freguesia de Santo Antonio. Ao 
mesmo tempo, o grupo darâ inicio à construçâo de 
um hipermercado Modelo nos Viveiros. Ao todo, 
um volume de obras orçado em mais de 10 milhôes 
de contos. 
O grupo Estêvâo Neves nâo esta, porém, sô nestes 
investimentos, mas apresenta-se em parceria corn o 

maior grupo econômico português: o Sonae, de 
Belmiro de Azevedo. 

Semana de 4 dias entra em 
vigor em Setembro 

Em Setembro, entra em vigor uma série de 
alteraçôes ao regime de trabalho na Funçâo 
Pùblica, onde se destaca a semana de 4 dias de 
trabalho, uma modalidade opcional. 
Quer isto dizer que quem quiser pode trabalhar 
apenas 4 dias por semana, mas a troco de uma 
reduçâo de 20 por cento no salârio. Este sistema 
aplica-se aos funcionârios corn nomeaçâo 
definitiva, da administraçâo central e institutes 
pùblicos, corn adaptaçôes para a administraçâo 
local e regional. 

Joâo Jardim em férias 
no Porto Santo 

o présidente do Governo Regional da Madeira esta 
de férias no Porto Santo, onde, como sempre, ficarâ 
até ao final de Agosto. 
Embora o tempo seja de descanso, Alberto Joâo 
Jardim nâo pâra e jâ deu o mote da campanha do 
PSD/Madeira para as prôximas eleiçôes 
legislativas. Os social democratas vâo proper um 
programa das relaçôes da Madeira com o Estado 
Português, tende 
em vista um novo 
ciclo da vida 
politica portuguesa. 
"A nossa campanha 
nâo é para entrar 
nas disputas do 
continente", reve- 
lou Alberto Joâo 
Jardim, numa altu- 
ra em que a entrega 
de listas jâ foi 
formalizada. 
O PSD foi uma das 
primeiras forças 
politicas a entregar 
as listas no Tribu- 
nal do Funchal. 

Famüia continua a acreditar que dëfunto se "mexeu" 
Algumas dezenajs de pessoas enquanto os populares présentes na igreja foram Hospital Distritâl dç Faro e que confirma que o 
incorporaram-se, em Olhâo, no funeral obrigados a sair. Foi precisamente esse facto jovem faleceu na madrugada de domingo ( 03:59) 
do jovem Nuno Oliveira, enquanto a (evacuaçào da igreja), juntamente corn a ausência na sequência de fracturas mûltiplas na coluna 
familia continua a acreditar que o corpo de explicaçôes sobre o que se estava a passar, que fez cervical. Francisco Sousa, funcionârio da agenda 
"mexeu" e respondeu a estimulos com que os familiares e populares se revoUassem e que tratou do funeral, disse aos jornalistas que nos 
durante o velôrio, terça-feira à noite. tentassem entrar à força no templo, localizado em cinco anos em que exerce funçôes "nunca tinha 

plena baixa de Olhâo. Na opiniào de Silvia Oliveira, assistido a uma cena como esta", e assegura que o 
"Ao sentir o corpo do Nuno mexer, aproximei-me que nâo entende porque os médicos sairam pela corpo do jovem jamais séria levantado da morgue 
da urna, comecei a faltu- com ele, e o meu mano porta traseira da igreja sem dar qualquer do Hospital de Faro sem que tivesse sido passado a 
abriu um dos olhos", disse aos jornalistas Silvia explicaçâo, "ou vieram aqui para acabar de matar o certidâo de pbito e feita a respective autopsia. "Nâo 
Oliveira, irmâ do jovem de 22 anos, que faleceu na meu irmâo, ou entâo nâo sei?". Mostrando-se arranjo uma explicaçâo para todo este clima que se 
madrugada de domingo vitima de um acidente de aparentemente calma, talvez em virtude de ester gerou na familia do defunto", disse Francisco Sousa 
motorizada numa zona limitrofe de Olhâo. "Mano, medicada corn sedativos - conforme reconheceu - que sô condena o facto de a équipa medica que se 
vai correr tudo bem, nâo vai? E ele olhava", disse Silvia Oliveira ainda pensou em solicitar uma nova deslocou a Igreja Pequena de Olhâo e mandou 
ainda Silvia Oliveira ao afirmar que "foram muitas autopsia ao corpo do irmâo, mas acabou por apenas evacuar o templo, nâo ter permitido na altura a 
as pessoas" que assistiram a esta estranha e macabre querer ver o corpo do Nuno, obrigando os presença de um familiar do morto. O caso fez corn 
cena. Perante esta situaçâo, testemunhada por funcionârios da agencia funerâria a abrir a mna, que a Igreja Pequena tenha sido desde terça-feira a 
outros familiares e amigos do defunto, foi chamada que jâ exalava um cheiro nauseabundo. A Agencia noite um local de autentica romaria, pois todas as 
ao local onde decorria o velôrio (Igreja Pequena) Lusa teve entretanto acesso ao relatôrio da autopsia pessoas queriam saber pormenores sobre o "defunto 
uma équipa medica para se certificar do sucedido, de Nuno Oliveira, realizada segunda-feira, no que se mexeu". 
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PREPARAR O NEGOGIO 
PARA OBTER O LUCRO FINAL 
Quando se decidir 
reformar ou deixar os 
negôcios por outras 
razôes, poderâ optar 
por uma venda ou 

passe, ao invés de uma 
sucessâo planeada. 

Estar pronto para tal, é uma das 
tarefas mais importantes para 
empresârios que queiram tomar 
esse tipo de decisâo, 
planeamento apropriado e critico 
quanto ao valor da companhia, 
para aumentar o seu valor, para 
quando aos accionistas da 
empresa. 
Deveria tomar certas medidas 
para assegurar-se de que obterâ o 
melhor negôcio. 
Para tal existem cerca de 6 passos 
importantes a dar: 

1. Produzir declaraçôes 
financeiras e extractos de contas 
de qualidade que deverâo ser 
verificados e fiscalizados, 
qualquer potencial comprador 
ira conduzir uma inspecçâo e 
investigarâ a sua empresa e se as 
finanças estiverem em alto nivel 
e livre de enganos as chances 
serâo ainda maiores de uma 
transacçâo positiva. 

2. Tente-se focar nos lucros 
e crescimento da empresa, 
muitas pequenas empresas 
operam de maneira a 
minimizarem os impostos ao 
invés de maximizar os lucros, do 
ponto de vista do comprador, 
lucros consistentes, reduzem os 
riscos aumentando mais ainda as 
chances de se obterem lucros 
ainda maiores no futuro. Mesmo 
que pague mais impostos hoje, 
chances serâo de obter uma 
imagem da empresa, lucrâvel e 
corn ôptimas chances de 
sobreviver no futuro, atraindo 
assim compradores que estarâo 
curiosos e ansiosos por terem 
uma fatia do bolo ou até mesmo 
obtê-lo todo... 

3. Obtenha da firma uma 

posiçâo para que lhe dê os 
resultados desejados. Dê uma 
olhadela de fora nas suas 
operaçôes e faça os ajustes 
necessârios caso for preciso. 
Qualquer comprador gostaria de 
saber como se poderâo obter 
valores maiores, depois de obter 
a aquisiçâo do negôcio, 
aumentando assim a empresa. 

4. Desenvolva uma gestào 
de qualidade profunda e corn 
uma relaçâo positiva e calorosa, 
pois 85% dos négociantes deixam 
a firma ao fim de 2 anos apôs se 
ter realizado a transacçâo, por 
esse motivo obter novos 
candidates terâ a ver mais corn 
uma boa gestâo e menos corn 
talentos. 

5. Construa uma boa 
relaçâo corn bons conselheiros, o 
processo de venda poderâ ser 
bastante frustrante, e dar muito 
stress, assim conselheiros de 
confiança poderâo lhe dar um 
sentido de contrôle e calma. 
Quando as negociaçôes se 
tornam dificeis o seu contabilista 
diplomado e mesmo o seu 
advogado, poderâo intervir a seu 
favor, protegendo assim os seus 
interesses. Planeie de antemâo, 
analise realmente as razôes para 
liquidar o negôcio, cerca de 18 a 
24 meses em avanço. Trace uma 
estratégia que lhe trarâ o maior 
valor antes de iniciar as 
negociaçôes. 

6. Obtenha e mantenha um 
contrato de compra e venda. 
Contrâtes de compra e venda sâo 
documentos de grande 
importância que garantirâo a 
continuaçâo do negôcio da 
empresa quando o dono ou 
donos nâo o poderem fazer , seja 
em caso de doença ou morte, 
preparando assim o futuro da 
empresa e das suas familias, sâo 
assim uma das melhores coisas 
junte a imortalidade da firma, 
protegendo-a contra eventos tais 
como morte, divôrcio, invalidez e 
sobrevivência. 

A tarde de verâo ia 
chegando ao fim. O Rei 
brilhante dourado, là no 
cimo, jà tinha perdido a 
energ^a e fulgor do meio dia 
e, cansado descia 
lentamente em direcçâo ao 
horizonte poente. 

Sem nuvens, ao fundo, o azul protector 
da humanidade transformava-se numa 
câlida faixa de brasa semi-consumida, 
emanando radiaçôes provocadas pela 
festa dos fotôes que bailavam na 
atmosfera a 300.000 quilômetros por 
segundo. O pôr do sol sempre desafiou 
o homem a consumir-se na sua 
ignorância e a deixâ-lo prostrado, sem 
qualquer hipôtese de entendimento, 
motivo pelo quai ele desata a fazer 
poemas à situaçâo, visto que é forçado a 
desistir de perceber o que se passa. Um 
homem alto e magro, com o cabelo 
semi comprido preto e barba por fazer, 
descalço, trajando umas calças azuis 
escuras e uma camisa branca, 
aproximou-se perigosamente da beira 
do precipicio que nâo tinha qualquer 
protecçâo. Dali para baixo, a escarpa na 
vertical em direcçâo ao mar, nâo tinha 
menos de 1.500 metros, terminava em 
vârias cavernas naturais que batidas 
pela âgua e acariciadas pelo vente, 
ofereciam aos ouvidos um som que de 
tâo dramâtico era belo, atracçâo que 
nunca vai deixar de perseguir a 
humanidade. O homem dizia, de vez 
em quando; “O mar é Undo!...” Vârias 
pessoas, receando o pior, começaram a 

juntar-se ao redor do promontôrio, 
evitando aproximar-se demasiado do 
individuo, nâo fossem estimular a sua 
participaçâo na desgraça. Os rostos 
constrangidos, surpresos e receosos, 
respiravam nervosamente, antevendo, a 
todo o momento a precipitaçâo dos 
acontecimentos e sem a menor ideia do 
que fazer. E voltava o homem: “O mar 
é lindo!” E as pessoas caladas, nem 
uma palavra, nem um murmürio. Esta 
situaçâo escalava de suspense. O 
homem nâo havia meio de sair da beira 
do precipicio, as pessoas nâo 
arredavam pé, e a tensâo aumentava 
assim como avançavam os ponteiros do 
relôgio. O homem, sabendo-se 
observado, dizia agora exigindo 
resposta: “O mar é lindo... nâo é?” E as 
pessoas, cada vez mais aflitas e receosas 
respondiam: “E!... E!...” Os coraçôes 
batiam mais depressa e a lingua colava- 
se ao céu da boca tal era a ansiedade 
que pairava naquela atmosfera dum pôr 
de sol de sonho. De sùbito, o homem 
tirou as calças e a camisa, ficando 
completamente nu e virando-se mais 
uma vez para as pessoas, que agora jâ 
faziam cerca de très centenas, gritou: 
“O mar é lindo ou nâo é?” E as pessoas 
confusas responderam depressa: “É!... É 
sim senhor!... É muito lindo!” O 
homem, continuando voltado para as 
pessoas, voltou a perguntar: “E eu?... 
Nâo sou também lindo?” Ao que as 
pessoas responderam: “E... Claro que 
El” E o homem, começando a afastar-se 
da beira do precipicio disse: E verdade 
sim senhor... O mar é lindo à brava. 

PORQUE OIMPREVISTO 
ÂO TEM HORA MARCADA 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 
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Estado e 
Continuo hoje, aqui, a expôr uma série 
de ideias para o futuro da articulaçâo 
entre o Estado Português e a Regiào 
Autônoma da Madeira, na sequência 
do que escrevi nas crônicas anteriores. 
Vai começar um novo ciclo na vida 
portuguesa, logo é correcto que se 
explanem novas propostas. 
Na Uniâo Europeia dinâmica e 
alargada, a Regiâo Autônoma da 
Madeira pretende desenvolver uma 
participaçâo exigente e "prô-activa" na 
defesa dos interesses regionais. 
O novo No. 2 do Artigo 299o. do 
Tratado de Amesterdâo, que 
consagrou o estatuto de ultraperiferia, 
veio abrir novas perspectivas para os 
cidadâos madeirenses. Pois agora é 
possivel conceber uma politica 
comunitâria global para as regiôes 
ultraperiféricas, sem que o esforço de 
coesâo e de solidariedade para corn os 
cidadâos ultraperiféricos seja posto em 
causa pelo alargamento dos paises do 
leste. 
Esta nova politica, para além de 
consolidar as acçôes levadas a cabo no 
âmbito do POSEIMA, deverâ 
constituir um novo quadro global da 
acçào comunitâria para a Madeira, face 
às novas prioridades e desafios da 
Uniâo Europeia. 
Por conseguinte, deverâ permitir uma 
boa inserçâo da Regiâo e a plena 
participaçâo deste territôrio na nova 
dinâmica da moeda ünica, e ter em 
conta a cada vez maior competiçâo 
global. Assim, a nova politica para as 
regiôes ultraperiféricas deverâ ter os 
quatro principios de acçâo seguintes: 
A) igualdade de oportunidades para os 
jovens, professores, investigadores, 
empresas, etc.; 
B) coerência entre as medidas e 
politicas comunitârias, de modo a ter 
em conta a realidade régional e a 
utilizaçâo optima de todas as regras e 
de todos os instrumentos comunitârios, 
nacionais e regionais; C) valorizaçâo 
das potencialidades de cada Regiâo, 
agindo sobre os sectores chave do 
desenvolvimento durâvel, no quadro 
da globalizaçâo; D) participaçâo 

J efectiva das Regiôes no processo de 
decisâo comunitârio, através da 
institucionalizaçâo de um Comité 
Consultivo da Comissâo, corn 
représentantes das autoridades das 
Regiôes Ultraperiféricas, e de um 
Forum de Diâlogo, alargado às outras 
instituiçôes comunitârias, Estados- 
membros e parceiros sociais. 
No Turismo, face à perespectiva de 
crescimento a nivel mundial e à 
concorrência dai inerente, urge ao 
Estado a implementaçâo de programas 
de promoçào adequados, sustentados 
na diversificaçâo e consolidaçâo da 
procura, tendo como objective a 
diminuiçâo da vulnerabilidade a 
factores conjunturais nos mercados 

Regiâo A 
emissores. 
A oferta turistica deverâ ser orientada, 
cada vez mais, para os mercados 
"nicho", como os de congresses e 
incitivos, do golfe, dos passeios a pé, do 
turismo de cruzeiros, de grupos corn 
interesses cientificos ligados ao 
ambiante, do turismo cultural e 
religioso, corn os conséquentes niveis 
de qualidade exigiveis. 
Hâ que executar uma politica de 
turismo que apoie a criaçâo de infra- 
estruturas de suporte à actividade, 
através de: 
-incentives a projectos turisticos de 
grande qualidade, 
-da modernizaçâo dos empre- 
endimentos turisticos, 
-do apoio à adaptaçâo e recuperaçâo de 
patrimônio corn fins turisticos, 
-do apoio a projectos de animaçâo 
turistica, cultural e desportiva de 
qualidade, 
-da descentralizaçâo das unidades 
hoteleiras para zonas com apetêneia 
turistica, e, da criaçâo de incentives 
orientados para a salvaguarda da 
componente ambiental e paisagistica. 
No turismo, cada vez mais se afirma a 
necessidade de uma politica de 
transportes aéreos regulares 
suficientes, de e para os principais 
mercados emissores de turismo. A 
TAP, como ünica transportadora 
regular para este destine, deveria 
oferecer o mais qualificado serviço de 
transporte do mercado, quer no que 
respeita a cumprimentos de horârios, 
quer no que respeita ao tratamento e ao 
acolhimento dos clientes em Lisboa e 
outres balcôes no estrangeiro. 
Mas, a pretendida integraçào 
econômica e social, em Portugal 
dépende das possibilidades de 
obtençâo de um emprego digne, que 
satisfaça as respectivas aspiraçôes 
profissionais. O desenvolvimento 
econômico e a justiça social passam 
pela existência de baixos indices de 
desemprego e pela promoçào da 
qualidade do emprego. Portugal deve 
aprovar legislaçâo para a extensâo do 
sistema de protecçâo a trabalhadores 
que ainda nào beneficiem de 
prestaçôes de desmprego, bem como 
apoiar a criaçâo de iniciativas locais de 
emprego, econômica e socialmente 
viâveis, inseridas em processes de 
animaçâo e desenvolvimento local, e 
assim incentivar a formaçâo, e apoiar a 
actividade de agentes de 
desenvolvimento local, tendo em vista 
a promoçào do emprego a tal nivel 
localizado. 
Hâ que reforçar apoios à criaçâo de 
novos postos de trabalho, em bénéficié 
dos grupos menos favorecidos no 
acesso ao emprego, nomeadamente os 
jovens e os desempregados de longa 
duraçâo. 
O Pais tem de se habituar a promover a 

realizaçào de programas de ocupaçâo 
de desmpregados, em actividades de 
interesse colectivo, que constituam 
uma experiência de trabalho que 
facilite o seu ingresso no mercado. 
Tem de institucionalizar a realizaçào 
de estâgios profissionais em bénéficié 
de grupos particulares de candidates a 
emprego, nomeadamente jovens 
licenciados e ex-estagiârios de 
formaçâo profissional. E fundamental 
a legislaçâo nacional apoiar projectos 
de criaçâo do prôprio emprego, por 
parte dos jovens, de desempregados de 
longa duraçâo e de beneficiârios do 
sistema de protecçâo no desemprego, 
que garantam, de forma estâvel, o 
posto de trabalho dos seus promotores 
e façam o desenvolvimento de novas 
actividades econômicas. 
Um clima de paz e de estabilidade 
social é condiçâo indispensâvel ao 
desenvolvimento sôcio-econômico e à 
melhoria sustentada do bem estar e da 
qualidade de vida. 
A estabilidade social somente é 
possivel através de uma politica laboral 
norteada por objectivos de 
solidariedade e de Justiça Social. 
Assim, é fundamental promover a 
defesa da dignidade da Pessoa 

Humana no trabalho, subordinando os 
designios da economia ao 
Desenvolvimento Integral da Pessoa 
Humana. Por isso, o diâlogo e a 
concertaçâo social, deviam estar 
institucionalizados numa base 
tripartida, corn respeito pela 
autonomia dos parceiros sociais, 
assegurando, quando necessârio, a 
intervençâo moderadora e 
conciliatôria dos poderes pùblicos, tal 
como se faz na Madeira. 
Nâo se pode falar, em Portugal, de 
autêntica politica social, sem 
desenvolver o reforço sustentado do 
poder de compra, criando condiçôes 
para o aumento real dos salârios, 
aproximando-os, de forma graduai, 
mas persistente, dos padrôes médios da 
Europa desenvolvida. 
Sou dos que defendem condiçôes de 
trabalho cada vez mais humanizadas, 
assegurando que os trabalhadores 
partilhem dos beneficios da evoluçâo 
tecnolôgica e dos respectivos ganhos de 
produtividade. 

Informaçôes: 
(905) 792-2800 

, #*«#•#! iguê ir a Toronto se, em Brampton, 
encoMitra tudo em TtJMBEBTÆXB,, wta J^draÊtce 

Boulevard, a Esie da Bixie Boad. 
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Em 
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nOMC CENTRE INC., onde encontra 

pessoal português e uma experiência 
dedOanos. 
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Turquia cede 
à realidade e déclara 

“O desastre do século” 

As autoridades turcas 
abandonaram as esperanças 
e declararam o terramoto 
que devastou o pais hà uma 
semana "o desastre do 
século". Lutando para 
resgatar e enterrar os 
mortos, o Governo fez um 
apelo por mais ferramentas, 
como escavadeiras, e 
milhares de sacos para os 
corpos. Pelo menos 14.000 
pessoas morreram. 

Diversas autoridades foram a 
emissoras de radio e televisào pedir 
ajuda também para os 200.000 
desabrigados. E preciso conseguir 
pelo menos tendas para as pessoas 
que perderam as suas casas e agora 
vivem ao relento. 
Sem esperanças de encontrar mais 
sobreviventes, muitas équipas de 
ajuda internacionais jâ começaram a 
deixar o pais. Os que ficam unem-se 
aos esforços para localizar mais de 
30.000 desaparecidos e evitar a 
disseminaçâo de doenças 
contagiosas. 
Médios israelitas, por exemplo, 
deixaram sob vigia um soldado turco 
de 21 anos que esta corn febre 
tifôide, uma infecçâo aguda causada 
por*agua e alimentos 
contaminados. Muitas 
vitimas do terramoto, por 
sua vez, sofrem de 
desidrataçâo grave, que pode 
resultar em complicaçôes 
fatais. 
Os médicos ressaltaram que 
é grande a carência de 
antibiôticos. Agentes 
sanitârios alertam que a 
febre tifôide, o côlera e a 
disenteria pode se alastrar 
em dimensôes trâgicas nos 
acampamentos improvisados 

0 caso do menino, porém, foi 
considerado uma ranssima 
excepçào pelo Govemo, 
que pediu às Naçôes Unidas 
que ajudem a providenciar 
45.000 sacos para corpos. 

pelos sobreviventes, 
onde as condiçôes 
de higiene sâo 
inexistentes. 
Muitos turcos estâo 
insatisfeitos corn a 
maneira como o 
Governo tem 
estado a responder 
à catâstrofe. Ao 
perceber a presença 
de funcionârios 
püblicos, vitimas do 
terramoto gritam, 
imploram por 
ajuda. 
Além dos danos 

fisicos, um outro aspecto começa a 
ser abordado pelos médicos; eles 
estâo a examinar o impacto do 
terrivel terramoto sobre as crianças. 
Algumas têm tanto medo de ficar 
dentro dos prédios, assim como 
muitos adultos, que preferem dormir 
nas ruas. 
E, apesar do drama interminâvel, 
ainda acontecem momentos 
miraculosos. 
Um menino de très anos foi 
resgatado corn vida dos escombros 
de um prédio, quase uma semana 
apôs as paredes de sua casa terem 
caido sobre o seu corpo, na cidade 
de Cinarcik, a 50 quilômetros de 
Istambul. 
O menino, que perdeu o pai e très 
irmâs no terramoto, ficou preso 
debaixo de uma varanda desabada. 
"Um milagre de Deus", reagiu um 
tio. 
Os médicos disseram que o garoto 
deverâ recuperar plenamente. "Ele 
esta muito magro, mas nâo 
apresenta lesôes nos ossos, nada", 
disse Noam Amit, intégrante da 
équipa de resgate. 

.99 
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Nâo restam dùvidas. As grandes festas 
realizadas por portugueses servem sempre 
como pontos de encontre entre familias e 

amigos que nâo se vêem corn frequêneia e, 
também, artistas que, por isto ou por aquilo, nâo 
nos visitam corn assiduidade. 
Em New Bedford-USA, na festa "dos Madeiras", 
encontre! varias pessoas que nâo via hâ anos e, 
conheci outres que, jâ ouvira falar, mas as 
distancias nâo tinha permitido ainda conhecer. Foi 
ai que conheci o Duo Caires, um duo na vida e nas 
cantigas, que de uma forma simples e alegre, fazem- 
nos passar bons momentos de humor. 
No Madeira Park, com certa surprsa, re-encontrei o 
Duo. Como nâo constavam no programa das festas. 

perguntei-lhes a razâo de se encontrarem ali: 
-Temos câ familia e aproveitamos a altura para 
assistir às festas da nossa Padroeira, Nossa Senhora 
do Monte. Matamos dois coelhos de uma cajadada! 
Adelina e Jorge Caires, naturais da Madeira, ele da 
Camacha, ela do Caniço, gravaram recentemente 
um CD -A Moreia e o Mexilhâo- corn cantigas leves 
e engraçadas, aqui e ali, corn alguma pimenta. Para 
dar a conhecer o trabalho, em Toronto, resolveram 
andar no Madeira park, de mesa em mesa, tocando 
e cantando, o que constituiu um êxito extra-festa. 
-Assim, ainda vendemos alguns CD's e Cassetes, 
para atenuar as despesas.-Explicou o Jorge Caires, 
sempre corn a sua gargalhada. 
O Jorge Caires e sua mulher Adelina, radicaram-se 

em Lowell-Mass., nos EUA, em 1969. 
Têm espalhado a sua alegria pelas festas 
portuguesas. Jorge Caires, esteve sempre 
envolvido na mùsica e, escreve, as 
cantigas que entoam. Também jâ 
escreveu cantigas para Lubélia Santos, 
Ana e José Vinagre e colaborou corn 
Jorge Ferreira, no grande êxito "Viva 
Fall River"... 
-O que mais gosto sâo dos despiques. 
Posso cantar ao despique horas a fio... E, 
quanto mais quente, melhor! -Disse, 
novamente corn uma sonora gargalhada. 
O Duo Caires, gravou este seu CD nos 
Estüdios de Paulo Sardinha-USA, uma 
garantia de qualidade sonora e gosto 
musical. 
-Bom, depuis deste trabalho, talvez 
venha outro... Tenho umas duzentas 
cantigas em casa. Tudo dépende da 

aceitaçâo do püblico. O püblico é que manda... Em 
Toronto, o nosso trabalho esta à venda no Portugal 
Mix, cujo proprietârio é madeirense corn nos! Nos 
vivemos corn a mùsica e nâo da mùsica! 
O simpâtico Duo Caires Jorge e Adelina Caires-, 
partiu. Voltaram a Lowell. Por câ ficamos 
aguardando uma prôxima visita corn actuaçâo 
garantida. Pelo que vimos e ouvimos, o convite nâo 
deve tardar! 

JMC 

Folclore madeirense 
em Winnipeg 

Nos, portugueses, estâmes em todos os lados. 
Em Winipeg, por exemple -e entre outres-, existe um grupo folclôrico curioso: Trata-se do Grupo 

Folclérico Regional da Madeira- Os Ilhéus, fundado em 1991, por Fernanda Mata e Gabriel da 
Costa, dois madeirenses amantes do folclore e que, por falta de oriundos da Madeira, formaram 

O Rancho com elementos de outras paragens de Portugal, especialmente, açorianos. 

Fernanda Mata, é a directora do Rancho e, Gabriel 
da Costa, ensaiador e bailador. Gabriel da Costa, é 
casado com uma açoriana de Sâo Miguel, que jâ 
lhe deu duas "bailadoras" para o Rancho. 
O Gabriel da Costa, veio a Toronto e visitou o 
Milénio. 
Gabriel da Costa, é um inveterado apaixonado do 
folclore madeirense. Nasceu no Monte, Ilha da 
Madeira, em 22 de Junho de 1963. Bailou em 
Ranchos madeirenses por vârios paises da Europa. 
-Sem O folclore nâo consigo viver...-Contou-nos, corn 
um sorriso de satisfaçâo.-Danço no Rancho com a 
minha filha de apenas 6 anos, a Katarina. E, a mais 
pequena, a Cristina, de 4 anos, jâ dança desde os 
dois anitos. 
Nota-se orgulho no Gabriel da Costa, quando fala 
das filhas e do "seu" rancho folclôrico. 

-Estivemos a dançar na abertura oficial dos Jogos 
Pan-Americanos/99 e, no encerramento, também 
dancei mas nâo corn o Rancho. Foi uma 
experiência maravilhosa. 
Nôs dançamos muitas vezes em Winnipeg, Calgary, 
Edmonton... Jâ fomos convidados para dançar em 
Toronto mas ainda nâo foi possivel. Estamos longe, 
uns vâo de férias, outros trabalham, outros 
estudam, uma grande dor de cabeça conciliar tudo 
e todos... 
-Quais os prôximos passos? 
-Estou a preparar um Festival de Folclore, lâ para 
Outubro/Novembro... Vim a Toronto assistir às 
festas de Nossa Senhora do Monte, no Madeira 
Park, e convidar os Starlight a participar na festa 
do Festival de Folclore. Eles sâo os mais desejados 
em Winnipeg. Um fim-de-semana com mùsica para 

dançar e Folclore... 
Gabriel da Costa, deixou-nos a fotografia do "seu" 
Rancho Folclôrico Regional da Madeira-Os Ilhéus, 
e a disponibilidade dos seus serviços. Gabriel, 
mulher e filhas, partiram para uma praia dos 
arredores, aproveitar o Sol torontino, por uns dias. 
Também é preciso. Obrigado pela visita. Muitas 
felicidades para todos, em Winnipeg e arredores. 

JMC 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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A Comissâo de Testas de Nossa 
Senhora do Monte, presidida 
por Bill Coucelos, do 
Portuguese American 
Recreation Club of Woburn, 
presidido pelo sécio-fundador 
A. Faria, também Delegado 
Permanente da Comunidade 
Madeirense dos EUA ao 
Congesso das Comunidades 
Madeirenses, realizaram a 
grandiosa festa de Nossa 
Senhora do Monte-99, corn 
Missa, Procissâo e arraial. 

De Toronto, actuou o convidado 
Décio Gonçalves e, das comunidades 

vizinhas actuaram José Lobo e 
Redlights, o Grupo Folclôrico do 
Santissimo Sacramento e as Bandas 
Filarmônicas de St. Antonio 
(Cambridge) e Sociedade Filarmô- 
nica de S. Joâo (Stoughton). 

Uma festa onde pontificou a Fé em 
Nossa Senhora do Monte, Padroeira 
da Madeira, e a alegria da gente 
portuguesa empenhada em manter as 
suas tradiçôes, numa organizaçâo 
bem conseguida por Bill Coucelos e 
seus pares da Comissâo de Festas. 
Aos amigos Faria e Leonel Teixeira, 
enviamos um grande abraço de 
estima e saudade. 

JMC 

A Banda, o Décio e a “cabrinha”... 

m Farniifn 
A "Diva descalça" de Cabo Verde, Cesâria 
Evora, recentemente condecorada pelo 
Governo de Portugal, corn a "Cran Cruz da 
Ordem do Infante D. Henrique", entregue 
pelo Ministro dos Negôcios Estrangeiros e 
da Defesa, Jaime Gama, vem mais uma 
vez a Toronto. 
Cesâria Evora, actua no Roy 
Thomson Hall, na sexta-feira, dia 
8 de Outubro. O espectâculo terâ 
inicio às 20:00 horas. 
Este show de Cesâria Evora, é 
apresentado pela Universal 
Concerts Canada. As mornas 
vâo "aquecer" Toronto, corn a 
magnifica Cesâria Evora, dia 
8 de Outubro, no Roy 
Thomson Hall. Nâo 
percam a oportunidade 
de escutar a serena e 
natural senhora de 
Cabo Verde, Cesâria 
Evora, uma voz 
simples, bonita e ùnica. 

m 

Décio Gonçalves, jantando “cabrinha” assada com a famüia Coucelos e amigos. 
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—Noticias do Ontario 
Governo apoia Novo Centro 
Diagnôstico para mulheres 

na regiâo de Halton 

A ministra da saude, 
Elizabeth Witmer, 
juntamente com o 
membro do parlamento 
de Halton, Gary Carr, 
anunciaram o subsidio do 
governo para apoiar o 
novo Centro diagnôstico 
para mulheres em Halton, 
de meio milhao de 
dôlares. O custo total do 
Centro ronda o milhao de 
dôlares e servirâ de 
substituto para o actual 
existente em Oakville, 
onde se fazem vârios 
testes, tais como 
mamografias, ultrasons, entre outros. 
Elizabeth Witmer disse que melhorar os serviços de 
saûde, assim como tornâ-los mais eficazes é uma das 
prioridades do governo. Corn o novo centro poderâ 
reduzir-se as listas de esperas para os vârios testes e 
poderâ aumentar-se a capacidade de detetar 
determinadas doenças mais cedo. Embora tenha o 
objectivo de fornecer o mâximo numéro de serviços 
pcu-a as mulheres da regiâo de Halton, o novo centro 
terâ capacidade para receber, também, pacientes do 
sexo masculino. 
Estima-se que o novo centro venha a efectuar cerca de 
8.715 mamografias e 21.125 ultrasons anualmente. 

Estabelecimentos comerciais 
devem fechar no 

Dia do Trabalhador 

o ministro do consumo e do comércio estâ a lembrar 
todos os comerciantes que os estabelecimentos 
comerciais devem fechar no Dia do Trabalhador 
(Labour Day) que este ano é a 6 de Setembro. 
Segunod o acto governamental sobre os feriados para 
o comércio (Retail Business Holidays Act), o Dia do 
Trabalhador estâ incluido na lista dos oito feriados 
anuais que proibem a entrada do pùblico em 
estabelecimentos comerciais, assim como nenhum 
produto deverâ ser vendido, salvo pequenas 
excepçôes, tais como pequenas lojas de^ fruta ou 
végétais, estaçôes de serviço ou livrarias cujo tamanho 
seja inferior a 2.400 pés e cujo numéro de empregados 
nào exceda os très. 
Os comerciantes que nâo respeitarem a lei, poderâo 
vir a pagar uma multa segundo o seguinte critério: se 
estâo a abrir pela primeira vez, pagam $500; pela 
segunda, $2.000 e pagam $5.000 pela terceira ou mais 
vezes que tenham estado abertos. Os 
estabelecimentos que estejam abertos nesse dia 
poderâo ser multados até $50.000 ou ter que pagar o 
lucro que a loja tenha feito, conforme o mais elevado. 
A policia é a responsâvel por impor esta lei e verificar 
que a mesma seja respeitada. 

Brampton célébra 25 anos de sucesso 

A cidade de Brampton célébra as suas bodas de prata, 
no dia 18 de Setembro. As celebraçôes decorrem na 
Câmara Municipal de Brampton com inicio às 10:00 e 
prosseguem até às 14:00. O présidente da Câmara, 
Peter Robertson, assim como outras entidades, 
estarâo na cerimônia para apresentar a plaça da que 

assinala a populaçâo actual da cidade - 300.000 
habitantes, tornando-a, assim, a 12“ maior cidade do 
pais. Todas as corporaçôes contribuirâo corn cartazes 
e actividades para todos os que desejem participar na 
grande festa que célébra vinte e cinco anos de sucesso 
de uma cidade. 

Missâo de Esperança 
protesta no Queen ' s Park 

A corporaçâo de enfermeiras de Windsor e Essex, 
Victorian Order of Nurses, organizou a missâo de 
esperança, um protesto contra o governo de Mike 
Harris que foi levado até ao Queen's Park. Estas 
enfermeiras pedem o apoio de todos os activistas das 
comunidades, sindicatos, pacientes e qualquer pessoa, 
principalmente de Windsor, que esteja preocupada 
com o futuro dos cuidados médicos domésticos da 
prov’ncia. O objectivo principal do protesto foi alertar 
todas as pessoas, nâo de Windsor, mas de toda a 
prov’ncia para os cortes governamentais que o 
governo de Mike Harris estâ a efectuar na saude, 
principalmente nos cuidados domésticos, ao mesmo 
tempo que as organizaçôes de saüde estâo a ser 
privatizadas. Recentemente, a comunidade de 
Windsor viu o seu piano que existe hâ 72 anos ser 
transferido para organizaçôes lucrativas, inclusive 
uma multi-nacional americana que tinha sido acusada 
de fraude. A comunidade de Windsor respondeu 
positivamente ao apelo e esperam que a mensagem 
seja compreendida pelo governo de Mike Harris. 

Inquilinos protestam «Mega» 

aumentos no Queen's Park 

Centenas de inquilinos protestaram junto ao Queen's 
Park o aumento de rendas que se têm efectuado na 
cidade de Toronto. Gerard Kennedy e George 
Smitherman, membres do parlamento, assim como o 
vereador Chris Korwyn-Kuczynski juntaram-se ao 
grupo para protestar e pedir ao governo do Ontario 
para abolir a legislaçâo que permite aos senhorios 
exigir o valor mâximo de rendas. Nas ùltimas 
semanas, vârios foram os inquilinos que presenciaram 
um aumento de rendas de 15 a 50 por cento e nada 
poderam fazer, uma vez que os senhorios têm a seu 
favor uma lei que os autoriza a procéder de tal 
maneira. Este problema estâ a afectar em grande 
numéro estudantes universitârios de outras cidades 
que enfrentam cerca de 42 por cento de aumento na 
renda original. Os inquilinos apenas deixaram uma 
mensagem «Aumento de rendas hoje, aumento de 
tendas amanhà». 

Congresso dos Reformadiores 
em Toronto 

o lider da oposiçâo, Preston Manning, anunciou que 
o partido Reformador terâ o seu prôximo encontre 

em Toronto de 16 a 19 de Setembro. Os membres do 
parlamento têm como objectivo aproveitar os très dias 
de reuniâo para estudar com minuciosidade todos os 
assuntos que neste momento necessitam de atençào 
na ârea da mega cidade de Toronto. De acordo com 
Preston Manning, Toronto précisa de uma voz mais 
forte junto do governo de Ottawa. Manning adiantou 
que “os libérais têm quarenta e très deputados da 
mega cidade em Ottawa, mas a sua voz nâo passa de 
um sussurro, nem alerta para os problemas da 
cidade”. 
Um dos pontes da agenda dos Reformadores é 
entrevistar vârios grupos comunitârios da cidade, 
assim como vârios cidadâos que possam manifestar as 
suas preocupaçôes para corn a cidade de Toronto. 
Uma das reuniôes focarâ também os pianos de saûde 
pùblica, impostos, imigraçâo e crime. 
Para além destes encontros e reuniôes, haverâ 
também um protesto contra os impostos no St. 
Lawrence Hall. Manning concluiu o seu anûncio 
dizendo que “quer, juntamente com o seu partido, 
verificar e ter a certeza que a grande ârea de Toronto 
serâ ouvida em Ottawa”. 

Detido o causador 

de acidente em Brampton 

A policia regional de Peel conseguiu, finalmente, 
deter o homem responsâvel pelo acidente do dia 20 de 
Julho passado, na Regional Road 50, em Brampton, 
do quai resultou a morte de José Salazar, 33 anos, de 
Woodbridge. O acidente envolveu o veiculo do 
acusado, uma carrinha vermelha, que colidiu contra 
outros cinco veiculos. Para além de ter causado uma 
morte, Bradley Gunn, 20n anos, foi responsâvel pelo 
ferimento grave de uma pessoa, assim como 
ferimentos ligieros em mais duas. Bradley Gunn, de 
Nobleton, é acusado de Negligência Criminal 
causadora de uma morte e Negligência Criminal 
causadora de ferimentos e estragos humanos. 

Direcçâo Escolar Catôlica 
prepara-se para novo ano lectivo 

A Direcçâo Escolar Catôlica estâ a lembrar todos os 
pais e encarregados de educaçâo que o ano lectivo de 
1999-2000 tem inicio no dia 7 de Setembro. 
As crianças da escola primâria que ainda nâo se 
registaram, poderâo ser matriculadas entre os dias 30 
de Agosto e 3 de Setembro no escritôrio da prôpria 
escola que irào frequentar. Os estudantes que vào 
para a escola secundâria podem entrar em contacte 
com a escola mais prôxima de casa. Para mais 
informaçôes, podem entrar em contacte corn a 
Direcçâo escolar através do telefone 222-8282, 
extensâo 5320. 

World Vision envia um milhâo de 
dôlares em donativos para a Tnrquià 

Os donativos que a World Vision enviarâ para a 
Turquia totalizam o milhào de dôlares. Estes 
donativos englobam produtos farmaceuticos, 
medicamentos diabéticos, para a tensâo arterial, 
antibiôticos, pronto socorro e dinheiro para tentar 
aliviar a grande catâstrofe do século na Turquia. A 
World Vision jâ enviou uma équipa médica e uma 
outra de voluntârios para ajudar a retirar as pessoas e 
os corpos dos escombros. A World Vision continua a 
pedir o auxilio do pùblico para esta causa da Turquia. 
Os interessados a ajudar quer seja monetâriamente, 
quer seja corn trabalho voluntârio, podem contactar a 
World Vision através do (905) 567-2715 
ou (905) 567-2727. 
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Papetaria Portugal, 
Portugal Mix, College Bookstore 

e Portuguese Book Store 
em Toronto e 

Vî-Aoa Gifts, em Mississauga, 
ou CIRV-fm (416) 537-1088 

UMEVENTOANAOPERDERÜ! 

DIA DE PORTUGAL 1999 TEM O PATROCINIO DE: 

ENDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

.410 por minufo para Portugal Tel: (416) 536-4194 

1-800-876-3102 1603 Dundas St, W., Toronto 
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Egipto palco de testes 
No deserto ocidental vai testar-se a técnica da sonda "Mars Express", 

que através de ondas electromag^éticas vai estudar o subsolo de Marte 

O deserto ocidental egipcio foi a 
zona escolhida pela Agenda 
Espacial Europeia (ESA) para levar a 
cabo os testes técnicos preliminares 
de pesquisa de eventuais traços de 
vida em Marte, segundo um perito 
egipcio. 
Os testes estâo integrados no 
programa da sonda Mars Express, 
que serâ lançada em Junho de 2003, 
segundo Essam Heggy, um cientista 
egipcio que faz parte da équipa de 
recolha de imagens por radar do 
francês Philippe Paillou, do 
Observatôrio Astronômico de 
Bordéus. Segundo Heggy, a escolha 
recaiu sobre este deserto para testar 
a nova tecnologia de radar, visando 

procurar vestigios de vida - como 
florestas calcinadas e fôsseis - no 
chamado Planeta Vermelho. 
A técnica utilizada no programa 
Mars Express, financiado pela ESA 
corn um montante de 150 milhôes de 
dôlares, consiste em captar imagens 
a centenas de metros de 
profundidade, através de ondas 
electromagnéticas. Apôs uma 
"viagem" de seis meses pelo espaço, a 
sonda deverâ ficar a circular na 
ôrbita de Marte, a partir de onde vai 
receber as imagens de ondas de 
radar das camadas subterrâneas e 
lançar a sonda espacial britânica 
Beagle 2, a quai deve tocar o solo 
marciano no dia de Natal do ano 

2003. 
O deserto egipcio foi escolhido por 
ser extraordinariamente seco, o que 
conféré ao seu solo caracteristicas de 
transparência em relaçâo às ondas 
de radar que permitem a captaçâo 
de imagens a grande profundidade. 
O projecto permitirâ elaborar mapas 
pormenorizados dos vales secos e 
dos recursos subterrâneos e 
descobrir eventuais "monumentos" 
escondidos no deserto egipcio. 
Outras sondas espaciais deverâo 
tocar a superficie de Marte antes da 
Beagle 2. 
A Mars Polar Lander, lançada em 
Janeiro pelos Estados Unidos, 
deverâ chegar ao Planeta Vermelho 

ji em Dezembro, onde vai analisar 
amostras do solo e estudar a histôria 
do clima. 
A Mars Surveyor 2001, que 
transporta o robot de exploraçâo 
Marie Curie, serâ lançada em Abril 
de 2001. 

Projecto computadores 
coin sentimentos 

O sonho ou pesadelo de que um dia 
os computadores tenham 
sentimentos prôprios e reconheçam 
emoçôes alheias pode concretizar-se 
num future proximo, disseram 
cientistas em Viena no simpôsio "As 
Emoçôes no Homem e nas 
Mâquinas". A revelaçâo foi feita 
terça-feira por Robert Trappl, 
director do Institute Austriaco de 
Investigaçào da inteligêneia 
Artificial, que hâ anos estuda essa 
hipôtese. "Desenvolvimento e 
aplicaçào de sistemas inteligentes 
corn componentes 'emocionais'" é o 
titulo de um novo projecto do citado 
Institute que conta corn o apoio do 
Ministério da Ciência. "Recentes 
investigaçôes cientificas de diversas 
âreas mostram claramente que a 
racionalidade e o emocional estâo 
interligados entre si e, de modo 
nenhum, sâo principles 
contraditôrios, mas, até certo ponto, 
complementares", explicou Trappl, 
no final da reuniâo internacional 
realizada na capital austriaca. “E 
natural que essas conclusôes 
baseadas, entre outras, em 
observaçôes médicas de doentes 
corn ferimentos cerebrals, levem os 
cientistas a tentar abrir a 
inteligêneia artificial ao mundo das 
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emoçôes”, acrescentou. Além disso, 
os peritos acreditam existirem 
razôes muito prâticas para dar esse 
passe jâ que vârios estudos 
demonstram que as pessoas que 
passam demasiado tempo em frente 
dos "computadores sem emoçôes" 
perdem parte da sua capacidade de 
registar ou captar os sentimentos 
dos demais humanos. Essas 
observaçôes coincidiram corn o 
receio generalizado de que o 
computador leve o ser humano à 
solidào, mas futuramente isso 
poderâ ser evitado caso os aparelhos 
tenham a capacidade de reconhecer 
ou exprimir sentimentos, referem os 
cientistas. Segundo Trappl, no 
future poderâo existir hipôteses de 
dar aos computadores a capacidade 
de registar as emoçôes das pessoas 
que os utilizam. Através de uma 
câmara de televisào poderâ ser 
analisada a expressào do rosto, 
enquanto que, medindo diferentes 
parâmetros fisiolôgicos, como a 
frequêneia cardiaca ou a resistência 
da pele, assim como a força ou a 
frequêneia corn que se ataca o 
teclado, o computador poderâ tirar 
as suas conclusôes sobre o estado de 
espirito do seu utilizador. Para que a 
mâquina possa exprimir os seus 

“sentimentos”, o 
cientista realçou a 
possibilidade de 
instalar os chamados 
"agentes" como sejam, 
os programas especiais 
de "software" e uma 
"estrutura de perso- 
nalidade emocional" 
que cumpram deter- 
minadas funçôes de 
forma autônoma. 

Galeria fotogràfica 
dos odores 

A compreensâo do sistema olfactive passa pela anàlise de 
imagens de zonas do cérebro activadas por moléculas odoriferas 

O nariz ajuda quase todas as criaturas 
vivas a sobreviver. Nos ratos, as mâes 
conseguem identificar as suas crias pelo 
olfacto, as ostras servem-se do cheiro 
para "namorar" e mesmo as bactérias 
conseguem detectar comida através dos 
odores. 
Até hâ bem pouco tempo, o estudo do 
sistema olfactivo foi considerado um 
tema menor das neurociências. Mas, 
nos ùltimos cinco anos, o quadro 
alterou-se radicalmente, a partir do 
momento em que os cientistas 
conseguiram "fotografar" a parte do 
cérebro responsâvel pelo olfacto. 
O processo de apreensâo do cheiro pelo 
sistema nervoso é de compreensâo 
relativamente fâcil. Hâ receptores, 
proteinas embutidas nos neurônios que 
reconhecem os odores, a que se 
agarram as particulas libertadas pelos 
objectos que cheiramos. Quando 
inalamos o aroma de uma flor, 
pequenos residuos sobem pelo nosso 
nariz. Apesar de nào ser uma 
perspectiva muito agradâvel, o mesmo 
se passa quando cheiramos o lixo, por 
exemplo. 
Ao que parece, cada receptor do 
cérebro funciona como uma tecla de 
mâquina de escrever e cada molécula 
pressiona diversas teclas até formar 
uma palavra, que é o odor. "Tal como as 
letras sâo usadas, uma e outra vez, para 
compor diferentes palavras, cada 
receptor é usado vezes sem conta para 
que se definam diverses odores", 
explicou Linda Buck, neurocientista do 
Institute Médico Howard Hughes, da 
Universidade de Harvard. As "palavras" 
sâo posteriormente enviadas para uma 
espécie de "reservatôrio olfativo" - que 
fica do lado direito do cérebro e tem. 

Alguns odores podem produzir prazer, 
mas 0 poder olfactivo também é ûtil 

em termos de sobrevivência 

aproximadamente, o tamanho de uma 
noz -, no quai as "palavras" sâo 
transformadas em sensaçôes olfativas. 
O que os especialistas conseguiram foi 
captar todo este processo, apesar de 
ainda nâo terem tido sucesso na 
intercepçâo dos impulses nervosos. 
O grupo de trabalho de Linda Buck, ao 
apontar uma câmara de alta definiçâo 
ao "reservatôrio olfativo" de um rato de 
laboratôrio, conseguiu obter uma 
espécie de mapa cerebral onde surgiam 
manchas mais escuras e vermelhas, de 
cada vez que o animal cheirava alguma 
coisa. 
Os cientistas acreditam que a 
informaçâo contida nestas manchas é 
um passe em frente no estudo das 
reacçôes orgânicas aos odores. Por que 
razâo o cheiro a tequilla, anos depois de 
uma mâ ressaca, ainda nos dâ volta ao 
estômago? Porque é que o cheiro de 
bolas de naftalina nos faz lembrar as 
tardes passadas em casa da avô? É para 
que se encontrem respostas a este tipo 
de perguntas que este estudo se torna 
tâo importante. 
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Navios poluem atmosfera 
A marinha é responsàvel çor parte das emissôes de 

diôxido de enxofre, corn importante impacte nas 
zonas costeiras e no aquecimento global 

Em matéria de picada de insectes, os 
humanos nào sâo todos iguais. Do 
ponto de vista dos mosquitos, uns serâo 
muito mais iguais do que os outres. E 
muito mais saborosos. 
Uma équipa da Universidade da 
Florida afirma que os mosquitos 
sobreviveram ao longo da evoluçâo 
porque souberam escolher bem as suas 
refeiçôes. De acordo corn esta teoria, e 
porque os biches precisam de vitamina 
B e colesterol - dois componentes que 
nâo podem produzir -, entào serâo 
preferidas as vitimas corn mais 
vitamina B e colesterol no sangue. Os 
animais terâo uma forma de quantificar 
O alimente e escolher o dador, 
sustentam os cientistas. 
No laboratôrio, a équipa americana 
construiu um pequeno aparelho 
(chamado olfactômetro) que permitiu 
medir a reacçâo dos insectes a diverses 
cheiros. Pequenos discos com sangue 
de vaca e gel corn cheiros, cobertos por 
uma membrana. Quando o insecte 
atacava, era produzida uma pequena 
carga eléctrica transmitida a um 

computador. Desta forma, foi possivel 
identificar as preferências. 
Segundo os dados recolhidos, os seres 
humanos podem atrair mosquitos a 
distâncias superiores a 60 quilômetros. 
A simples humana respiraçâo basta. O 
diôxido de carbone misturado corn 
outres cheiros humanos pode viajar 
através da atmosfera, arrastado pelo 
vente. 
Tudo isto funciona para o mosquito 
como um verdadeiro alarme, que 
indica a disponibilidade de um animal 
corn sangue quente. Sô na proximidade 
do alvo os insectes utilizam outres 
meios, a sua visâo e os sensores de 
calor. 
Se é tudo uma questâo de gosto do 
insecte, imagine-se o potencial 
econômico de produtos repelentes que 
consigam convencer os animais de que 
o cheiro e sabor dos humanos é 
simplesmente execrâvel. Um pormenor 
final: tomar banho pode ajudar na luta 
contra os devoradores do seu sangue, 
mas muitos produtos de beleza têm 
exactamente o efeito oposto. 

As frétas mundiais estào 
a contribuir para elevar 
as concentraçôes de 
diôxido de enxofre na 
atmosfera sobre os 
oceanos, em muitas 
regiôes costeiras. Segundo 
a revista Nature, que 
divulgou um estudo de 
investigadores das 
universidades americtmas 
Duke e Carnegie Mellon, 
as emissôes dos navios de 
carga, com os seus 
motores diesel, sâo uma 
das mais importantes 
fontes de poluiçâo atmpsférica, por 
tonelada de combustivel queimado. 
Os combustiveis usados pela 
navegaçâo internacional têm uma 
elevada concentraçâo de enxofre. 
Os cientistas descobriram que as 
emissôes dos navios sâo mais 
évidentes no hemisfério norte, no 
quai pode ser atribuida à marinha a 
produçâo de 60 % das concentraçôes 
de diôxido de enxofre e cerca de um 
terÇo de todos os sulfatos. Os navios 
sâo também responsâveis pela 
produçâo de nuvens e ainda pela 
emissâo de aerossôis. Ambos causas 
do chamado efeito de estufa que 
pode estar a aumentar as 
temperaturas médias no planeta. 

Esta constataçâo tem 
elevada importância para 
todas as cidades costeiras 
e portuârias. O estudo 
indica que poucos 
oceanos do Norte 
escapam a este padrâo. 
À excepçào da regiâo 
prôxima da Austrâlia, a 
maioriados mares do 
hemisfério sul exibe 
baixa poluiçâo por 
enxofre. 
O enxofre tem um 
impacte significative no 
clima mundial, sendo 

uma das causas das chamadas 
chuvas âcidas, que causam grande 
devastaçâo nas florestas. O diôxido 
de enxofre estâ igualmente 
relacionado corn o efeito de estufa e 
conséquente aquecimento global. Os 
cientistas querem reavaliar todo o 
ciclo deste elemento e a constataçâo 
agora divulgada pode igualmente ter 
fortes consequêneias politicas. 
A ligaçâo entre navegaçâo e poluiçâo 
costeira através da concentraçâo de 
enxofre e também pela formaçâo de 
nuvens (outro fenômeno que 
provoca aquecimento) constituirâ 
um novo dado para as discussôes 
internacionais que visam limitar as 
emissôes de gases de efeito de estufa. 

O sabor dos seres i 
humanos e as 
refeiçôes dos 
mosquitos 

Nem todos os alvos serâo muito apetitosos 

CHEV-OLD S 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO Uma emergência familiar sera 
superada. Voce ira receber dinheiro 
repentinamenle. Um native de 
Balança vai desempenhar um papel 
importante neste momento da sua 
vida e sera um aliado valioso. 

TOURO Tenha muita paciência. Recuse-se a 
ser intimidado/a a tomar decisoes 
repentinas. Quanto mais tempo 
esperar, mais voeê tern a ganhar. Se 
for impulsivo/a, vai arrepender-se. 
A escolha é sua. 

GÉMEOS Voeê lidarà com altas quantias de 
iPII||||||llitB dinheiro. As suas ideias serâo 

MêL 1 como inovadoras, ^ totalmente originais. Nâo seja 

I I I timido/a, suba ao palco corn 
H II f orgulho, coragem e convieçâo. 

CARANGUEJO Livre-se de um fardo que nâo é seu. | 
gr Comece jâ a plane] ar viagens, o 

in|iiiii*l”"'>>ii|)i ‘ lançamento de uma ideia ou um 
^ produto. Um native de Cameiro 

fera um papel fundamental neste 
momento da sua vida. 

LEÂO Boas noticias relacionadas a exames 
f'' médicos. Concentre-se no seu 

/r objective final. Imprima o seu estilo, 
/ {( 2 nâo imite as outras pessoas. Um native 

! V JH Aquârio farâ uma declaraçâo de 
yglitf amor. Responda no mesmo torn. 

VIRGEM Seja extremamente criterioso/a, 
escolha o melhor e nâo aceite o 
mediocre. Natives de Caranguejo e 
Capricôrnio desempenham papéis 
importantes neste momento. Voeê 
esta agindo da maneira correcta. 

BALANÇA A sua popularidade aumenta e as suas 
actividades sociais ganham um ritmo 
acelerado. Algumas pessoas dizem 
que voeê deveria compartilhar os seus 
bens de forma igual. Elas estâo sendo 
generosas corn o seu dinheiro. 

ESCORPIÂO Mantenha os seus pianos flexiveis. 
Quanto mais voeê se afastar de casa, | 
mais cedo sera chamado de volta. 

i Um native de Touro e um de 
Escorpiâo desempenham papéis 

^ importantes. 

SAGITARIOVocê sera muito popular e 
kcontratado/a para escrever sobre seus 
Ipontos de vista em troca de 
Ipagamento generoso. Se estiver 
|solteiro/a, pode decidir comprometer- 
[se. Se for casado/a, redescobrirâ o/a 
seu/sua parceiro/a.  

CAPRICÔRNIO A sua atençâo gira em tomo do seu , 
lar e da sua familia. Voeê poderâ 

w \|H adquirir um objecte de arte. Farâ um 
^ ■ bom negôcio se for a um leilâo. Voeê 

J esta no caminho certo para atrair um 
grande numéro de admiradores. 

AQUARIO Muitos dizem que voeê é mistico/o e 
1 pedirâo para que voeê lhes mostre o 
I caminho. A discriçâo é um trunfo, 
nâo explique ou confesse nada a 
ninguém. Deixe que os outres 

1 tentem adivinhar. 

PEIXES semana voeê pode mostrar todo i 
seu poder. Inicie tudo o que voeê 
quiser ver realizado. Casado/a ou 
solteiro/a, poderâ apaixonar-se 
perdidamente. Natives de Caranguejc 
e Capricôrnio desempenham papel 
importante.  

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

[U [°] 

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

10 

11 

12 

VERTICAIS; 
1- Combatem; cura. 
2- Cont. de maior; 
aqueduto. 3-Campeâo; 
imensidâo; poeira; gume. 
4- Conduzir; mordiscara. 
5- Observaram; assassine. 
6- Mérito. 7-Cubiculos. 
8- Chagas; lugarejo. 
9- Zangadas; nome de 
homem. 10-Basta!; brisa; 
mesquinho; apelido. 
11-Partidas; radiograma 
(abreviatura). 12-Nome 
de mulher; vara a que se 
atrela um animal, nos 
veiculos. 

HORIZONTAIS: 
1-Calva; tira. 2-Percebo; simples. 3-Algum; ôco; batrâquio; prefixo. 
4- Comfiscam; povoaçâo de primeira categoria num pais. 5-Lavrar; 
muraras. 6-Saco de coiro (pl.); Fogueira onde se queimam câdaveres. 
9-Tomar nota de; descancar. 10-Letra grega; partido Politico Português; 
preposiçâo; oferece. 11-Aneis; observas. 12-Desgraça; roseiral. 

ÜüUiçûüi; rut scuutiut 
qBsoj q isoJB ivil ‘^P -P® •9’H‘OI '-iBlld ij^touy-g 

•BJld tSOÎBdeg-g ’A ÎA iSBjBJ 'S iSBjBtU -SBJBpaA ilBiy -ç 
■opepp iuiBmojj-j? ‘ui tvi ‘.OVA ïuijq-g q iejom tps tq-g 'BJIJ tBA^BQq 
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"SAMBA BRASiL SAMBA" 
FAZ CARNAVAL FORA DE ÉPOCA NO CANADÂ 

”Quem nào gosta de samba, bom sujeito nào é, 
émvmda cabeça ou doente dopé,". deniguima @hotmail. com 

Por: 
Denise 
Guimarâes 

Para falar sobre carnaval, nada melhor 
do que começar o meu artigo com um 
trecho de uma musica brasileira muito 
conhecida e bastante ouvida naquele 
belo pais tropical. No ultimo dia 19 de 
Agosto, O palco do Pinnacle, em North 
York, balançou corn a estreia do show 
"Samba Brasil Samba". Corn mulatas e 
bailarinos vindos directamente do 
Brasil, o espectâculo jâ foi apresentado 
no Japâo, na Coreia do Sul, no Egipto e 
na Espanha. Corn direcçâo artistica de 
Howard Gillick, que é o responsâvel hâ 
14 anos pela produçâo do "Brazilian 
Bail" (baile filantrôpico que e realizado 
em Toronto hâ 24 anos sempre no mes 
de Fevereiro), coreografia dos 
brasileiros Jorge Teixeira e Paulo 
Mazonee, "Samba Brasil Samba" é 
apresentado corn o que hâ de melhor da 
musica brasileira. Musicas de cantores 
consagrados e que sào sucessos no 
Mundo inteiro foram cuidadosamente Em apenas noventa minutos de show, 
seleccionadas por Gillick e a maioria os bailarinos conseguem mostrar o que 
delas interpretadas por Claudia Fontes, e que a baiana tem! Uma miscelânea de 

Milhares de fâs 
na ultima homenagem 
do século aos Beatles 

Cerca de 150 mil fâs dos Beatles 
vindos de todo o mundo sào 
esperados em Liverpool, çidade 
natal da mitica banda, para lhe 
prestar a ultima homenagem do 
século e assistir à estreia de uma 
nova versâo do filme "Yellow 
Submarine". A Semana 
Internacional dos Beatles contarâ 
corn a presença de 180 bandas 
oriundas de 15 paises, que actuarâo 
nas ruas de Liverpool para os 
numerosos "peregrinos" chegados a 
este "santuârio" dos Beatles. Entre 
outros eventos, o destaque vai para 
um concerto de um antigo membro 
da banda, Paul McCartney, na 

"Escola da Fama", para cuja 
fundaçâo ele contribuiu. A nova 
estreia mundial do filme terâ lugar 
no dia 30 no "Liverpool 
Philharmonie Hall", onde serâ 
declarado oflcialmente o dia do 
"Submarino Amarelo". "Hâ 30 anos 
os Beatles, corn o tema "Yellow 
Submarine", enviaram uma 
mensagem de paz e de amor para 
todo 0 mundo. Agora, no ultimo 
verâo do século» Liverpool relança 
essa mensagem positiva através do 
dia do Submarino Amarelo", 
afirmou Mike Storey, Présidente da 
Câmara da cidade. Jâ estâo 
esgotados os bilhetes para assistir ao 

lançamento da nova versâo da 
pelicula, protagonizada pelos 
quatro membros da banda, 
esperando-se que Paul 
McCartney e George Harrison 
estejam présentes no evento, 
nâo tendo ainda confirmado a 
sua presença. A nova versâo 
de "Yellow Submarine", 
pelicula que nâo é projectado 
nos cinemas desde os anos 
sessenta, foi retocada 
digitalmente e contém cenas 
que nâo foram incluidas na 
obra original. 

ritmos e danças (samba, pagode, 
lambada, frevo, sambareggae, bossa 
nova, salsa, gafieira, capoeira, etc.) 
contagiaram a plateia que também caiu 
na folia. Corn trajes em 
cores vibrantes, vârios 
adereços, muitas plumas, 
pactes e fantasias de luxo, as 
mulatas esbanjaram charme 
e sensualidade. E como nâo 
poderia deixar de ser, um 
numéro foi especialmente 
dedicado a Carmem 
Miranda. "A Pequena 
Notâvel", como era chamada 
no auge de sua carreira, foi 
uma das celebridades em 
Hollywood nos anos 50. 
O espectâculo faz uma 
viagem ao tempo e mostra, 
além da maior festa popular 
brasileira, um pouco da 
histôria do Brasil. 
Um dos nùmeros retrata a 
época da escravidâo e um 
outro desenrola-se, corn 
muita irreverêneia, em plena 
praia de Copacabana. Corn 
muita criatividade e gingado 
"Samba Brasil Samba" 
termina corn uma 
verdadeira apoteose, onde 
os bailarinos e o publico 
cantam e dançam juntos o 

samba enredo deste ano de uma das 
Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a 
Beija Flor. 
Vale a pena conferir ! 

ECO AÇOR 
TRAVEI. .SRRVirF INC J .lOV» TRAVEL Spvy:E 

œceSer-cârîî- ■ ^arga-ï 
TtâCfOÇÔ0s 

Sarviço Consular 
Incoma Tax 

^lyS: Divarsa 
Automévais 

Para Qualquer 
Destino. I41B1 

B03-0842 
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SAUDE EM SUA CASA 

A PELE, AIDADE E O TEMPO 
É na pele onde o tempo deixa a sua 
marca mais visivel. Por um lado a idade 
que causa o envelhecimento. Mas 
também o tempo como condiçâo 
atmosférica: o sol, a secura, o frio, o 
vento, ou a hora do dia, exercem, ao 
longo dos anos, a sua acçâo implacâvel 
que se estampa nas cores, contornos e 
nas rugas que se formam no rosto. 
Corn a idade todo o corpo se modifica 
no processo de envelhecimento. Mas 
como sô a pele é visivel, e o rosto nos 
identifica, é a pele do rosto que mostra 
ao mundo a idade. A pele torna-se mais 
fina e seca causando as rugas; o cabelo 
cai da cabeça e aparece dentro das 
orelhas ou no queixo da mulher; a 
gordura migra para debaixo dos olhos e 
do queixo deixando os ossos da face 
mais salientes e os olhos mais fundos. 
A idade em que a velhice se começa a 
observar dépende muito dos genes 
herdados dos pais. Mas mesmo nas 
melhores condiçôes genéticas a 
qualidade de vida tem uma 
importância fundamental. Fumar, nâo 
repousar o suficiente, ter uma 
alimentaçâo déficiente, ou viver em 
ambientes de grande poluiçâo, pode 
causar envelhecimento précoce. 
Para além das rugas, o tempo pode 
originar outros problemas causadores 
de desconforto. A pele seca e as 
comichôes sâo muito mais frequentes 
no idoso. A secura do ar, ou a estaçâo 
do ano, tem uma grande influência. O 
inverno canadiano, seco e frio, e os 
aquecimentos sem humidificador. 

aumentam estes problemas. É muito 
importante evitar banhos quentes, ou 
frequentes, pois estes aumentam a 
secura da pele. Uma comichào muito 
forte, que apareça de repente, pode ser 
causada por doença de ôrgâos internos, 
como o figado, o rim, ou o sangue, e 
deve ser investigada por um médico. 
Das causas externas que danificam a 
pele as duas mais importantes sâo o sol 
e o tabaco. O fumo do tabaco causa 
enrugamento da pele, para além da sua 
acçâo nefasta nos pulmôes, coraçâo e 
vasos sanguineos. Contudo, o sol é o 
maior culpado pelo envelhecimento da 
pele, e pode causar, nâo sô manchas e 
caroços inofensivos, mas também 
tumores sérios ou fatais. 
O sol começa a actuar na pele desde o 
primeiro dia de contacto, e o seu efeito 
é cumulativo ao longo dos anos. Aos 
dezoito anos jâ ele causou muito 
estrago, e é por isso que os bébés e as 
crianças devem ser os mais protegidos. 
Se uma criança for para o sol, ou para a 
praia, ela deve permanecer o mais 
tempo possivel debaixo de sombra, ou 
usar vestuârio e chapéu. Quando 
exposta ao sol, ela deve ter o corpo 
protegido corn um creme de bloqueio 
solar com um factor de proteçâo(SPK) 
superior a 30. Para os adultos, 
sobretudo os de pele mais branca e 
sensivel, recomenda-se os mesmos 
cuidados, embora de forma menos 
rigorosa, e o bloqueador solar deve ser 
SPK 15 ou superior. O creme solar deve 
cobrir todo o corpo exposto, e a 

Cosmonautas preparam 
regresso à Terra 

É o fim da Mir; os très 
cosmonautas que 
continuam a bordo da 
estaçâo orbital russa 
estâo a trabalhar 
intensamente na 
configuraçào 
automâtica do 
equipamento antes do 
seu regresso à Terra, 
previsto para 28 de 
Agosto. Devido às 
diflculdades econômicas da Rùssia, 
a missâo Mir, lançada hâ 13 anos, 
durante o apogeu da aventura 
espacial na ex-URSS, deverâ 
terminar dentro de alguns meses. 
Na estaçâo encontram-se os 
cosmonautas russos Viktor 
Afanassiev e Sergue Avde e o 
françês Jean-Pierre Haigneré. 
No centro de controlo de voos 
espaciais de Korolev, na Rùssia, 
Claudie André-Deshays, também 
cosmonauta e mulher de Jean- 

Pierre Haigneré, revel ou que apôs 
o regresso dos très cosmonautas a 
Mir ficarâ em comando 
automâtico até Fevereiro de 2000, 
altura em que esta previsto o envio 
de uma outra équipa. 

Um mês mais tarde serâ enviada 
uma carga de carburante para 
preparar fînalmente a saida de 
ôrbita da estaçâo russa, algo que 
deverâ acontecer até ao final de 
AbrÜ. 

aplicaçâo deve repetir-se depois do 
banho ou se houver suor. Os cremes 
resistentes à agua devem-se aplicar pelo 
menos meia hora antes de ir ao banho. 
A qualidade do creme é de grande 
importância, devendo-se usar sempre 
um creme efectivo contra ambos os 
raios ultravioletas A e B, porque ambos 
sâo perigosos. Os que contêm ôxido de 
zinco ou Parsol 1789 sâo os melhores. A 
hora do dia para ir à praia, ou a outro 
recreio debaixo do sol, é muito 
importante. Deve-se sempre evitar o sol 
entre as 10 horas da manhâ e as 4 horas 
da tarde quando o indice de raios 
ultravioleta é extremamente maior. 
O sol pode causar queimaduras, 
algumas das quais podem ser 
profundas e dolorosas. As queimaduras 
mais graves sâo geralmente causadas 
por adormecimento quando o corpo 
estâ exposto ao sol intenso do meio dia, 
ou debaixo de lampadas para bronzear. 
Contudo, é o efeito repetitive do sol ao 
longo dos anos que vai causar 
mundanças crônicas da pele. Muitos 
desses efeitos sâo benignos e tem uma 
importância meramente cosmética, 
como as sardas, as rugas ou a pele seca. 
Corn o tempo podem-se formar lesôes 
benignas corn o potencial de se 
tornarem malignas, como as queratoses 
actinicas (lesôes pré-cancerosas). As 
queratoses actinicas sâo manchas 
avermelhadas ou acastanhadas, corn 
aspecto seco e escamoso, que nâo 
desaparecem corn o uso de cremes. 
Aparecem nas zonas do corpo expostas 
ao sol, sobretudo na cara; em redor dos 
olhos, no nariz, no lâbio inferior e no 
queixo, que sâo exactamente os locais 
onde os raios solares incidem no corpo 
num ângulo mais perpendicular. Estas 
lesôes devem ser sempre tratadas para 
evitar a transformaçâo em cancro. 
Os cancros da pele aparecem também 
nas mesmas areas da face onde os 
efeitos do sol mais se faz sentir. O 
cancro de célula basal aparece 
geralmente na forma de um caroço 
arredondado, ou esférico, corn uma cor 
luzidia. Felizmente este cancro nâo se 

espalha a outras partes e, por isso, nâo 
mata, mas pode causar destruiçâq na 
cara, de grandes proporçôes, se nâo for 
removido. O cancro de célula escamosa 
também é altamente curâvel se for 
tratado cedo, e tem pouca tendência 
para se espalhar e causar a morte. 
O terceiro cancro relacionado corn o sol 
é o melanoma maligno. E um tumor 
com tendência para se espalhar cedo a 
ôrgâos distantes, e por isso é muitas 
vezes fatal. Aparece muitas vezes nos 
sinais escuros, gercilmente nas zonas 
expostas ao sol, mas também no peito, 
nas costas, solas dos pés, mâos ou 
ôrgâos genitals. 
Qualquer mancha escura ou sinal que 
se modifique, ou apareça corn um 
aspecto irregular ou engrossado, deve 
ser mostrado imediatamente ao 
médico. A remoçâo, o mais cedo 
possivel, é a ünica possibilidade de 
cura. 
Se muitas vezes é dificil salvar o doente 
corn melanoma, é sempre possivel 
tentar preveni-lo corn a protecçâo solar, 
ou tentar descobri-lo cedo corn a 
inspeçâo periôdica da pele. 
A pele é o sistema que corn mais 
facilidade pode ser inspecionado para 
prevençâo de doença. Os ùnicos 
instrumentos necessârios sâo um 
espelho grande e um espelho de mâo. 
Corn o corpo nù a pessoa observa o seu 
corpo pela frente e pelos lados e corn a 
combinaçâo dos dois espelhos observa 
as partes restantes. E aconselhâvel que 
toda a pessoa corn sinais escuros faça 
um mapa do corpo corn o registo de 
todos esses sinais. Se observar novas 
lesôes deve registâ-las no mapa; se 
houver modificaçôes deve consultar o 
médico. 
O tempo pode ser implacâvel, mas nem 
todas as suas consequêneias sâo 
inevitâveis. 
A prevençâo continua a ser o melhor 
remédio. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

irAceitam-se todos os tipos de seguros itAbertos à mite (Terças e Quintas) 
^Parque de estacionamento nas traseiras •àpaîa-se Portuguès 

Para uma consulta telefone: 787“8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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Lombos de Garoupa 
em Molho de Estragâo 

Ingredientes: 

600 gr de lombos de garoupa 
Sumo de limâo 
Molho inglês 
4 colh. chà de manteiga 
4 colh. sopa de cebola picada 
2,5 dl de vinho branco seco 
2 dl de natas 
2 colh. chà de estragâo 
Sal e pimenta 

Receita: 

Tempere o peixe com o sumo de limâo e o 
molho inglês. Derreta a manteiga numa 
caçarola; espalhe a cebola picada e coloque 
por cima o peixe. Regue corn o vinho 
branco. Tape a caçarola e deixe cozer entre 
seis a oito minutes em lume brando. Retire 
os lombos da garoupa e mantenha-os 
quentes. Adicione ao molho as natas e deixe 
levantar fervura, mexendo sempre, até obter 
um creme homogéneo. Junte o estragâo e 
tempere corn sal e pimenta. Regue o peixe 
corn o molho. Acompanhe corn batatas 
douradas e salada de agriôes. 

Sobremesa 

Mousse de Ameixas 

Ingredientes: 

250 gr de ameixas prêtas secas 
3 dl de àgua 
6 claras 
8 colheres sopa de açùcar 

Receita: 

Demolhe as ameixas na âgua e leve-as a 
cozer em lume brando num tachinho. Retire- 
Ihes o caroço, junte a âgua em que foram 
cozidas, e 2 colheres de açùcar. Leve 
novamente ao lume, deixe ferver um pouco, 
retire e bata corn a mâquina. Bata as claras 
em castelo, adicione-lhes o restante açùcar e 
misture o doce de ameixa, envolvendo 
cuidadosamente. Deite em taças individuals 
e leve ao frigorifico. No momento de servir 
décoré corn chocolate ralado ou cubra corn 
ovos moles. 

Bon Apetit O Chefe 

Amenda 
comunUarla 

-A Escola do Transmontano inforina os 
interessados de que as matrkulas para o 
proximo ano lectivo de português estâo 
abertas. 
Basta que contactera o professor Damiâo 
Costa, pelo telef: (905) 279-2257. 

-A Escola de Português do First Portuguese 
C.C.Ç., esta 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 de Português do Clube Português de 
Mississauga, tem as matriculas abertas para o 
prôximo ano lectivo, na sede, entre as 19:00 e 
as 20:30 horas. Para info: (905) 275-6844. 

Companhia de janelas | 
précisa de empregados/as | 
coin ou sem experiência. | 
Contactai* Tony Marques | 

pelo telefone j 
(905) 672-1233 | 

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

TEL.: (416) 604-4555 

- A Quality.Meats nécessita, corn urgência de 
cortadores de carne e ajudantes de 
cortadores. Aprendam uma nova profissâo 
na Quality Meats, em Toronto. 
Telefone: (416) 703-7675. Falem corn Alex. 

-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 no 
sâbado, dia 28, 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, FRANCES e INGLÊS. Mais 
informaçôes, contactera Isa Cândido: (416) 
603-6833. 

-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. Mùsica e exibiçâo de folclore com 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, corn 
variedades. 
Presença do Padre Silvino Amaral e do Grupo 
Folçlôrico Sâo Paulo, da Ribeira Quente. 
Amda, actuaçôes do Grupo da Amizade e do 
Conjunto Starlight. Info: (416) 762-1219; (416) 
769-8547 e, (416) 531-4789. 

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

Restaurante précisa de empregada. 
TEL.: 536-1387 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
TEL.: 767-3438 

Precisa-se de pessoa idônea para limpeza 
de uma casa. 
TEL.: 617-8424 e fale com José Monteiro. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
TEL.: 654-0168 

Precisa-se de pessoa para limpeza de 
residência. 
TEL.: 652-7492 

Fàhrica de cadeiras précisa de pessoal. 
TEL.: 241-3079 

Padaria précisa de padeiros. 
TEL.: 658-5199 

Companhia précisa de carpinteiros de 
acahamento. 
TEL.: (905) 827-4211 

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 filling your office or mine. 

Reasonable rates, MYOB 
specialist, references available. 

JOHN MARTINS. 
Contacte: (416) 538-0940 
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UM ADOLESCENTE: 
TAREFA FÀCIL OU DIFICIL? 

A sociedade caminha a passos largos em direcçâo a um 
verdadeiro caos - ou pelo menos assim nos parece. 

Sâo jovens que se revoltam 
contra o lar, a educaçâo e a sociedade 
em geral. Outros que devido a 
perturbaçôes mentais acabam por 
cometer graves crimes dos quais se 
arrependem logo de seguida. Outros, 
porém, que nâo conhecem o 
significado de carinho, amor e pais 
amigos. O certo é que nos 
perguntamos constantemente que 
tipo de relacionamento é que os 
nossos jovens mantêm corn os pais? 
Enquanto estes passam por 
transformaçôes dolorosas, os pais, por 
sua vez, vâo ter que aprender a viver 
de novo um corn o outro, porque é 
nesta altura que os filhos se afastam 
de casa. 

A partida, o facto de os pais 
possuirem um conjunto de 
expectativas negativas em relaçâo aos 
filhos adolescentes, como a droga, o 
suicidio, a violência e a perda de 
valores, condiciona esta relaçâo. Por 
outro lado, existe um discurso 
diferente entre pais e filhos; os pais 
acham que os filhos devem ser 
responsâveis, no entanto, pensam que 
eles nâo têm capacidade para discutir 
certos assuntos. No seio da nossa 
comunidade existe um problema 
ainda mais grave: falta de 
compreensâo mütua entre pais e 
filhos causada pelo conflito, nâo sô de 
geraçôes, mas também de nâo 
partilharem a mesma lingua, as 
mesmas raizes e a mesma cultura. 

No diâlogo entre pais e filhos 
adolescentes é necessârio baver 
flexibilidade; os pais devem negociar 
corn os filhos, isto é, obrigâ-los a ser 
responsâveis, a assumir 
compromissos que de seguida devem 
honrar. No entanto, é necessârio 
existir uma continuaçâo do ponto de 
vista emocional; é importante que os 
pais acqmpanhem o dia-a-dia dos 
filhos. E necessârio dizer aos filhos 
nâo sô o que estâ errado para poder 
ser corrigido, mas também o que estâ 
correcto como forma de o felicitar e 
encorajar a prosseguir. Nâo devem 
delegar na escola, nos amigos, ou seja, 
no exterior, todo o processo da sua 
aprendizagem. Mesmo assim, estâ 
provado que é através dos amigos 
mais velhos do grupo que o 
adolescente esclarece as düvidas 
sexuais, pois o diâlogo corn os pais é 
diflcil, no entanto, nâo é impossivel. 
Sobretudo, é necessârio que os 
adultos tenham em conta que existe 
diferença de ambos os sexos. 

E durante a adolescência que 
o jovem descobre a sua identidade e 

se dâ a sua idealizaçâo e 
desidealizaçâo dos pais, ou seja, estes 
perdem a capacidade de influenciar 
os filhos, segundo provam estudos 
efectuados por psicôlogos. Isto é 
benéfico, pois quer dizer que eles 
ganharam autonomia e poder de 
decisâo. O fim da adolescência 
corresponde também a uma reuniâo 
do casai; é necessârio encarar esta 
fase dos filhos corn desprendimento e 
aceitaçâo. 

Estudos elaborados afirmam 
ser esta a ordem pela quai as familias 
comunicam: mâe/filha, mâe/filho, 
pai/filha e, por ultimo, pai/filho. 
Estâ estabelecido que corn os rapazes 
o pai é mais liberal e a mâe mais 
intrusiva. Entre todos, a 
comunicaçâo é mais aberta devido à 
televisâo ligada, mas a conversa é 
quase sempre de tipo geral. Nâo 
podemos esquecer que a televisâo é 
um elemento de grande importância 
na difusâo de informaçâo, no entanto, 
a aprendizagem nâo é linear; pais e 
filhos, avôs e netos educam-se uns aos 
outros. Existe maior proximidade 
corn a mâe, o pai e os avôs, mas tios e 
padrinhos também sâo procurados 
pelos adolescentes para se 
aconselharem. 

A advertência mais utilizada 
para os rapazes é "cuidado"; a ideia é 
"podem divertir-se, mas nâo 
engravidem ninguém". Corn as 
raparigas, usa-se "juizinho", ou seja, 
"nâo se portem mal". 

A grande preocupaçâo dos 
pais é o aparecimento de uma 
gravidez nâo desejada e, 
lamentavelmente, o problema da 
SIDA nâo os preocupa, porque o 
relaciona corn a homossexualidade. 
Uma ideia que, sem dùvida, estâ 
totalmente errada e nécessita ser 
reparada o quanto antes. 

Conclui-se que uma atitude 
aberta e positiva dos pais, assim como 

a experiência de ter 
sido mâe adolescente, 
facilita a confiança e a 
proximidade emocio- 
nal entre uns e outros. 
O que a dificulta sâo 
razôes tâo variadas, 
como; a falta de 
conheciementos dos 
pais em relaçâo a 
certos temas, a 
existência de conflitos 
familiares, a ideia de 
que o sexo deve 
acontecer sô depois 
do casamento, uma 

relaçâo autoritâria entre pais e filhos 
e a falta de confiança existente entre 
os vârios membros familia. 

Porém, hâ familias na nossa 
comunidade que merecem um 
destaque especial pelo papel familiar 
que estào a desenvolver corn os seus 
filhos adolescentes. Outras hâ que, se 

nâo acreditam no que acabo de 
escrever, devem sair à noite até aos 
pontos de encontre da nossa 
comunidade e verificarem o quâo 
triste é o comportamento de certos 
meninos e meninas. No entanto, 
outros hâ que sâo verdadeiros jovens 
de sucesso. Parem de apelidar os 
jovens de rebeldes, de querer colocar 
os pais na cadeia e coisas deste género 
porque tal nâo corresponde à 
realidade. 
Os pais devem lembrar-se que eles 
prôprios jâ foram jovens e que 
também jâ tiveram as suas aventuras. 
Baseando-se nas suas prôprias 
experiências, devem, acima de tudo 
ser pais e amigos ao mesmo tempo. 

Quando aos adolescentes, devem 
olhar para outros jovens da sua 
comunidade que atingiram o sucesso 
e devem utilizâ-los como modelo a 
seguir ao longo das suas vidas. 

BOAVISTA iâ “vê com bons olhos” a Liga 
milionària dos Campeôes Europeus, ao 

eliminar oBrondby, na pré-eliminatdria!!! 

Quarta-feira, no Bessa, o Boavista Liga dos Gampeôes Europeus corn 
eliminou o Brondby ao vencer por as melhores équipas de clube da 
4-2 o jogo da segunda mâo, corn Europa. 
“drama” à mistura pois, sô no O présidente “boavisteiro” Joâo 
prolongamento, os “axadrezados” Loureiro, abraçado ao treinador 
conseguiram a superioridade Jaime Pacheco, disse: 
desejada. Nas duas mâos, o -Esta foi a vitôria mais dificil da 
Boavista eliminou o Brondby, por nossa carreira. Nunca senti tanto 
6-3. orgulho em ser présidente do 
Emoçâo e golos corn fartura. Bpavista, como esta noite! 
Os homens do Brondby quase Os jogadores “axadrezados” foram 
justificaram a fama que traziam, aplaudidos de pé pelos milhares de 
de fazer melhor resultado fora do adeptos présentés no Estâdio do 
que em casa. Bessa. Uma noite inesquecivel para 
Agora, os dois “portistas” -Boavista o Boavista e para o futebol 
e F.C. Porto-vâo tnedir forças na português! 
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GOVERNO APOIA SANTA CLARA 
COM 350 MIL CONTOS 

O Présidente do Governo 
Régional, Carlos César, 
anunciou em Ponta 
Delgada, que o valor do 
contrato de promoçâo da 
Regiâo no exterior a 
celebrar corn o Clube 
Desportivo Santa Clara para 
a época 1999/2000 é de 350 
mil contos. 

Carlos César fez o anùncio no 
decorrer duma visita que efectuou à 
sede daquela instituiçâo desportiva 
para desejar, segundo disse, “a todos 
os que fazem o clube, desde sôcios, 
dirigentes, atletas e técnicos, votos de 
muito sucesso”. 
O Présidente do Governo considerou 

essa honra porque todas as atitudes 
que tomou, que beneficiaram o Santa 
Clara, foi no âmbito das funçôes que 
desempenha e nâo a titulo pessoal. 
Os contratos que o Governo celebrou 
corn o Santa Clara “visam 
essencialmente a promoçâo dos 
Açores no exterior” e a assunçâo de 
uma politica desportiva que tem em 
vista todas as componentes do 
fenômeno desportivo, explicou, 
acrescentando que o mesmo teria 
sido feito “corn qualquer clube da 
Regiâo que estivesse nas mesmas 
condiçôes”. 
A este propôsito, o Présidente do 
Governo lamentou que o mesmo 
caminho nâo tenha sido seguido no 
passado, por outros Governos, 
quando outras instituiçôes 
desportivas estiveram na mesma 

que o êxito do Santa Clara “é, por 
inteiro, o êxito dos Açores”, 
justificando esta afirmaçâo corn a 
“notoriedade que a Regiâo ganha no 
exterior”. 
Uma segunda razâo que levou Carlos 
César a efectuar esta visita foi, 
segundo disse, agradecer a proposta 
da Direcçâo, aprovada em 
Assembleia Gérai por unanimidade, 
de o nomear sôcio honorârio da 
instituiçâo, estatuto que disse nâo 
poder aceitar. 
“Agradeço o que isso représenta de 
deferência para comigo”, disse o 
Présidente do Governo, 
acrescentando que nâo podia aceitar 

situaçâo que o Santa Clara. 
Apesar de declinar a posiçâo de sôcio 
honorârio, Carlos César pediu à 
Direcçâo do clube a sua admissâo 
como sôcio pagante, o que foi aceite, 
tendo-lhe sido atribuido o numéro 
5000. 
Por outro lado, o Présidente do 
Governo revelou, na ocasiâo, que 
uma das clâusulas do contrato a 
celebrar corn o Santa Clara prevê que 
o clube deve realizar na Regiâo todos 
os jogos, “em casa”, da Primeira Liga 
de Futebol, o que significa que, em 
caso dé impedimenta do Estâdio de 
S. Miguel, o campo alternativo deve 
estar localizado nos Açores. 

TKLEFOIS»:: A.CA.STELO 62»~1141 

Dê frescura 
conforta aos 

• etnptegados 

oficina, 
ou escntôria. 

a. ia 
uma 

Tote “substitui” Rushfeldt 
no ataque do Benfica 

O avançado espanhol Jorge 
Lopes Tote, jogador do Real 
Madrid, vai jogar por um ano 
por empréstimo no Benfica no 
lugar deixado vago pela 
falhada contrataçâo do 
norueguês Sigurd Rushfeldt. 

Na cerimônia de apresentaçâo do 
jogador "merengue", na Luz, foi o 
prôprio présidente do Benfica quem 
admitiu que a aquisiçâo de Tote 
résulta directamente da situaçâo 
criada pela falhada contrataçâo do 
norueguês, embora tenha referido 
que o espanhol foi a "primeira opçâo" 
do clube. "Foi a aposta que nos fez 
desistir do Rushfeldt", explicou Vale 
e Azevedo, acrescentando que, 
inicialmente, o clube optou por 
çontratar o norueguês, uma vez que Maio passado. O seu passe estâ 

: era "muito dificil" a aquisiçâo de avaliado em 10 milhôes de dôlares 
Tote. Uma situaçâo que se alterou (cerca de 1,9 milhôes de contos) e o 
quando P Real Madrid çqntratou o Benfica terâ "opçâo de compra" no 
francês Ànelka, ex-jogador do final da temporada. Um avançado 
Arsenal, tornando viâvel a saida do que "sabe maircar golos", nas palavras 
Jovem avançado espanhol. Na do prôprio présidente do Benfica, 
apresentaçâo oficial à ijnprensa, Tote que jâ havia confirmado a 
mostrou-se consciente da "pressâo" contrataçâo do espanhol. 
que irâ enfrentar na Luz, Vale e Azevedo aproveitou a 
acrescentando que o Benfica é o tipo oportunidade para adiantar que 
de "clube grande onde todos os Carlos Bossio serâ inscrito em breve, 
jogadores gostariam de jogar, tal jâ que o Benfica vai receber o 
como o Real Madrid em Espanha". dinheiro devolvido pelo Rosenborg, 
"Tentar jogar" e "marcar" foram as possibilitando o pagamento do 
palavras chave dos comentârios de guarda-redes argentino. 
Tote, que nâo hesitou em referir que 
veio para o Benfica "para ganhar O présidente do Benfica também 
todos os titulos possiveis". Tote, 20 informou que estâo concluidas as 
anos, alinhou em 23 jogos pela transferências dos ingleses Gary 
équipa "B" do Real Madrid, na Charles e Steve Harkness, estando 
segunda divisâo espanhola, tendo ainda em "vias de resolver-se" a saida 
chegado a alinhar pela formaçâo de Michael Thomas, um processo 
principal dos "merengues", em 08 de sobre o quai prometeu "novidades". 
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Um longo minuto de intolerância 
transformou futebol em andebol 
Uma falta insignincante de Ronaldo alterou um jogo que até estava a ser agradâvel. 

Houve bocas ao àxbitro e, do bolso deste, saltaram dois vermelhos. Acabou ai o futebol e 
começou o que parecia andebol num campo de 100 metros. Com o Benfîca encostado a 
Enke e o Rio Ave a lateralizar de um lado ao outro. Sem meia-distância que lhe valesse 

Rio Ave e Benfica 
completaram domingo a 
primeira jornada da I Liga 
com um empâte a uma bola 
que valeu pelos primeiros 54 
minutos. Nessa altura, a 
intolerância estragon tudo. 
Intolerância dos jogadores 
benfiquistas, que reagiram 
mal à marcaçâo de uma 
falta a Ronaldo, e 
intolerância de Jorge 
Coroado, que deve ter 
ouvido do bom e do bonito, ao ponto de 
expulsar o defesa brasileiro e Calado no sururu 
que se seguiu. O futebol acabou ali, pois as 
équipas foram forçadas a assumir funçôes 
contra-natura: pedia-se ao Rio Ave que atacasse 
e ao Benfica que se defendesse e explorasse o 
contra-ataque. 
Perdeu o Benfica uma oportunidade de 
explorar os empâtes de FC Porto, Boavista e 
Sporting, traido pelo mau génio dos sens 
jogadores. Por sua vez, contentes por terem 
feito logo na ronda inaugural tantos pontos 
contra os grandes (um) como em toda a época 
passada, esqueceram-se os responsâveis do Rio 
Ave que também deixaram escapar uma 
extraordinâria ocasiâo de vencer o Benfica. E 
perdeu Jorge Coroado uma boa hipôtese de 
mostrar o que caracteriza os grandes arbitres: 

alguma bonomia na forma 
de encarar as situaçôes 
dificeis. Nào se lhe pede que 
leve insultes para casa, mas 
sim que reaja de uma forma 
menos emotiva que os 
jogadores. 
Apôs as expulsées, que 
transformaram o jogo numa 
repetiçào do Benfica-Rio 
Ave de hâ duas épocas 
(apitado por Martins dos 
Santos, com os encarnados a 

valerem-se da inferioridade dos vila-condenses 
para ganhar), Heynckes foi forçado a estruturar 
a équipa de forma diferente, corn quatre 
defesas, très médios e Joào Pinto a funcionar 
como lança ùnica do contra-ataque, mas 
sempre corn uns impossiveis 50 metros para 
galgar sempre que a équipa recuperava a bola. 
Respondeu o Rio Ave corn alguma cautela, 
calculando sempre o risco nas substituiçôes e 
na forma como se colocou em campo. 
E, fosse ou nâo por isso, nesse période, a équipa 
de Carlos Brito quase nunca entrou na area à 
guarda de Enke. 
Parecia uma équipa de andebol, a levar a bola 
da direita para a esquerda, da esquerda para a 
direita, mas sem aberturas para entrar nem um 
bom rematador de meia-distância para fazer a 
diferença. 

O présidente do FC Porto fez um balanço câustico 
sobre a primeira jornada. E o Benfica foi o alvo 
escolhido. «Nâo perdeu porque o arbitre anulou 
um golo limpo ao Rio Ave», afirmou, referindo-se 
ao remate certeiro de Gama que o arbitre Jorge 
Coroado invalidou por fora de jogo 

Europeu 2.000 
A selecçâo portuguesa de futebol 

defronta a do Azerbeijâo, naquele pais, 
no proximo dia 3 de Setembro, na sua 
marcha para a fase final do Europeu 

2.000. No dia anterior ambas as 
selecçôes de sub-21, efectuam 

semelhante encontre. 

Grupo 7 - Classificaçâo 

J V E D GM GS Pts 

l°.Portugal 7 6 0 1 27 2 18 
2^Roménia 7 5 2 0 16 1 17 
So.Eslovâquia 7 3 2 2 8 4 11 
4°.Hungria 7 2 2 3 II 7 8 
5® Azerbeijâo 7 1 Û 6 5 21 3 
6 Liechtenstein 7 1 0 6 2 34 3 

Classificaçao 
COIJIPÂS M s 

1 BCLENENSES 
2 GIL VICENTE 
3 ÂLVERCA 
4 EÀRENSE 
5 SALGLEIR08 
6 SANTA CLARA 
7 SPORTING 
8 BENFICA 
9 BOAVISTA 
10 EC PORTO 
11 GLIMARAES 
12 RIO AVE 
13 SETUBAL 
14 BRAGA 
15 UNIAO LEIRIA 
16 MARITIMO 
17 CAMPOMAIOR. 
18 E. AMADORA 

1 

1 

1 

1 

1 

O 
O 
O 
O 
0 
O 
O 

O 
O 

O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 
0 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
1 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
2 

1 

2 

2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
O 
O 
O 

0 
0 
2 

1 

0 
2 

2 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
2 

1 
3 
3 

Resultados 
P (r jornada) 

V. Setûbal - V. Guimarâes, NI 
3 Santa Clara - Sporting, 2-2 
3 Boavista - FC Porto, 1-1 
3 Gü Vicente - Campomaior., 3-0 
3 Est.Amadora - Belenenses, 0-3 
3 Salgueiros - Marftimo, 1-0 
I Alverca - Sp.Braga, 3-2 
I Farense - Uniâo Leiria, 2-1 
I Rio Ave - Benfica, 1-1 

1 Proxima j(3rnnda 

^ V. Guimarâes - Farense 
I FC Porto - Alverca 

i Belenenses - Gil Vicente 
1 Marftimo - Santa Clara 
O Uniâo Leiria - E. Amadora 
O Benfica - Salgueiros 
O Braga - Rio Ave 
0 Campomaior. - Boavista 
0 Sporting - V. Setûbal 

Melhores Marcadores 
2 golos: 
Celso Neves "CAJU" - Alverca - Brasil 
RUI PATACA - Belenenses - Angola 
Jorge GAMBOA - Santa Clara 
1 golo: 
Nikola MILINKOVIC - Alverca 
Paulo CABRAL - Belenenses 
SÉRGIO NUNES - Benfica 
AUGUSTINE Ahinful - Boavista 
ODAIR Borges - Braga 
Antonio Duarte "TONI" - Braga 
Nuno DIEB - Farense 
HASSAN Nader - Farense 
Mario JARDEL - FC Porto 
Antonio Costa "JAIMINHO" Gil Vicente 
José Santos "GUGA" - Gil Vicente 
RICARDO NASCIMENTO - Gil Vicente 
EDMILSON Lucena - Guimarâes 
HUGO HENRIQUE - Rio Ave 
Eduardo Baptista "EDU" - Salgueiros 
SÉRGIO JOÀO - Setûbal 
Alberto ACOSTA - Sporting 
EDMILSON Pimenta - Sporting 
Valderlei Silva "DERLEI" - Uniâo Leiria 
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Emirados Arabes Unidos 
Carlos Queiroz demitido 

O treinador português 
Carlos Queiroz foi 
demitido das funçôes de 
seleccionador nacional 
dos Emirados Arabes 
Unidos, no seguimento 
de uma derrota por 1-0 
da sua équipa para a 
selecçâo da Palestina, na 
segunda-feira. 
Carlos Queiroz é o 
quarto treinador em 
apenas très anos a ser despedido 
pelos responsâveis do futebol 
daquele pais. O conceituado técnico 

português, que jâ foi 
seleccionador nacional de 
Portugal e treinador 
principal da équipa do 
Sporting, estava no 
comando da selecçâo dos 
EAU desde o começo de 
1998, mas nunca 
conseguiu grandes 
resultados. 
A ultima derrota, que terâ 
provocado a demissâo do 

treinador, aconteceu frente ao mais 
novo membro da Confederaçâo 
Asiâtica de Futebol, a Palestina. 

Premier League - Prisâo para 
quarteto de sabotadores 

Um juiz do sul da Inglaterra condenou 
quatro pessoas a uma pena maxima de 
quatro anos de prisâo por sabotagem 
de um encontro da Primeira Liga 
inglesa de futebol corn vista a fraudes 
em apostas asiâticas. O juiz Fabyan 
Evans considerou culpados de 
sabotagem do sistema eléctrico do 
campo do Charlton Athletic, tendo em 
vista recolher bénéficies corn apostas 
ilegais na Asia. Os individuos em causa 
provocaram o cancelamento do 
encontro entre o Charlton e o 
Liverpool. O cabecilha do grupo, o 
malaio Chee Kew Ong, de 49 anos, terâ 
presumivelmente sabotado outros oito 
encontros do campeonato inglês, tendo 

a policia encontrado na sua residência 
material eléctrico suficiente para 
realizar as acçôes. Kew Ong foi 
condenado a quatro anos de prisâo, tal 
como o electricista Eng Hwa Lim, 35 
anos, enquanto Roger Firth, 49 anos, 
guarda de segurança do estâdio, foi 
sentenciado a 18 meses de prisâo. Firth 
confessou ter permitido a entrada no 
Estâdio dos restantes elementos do 
grupo corn vista à sabotagem do 
sistema eléctrico do complexe, 
incriminando ainda Wai Yuen Liu, 38 
anos, condenado a 30 meses de prisâo. 
Os très malaios serâo extraditados para 
o seu pais, apôs cumprirem as 
sentenças. 

'«Il 

Classificaçâo 
EQUIPAS 

1 EREAMUNDE 

2 UNIÂO LAMAS 

3 ESPINLIO 

4 ACADÊMICA 

5 PENAEIEL 

GAVES 

7MAIA 

8 VARZIM 

9 CriAVES 

10LEÇA 

11 BEIRA-MAR 

12 COVILtIÂ 

13 ESPOSENDE 

14 NAVAL 

15 EELGUEIRAS 

16 P. FERREIRA 

17 MOREIRENSE 

18 IMORTAL 

Resultados 
(F jornada) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 
1 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Sp.Espinho - Moreirense, 
Desp.Aves - Beira Mar, 
Felgueiras - Penafiel, 
Sp.Covilhâ - Varzim, 
Freamunde - Imortal, 
Naval * Académica, 
FC Maia - Esposende, 
Uniâo Lamas - P.Ferreira, 
Leça - Desp.Chaves, 

Proxiina jomada 

A. Coimbra 
Moreirense 
Beira'-Mar 

Penafiel 
Varzim 
Imortal 

Esposende 
D. Chaves 

Paços Ferreira 

3- 0 
I-O 

0-2 
0- i 

5-0 
1- 3 
1-0 
4- 1 
2- 2 

Freamunde 
Leça 
Sp. Espinho 
Desp. Aves 
Felgueiras 
Sp. Covilhâ 
Naval 
Uniâo Lamas 
Maia 

UNIÂO MICAEIENSE 2 - OPERÂRI01 
Aconteceu de tudo... 
menos jogar à bola 

Uniâo Micaelense e Operârio sô lâ na frente o avançado Emanuel 
jogaram no Campo da Grotinha, Simâo), desdobrando-se no clâssico 
uma partida amigâvei, que serviu de 4x3x3 quando atacava a baliza 
apresentaçâo do plante! aos sôcios adversâria. No onze escalonado por 
da équipa "unionista". Porém, sôcios Joaquim Mendes, Paulo Matos 
do Uniâo Micaelense foi o que mais apareceu na posiçâo que era 
rareou no campo, estando mesmo ocupada por Vitor, no lado direito 
mais pessoas afectas ao clube da defesa, e o avançado Paulo 
convidado do que ao contrârio. Para Sérgio aparecia no miolo do terreno. 
além dos sôcios "unionistas", o que Num relvado em péssimas 
também rareou em campo foi o condiçôes para a prâtica do futebol 
desporto dito futebol. Mas lâ vamos, (segundo o "Desportivo" apurou, a 
a seu tempo. Neste encontro, o relva foi atacada por um fungo, 
Operârio ensaiava, pela ultima vez encontrando-se agora em 
antes do arranque oficial da época, tratamento), constituindo uma 
que acontece no prôximo domingo ameaça à integridade fisica dos 
no Campo Municipal Joâo jogos, o jogo desenrolou-se de forma 
Gualberto Borges Arruda frente ao incaracteristica. Os jogadores do 
Câmara de Lobos, enquanto o clube Operârio iniciaram o jogo de forma 
da casa continuava a preparar-se e a apâtica, permitindo que os râpidos 
testar jogadores corn vista ao assalto atacantes "unionistas" penetrassem 
ao titulo de vencedor da Série na defensiva "fabril", valendo as 
Açores, que anda a fugir aos "pretos" excelentes intervençôes de Correia, 
da Rua dos Mercadores hâ quatro Aos 19 minutos de jogo, o Uniâo 
anos consecutivos. Vitor Simas fez Micaelense adiantou-se no 
alinhar aquela que poderâ ser a marcador corn um golo de Paulo 
primeira équipa titular da época: Sérgio na conversâo de um livre 
Correia, naturalmente, a defender directo. 
as redes; um quarteto defensivo corn A partir desta altura, os jogadores 
o "capitâo" lagoense Luis Soares à que, tecnicamente sâo mais dotados 
direita, os centrais Vladimir e que os seus adversârios, começaram 
Rodrigues e na esquerda Cabé; no por tentar explanar o seu futebol. 
meio campo, Tito logo à frente dos Por via disso, iniciou-se aquilo a que 
centrais, apoiando Chico e Bruno nâo se quer nem deve acontecer 
Gomes; a linha da frente, num recinto de jogo: dureza ao 
constituida por Edson à direita, quadrado. Para travar as ofensivas 
Rosinha à esquerda e Sandro a "fabris", os atletas do Uniâo 
completar o tridente atacante da Micaelense recorriam à falta, 
équipa da Lagoa. O técnico algumas delas a milhares de 
faialense do Operârio deixou no quilômetros-luz do aceitâvel. 
banco 0 influente Paulo Jorge, Perante a passividade do ârbitro, 
substituido por Bruno Gomes, uma depressa a dureza deu lugar à 
vez que o médio que veio do Amora violêneia. As escaramuças entre os 
irâ cumprir um jogo de castigo no jogadores foram muitas, assim 
prôximo domingo. Joaquim Mendes como as autêntieas "agressôes" 
fez alinhar um conjunto que, maldosas. 
tacticamente, tinha outra forma de Enfim, uma fase do encontro de que 
jogar. No lugar dp tipico 4x3x3 (de nâo vale a pena falar, porque o 
Vitor Simas), o técnico "unionista" propôsito que nos levou a descrever 
jogava no 4x5x1 (quando a équipa ao campo foi o de ver um jogo de 
estava em missâo defensiva, ficando futebol, que acabou por nâo se ver. 
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O MILÉNIO 

Os estreantes e os empatas 

EnquanUrim banco 
, roem as unhas, no 
' retvado sportinguistas 

santaclarensês Iptqm 
■ pela posse da bola.'i . 

O 2-2, serein a ambos. 

Ofutebol tem destas coisas! 
Logo na primeira jornada os 4 
grandes nâo ganharam e, os 

très primodivisionârios, nâo 
perderamü! 
É giro, nào é? 
O SANTA CLARA, numa jornada 
inesquecivel e prometedora, nâo 
deixou O Sporting pôr o pé-em-ramo- 
verde. Empatou, por 2-2, mas esteve 
corn O "leâo" na mâo, deixando-o 
"voar" para o continente corn um 
pontito. O Boavista e o F.C.Porto, 
naturalmente interessados num fim 
feliz, começaram pelo equilibrio no 
Bessa, deixando antever uma "guerra 
aberta", na cidade, na busca de 
pontos... A cidade do Porto é que vai 

ganhar corn a histôria. Bons e 
emocionantes jogos, num lado e 
noutro. A divisâo de pontos, foi o mais 
razoâvel, mesmo sem o acordo do 
Jaime Pacheco. 
O Benfica, que foi para o estâdio do 
Rio Ave, corn a "vantagem" da perda 
de pontos dos sens mais directos 
rivais, deixou-se ir na onda e entrou no 
clube dos empatas. Corn a agravante 
de ter perdido os dois pontos e 2 
jogadores. Assim, dentro de 2 ou 3 
jogos, o Vale e Azevedo terâ de jogar 
no meio-campo... Talvez jogue melhor 
do que fala! 
Dos outros estreantes -jâ falamos do 
Santa Clara!-, o BELENENSES 
visitou o vizinho do lado, o Estrela da 

Amadora e, bateu-o por 3-0, 
sem que o resultado mostre o 
equilibrio de forças. As vezes é 
assim: quando se perdem as 
oportunidades, o adver- 
sârio...aproveita-as! O GIL 
VICENTE, recebeu o 
Campomaiorense "oferecendo- 
Ihe" uma boa recepçâo: 3 golos 
sem resposta. Estreantes em 
beleza e, os grandes, uns 
empatas sem vergonha. Na 
prôxima jornada, teremos, 
pela primeira vez na histôria 
da Liga Profissional de 
Futebol -Campeonato, é 

passadoi-, o MARÎTIMO-SANTA 
CLARA (11:00 am). As regiôes 
Autônomas em luta por très "reles" 
pontinhos que, num somatôrio final, 
dâo um jeito dos diabos... 
A 2a. Jornada, começa sextâ-feira, 
corn o jogo Guimarâes-Farense (4 pm), 
que sera transmitido pelo SporTV. No 
sâbado, F.C.Porto-Alverca (13:00 pm), 
corn transmissâo no SporTV. 
Domingo, dia 29, pelas 11:00 am, 
Belenenses-Gil Vicente e, Man'timo- 

Santa Clara. As 12:00 horas, U. Leiria- 
E. Amadora e, Benfica-Salgueiros corn 
transmissâo na SIC. As 13:00 horas, 
Braga-Rio Ave e Campomaiorense- 
Boavista, corn transmissâo no SporTV. 
Na segunda-feira, dia 30 de Agosto, 
Sporting-V.Setùbal, às 4 pm, corn 
transmissâo na SporTV. 

Vamos a ver o que fazem os "empatas" 
e os primodivisionârios...! 

JMC 
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