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Ribeiraquentenses am festa 
O jâ bem conhecido 
GRUPO DE AMIGOS - 
Grupo de Mùsica Popular 
Portuguesa-, liderado pelo 
José Paulo Ferramenta, 
realizou uma festa 
de solidariedade 
no Ambience Hall, 
que redundou 
num grande êxito. 

Alias, diga-se desde jâ que o bonito 
salaào de festas estava repleto e se 
mais lugares houvesse mais gente 
estaria... SOLIDARIEDADE nâo é 
palavra vâ entre os portugueses, 
principalmente, entre povoacenses e 
ribeiraquentenses, massacrados pelas 
iras do destino mas sempre fiéis aos 
sens cantinhos na Ilha de Sâo Miguel 

e crentes num futuro mais 
consentâneo corn os seus 
merecimentos. 
A festa iniciou-se corn uma saudaçâo 
do Padre Silvino Amaral, figura da 
Igreja e da Ribeira Quente de hâ 
muito a esta parte e, corn vincada 
liderança local, devido à sua 
capacidade de acçào, conhecimentos 
e bondade, e que também abençoou o 
almoço, bem preparado e servido 
pelo Chefe Victor Couto e seu 
dedicado pessoal. 
Tivemos o prazer de conviver corn o 
Padre Silvino, apresentado pelo Padre 
Pires, da Igreja de Sâo Sebastiâo, em 
Toronto, que nos fez sentir o seu 
orgulho nas gentes da Povoaçâo e, 
particularmente, da Ribeira Quente, 
que perante tanta frustraçâo causada 
pelos temporais e terramotos, 
mantêm-se cheios de coragem e fé, 
fazendo e refazendo o pouco de terra 

que Deus lhes deu. Gente de rija 
têmpera! 
Apôs o almoço, a Nelie Pedro 
apresentou o Conjunto Starlight que, 
corn a sua habituai alegria e ritmo, 
puseram as gentes em frenesim. 

Muito se dançou e cantou! 
Seguiu-se as habituais arremataçôes e 
o momento mais aguardado. A 
presença do jovem Grupo Folclôrico 
Sâo Paulo da Ribeira Quente que, 

Continua na pagina 5 

A festa em Honra de Nossa 
Senhora da Luz, foi 
comemorada com muito amor 
e animaçâo na Igreja de Sâo 
Mateus, em Toronto. 
As cerimônias religiosas 
estiveram a cargo do 
Reverendo Padre Norberto da 
Cunha Pacheco, natural da 
Graciosa e Pâroco da Igreja de 
Sâo Pedro, na Ribeira Seca da 
Ribeira Grande, Sâo Miguel. 
Na Procissâo da Recolha das 
Imagens e na Majestosa 
Procissâo de Nossa Senhora da 
Luz, incorporaram-se para 
além dos convidados, entre 
eles, o présidente da Câmara 
Municipal da Vila de Santa 

Cruz da Graciosa, Luis Reis, e 
paroquianos em gérai, a Banda 
Recreativa de Peabody-USA, 
Banda Lira Portuguesa de 
Brampton, Banda do Sagrado 
Coraçào de Jesus de Toronto e 
Banda Lira de Nossa Senhora 
da Fâtima de Toronto. 
Arraial e variedades corn o 
som a cargo de Midnight 
Illusions. Participaram Emily 
Melo, Michelle Cabrai, Diniz 
Cruz e, vindo dos EUA, o 
Dinis Paiva, corn o seu humor 
de sempre. Corn mùsica para 
dançar, os Panteras. 
No encerramento das festas 
em Honra de Nossa Senhora 

Continua na pagina 5 
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I O First Portuguese CCC, continua a navegar em 
I aguas calmas, embora continue dentro da sua 

propria tempestade... 
f O português de boa-vontade mantém a sua 

atitude de compra do edificio e de prolongar o 
First Portuguese nas suas instalaçôes e, o grupo 
de amigos -19 pelo menOs- que se 

- comprometeram anos atrâs, assinando um 
documente de responsabilidade perante o Banco 

^ corn quem o First estava em divida, também jâ 
I estâo mais descansados pois, a Direcçâo vai, Imensalmente, devolver o dinheiro. Amizade corn 

amizade se paga! 
I A histôria do First Portuguese tem sabor às 
I histôrias que narram aventuras entre "bons e 

maus" em que, felizmente, os bons acabam 
sempre por vencer. Sô nào queremos dizer "tudo 
bem quando acaba em bem" porque, é desejo de 
todos que, depuis desta desconfortâvel 
tempestade, venha realmente a bonança. Mas, 
para que a bonança chegue e se mantenha hâ 
muito a fazer e, desta vez, bem feito. Agora, 
qualquer escorregadela, é "a morte do artista"! E, 
todos nos, précisâmes do First Portuguese 
C.C.Centre, velho "berço" dos pioneiros e, 
naturalmente, "livre aberto" da histôria da 
Comunidade Portuguesa para os mais novos. 
Hoje, mais que nunca, um por todos, todos por 
um! 

JMC 

TU CA TU LiA coin os Leitores 
PIONEIROS em foco 

Os pioneiros que entraram no Canada hâ 40 anos e 
mais, ficaram consagrados em Halifax, corn o "Muro 
da Saudade", no Pier 21 e, no "Museu da Memôria", 
ambos inaugurados corn pompa e circunstância, no 
Dia 1 de Julho de 1999, Dia do Canada. 
Os pioneiros Luso-Canadianos, na sua maioria 
naturais da Ilha da Madeira -onde estâo os 
Continentais e os açorianos?- contribuiram 
substancialmente para o Museu da Memôria, doando 
desse passado, malas de viagem, fotografias, 
instrumentos musicals, roupas e loiças, entre outras 
reliquias. 
Os responsâveis do grupo de pioneiros madeirenses 
que vâo deslocar-se a Halifax, de comboio, entre 24 e 

30 de Setembro (mês corrente), para apreciarem a 
homenagem que lhes foi feita e ver, no local prôprio, 
os seus velhos pertences, apelam a outros 
PIONEIROS que façam parte da excursâo para que a 
mesma fique mais barata para todos! 
Por outro lado informam que os responsâveis do 
Museu da Memôria, em Halifax, precisam de mais 
^'Malas de Viagem" desse passado cheio de 
recordaçôes. 
Os PIONEIROS e familiares que queiram participar 
na excursâo a Halifax, de 24 a 30 de Setembro, 
podem contactar a Bernardete Gouveia, pelo telefone: 
(905) 669-4823 ou, entâo, Olga Mateus, pelo telefone: 

/■ 

(416) 923-8918. 
Vamos lâ PIONEIROS, dêem um passeio ao passado. 
Recordar é viver! 

TUNAS em compila, em Toronto 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio em colaboraçâo corn a Luso-Can Tuna, 
realizam o "I Festival de Tunas Portuguesas", no 
Canadâ, de 23 a 25 de Setembro de 1999. 
Confirmaram a sua presença, a Estudantina 
Universitâria de Lisboa, Tuna Académica Infantuna 
da Cidade de Viseu, Tuna Académica da 
Universidade dos Açores, Tuna Universitâria da 
Madeira e Tunavâs Tunavês de Loulé-Algarve. 
Os bilhetes estâo à venda no Portuguese Book Store, 
Portugal Mix, Papelaria Portugal, ACAPO, Casa do 
Alentejo, Casa da Madeira, Clube Académico de 
Viseu, Casa dos Açores e Portuguese Club of 
Mississauga. O custo do bilhete, é: $20. dôlares. 
Informaçâo gérai: (416) 536-5961. 
Programa: 
Dia 20 de Setembro/ Jantar no Canadian Madeira 
Club, com as 5 Tunas. 
Dia 21 de Setembro/Jantar na Casa do Alentejo, com 
as 5 Tunas. 
Dia 22/ Jantar no Académico de Viseu, com as 5 
Tunas. 
Dia 23/Abertura oficial do Festival no Consulado- 
Geral de Portugal, às 17:00 horas. Jantar na Casa do 
Açores, corn as 5 Tunas. Às 22:00 horas, Noite da 
Cerveja, na Brunswick House. 
Dia 24/ Jantar no Portuguese Club of Mississauga, 
com as 5 Tunas. 
As 20:30 horas, Noite de Fado Académico, em frente 
à Câmara Municipal de Toronto. 
Dia 25, sâbado/ "I Festival de Tunas", no Convocation 
Hall da Universidade de Toronto. 
Domingo, dia 26/ Almoço de despedida na Casa do 
Alentejo, em Toronto. 
Nâo percam esta festa ünica. Deixem-se "arrastar" 
pelas malandrices académicas... 

Semana Cultural Beiraltina 

É jâ de 25 de Setembro a 2 de Outubro, a SEMANA 
CULTURAL BEIRALTINA, realizaçào do Clube 
Académico de Viseu of Toronto. 
A abertura, dia 25, na sede-social, com o dia dedicado 
à Beira-Alta e a Sto. Mateus. Almoço e Jantar com 
gastronomia regional, exposiçào de artesanato e 
actuaçâo da Infantuna. 
Domingo, 26, dia do Beirào Serrano, gastronomia 
tipica, artesanato, e variedades com artistas locais. 
Dia 27, dia de convivio à antiga com luz da época, 
historial falado, e noite de Fados. 
Terça-Feira, dia 28, dia da Juventude com müsica, 
cantigas e Concurso de Dança. 
Dia 29, dia da Roda Folclôrica, com actuaçôes de 
vârios ranchos. 
Quinta-Feira, 30, dia dos Concelhos e suas gentes e 
variedades corn artistas locais. 
Sexta, dia 1 de Outubro, dia do Trabalhador 
Imigrante, animaçào paleogrâfica, variedades e baile. 
Sâbado, dia 2, Dia da Cidade Jardim, Capital da 
Beira-Alta, gastronomia regional, variedades e noite 
dançante. Cerimônia de encerramento da Semana 
Cultural Beiraltina. 
Participem de 25 de Setembro a 2 de Outubro, na 
SEMANA CULTURAL BEIRALTINA. 

JMC 
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Quando me encontre! corn o 
Director da Escola Primâria 
Catôlica St. Helen, em 

Toronto, no inicio do novo ano 
escolar, nâo imaginava que iria 
escutar uma histôria tâo intéressante. 
Vamos aos factos... 
Alfredo Pereira Epifânio, nasceu em 
Oeiras, Concelho de Lisboa, em 15 de 
Fevereiro de 1949. 
Corn os pais, chegou ao Canada em 
1962, corn 12 anos de idade. Por 
razôes da sua maneira de ser e de 

estar neste mundo, nâo conseguia 
estudar. Era um mau aluno, 
"chumbando" corn frequência 
exagerada nos primeiros anos 
escolares. Era aluno de 40 reguadas 
por dia, por falta de atençâo e 
interesse, como nos contou corn um 
sorriso leve. Passou para os Salesianos 
e, ai, conseguiu algum progresso pois, 
ensinaram-no que "para todos hâ uma 
soluçâo". Esta maxima simples serviu- 
Ihe de guia até aos dias de hoje. 
"No Ensino o que é preciso é saber 

Pequenas Histôrias 
de GENTE grande 

ensinar", acrescentou, ja baseado na 
sua propria experiência. 
Em Toronto, Alfredo Epifânio, 
começou por estudar no lo. 
Programa para Novos Canadianos. 
Depois, lançou-se na carreira de 
estudante corn intensidade, na 
Charles G. Frasier, na Reyerson 
School, na Central Technical School, 
no Toronto Teatchers College, na 
Universidade de Toronto (BA), 
Universidade de York (BEd.) e Master 
of Education, em Niagara. 
Em 1973, trabalhava numa das 
grandes companhias de Toronto e 
fazia as folgas dos professores. Em 
Março de 1974, começou a leccionar 
regularmente na Imaculated 
Conception School, em North York. 
Depois, em 1979, na J.J.Magrand 
(hoje, St. Mary's Catholic School, cujo 
Director é o professor Tony Sousa). 
De 1984 a 1986, ensinou na St. Helen. 
Em 1987, foi nomeado Vice-Director 
da Escola de Sâo Francisco de Assis, 
por très anos. Seguiu-se a Escola de 
Sâo Sebastiâo, onde foi Vice-Director 
por um ano. Finalmente, Director da 
St. Williams, durante 4 anos e, 
também, por 4 anos, na St Veronica 
School. Em Janeiro de 1998, voltou à 
"sua" St. Helen, como Director. Uma 
grande caminhada para quem 
começou como um...mau aluno! 

Alfredo Pereira Epifânio, é casado 
corn Ivone Mendes Teixeira Epifânio, 
natural da Ilha da Madeira. 
O passatempo favorito de Alfredo 
Epifânio é estar na sua quinta nos 
arredores de Toronto e, nas calmas, a 
"carpinteirar" e a restaurar a sua casa 
de campo, vicio que adquiriu de seu 
pai Alfredo Ferreira Epifânio, 
carpinteiro de profissâo e dos bons. 
Segundo ele, se a vida desse uma 
volta de 180 graus, poderia, sem 
problemas, entrar na Construçâo 
Civil, corn a profissâo de carpinteiro... 
Alias, iniciou a Universidade, 
estudando Engenharia, pelo periodo 
de très anos. 
Num dos periodos de férias da sua 
vida de estudante, passou por 
Amesterdào, saltou até Espanha e, de 
seguida, Portugal... Na sua terra foi 
preso pela PIDE por ter passaporte 
canadiano e nâo ter feito a vida 
militari A Embaixada do Canada 
salvou-o da enrascada... 
Férias, sâo mais saborosas na sua 
quinta. 
O Professor Luso-Canadiano Alfredo 
Pereira Epifânio, foi o primeiro Luso- 
Canadiano a exercer a posiçâo de 
Director Escolar (Principal) no 
Centro Escolar Catôlico. 
Parabéns e felicidades. 

JMC 

Israël: explosôes nâo vâo 
cpmprometer o novo acordo de paz 

o governo do primeiro-ministro 
israelita, Ehud Barak, comunicou 
que as duas violentas explosôes 
do domingo nâo irâo comprometer 
o novo acordo de paz jBrmado 
corn os palestinos. 
As explosôes, em duas cidades 
israelitas ao norte, e horas depois 
da assinatura do novo acordo de 
paz, causaram a morte de pelo 
menos très pessoas. 

A Policia suspeita que as duas explosôes, de um 
carro^bomba na cidade de Tiberias, no Mar da 
Galilela, e de outro carro-bomba na cidade 
portuâria de Haifa, estiveram coordenadas para 
oçorrer simultaneamente, e corn o objectivo de 
prejudicar o novo acordo de paz, no quai os 
palestinianos se comprometeram a dar mais 
segurança a Israël; em troca de mais territôrio 
na Cisjordânia. 
Pelos termos do novo acordo, Israel 
comprometeu-se a entregar mais 11 por cento do 

territôrio ocupado na Cisjordânia e, 
também, de liber tar 350 prisioneiros 
palestinianos. 
"Assinamos o acordo com o objectivo bâsico 
de reconstruir a confiança entre nos e os 
palestinianos", disse o ministro da Segurança 
Interna de Israel, Shlomo Ben-Ami. 
"Sentimos que Arafat esta comprometido a 
lutar contra o terrorismo e vamos colaborar 
corn ele para reprimir essa actividade". 
O comando israelita ordenou alerta mâximo 
nas principals cidades do pais, temendo 
novos atentados. 
Os dois atentados também nâo provocaram o 
cancelamento na segunda-feira de uma 
reüniâo de uma junta de especialistas legais Todos os mortos, dois em Tiberias e pelo menos 
de israelitas e palestinianos, na fronteira de um em Haifa, foram encontrados dentro dos 
Gaza para discutir questôes operacionais. yeiculos, anabos Fiat Uno, em que as bombas 
O lado palestiniano pronunciou-se explodiram. 
imediatamente apôs as explosôes, para deixat Quatro peôes, incluindo uma mulher, foram 
clara a sua condenaçâo aos dois atentados. hospitalizados em condiçôes criticas em 
"Embora nâo saibamos a histôria toda, Tiberias, ocorridas numa rua comercial. 
manifestâmes a firma determinaçâo da Nâo houve feridos em Haifa, onde o carro- 
Autoridade Palestina de tolerância zero com bomba explodiu num estacionamento, 
relaçâo ao terrorismo", disse um comunicado aparentemente antes da hora prevista, segundo 
oficial, apôs as duas explosôes. policiais israelitas. 
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Por: Luts Fernandes 

Guardei até à ultima hora para 
escrever estas linhas sobre Timor. 
Nâo vou - até porque la nâo nasci e, 
nao me assiste esse direito - 
debruçar-me sobre a necessidade 
ou nâo, de uma independência 
pois, isso compete ünica e 
exclusivamente ao povo daquela 
terra, sem a necessidade de 
ingerências e orquestraçôes 
externas. Optei pela parte que me 
diz directamente respeito e que tem 
a ver corn algumas decisôes que 
foram levianamente tomadas sobre 
O abandono de um povo, por parte 
dos militares portugueses, que de 
uma hora para a outra, deixaram os 
timorenses à mercê de um regime 
ditatorial de Jacarta que, 
contrariando as boas maneiras 
civilizadas de governar, decidiu 
invadir um territôrio e um povo 
que tentava a todo o custo 
encontrar o seu prôprio Norte. 
Penso, nesta maneira de ver, que 
houve cobardia e aproveitamento 
da parte de Jacarta e uma enorme 
crueldade da parte da 
administraçâo portuguesa que os 
abandonou totalmente. 
Hoje, depois de uma enorme 
variedade de atrocidades e, de 
varias tentativas de aproveitamento 
politico da situaçâo, surgem de 
todos quadrantes os salvadores do 
povo timorense. Portugal agora, de 
consciência pesada, é o primeiro 
pais a dizer que o rei vai nu e a 
deixar transparecer a ideia de que 
afinal de contas, nada temos a ver 
corn O que se passa naquele 
territôrio que ainda hâ bem pouco 
tempo e tecnicamente estava sob 
nossa administraçâo. Aqui é que 
nâo estamos a ser verticais e alguns 
quadrantes politicos mentem ou se 
preferirem nâo estâo a dizer toda a 

\..houve cobardia e 
aproveitamento da 
parte de Jacarta e 

uma enorme 
crueldade da parte 
da administraçâo 
portuguesa que os 

abandonou 
totalmente, 

verdade. 
Convém, no entanto, nâo se 
esquecer que se alguém tem de ser 
culpabilizado pela actual situaçâo 
em Timor, esse alguém é o pais que 
nâo teve a coragem de na altura 
certa, negociar condignamente 
uma passagem suave e segura dos 
poderes para as mâos dos seus 
naturals. Ou melhor, nem tivemos a 
elegância de ajudar aquele povo na 
formaçâo de estruturas e na 
realizaçâo de eleiçôes livres, 
condiçâo que os iria colocar fora do 
alcance de Jacarta. O importante, 
na altura, foi pura e simplesmente 
abandonar aquilo a que durante 
muitos anos chamâmos de nosso. 
Neste momento, sinto um pesar 
enorme pelas crianças e mulheres 
indefesas que estâo à mercê de 
guerrilheiros de varia estirpe. 
Como português sinto vergonha do 
que as nossas instituiçôes fizeram 
ao povo maubere. 
Por essa razâo, apresento as minhas 
desculpas a quantos, hoje, sofrem 
na pele as decisôes de um grupelho 
que, na saga de carreiras militares 
mal definidas praticou o que eu 
considère um autêntico crime 
social que a histôria se encarregarâ 
de contar. 
Se a souberem contar e corn toda a 
verdade. 
Ou nâo sera? 

Bruxelas abre nova 
Brocesso contra Portugal I 

A Comissâo Europeia decidiu em 
Bruxelas abrir o processo de 
infraeçâo contra Portugal devido à 
manutençâo do veto do governo ao 
negôcio Champalimaud/BSCH, 
anunciou o Comissârio para a 
Concorrêneia, Karel Van Miert. 
Em conferêneia de imprensa, o 
responsâvel comunitârio 
acrescentou que o executive 
português tem um prazo de duas 
semanas para justificar o nâo 
levantamento da oposiçâo ao 
negôcio entre Antônio 
Champalimaud e os espanhôis do 
Banco Santander Central Hispano 
(BSCH). A 20 de Julho ultimo, a 
Comissâo Europeia concluiu pela 

ilegalidade do veto, tende 
determinado a sua suspensâo, o 
que aconteceu pela primeira vez na 
histôria do contrôle por Bruxelas 
das regras comunitârias de 
concorrêneia, nomeadamente no 
âmbito de concentraçôes de 
empresas no espaço da Uniâo. 
"Temos que agir rapidamente 
porque Portugal nâo respeitou a 
decisâo da Comissâo", frisou Karel 
Van Miert. 

O processo desencadeado junta-se 
a um outre jâ aberto pelo 
Comissârio Mario Monti, actual 
responsâvel pelo Mercado Interne 
e Serviços Financeiros. 

Timor-Leste: Vereador luso- 
canadiano de Toronto apela a 
Primeiro-Minîstro do Canada 

o vereador luso-canadiano de 
Toronto, Mârio Silva, enviou uma 
carta ao Primeiro-Ministro do 
Canadâ apelando a uma aeçâo 
concreta das autoridades de Otava na 
questâo de Timor-Leste. Falando em 
nome dos mais de 400 mil 
portugueses e luso-descendentes que 
residem no Canadâ, Mârio Silva 
sublinha a Jean Chretien que o 
Canadâ tem ao seu dispor meios de 
exercer pressâo sobre a Indonésia 
para pôr termo à violêneia em Timor- 
Leste. "Como membro do Conselho 
de Segurança das Naçôes Unidas, o 
Canadâ pode pressionar no sentido 
de ser enviada uma força 
internacional de manutençâo da paz 
que garanta a segurança e a ordem. 
Como parceiro comercial (da 
Indonésia), pode exercer influência 
econômica e como doador de ajuda 
econômica o Canadâ pode ligar ainda 
mais as ajudas aos critérios de 
direitos humanos", escreve o 
vereador. Depois de recordar que a 
esmagadora maioria dos timorenses 
votou pela independência, Mârio 
Silva sublinha que o governo 
indonésio nada tem feito para 
impedir a violêneia no territôrio e que 
sô a pressâo internacional poderâ 

obrigar as autoridades de Jacarta a 
restabelecer a ordem e segurança. A 
carta foi igualmente enviada aos 
ministros dos Negôcios Estrangeiros, 
Lloyd Axworthy, da Defesa, Art 
Eggleton, da Cooperaçâo 
Internacional, Maria Minna, e da 
Area Metropolitana de Toronto, 
David Collonette. A intervençâo de 
Mârio Silva, bem como de politicos 
luso-americanos junto da 
Administraçâo Clinton, foi suscitada 
em contactos corn o secretârio de 
Estado das Comunidades, José Lello. 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Ribeiraquentenses em festa 
Paulo da Ribeira Quente que, 

desde a sua fundaçâo em 
Novembre de 1993, saîu pela 

primeira vez ao exterior e, logo 
para estreia, aos EUA e Canada! 

Antonio Braga ejosé Paulo Ferramenta, 

junto do Padre Silvino Amaral, apôs a entrga 

Depois de actuarem em New Bedford e 
Montreal, um fecho feliz em Toronto. 
Um grupo jovem de amantes do 
folclore, bem trajados à maneira de 
outros tempos, e que souberam 

transmitir o "recado" que 
traziam: Matar a saudade e 
dizer que estavam ali para 
dar continuidade aos anseios 
da Ribeira Quente! 
Intéressante e comovente, a 
chamada de 3 elementos do 
jovem Rancho que se 
radicaram em Toronto e que 
voltaram a ter o prazer de 
dançar as velhas modinhas 
corn os seus antigos 
companheiros. Bonito! 
O présidente do Rancho, 
Antonio Braga, enalteceu a 
forma como foram recebidos 

na América e no Canada e 
agradeceu aos que mais da plaça de agradecimento pelo muito que o Pâroco 

da Ribeira Quente tem fetto pelas suas gentes. 

contribuiram para o 
êxito desta primeira 
digressâo do Rancho 
Folclôrico Sâo Paulo 
da Ribeira Quente. 
Antonio Braga e José 
Paulo Ferramenta, 
trocaram prendas e, 
também, receberam 
uma plaça de 
reconhecimento, o 
Padre Silvino, os 
Starlight, o présidente 
da Organizaçào 
Quebequente, Joâo 
Paulino, e Liberato 
Furtado, de Montreal e, 
a voz das arremataçôes 
e incansâvel colaborador, 
Ernesto... 
A festa durou até à noite, sempre 
movimentada e feliz. Os fundos 
conseguidos na festa reverteram, na sua 

A mascote do Rancho Sâo Paulo, na companhia 
dos Padres Silvino (Ribeira Quente) 

e Pires (S.Sebastiào, em Toronto) em plena confratemixaçào. 

José totalidade, para o Rancho Folclôrico 
Sâo Paulo da Ribeira Quente. 

Parabéns! 
JMC 

José Paulo Ferramenta (Grupo de Amigos), Frank e Tony Melo (Starlight) 

e Antonio Braga (présidente do Rancho Sâo Paulo) num dos momentos de ofertas. O jovem Rancho de Sâo Paulo da Ribeira Quente, em plena actuaçâo, no salâo Ambiance HalL 

Nossa Senhora da Luz 
recordada coin amor 

Os musicos Gabriel Teves, Manuel Ficher e 
José Pereira, acompanharam os cantadores 

présentes na festa de N. Sra. da Lux. 

Continuaçâo da pagina 1 

Vasco Aguiar e José Fernandes, acompanhados 
da Luz, segunda-feira, 6 de Setembro, tivemos o por Gabriel Teves, José Pereira, Edmundo 
tradicional "Bodo de Leite" e, o Pezinho dos Pimentel e Manuel Ficher. Uma festa em beleza. 
Bezerros, corn Antônio Tabico, Vasco Aguiar e Agradecemos ao responsâvel da Comissâo de 
José Fernandes, e o DJ Midnight Illusion, Testas, José Bettencourt, o convite que nos fez 
culminando corn a "Caravana Açores", corn para estarmos présentes. As nossas felicitaçôes e 
Antônio Tabico, Lurdes Faria, Tony Câmara, um obrigado. 

José Fernandes, Vasco Aguiar e Antônio Tabico,nào deixaram 

por mâos alheias a sua veia poética em dia de festa. 

0 grupo musical da parôquia de 

Sâo Mateus que acompanhou o 

tradicional Bodo do Leite. 
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da HKéria de nm Pwo 
Na revoluçâo de 1383-85 a 
nobreza mais conservadora 
pôs-se claramente ao lado dos 
Castelhanos, ao contrario da 
Burg^esia que deu 
continuidade ao que vinha a 
fazer desde o reinado de D. 
Fernando preferindo apoiar a 
politica de desenvolvimento e 
progresse pacifîco mais 
lucrativa do que se 
desgastarem em causas 
militares palacianas. 

e por um lado, a politica real 
de apoio a iniciativas privadas 
de investimento nâutico e 

comercial expansionista, 
proporcionou ôptimas condiçôes 
para a época, a melhoria das 
condiçôes técnicas em gérai e das 
ciências maritimas e geogrâficas em 
especial deixaram ainda mais 
distante a classe nobre, ainda 
envolvida nas artes militares. 
Reforçado o poder real pela vasta 
gama de apoios que legitimaram a 
sua coroa, o pais reunia condiçôes 
econômicas, motivacionais, 
humanas e técnicas para alargar os 
seus horizontes e raio de açâo. 
Este projecto expansionista na sua 
vertente Europeia, levou ao reforço 
das relaçôes corn a Inglaterra e 

mesmo à assinatura do tratado de 
Windsor em 1386. 
Como jâ alguns historiadores 
referiram, as expectativas populares 
de verem agora as suas vidas 
melhoradas em diferentes 
quadrantes, logo sentiram que tal , 
afinal, nâo acontecera. 
A sua mobilizaçâo, entusiasmo e 
entrega pela nova causa teve uma 
frustrante recompensa pois logo 
passaram à mâo de obra barata, 
exposta a corajosos desafios pouco 
recompensados. 
No piano do poder, apôs as Cortes 
de Coimbra D. Joâo reformulou as 
suas concepçôes e começou a 
procéder por preceitos absolutistas. 
Nas Cortes de Viseu, em 1391, repôs 
as leis do trabalho obrigatôrio e 
tabelado. 
Segundo dados da época a inflacçâo 

elevada levou a constantes 
desvalorizaçôes de moeda o que 
conduziu a uma maior asfixia do 
poder de compra e a fortes protestes 
dos menos abastados. Ha registos 
destes protestes nas certes de 1398 
em Coimbra. D. Joâo saiu de Lisboa 
apôs a revoluçâo passando anos sem 
la voltar. 
Voltou as “contias” na seqüência do 
estado enfraquecido em que a 
nobreza se encontrava apôs a 
revoluçâo. 
A Casa dos 24 ficou inactiva até ao 
reinado de D.Afonso V. 
O numéro de représentantes nobres 
no conselho régie aumentou 
contrariamente ao que se pensava. 
Os mesteirais perderam entretanto o 
peso e o papel que tinham nas 
câmaras. As expectativas que se 
tinham na revoluçâo esfumaram-se 
pouco tempo depois. 
A monarquia desenvolve um 

espirito centralizador nada esperado 
aquando da sua proclamaçâo em 
Coimbra em 1385. 
As prôprias Cortes vâo reunindo 
cada vez menos. 
A palavra do rei, volta a ter um 
carâcter decisive em matérias que 
deveriam merecer o estudo e a 
decisâo de orgâos corn competência 
e independência para tal. 
D. Joâo ainda proporcionou 
condiçôes para reaver os bens 
doados a Nuno Alvares Pereira, 
casando o seu filho extra conjugal 
corn a sua filha. 
Foi ainda criado um imposto 
generalizado a quem ninguém por 
direito poderia fugir. 
Foi proibida por ordem real a 
exportaçâo de prata em 1402. 
Na seqüência da paz assinada em 
1411 em Castela o pais arrancou 
decisivamente para a actividade 
expansionista conquistando Ceuta 
com um poderoso exército como 
procurarei ilustrar numa das 
prôximas crônicas. 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, incluindo o 

G ST, para EUA $75. e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538-0084 

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

Jardim diz que 
nâo farâ de ^‘idiota ûtil” 
Alberto Joâo Jaxdim disse 
que nâo farâ o papel de 
"idiota ütü" na questào de 
Timor nem se confonde 
com "manifestaçôes 
farisaicas" de partidos e 
sindicatos "vermelhos". No 
entante, nâo coloca 
obstâculos aos funcio- 
nârios püblicos que adiram 
à paralisaçâo de solida- 
riedade convocada. 
O présidente do Governo 
Regional da Madeira, que falava na 
sessâo comemorativa do 498“ 
aniversârio do concelho da Ponta do 
Sol, afirmou que o "colapso de Timor 
é a vergonha do mundo" e voltou a 
criticar a forma como foi realizado o 
referendo sobre a autodeterminaçào 
do territôrio. 
O referendo foi "feito à pressa" para 
obedecer a "calendârios politicos" em 
varies paises, incluindo Portugal, 
disse. ScJientou que se récusa a fazer o 
papel de "idiota ùtil" nas 
manifestaçôes em prol de Timor e 
explicou: "quando eu vejo certas 
organizaçôes que foram responsâveis 
pelo abandono de Timor, cuja 
ideologia foi responsâvel e é 
responsâvel pela tragédia que se vive 

em todas as antigas 
colônias africanas portù- 
guesas, quando eu vejo 
esses hipôcritas corn as 
suas bandeiras verraelhas, 
os seus sindicatos 
vermelhos, convocarem 
farisaicas manifestaçôes, 
farisaicas atitudes, meus 
senhores, eu nâo me 
confundo com essa gente". 
"Eu nâo me confundo corn 
eles porque eles sâo os 

principais responsâveis por aquilo que 
se estâ a passar em Timor e por outras 
tragédias que a descolonizaçâo 
portuguesa acarretou e ainda hoje faz 
morrer em Africa, como faz morrer 
em Timor centenas de vidas por dia", 
concluiu. Ao final da tarde, junto à Sé 
do Funchal, haverâ uma vigilia 
promovida pela Direcçâo Regional do 
Sindicato dos Jornalistas que recebeu 
ja o apoio, entre muitas perso- 
nalidades e organizaçôes, do Bloco de 
Esquerda, a UDF e a CDU. 

A Universidade da Madeira e a 
Câmara Municipal de Machico 
ostentam bandeiras a raeia haste, 
numa forma simbôlica de apoio ao 
povo timorense. 
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O QUE PODE SER MUDADO E MELHORADO 
NO SISTEMA DE SAÜDE DE TORONTO? 

Cultura, 

Quem jâ foi a um médico 
de famüia e teve de esperar 
horas para ser atendido e 
depois de uma consulta 
relâmpago voltou para casa 
pior do que estava? O 
Conselho de Pesquisa 
Médica do Canada 
provavelmente sabe a 
resposta e para tentar 
mudar este quadro esta 
subsidiando uma pesquisa. 
O Departamento de 
Comunidade e Estudos de Saüde da 
Universidade de Toronto esta 
ouvindo as vitimas: os imigrantes. Um 
estudo estâ sendo realizado corn 
vârios grupos étnicos corn o objectivo 
de melhorar o nivel de atendimento e 
a qualidade dos serviços prestados à 
comunidade pelos profissionais da 
ârea de saüde. A psicôloga Lea 
Ehrlich faz parte desta pesquisa e é a 
responsâvel pela comunidade 
brasileira. Paulista, Lea chegou ao 
Canada hâ seis anos e depois de 
conhecer de perto o funcionamento 
do sector de saüde em Toronto, 
através de trabalho voluntârio em 
hospitais e centros comunitârios, se 
interessou muito pela pesquisa. "A 
medicina aqui nâo é qualitativa e sim 
quantitativa, onde o medico sô estâ 

interessado em saber 
quantos pacientes ele 
poderâ atender por dia. 
Através deste estudo toda 
a questâo de saüde poderâ 
ser mudada". A pesquisa 
se baseia em uma 
entrevista confidencial 
onde a pessoa responde a 
um amplo questionârio 
sobre saüde envolvendo 
vârios aspectos como o 

stress, a depressâo e a angüstia. Um 
dos factores levado em consideraçâo é 
o processo de imigraçâo e adaptaçâo 
ao pais (nivel social, econômico, 
profissional e emocional) e como os 
brasileiros, no caso, pensam e reagem 
diante das situaçôes do dia-a-dia. 
"Queremos saber quai e a reacçâo de 
cada um corn o stress, como as 
pessoas lidam corn isto e o que acham 
do atendimento médico e dos 
profissionais de saüde", explica Lea. 
Ela cita por exemplo que a maioria 
dos entrevistados acha normal perder 
o sono duas ou très vezes por semana 
ou o apetite. "O mais grave é que as 
pessoas nâo percebem que estes 
distürbios podem ser um reflexo da 
falta de ajuda médica e psicolôgica 
qualificada". Totalmente contra o 
uso desnecessârio de medicamentos. 

Lea acredita que o melhor remédio é 
a prevençâo. "O ser humano é 
integral e nâo pode ser atendido pela 
metade. Alguns tratamentos sâo 
especializados, mas, é preciso tratar a 
mente e corpo juntos. E politicamente 
correcto as pessoas terem medo de 
dizer que estâo sentindo isto ou 
aquilo corn receio de serem rotuladas 
pela sociedade". Ela acrescenta que a 
causa de grande parte das doenças é 
psicolôgica e que as pessoas nâo 
devem seguir padrôes impostos pela 
sociedade e prestar mais atençâo nas 
prôprias atitudes. "Muitas pessoas 
adoecem mentalmente e outras 
espiritualmente pelo simples facto de 
nâo saberem lidar corn as diferenças 
do prôprio ser humano. Elas têm 
medo de assumir que sâo 
diferentes e é exactamente 
neste ponto que estâ a 
beleza da vida, no facto 
de sermos ünicos". 
Corn 15 anos de 
experiência em Bioenergia, 
Lea trabalha corn a energia 
interna das pessoas e busca a i 
cura através do equilibrio 
desta energia. "Tudo começa 
corn o simples ato de respirar, 
através do quai o ser humano 
entra em contacte consign 

Denise 
Guimaràes 

deniguima @hotmaü. com 

mesmo. As pessoas nâo devem ter 
medo de incomodar o proximo com 
um suspiro profundo. Eu recomendo 
pelo menos très suspiros por dia para 
os meus pacientes". Segundo Lea, a 
pesquisa estâ na fase final e deverâ ser 
concluida até o fim deste ano. "A 
prôxima etapa serâ analisar as 
respostas dos entrevistados, quando 
mediremos as igualdades e 
desigualdades entre as diferentes 
culturas. Corn os resultados 
poderemos définir quais sâo as reais 
necessidades que os imigrantes têm 
sobre saüde fisica e emocional e algo 
de concrete poderâ ser feito neste 
sentido". Lea ressaltou que a parte 

mais importante do estudo serâ a 
realizaçâo de um seminârio no 

prôximo dia 16 de outubro sobre 
imigraçâo, stress e saüde. A 
entrada é franca e maiores 

informaçôes podem ser 
obtidas pelo telefone (416) 
979-4747 ext. 2289 corn Lea 

Erlich, Ruth Nachim ou 
Dra. Joey Wong. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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Carta aberta aos portugueses da diaspora 
Por Maria de Lourdes Lara 

Caros amigos: 

Pela primeira vez na Histôria da 
Emigraçâo, o Partido Social 
Democrata (PPD/PSD) apresenta a 
escrutinio uma lista composta por 
duas mulheres, ambas em lugar 
eligivel, corn a particularidade de 
uma delas ter sido emigrante durante 
21 anos. Trata-se do Circulo Fora da 
Europa, que tem como cabeça de lista 
Manuela Aguiar -uma mulher corn 
provas dadas e reconhecidas, 
dedicada à causa da Emigraçâo. 
Como segunda candidata, o PSD 
escolheu Maria de Lurdes Lara, uma 
emigrante do Canada -outra mulher 
corn conhecimentos profundos dos 
problemas reais da emigraçâo, 
porque os viveu, e ao longo de mais 
de 20 anos, nâo hesitou em erguer a 
sua voz na defesa dos direitos dos 
Portugueses residentes na Diaspora e 
sempre demostrou e transmitiu a sua 
preocupaçâo pelos problemas que 
afectam Portugal e que passam por 
diferentes sectores: saüde, educaçâo, 
justiça, habitaçâo, agricultura, etc... 
Sâo assim os Portugueses emigrados. 
Preocupam-se e batem-se pela 
ampliaçâo e validaçâo dos seus 
direitos enquanto cidadâos 
emigrados e querem um Portugal 

novo, renovado, com condiçôes para 
os que ficaram e para eles prôprios 
porque no horizonte, ainda que 
longinquo, existe o sonho do regresso. 
Nas ùltimas Eleiçôes Legislativas, fiz 
parte da lista a Deputados pelo 
circulo Fora da Europa. Embora em 
lugar nâo elegivel, quis o destino que 
viesse a exercer funçôes de Deputada 
durante um curto periodo de tempo, 
o que me permitiu uma vivência da 
realidade na Assembleia da 
Repùblica. Poderei, assim, fazer uma 
anâlise da forma como os politicos 
portugueses vêem a emigraçâo. Como 
reagem e como actuam. Enquanto 
emigrante ouvi vârios politicos 
afectos ao Partido Socialista dizer que 
estavam ao lado dos émigrantes e que 
os defendiam... Pura demagogia. No 
Parlamento tal nunca acontece. A 
defesa dos émigrantes nâo passa dos 
discursos de circunstância. Quando 
chega a hora da verdade e é 
necessârio votar qualquer alteraçâo, 
qualquer lei que bénéficié os 
émigrantes, alguns partidos politicos, 
com especial destaque para o Partido 
do Governo, o Partido Socialista vota 
contra ou como diz o povo para "tirar 
a âgua do capote" abstém-se. Isto 
reflecte bem a forma de actuar dos 
Socialistas. 
Usam a comunicaçâo social nacional - 
que a eles se verga sob pena de perder 

os sus postos de trabalho- para 
anunciar os seus "feitos" que sô eles 
vêm. 
Dou-vos um pequeno exemple. O 
Secretârio de Estado das 
Comunidades anuncia constante- 
mente e com grande ênfase na 
comunicaçâo social que acaba de 
inaugurar este e aquele posto 
consular...devidamente infor- 
matizados...pena é que nâo digam 
tu do. Nâo dizem, por exemple, que os 
novos postos consulares, caso de 
Toronto e outres mais, nâo sâo 
funcionais: nâo dizem que 
independentemente de todos estes 
avanços, o Consulado de Caracas 
esteve sem serviço de telefone e fax no 
mês de Janeiro do ano em curso, por 
falta de pagamento da conta à 
empresa de telecomunicaçôes local. 
Situaçâo vergonhosa, no minime 
caricata, hilariante diria por certo o 
Eng. José Lello... 
A primeiura vez que usei da palavra 
no Plenârio da Assembleia da 
Repüblica, tive oportunidade de 
referir que nos, os émigrantes, 
estâmes cansados das palavras de 
ocasiâo e das falsas promessas. 
Defendi, entre outres assuntos, que os 
émigrantes devem ser representados 
por gente da "nossa": pessoas 
conhecedoras da problemâtica da 
emigraçâo, dedicadas e de 
preferência corn origem nas 
comunidades espalhadas pelo 
mundo. 
O PSD apresenta nestas eleiçôes 
legislativas o tipo de candidate que 
sempre defendi. Pessoas corn fortes 
laços de comunidades, quer pelo que 
jâ fizeram no passade (Manuela 
Aguiar), quer pela vivência dos 
problemas que afectam os émigrantes 
(Lourdes Lara). Como terceiro e 
quarto candidate o PSD apresenta 
dois émigrantes, o primeiro radicado 
em S. Paulo, Brasil, advogado de 
profissâo e corn fortes ligaçôes ao 
associativismo e o segundo, um 
economista radicado em 
Moçambique e ligado ao mundo 
empresarial. 
O Prtido Socialista por seu turno 
apresenta por este circulo eleitoral e 
como cabeça de lista Caio Roque, um 
socialista em busca de imunidade 
parlamentar para se escudar do 
esciandalo das viagens fantasmas e 
cuja presença nas listas nem aos 
prôprios socialistas da Diaspora 
agrada., basta 1er o artigo intitulado 
"Caio Fora" e publicado na pagina 6 
do Jornal Independente de 27 de 
Agosto, onde a Federaçâo do Brasil 
do PS exige a substituiçâo do cabeça 
de lista socialista pelo circulo Fora da 
Europa ou 1er ainda o comunicado do 
PS-Suiça que faz alusâo à candidatura 
de Caio Roque considerando-a: "...um 
acto da maior leviandade politica, que 
envergonha qualquer socialista". 
Como segundo candidato apresenta 

Ofélia Guerreiro uma emigrante do 
Brasil, uma mulher habituada a estas 
andanças pois jea foi candidata por 
vârios partidos alegando sempre que 
cada um é o melhor...uma vira 
casacas, que defende os partidos 
politicos consoante os seus interesses 
pessoais. Uma mulher que nunca foi 
capaz de se impor ou impor as suas 
ideias, sem protagonismo, basta ver a 
sua actuaçâo na reuniâo que elegeu o 
Conselho das Comunidades e onde 
nâo teve qualquer intervençâo de 
realce... Se assim foi em plena reuniâo 
do Conselho, como séria o seu 
comportamento na Assembleia da 
Repùblica como Deputada? Séria 
uma figura apagada. 
Nâo hâ muitos anos atrâs, -que fraca 
memôria tem a referida candidata- 
atacava os socialistas, defendendo 
corn unhas e dentes o CDS/PP. Hoje é 
vê-la e ouvi-la dizer o que melhor lhe 
convém. Acredito que se tivesse sido 
convidada pelo Partido Social 
Democrata estaria neste momento a 
dizer bem daquele que agora diz mal. 
Oportunista chamo-lhe eu. Vira 
casacas chmam-lhes outros. Como 
terceiro candidato os socialistas 
escolheram um funcionârio consular 
de Toronto, no Canada,...O Gonçalo 
Martins é um bom rapaz, filho de 
diplomata...mas sô iso...um bom 
rapaz, digo-o corn a amizade que a ele 
me une. 
Do quarto candidato pouco se sabe a 
nâo ser que é filho do José Gama, um 
ex deputado do CDS e actual 
deputado do PSD e ao que parece 
futuro PS... Pouco respeito nutrem os 
Socialistas pela Emigraçâo. 
Permitam-me um curto recuo no 
tempo. Legislativas de 1995. 
Lembram-se dos candidates do PS 
por este circulo eleitoral? 
Eu dou uma ajudinha: cabeça de lista 
Carlos Lopes. 
Esse mesmo, o atleta, o maratonistâ a 
quem Portugal tanto deve pela sua 
actuaçâo nas competiçôes nacionais e 
internacionais. Ao invés de lhe 
pouparem a imagem e de nos 
deixarem recordar o Carlos Lopes 
como o grande Carlos Lopes, o 
grande atleta do Sporting, fizeram 
com que a grande maioria dos 
portugueses deste circulo eleitoral 
pensem bem do atleta mas, mal, 

Continua na pàgina seguinte 
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Continuaçào da pâgina anterior 

Carta aberta aos portugueses da diaspora 
muito mal do homem. A sua actuaçâo 
como candidato foi deplorâvel, triste. 
A actuaçâo do PS para com este 
homem foi desumana. Ficamos a 
saber que é praticamente analfabeto. 
Caros compatriotas; 
E chegado o momento de 
escolhermos quem nos vai 
representar no Parlamento. É 
necessârio que o façamos conscientes 
dos seus valores e do que sào capazes. 
É necessârio escolher bem. O Partido 
Social Democrata foi dos poucos, 
sennao o ùnico que sempre esteve ao 
lado dos émigrantes. As grandes 
reformas ou mesmo as pequenas 
alteraçôes sô foram possiveis graças à 
persietência e tenacidade dos 
Deputados/as do Partido Social 
Democrata, um partido humanista, 
que continua a seguir os principios 
pragmâticos do seu fundador 
Francisco Sâ Carneiro. Recordemos 
algumas das medidas que o PSD 
propos e implementou; 
-uma nova lei da nacionalidade que 
permitiu a dupla cidadania, desde 
1981; 
-que criou em 1980 o Conselho das 
Comunidades Portuguesas; 

-que lutou incansavelmente pelo 
direito de voto dos émigrantes nas 
presidenciais (art. 124o.), nos 
processos de revisâo constitucional de 
1982, 1989, 1997; 
-que apresentou projectos para que 
todos os émigrantes votassem nos 
dois referendos nacionais jâ 
realizados; 
-que iniciou as politicas de apoio ao 
regresso, a importaçâo facilitada de 
automôveis, o livre aceso dos jovens 
às universidades, a criaçâo de 
delegaçôes de émigrantes nas regiôes 
onde O fenômeno é mais intense; 
-que criou a RTPi; 
-que criou o Institute Camôes como 
instituiçâo de apoio ao ensino e 
incentive a manifestaçôes culturais 
nas comunidades do estrangeiro; 
-que criou o Institute de Apoio à 
Emigraçâo e Comunidades 
Portuguesas em 1980; 
-que propos o reforço das verbas 
atribuidas ao Conselho das 
Comunidades em 1999 tornando 
viâvel O seu funcionamento. 
Nos mementos décisives da nossa 
histôria recente, foi no PSD que os 
portugueses depositaram confiança. 

Indonésia nâo tem 
legitimidade para recusar 

força înternacional - Guterres 
Antonio Guterres afirmou que a 
Indonésia nâo tem qualquer 
legitimidade para rejeitar o envio de 
uma força internacional de paz para 
Timor-Leste. Em entrevista à cadeia 
de tèlevisâo BBC World, o primeiro- 
ministro português disse que "é uma 
loueura” a pretensâo indonésia em 
esperar pela- ratificaçâo pelo 
Parlamento indonésio dos resultados 
do referendo, em Novembro, para 
depois decidir o que fazer. "Uma força 
internacional de paz é absolutamente 
nècessâria, agora que se provou que a 
Indonésia nâo consegue garantir as 
condiçôes de seguxança para aplicar 
os resultados do referendo", 
subhnhou Guterres. "Pedir que se 
espère até Novembro é uma loueura. 
Em Novembro, provavelmente jâ nâo 
existiria (em Timor-Leste) nada para 
se criar um novo pais", disse Guterres. 
Referindo-se à récusa da Indonésia 
em aceitar o envio de uma força de 
paz internacional para Timor-Leste, 
anunciada pelo ministro dos 
Negocios Estrangeiros dé Jacarta, Ali 
Alatas, Guterres disse que "é ôbvio 
que a Indonésia nâo tem qualquer 
legitimidade legal para essa récusa, 
dado que o dominio indonésio sobre 
Timor-Leste nunca foi reconhecido 
pela comunidade internacional". 
Além disso, "nâo hâ qualquer 
legitimidade politica" para essa 
récusa, "depuis dos claros resultados 
do referendo", adiantou o chefe de 

Governo à estaçâo britânica, 
"condenando" a posiçâo assumida 
pelo executive de Jacarta. "Apelo a 
todos os paises a forçarem a 
Indonésia a aceitar a presença de uma 
força de paz internacional" em Timor- 
Leste, adiantou Antônio Guterres, 
Quanto aos refugiados timorenses, 
obrigados a fugir pelas autoridades 
indonésias, Guterres afirmou que se 
trata de uma situaçâo "intolerâvel", 
que "lembra outras limpezas étnicas 
do passade". "É mais uma razâo para 
que a comunidade internacional nâo 
se considéré incapaz de agir", 
sublinhou. "A comunidade 
internacional tem toda a legitimidade 
para agir. A Indonésia nâo é a 
soberana de Timor-Leste, nem legal, 
nem democraticamente", concluiu o 
primeiro-ministro. 

Corn orgulho dizemos que se existe 
uma area politica em que o PSD se 
pode sentir particularmente 
orgulhoso, é certamente a da 
emigraçâo por tudo o que o nosso 
Partido tem feito em defesa das 
Comunidades Portuguesas 
espalhadas pelo Mundo. 
Desde a sua fundaçâo, em 1974, o 
PSD tem lutado por uma ideia de 
Portugal, baseada na plena igualdade 
de direitos dos cidadâos residentes 
dentro e fora do territôrio nacioanl. 
Francisco Sâ Carneiro via Portugal 
como uma "Naçâo de Comunidades" 
onde a politica se faz de fora para 
dentro. 
Na ârea da emigraçâo sabemos 
perfeitamente o que pretendemos: 
queremos contribuir para melhorar a 
vida dos portugueses residentes no 

estrangeiro, queremos que sejam 
cidadâos por inteiro corn os mesmos 
direitos e obrigaçôes. O Futuro nâo 
pode esperar mais. Portugal e os 
portugueses merecem mais e melhor. 
Queremos ser Governo corn o vosso 
voto para retomar a dinâmica dos 
tempos de Sâ Carneiro e Cavaco 
Silva, corn um novo lider capaz de dar 
resposta aos vossos anseios e de vos 
fazer justiça no Portugal do ano 2000, 
no Portugal do 3o. Milénio, o Dr. José 
Manuel Durâo Barroso. 

Imbuidos desse desejo e dessa certeza 
ajude-nos a concretizar este projecto 
comum. Nestas eleiçôes legislativas 
vote PPD/PSD, vote Manuela Aguiar 
e Lourdes Lara. 

Contamos consigo! 

 Timor-Leste—  
Portugal pede reuniào urgente do 
Conselho de Segurança da ONU 

Portugal vai solicitar a convocaçâo urgente de uma reuniâo extraordinâria 
do Conselho de Segurança da ONU, para debater a situaçâo em Timor- 
Leste e O envio de uma força internacional para o territôrio, disse à Lusa 
fonte oficial. O embaixador de Portugal na ONU, Antônio Monteiro, jâ 
recebeu instruçôes do ministro dos Negôcios Estrangeiros, Jaime Gama, 
para solicitar a convocaçâo da reuniâo, acrescentou a fonte. O pedido de 
Portugal tem em vista que o Conselho de Segurança analise "a 
deterioraçâo da situaçâo em Timor-Leste" e explicita que Portugal vai 
"solicitar o envio de uma força internacional para o territôrio". 

Delegaçâo da agêneia indonésia 
Antara incendiada em Dili 

Timor-Leste: A delegaçâo da agêneia noticiosa oficial indonésia em Dili 
foi um dos muitos edificios incendiados na capital de Timor-Leste nos 
ültimos dias, noticiou a prôpria Antara. No entanto, a sala da redaeçâo 
nâo foi afectada pelas chamas, afirmou o jornalista Maximianus Hari 
Atmoko, citado pela agêneia em que trabalha. Segundo o despacho da 
Antara, cinco elementos da agêneia noticiosa "estâo a trabalhar noutro 
local" de Dili, que nâo é especificado. 

Hour* McAII* Lock Strvie* 
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Someçaram 
as aulas 

Pelas ruas, transportes pùblicos 
e patios escolares, os ruidos 
caracteristicos das crianças é uma 
saudâvel e bonita realidade. 
Rapazes e raparigas, de todas as raças 
e credos, convivem e aprendem em sâ 
camaradagem, pelas Escolas deste 
imenso pais, tal como acontece por 
todo O mundo onde existe harmonia 
e coexistência paciflca. 

Aproveitamos o inîcio das aulas, dia 7 de Setembro 
de 1999, para dialogarmos corn o Principal da 
Escola Primâria Catôlica St. Helen por tratar-se de 
um Luso-Canadiano e, também, por ter sido ali que 
Mike Harris e os seus responsâveis pelo Ensino no 
Ontario, lançaram o seu "New Ontario 
Curriculum". Iniciamos o diâlogo corn o Director 

Professor 

Alfredo Epifânio, 

Director da Escola St. Helen 

Escolar, professor Alfredo Epifânio, recordando o 
primeiro dia de aulas... 
-A festa habitual, o reencontro de alunos e 
professores, das crianças entre si, a romaria de pais 
e encarregados de educaçâo a trazê-los à Escola, as 
surpresas de novos alunos e novos professores e 
pessoal - de apoio, enfim, como eu disse no 
principio, uma festa que, aos poucos, vai 
transformar-se em mais trabalho e menos festa. 
-Que nos diz sobre o novo Curriculum escolar? 
-O sistema novo é bom, dâ a vantagem a todos de 
oferecer aos alunos o melhor possivel para o seu 
futuro. Os professores ficam corn um programa 
igual em toda a Provincia e, nos, ficamos corn a 
possibilidade de informar os pais mais claramente 
do aproveitamento escolar do filhos... 
Hâ muito que se justificava um sistema assim. O 
diâlogo entre professores, alunos e encarregados de 
educaçâo, fica mais consentâneo corn as 
necessidades actuais e futuras. 
-E, os professores, sentem-se confortâveis corn o 
novo sistema que os obriga a preparar mais matéria 
e a estarem, portanto, mais habilitados a ensinar? 
-Sem dùvida, nenhum professor receia o programa, 
nem vâo ser necessârios exames a professores ou 
coisa parecida... 
-E quanto às Regras de Conduta dos alunos nas 
escolas, ideia de Mike Harris que ainda nâo saiu? 
-Espero que nâo saia, digo jâ! -Nâo hesitou em 
afirmar o Director Escolar Alfredo Epifânio.- Lidar 
corn crianças é um trabalho de muita sensibilidade 
e as Regras impostas nâo ajudam. Os politicos nâo 

Escrevo-lbe a propôsito das prôximas eisiçôes de 10 de Outubro para a Assembleia da Repûblica. 

Na circvnstância, irôo ser eleiios quatre depulados em representaçào dos portugueses résidantes no estrangeiro que. em 

2001, irôo igualmente eleger o Présidente da Repûblica. 

Recordo-lhe ser esta uma excelente oportunidade para, através do exercicio dum direito civko que iegitimamenle lhe 

assiste, poder participar activa e intervenientemente nos destinas e na vida do seu pais. 

Trato-se, pois, de coniribuir para a reafirmaçôo deste projecto de esperança, de progressa e de bem estar, que o actual 

Governo do PS tem vindo a desenvolver neste Portugal moderno e europeu que jamais esquece os seus, estejam eles no 
territôrio nacional, vivam eles no estrangeiro. 

Apôs quatro anos de intenso e dedicado trabalho em prol das comunidades portuguesas, na resoluçâo dos seus 
problemas, correspondendo às suas aspiraçôes e anseios, sei que me conhece bem. 

Conhecer-me~à, porventura, até, pessoalmente, tantas foram as visitas que, na descurso destes quatro anos fiz às 
comunidades portuguesas, indo ao seu encontre, nos bons e piores momentos, sempre animado do mesmo espirito de 
servir, de as apoiar e de /fies exprimir o reconhecimento e o apreço de todos os portugueses. 

Mas, cerfamente que me conhece, também, através do trabalho desenvoivido: na modernizaçôo e informatizaçâo dos 

consulados, bem como na melhoria do respectiva imagem e dos serviços prestodos, por funcionàrios corn renovodo 

estimulo, pelas acçôes de formaçâo em curso e pela aprovaçâo do seu novo estatuto profissional; por outra lado 
simplihcou-se o processo de emissào dos bilhetes de idenfidade^ na criaçào de mecanismos de apoio aos cidadàos idosos 

(nomeadamente pela via do 'Portugal no Coraçâo' e do programa agora criado para auxiliar os nossos compatriotas 
excluidos da sorte, sem recursos e no inverno da vidaj; inovou-se oinda corn a eleiçôo do Conselho das Comunidades 

Portuguesas; corn dinamizaçào de acçôes dirigidas aos jovens lusodescendentes, e aos nossos artistas, jornalislas e 

cienfistas do exterior, na apresentaçâo dum pavilhâo das Comunidades na EXPO'98, que foi factor de orgulho e de auto- 

estimo de todos nos. Apoia-se os Gabinetes de Leifura no Brasil, o movimento associativa em gérai e nunca deixou de ser 

prioridode o apoio humanitârio e a protecçào consular a tantos dos nossos concidadàos em situaçôes de perigo ou de 

dificuldade e que sempre mereceram o respaido e o apoio do Governo. 

Ressalto igualmente, dentre os principals objectivos de polilica externa, os êxitos conseguidos na eliminaçào dos vislos de 

entrada para o Canada e Estados Unidos. 

Por tudo isso, sei que me conhece bem e saberâ quanto, durante estes quatro anos, a ûnica promessa que fiz foi de 

trabalho e de me envolver pessoal, civica e politicamente no estreilamento dos laços indeiéveis e vivenciais entre portugueses 

residentes no exterior e o Portugal que trazemos no coraçâo. Continua a ser essa a promessa que agora reafirmo. 

Peço-lhe, pois, que me ajude a cumpri-la, apoiando o PS nas prôximas eleiçôes de 10 de Outubro 

para a Assembleia da Repûblica e aos candidatos a deputados pelos circulas da emigraçào 

propostos pelo PS. 

Para que Portugal continue em Boas Mâos! 

c-o 

h-H uxv 
José Lello 

PARTIDO SOCiALiSTA K 
dâo aulas! Cada aluno é um caso e, os livros de 
Regras, generalizam, nâo especificam. As regras 
nâo passam de palavras importantes, no lugar 
certo, mas que precisam de espirito... 
A Escola é mais do que uma escola. Os casos extra- 
escolares de cada aluno dava para encher vârios 
livros. E preciso conhecer os casos reais para depois 
actuar e ensinar. 
Nâo fotografamos o Director da Escola Catôlica St. 
Helen com alunos porque...é proibido. Ora aqui 
estâ Lei de palavras...corn pouco espirito! 

Agradecemos ao simpâtico Director da Escola 
Primâria Catôlica St. Helen, em Toronto, professor 
Alfredo Epifânio, e desejamos-lhe felicidades neste 
ano lectivo de 1999/2000. 

JMC 
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PIANO DI PENSftO CANADIANA 
PARA1999 

CONTRIBUIçOES 
Vencimento mâximo anual para a pensâo (ceiling) $ 37,400.00 
Isençâo bâsica anual (floor) $ 3,500.00 
Contribuiçào maxima anual dos ganhos (YMPE-YBE ) $ 33,900.00 
Contribuiçâo maxima requerida em 1999 
Tanto O empregado como o patrâo contribuera 3.5% dos seus ganhos 
(max.anual): $1,186.50 
Trabalhador por conta prôpria contribui 7.0% dos seus ganhos (max. 
anual): $2,373.00 

Bénéficies 
*Beneficio em caso de morte: $ 2,500.00 
*Beneficios mâximos de pensâo por mes... 

Todos os beneficios mensais, excepta ôrfâos de contribuintes e crianças 
filhos de contribuintes invâlidos, sào baseados numa média mâxima das 
mensalidades que descontou para a Pensâo como poderâ ver de seguida... 

(a) Contribuiçâo mâxima para beneficios mensais 
Pensâo de reforma a partir dos 65 anos (25% de $3,006.67): tal 
como $751.67 
Pensâo de invalidez até à idade de 65 anos (CPP: 75% de 751.67+ 
taxa absoluta de ($339.80): rendendo um total de $903.55. 
(b) Beneficio mensal mâximo do contribuinte para o cônjuge 
sobrevivente 
Pensâo do sobrevivente a partir dos 65 anos (60% de 751.67): tal 
como $ 451.00 
Pensâo do sobrevivente inferior a 65 anos: 
( entre os 45 anos ate aos 64: 37.5% de $ 751.67+ taxa absoluta 
de $ 132.58):tal como $414.46 
(idade inferior a 45 anos: os beneficios em cima descritos serâo 
reduzidos a 1/120 por mês até à idade de 35 anos. 
( idade inferior a 35 anos, que nâo seja invâlido ou criança : 
Nâo haverâ beneficios ate a idade de 65 anos. 
(c) Beneficios por cada ôrfâo de um contribuinte ou filho de um 
contribuinte invâlido: $171.33. 

Os contribuintes ou sobreviventes de idade de 65 anos poderâo também 
qualificar para o old age security (OAS) pensâo, que é de $410.82 (mâximo) 
por mês, com inicio a 1 de Janeiro de 1999. (Ao oposto dos beneficios da 
CPP, que sâo determinados todos os anos, os beneficios da OAS Sâo 
calculados de quatro em quatro meses. 
Para mais detalhes quanto a beneficios da CPP e OAS, poderâo ser obtidos 
no Human Resources Development Canada. 

PORQUE OIMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCAD. I I 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

^ Segwros de vida, acidentes, doenças 
||jjjjB I Seguros de hipoteca 

I Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçâo de heranças (24 HORAS) 

NIELFERNANDES ^EL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

O inventor do "tira-teimas" 
o Onârio era um homem que gostava 
das letras. Naquele tempo, quando se 
começou a pensar que afinal as ârvores 
sempre serviam para qualquer coisa 
que era fazer papel, também se 
concluiu, ajuizadamente, que o papel 
dévia servir, do mesmo modo, para 
qualquer coisa. O ajudante de Onârio, 
um jovem cheio de boa vontade, o 
Filbuste, sempre pronto a esforçar-se 
por ajudar o seu mestre na esperança 
de que ele aumentasse por si a sua 
consideraçâo e reconhecimento, veio 
entâo com a ideia de que a ârvore, 
cortada assim tâo fininho, como se 
tornava maleâvel séria por isso boa 
para fazer embrulhos, ao que Onârio 
respondeu: Boa! Boa!... Agora o que eu 
precisava era doutra ideia porque de 
embrulhos estou eu fornecido graças a 
Deus... O Filbuste, olhou para o mestre 
e agradeceu, sem contudo perceber 
bem onde Onârio queria chegar com 
aquilo de estar fornecido de 
embrulhos. Adiante. Onârio, começou 
entâo, inteligentemente a utilizar o 
papel para lhe fazer marcas com 
pedaços de carvâo e, à medida que o 
papel ficava mais fino e maleâvel, 
também ele o ia utilizando de modo a 
escrever nele com as tais penas de 
pato, e guardava-as depois com os seus 
escritos que se avolumavam nas suas 
estantes e se enchiam de pô. Era 
comum, naquela vila, onde residia 
Onârio e por este ser entendido nas 
letras, o povo perguntar-lhe tudo o que 
suscitava düvida e para que Onârio 
tinha sempre resposta que resolvia a 
interrogaçâo de quem o procurava. 
Uma vez, conta-se, um dos habitantes 
da vila, tendo estado com outros 
amigos a beber aquela bebida que 
segundo consta foi inventada pelos 
egipcios e que a gora se chama cerveja, 
apostou com eles que Onârio nâo sabia 
tudo e que tinha uma pergunta para a 
quai ele nâo teria resposta. E assim, lâ 
foi a casa de Onârio, mas nâo bem em 
linha recta, pois a cerveja naquela 
altura tinha mais âlcool que agora. 
Uma vez chegado, bateu à porta onde 
foi atendido pelo Filbuste que o fez 
entrar e lhe perguntou ao que vinha. 
Frosquinaite, o nome do homem que 

agora se achava em casa de Onârio, 
disse ao rapaz que queria falar com o 
pai ou a mâe dele ao que Filbuste 
respondeu: Nâo! Eu nâo tenho mâe. 
Frosquinaite olhou o rapaz e disse: Ah! 
Bastardo heim? E respondeu o rapaz: 
Nâo, nâo... Filbuste! Quer raio de 
coisa! Resmungou Frosquinaite, e de 
seguida: Mas afinal aqui toda a gente 
tem resposta para tudo ou quê? 
Filbuste disse logo: Eu nâo, agora o Sr. 
Onârio, “utpa, utpa!” Que era a 
maneira antiga de dizerem “upa, upa,” 
naquele tempo. Estâ bem pronto... 
Disse o Frosquinaite. Chama lâ o teu 
pai, entâo. Eu nâo tenho pai, volveu o 
Filbuste. Mau, mau... disse o 
Frosquinaite. Nâo hâ pai... nâo hâ 
mâe... Entâo e o Onârio, nâo me digas 
que... Se vai fazer alguma pergunta o 
melhor é esperar pelo Sr. Onârio, 
respondeu a tempo o Filbuste. Até que 
enfim chegamos ao que me câ trouxe, 
disse por sua vez Frosquinaite. Na sala 
onde Frosquinaite foi conduzido, 
estava Onârio, rodeado de folhas de 
papel presas com fios de liana, sentado 
num cadeirâo de verga que rangia de 
vez em quando, o que fazia nervos aos 
ouvidos de Frosquinaite. Onârio olhou 
para Frosquinaite e depois das 
apresentaçôes, perguntou-lhe o que 
queria ele. 
Frosquinaite atirou a pergunta de 
repente: O Sr. Onârio, para onde é que 
se dirige o mundo? Onârio, vendo que 
Frosquinaite estava com as taças, 
respondeu que a pergunta tinha que 
ser respondida noutra ocasiâo pois as 
condiçôes nâo estavam reunidas para a 
resposta. Frosquinaite, de volta ao 
convivio com os seus amigos, contou o 
sucedido e ganhou a aposta. 
No dia seguinte, estava Frosquinaite 
com os mesmos amigos quando estes 
lhe contaram que corria na vila o 
boato de que o Frosquinaite, com o 
tratamento do dia anterior tinha caido 
dentro da fonte onde bebiam os 
cavalos. 

Frosquinaite, desajeitado perguntou: 
Quem disse isso, quem disse isso? E 
responderam-lhe: Disse Onârio! E foi 
assim que nasceu o Dicionârio. 
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Grécia/sismo: 
o mais grave sismo 
na regiao de Atenas 
desde ha 200 anos 

O sismo que abalou Atenas nâo provocou, até ao 
momento, vitimas entre os portugueses que se 

encontram na cidade, informou fonte da Secretaria de 
Estado das Comunidades (SEC). Seg^undo a mesma 

fonte, um funcionaiio da Embaixada de Portugal em 
Atenas esta na regiao de Menidi - local onde mais se 

sentiu o abalo - para acompanhar a situaçâo. O sismo, 
que foi sentido durante cerca de 10 minutes, teve a 
magnitude de 5,9 da escala de Richter e epicentro 

apenas a 20 quilômetros da capital, na regiâo de Menidi. 

O violente sismo que sacudiu 
Terça-feira à tarde a regiâo norte de 
Atenas, fazendo 50 mortes 
segundo um balanço provisôrio, é 
"o sismo mais devastador desde hâ 
dois séculos", segundo os 
especialistas gregos. O epicentro do 
sismo, situado a 20 km do centre 
da capital e de uma magnitude de 
5,9 na escala de Richter, é o mesmo 
que para os dois abalos sismicos de 
1785 e 1705. Em 1785, a magnitude 
tinha atingido 6 e, em 1705, 6,3 na 
escala de Richter, segundo o 
Institute geodinâmico do 
Observatôrio de Atenas. "O sismo 
que abalou Terça-feira Atenas às 
14:56 (hora local) activou a mesma 
falha que a de hâ 200 anos na 
regiâo de Menidi (ocidente de 
Atenas), ao pé dos montes Parma e 
Pentelli, indicou um sismôlogo do 

Observatôrio de Atenas, Stavros 
Tassos. O epicentro do sismo "nâo 
era profundo e por esta razâo foi 
sentido muito fortemente em 
Atenas", acrescentou Tassos. Em 
1982, um tremor de terra muito 
forte de uma magnitude de 6,7 na 
escala de Richter foi sentido em 
Atenas. Mas o balanço fora menos 
pesado (20 mortos). O epicentro 
deste sismo foi localizado no golfo 
de Corintia, a 80 km a ocidente da 
capital. 
A Grécia é o pais da Europa de 
mais forte sismicidade: mais da 
metade dos slsmos europeus 
ocorrem aqui. Violentos sismos 
devastaram Rodes em 1826 (8 
magnitude Richer) e em 1957 (7,2 
Richter), Cefalonia e Zante em 
1953 (7,2 Richter), Kalamata em 
1986 (6 Richter). 

Passagem de furaeâo mata 9 no México 

Nove pessoas morreram e 
milhares ficaram desa- 
brigadas em consequêneia 
da passagem do furaeâo 

Greg pela costa mexicana do oceano 
Pacifico, na madrugada de terça-feira, 
corn ventos a 120 km/h. 
De acordo corn a informaçâo local, 

seis dos mortos afogaram-se nas 
enchentes que assolaram os estados 
de Morelos, Colima e Chiapas, no sul 
do pais. 
Em Colima e também nos estados de 
Michoaeân e Jalisco, mais de 1.000 
pessoas foram retiradas à pressa das 
suas casas. Outros milhares estâo sem 
comunicaçâo nem têm condiçôes de 
se deslocarem para outro localidade, 
de acordo corn funcionârios da 
Defesa Civil. 
O Centro Nacional de Furacôes dos 
Estados Unidos, corn sede em Miami, 
informou que Greg, entâo uma 
tempestade tropical, ganhou a força 
de furaeâo por volta da meia-noite, 
hora local. 
Naquele momento, o fenômeno 
estava localizado a cerca de 130 
quilômetros a sudeste de Cabo San 
Lucas, um concorrido balneârio em 
Baja California, e deslocava-se na 
direcçâo noroeste a uma velocidade 
de 11 km/h. 
Alertados, os comerciantes trataram 
de vedar as suas lojas corn tapumes 
em Cabo San Lucas, que se viu 
praticamente esvaziado de turistas 

em virtude da aproximaçâo de Greg. 
Desde segunda-feira, uma chuva 
persistente cai sobre a cidade, muito 
popular entre os turistas norte- 
americanos adeptos da pesca. Nâo 
demorou para os comerciantes da 
regiâo se prevenirem. Francisco 
Barerra vedava as vitrines da sua loja, 
que vende jôias de prata, enquanto 
dizia estar a preparar-se para o 
primeiro furaeâo da sua vida. 
Bares e discotecas, nesta época do ano 
normalmente abarrotados de turistas, 
estavam silenciosos. Enquanto isso, os 
supermercados ficaram cheios de 
moradores e turistas ansiosos em 

conseguir alimentes. Também se 
apoderaram dos postos de gasolina, 
onde se formaram filas de quase um 
quilômetro. 
Darryl Allen, um turista da 
California, contou que armazenou 
garrafas de âgua no hotel onde esta 
hospedado, mas admitiu estar 
preocupado. A Cruz Vermelha local 
preparou abrigos de emergêneia em 
vârias escolas de Los Cabos e colocou 
as suas équipas de prontidâo. 
As autoridades mexicanas 
declararam alerta de furaeâo na 
regiâo e os portos de Cabo San Lucas 
e San José del Cabo foram fechados. 
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Terry Fox 
um herôi nacioneil 

Terry Fox é o msdor herôi 
canadiano, de acordo corn 
uma sondagem feita pelo 
Conselho de Unidade 
Canadiano. Este titulo de 
herôi deve-se à sua coragem 
em organizar a Maratona da 
Esperança (uma vez que 
tentou atravessar o Canadà 
a correr) que tem angariado 
milhôes de dôlares para a 
pesquisa e luta contra o 
cancro, ao mesmo tempo 
que reuniu toda uma naçâo 
numa causa de 
solidariedade. 

Definindo heroismo como uma 
manifestaçâo de coragem e bravura, a 
maioria da populaçâo canadiana 
justificou, assim, a escolha de Terry 
Fox como o maior herôi. Terry Fox 
sensibilizou o pais corn a esperança e 
determinaçâo que demonstrou em 
1980, ao iniciar a Maratona da 
Esperança. Oriundo de Port 
Coquitlam, British Columbia, Terry 
Fox foi diagnosticado corn cancro da 
medula ôssea em 1977, quando 
contava apenas 18 anos. Como 
consequência do cancro, viu a sua 
perna direita ser amputada seis 
polgadas acima do joelho. Devido ao 
sofrimento que teve enquanto estava 
no hospital, prometeu, a si mesmo. 

que faria uma maratona através do 
Canada para ajudar na pesquisa 
contra o cancro. 
No dia 12 de Abril de 1980, apôs ter 
mergulhado o pé artificial no oceano 
Atlântico, Terry Fox iniciou a sua 
maratona. As pessoas aglomeravam- 
se para o ver e para lhe dar donativos 
que ajudassem a favor da sua causa. 
Durante 143 dias consecutivos, Terry 
correu uma média de 42 quilômetros 
por dia. No dia 1 de Setembro a leste 
de Thunder Bay, Ontario, foi forçado 
a parar devido ao cancro voltar a 
aparecer. Em Junho de 1981, Terry 
Fox morreu, um mês antes de 
completar a 23“ primavera. A 
Maratona da Esperança, agora 
chamada de Terry Fox Run, tornou-se 
num evento anual que jâ conseguiu 
angariar $250 milhôes de dôlares 
desde a sua existência, em nome de 
Terry Fox e na esperança de 
encontrar uma cura para o cancro. 
No prôximo dia l9, junte-se à 
multidâo que faz parte do Terry Fox 
Run. 
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AMANDA 
^‘Chaminé D'Ouro-99’’ 

A jovem e bonita 
Amanda Pontes, tal como 

noticiàmos na altura, foi a 
vencedora do Concurso 

Internacioanl da Cançâo 
Infantil de Portimâo-99, 

O jà tradicional 
“Chaminé D'Ouro”. 

Sô agora conseg^mos a 
fotografia da jovem 

Amanda, com o troféu 
conquistado. Na 

fotografia, Amanda posa 
corn as suas irmâs, 
também radiantes 

pela vitôria 
da mana mais nova. 

É a segunda. jovem do 
Canada a vencer o prémio 

intemacional de 
Portimâo. A primeira foi a 

Sarah Pacheco e, agora, 
Amanda Pontes. Mais uma 

vez os nossos parabéns! 

%jp 

à e^peim de lKM»-saccMsso 
Jovens, alçgres, felizes, 

Ana Malhoa e Jorge 
Moreira, esperam 

“nas calmas’^ 
o primeiro filho. 

Ela, sempre modema e 
prà frentex, mostra sem 

preocupaçôes a sua 
bonita barriguinha... 

E uma menina, segundo o 
exame médico. 

Ana Malhoa, de apenas 20 
anos de idade, espera a 

menina em Outubro. Tem 
continuado a fazer 

espectâculos e nâo pensa 
parar depois do nascimento 
da menina. Desde pequena 
que se habituou a "vadear" 

pelo pais e pelo mundo, nâo 
se sente capaz de parar, mas 
também nâo deixarà de ter a 

filha sempre a seu lado... 
onde quer que esteja. 

Naomi 
Campbel 
no Brasil 

A conhecida super-modelo 
Naomi Campbell, pôs os 
brasileiros de cara-à-banda, 
ao passai os biquinis 
CIA.MARJTIMA, no centro 
comercial BarraShopping, 
no Rio de Janeiro. 
Naomi, apôs mais um 
desgosto de amor, mas em 
boa forma fisica, numa 
demonstraçào de orgulho 
pessoal e consciênte do corpo 
escultural que possui, passou 
as (amostras) roupas corn uma 
classe fora do comum, 
fazendo lembrar a Naomi dos 
melhores dias. O amor foi-se 
mas o amor à profissâo 
nâo desvaneceu... 
E, como brasileiro nâo é 
bobo, a escultural Naomi 
Campbel nâo deve sair do 
Brasil sem...amor! 

A nâo ser que Deus jâ nâo 
seja...brasileiro, como dizem 
os Cariocas! 

José fernandes 
de parabéiiii^ 

o afamado repentista José Fernandes, fez anos a 6 de Setembro, na ocasiâo 
em que foi cantar ao desafio, "Pezinho dos Bezerros", corn Antonio Tabico 
e Vasco Aguiar, nas festas de Nossa Senhora da Luz, na Igreja de Sâo 
Mateus... Quando me surpreendi pelos 62 anos de vida -parece mais novo!- 
do José Fernandes, o Vasco Aguiar logo acrescentou: -E devoto de Nossa 
Senhora da Saûde! 
Ainda bem, porque bem precisamos destes "sempre jovens" artistas da 
poesia popular, para alegria das nossas gentes em dia de festa. 
Na fotografia, Vasco Aguiar dà os parabéns a José Fernandes e, se calhar, 
cantou-lhe alguma quadra ao ouvido... 
Felicidades! 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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jâ. nasceu eom a ®st3*<elin]ia«.. 

copias! 
Exigente, Ricky Martin, jà foi capa 
das prestigiadas revistas Time, People 
e Rolling Stone. Jovem, bonito, cheio 
de sucesso, Ricky Martin é um 
fenômeno muncÛal e, nâo se prevê, 
"paragem" nos tempos mais prôximos. 
Corn ele, o espectâculo prosseg^e... 

O mais mediàtico cantor da 
actualidade, o porto-riquenho Ricky 
Martin, jà nasceu corn "estrelinha de 
campeâo" pois, desde a tenra idade, 
que o sucesso o acompanha... 
Bonito e atractivo aos olhos femininos, 
Ricky Martin tem conquistado os fans 
de todo o mundo, quer cantando em 
espanhol quer, como ultimamente, 
cantando na lingua inglesa. Ele, no 

penteado, ou ainda no estilo de vestir, 
esta a impôr a moda entre os 
adolescentes. O seu êxito nâo para. 
Aos 15 anos formou a sua primeira 
banda. Sem grande sucesso. 
Depois, despontou na banda 
juvenil Menudo, de onde saltou 
para o estrelato. 
Do seu ultimo trabalho gravado a solo 
jà vendeu mais de 10 milhôes de 

Duo Santos 
OUI Punta Dana 

O Duo Santos, eclético 
duo musical, vai corn 
CIRV-fm e Happy 
Travellers até Punta 
Cana, Repùblica 
Domenicana, animar o 
Winterfest-2000, entre 17 
e 31 de Janeiro, ponta-pé 
de saida do milénio que 
vai entrar. 

O Duo Santos, farâ companhia 
a Rilhas e ao convidado Jorge 
Ferreira... 
Punta Cana, é um pequenino 
paraiso na Repùblica 
Domenicana, onde vamos 
concerteza comemorar o novo 
milénio corn todo o calor e 
amizade, para fazer esquecer este que 
ainda estamos a "aturar"! 
O Duo Santos, é constituido pela 
conhecida dupla John e Lisa Santos, 
dois artistas que se desdobram como 
ninguém no ritmo e na cançâo, corn a 
maior das facilidades e talento. Joào e 
Lisa, oferecem a quem os escuta, 
fado, cançâo, salsa, rock, folclore, e 
muitos mais tipos de cantigas... Vale a 
pena vê-los e ouvi-los! 

Va até Punta Cana, a partir de 17 de 
Janeiro de 2000, conr a Happy 
Travellers e CIRV-fm. É sô ligar o 
(416) 531-5000, ou visitar a Happy 
Travellers, na Galleria Mall, em 
Toronto. 
Além do Duo Santos, Rilhas e Jorge 
Ferreira, ainda surpresas varias, que 
vos vào encantar. 

Nâo hesitem, venham dai !!! 
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Noticias do Ontario 
Pégadas de 

dinossauro coin mais 
de 65 milhôes de 

anos foram 
encontradas no 

norte do Canada. 

Cientistas canadianos e 
norte-americanos afirmam 
ter encontrado très 
grupos de pégadas de 
dinossauro na regiâo 
do lucâo, no J 

canadiano. As pégadas 
têm entre 10 e 45 centimetres e representam 
percursos individuais, um dos quais tem quatre 
pégadas deixadas em terreno lamacento. Apesar de 
terem sido descobertas na passada primavera, as 
pégadas foram agora alvo de estudo mais 
pormenorizado por parte dos seus descobridores, 
Roland Gangloff e Kevin May, do museu da 
Universidade do Alasca, juntamente corn o 
paleontologista canadiano, John Storer. Na 
prôxima primavera os cientistas pretendem 
regressar àquela regiâo para procurar mais fôsseis. 
Estas foram as primeiras pégadas de dinossauro 
descobertas no lucâo. 

Contrabando humano de 
imigrantes ilegais Chineses 

Um barco repleto de imigrantes ilegais da China 
chegou à costa oeste canadiana sem ser detectado, 
semanas antes dos très navios que foram detectados 
e investigados terem chegado, também corn 
imigrantes ilegais vindos da China, segundo 
confirmou a Real Policia Montado do Canada. As 
autoridades acreditam que os quatro barcos estâo 
ligados a uma sofisticada cadeia de contrabando 
organizada por criminosos profissionais. Segundo 
apuraram, o misterioso barco, inicialmente dado 
como vazio a flutuar nas âguas do pacifico junto às 
ilhas Queen Charlotte, a 7 de Julho, descarregou a 
sua “carga humana” para barcos pequenos, tendo 
depois naufragado. 
Hâ razôes para acreditar que essas pessoas foram 
transportadas em pequenos barcos para a area de 
Prince Rupert, em pequenos grupos, e depois 

transportadas para Vancouver. Uma vez em 
Vancouver, foram tomadas medidas para que 
viessem para Toronto, donde prosseguiriam para o 
seu destino, ou seja. Nova lorque. As autoridades 
nâo informaram, por enquanto, quantas pessoas 
estariam a bordo do barco. Porém, adiantaram que 
este primeiro barco parece ter seguido as mesmas 
regras dos outros très que chegaram semanas 
depois à costa canadiana. Cada um desses très 
transportava de 123 a 190 pessoas. Hâ também 
muitas semelhanças entre o barco que naufragou e 
os très que foram apreendidos e que traziam 
imigrantes ilegais da provincia chinesa de Fujian. 

Feira Anual de 
Oportunidades de Emprego 

A agência de apoio e de oportunidades de 
emprego, “Employment Opportunities '99”, em 
Scarborough, vai levar a cabo a feira anual sobre 
empregos no sâbado, 25 de Setembro. 
Este evento destina-se a todas as pessoas envolvidas 
na area de pesquisa e mudanças nas carreiras 
profissionais. Haverâ centras e quiosques de 
informaçâo sobre empregos relacionados corn o 
governo, instituiçôes de estâgio e empresas. Os 
interessados deverâo levar uma copia do 
curriculum vitae. 
O ano passado, cerca de 5.000 pessoas 
participaram neste evento o quai descreveram 
como muito produtivo e ütil para as suas vidas 
profissionais. Muitas mostraram-se interessadas 
em participar novamente este ano, corn o objectivo 
de contribuir corn sugestôes que possam contribuir 
para a reduçâo do desemprego. 
Para obter mais informaçôes sobre este evento, 
poderâ contactar o escritôrio através da internet 
www.townshendcollege.com.empopp99. 

Fundaçâo de Saùde 
para Crianças lança novo alerta 

A Fundaçâo de Saüde Activa para crianças lançou 
mais um alerta para os pais, encarregados de 
educaçâo e sociedade, em gérai. Desta feita, o 
ataque é dirigido ao “mundo digital e do 
entretenimento” que, segundo os peritos da 
fundaçâo, é bastante prejudicial à saüde das 
crianças devido ao excessivo numéro de horas 
(cerca de 30 por semana) passadas em frente à 
televisâo, a jogar nintendo, ou em frente a um 
computador. Para além destas horas, uma criança 
passa cerca de 30 horas por semana na escola, o que 
adicionadas às de lazer totaliza 2.240 horas (93 
dias) sentadas em 10 meses. 
Este fenômeno deu origem à criaçâo de uma série 
de brochuras criadas pela Fundaçâo de Saùde 
Activa para Crianças, onde se fala da importância 
de actividades fisicas e ao ar livre, assim como dos 
beneficios que cada criança tem em variar as suas 
rotinas - o evitar estar tantas horas sentada. 
A Fundaçâo espera ter o apoio de todos os pais para 
envolver as crianças nestes programas e estâo 
dispostos a contribuir corn todo o apoio que seja 
necessârio. 

Ontario 's Drive Clean Program 

O programa “Ontario's Drive Clean Program” 
esta a ser introduzido pelo governo na tentativa de 
melhorar a qualidade do ar que respiramos. Uma 
vez completo e a funcionar por inteiro, o programa 
ajudarà a reduzir a poluiçâo dos carros, autocarros 

e camiôes até 22%. 
O primeiro passo a ser tornado por este programa é 
o de verificar que se efectuem os testes de emissâo 
aos veiculos, através do Ontario. A partir desta 
data, jâ existem cerca de onze locais onde se 
poderâo efectuar os testes de emissâo a pesados. 
Até ao dia 14 de Janeiro do ano 2001, todos os 
veiculos terâo que possuir um certificado que 
comprove a inspeçâo do carro aos factores de 
poluiçâo. Caso nâo o apresentem, poderâo ser 
processados sob o Acto do Governo relativo à 
proteçâo do ambiente. 

Ministre dos Transportes, David Itirnbull, 
escreveu carta sobre o acidente da Auto- 

estrada 401 junto a Windsor 

Em nome do Governo do 
Ontario, gostaria de 
expressar os meus pêsames 
para corn as familias e 
entes queridos das pessoas 
que faleceram e que 
ficaram feridas no acidente 
do dia 3 de Setembro, 
junto a Windsor, causado 
por nevoeiro e que 
envolveu 63 veiculos. 
Gostaria de agradecer aos 
grupos de professionais - 
policia, bombeiros e 
paramédicos - que se 
deslocaram imediatamente ao local para tratar e 
socorrer os que foram envolvidos no trâgico 
acidente. 
As équipas médicas desempenharam um papel 
importante no tratamento de cada um que foi 
transportado para o hospital. 
O meu apreço vai, também, para todos os 
motoristas - muitos deles também vitimas do 
acidente - que tâo corajosamente e sem pensar neles 
prôprios tentaram ajudar os que ficaram presos nos 
escombros do acidente, sob condiçôes dificeis e 
perigosas. 
Como todos vos, aguardo os resultados da 
investigaçâo policial para ver os pormenores e as 
causas da tragédia. 

Por agora, o meu coraçâo e as minhas oraçôes estâo 
corn as familias enlutadas e marcadas pelo ocorrido 
e peço a todos os condutores do Ontario que 
obedeçam as leis de velocidade, mantenham 
distancia do veiculo da frente e nâo esqueçam o 
cinto de segurança. 

David Turnbull 
Ministre dos Transportes 
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Indonésia liberta Gusmâo 
e impôe lei marcial em Timor Leste 
A Indonésia libertou na terça-feira o 
principal lider separatista de Timor 
Leste, José Xanana Gusmâo, e impôs 
a lei marcial no territôrio, em meio a 
severas criticas da comunidade 
internacional por sua incapacidade 
para acabar corn os massacres 
promovidos hâ quatro dias pelas 
milicias leais ajacarta. 
Mas, apesar da medida adoptada pelo 
présidente indonésio BJ. Habibie no 
começo do dia, grupos de militantes 
prô-Indonésia continuaram a circular 
livremente pelas ruas de Dili, a 
capital de Timor Leste, e pela cidade 
de Bacau, na regiâo leste da provincia. 
Pelo segundo dia seguido, o prémio 
Nobel da Paz, Carlos Ximenes Belo, 
viu-se obrigado a fugir da violência 
das milicias leais. Apôs ter sido 
levado para Bacau quando a sua casa 
em Dili foi incendiada, Belo agora foi 
transferido para a Australia. 
Segundo o bispo de Bacau, Basilio do 
Nascimento, Belo viajou para a 
cidade de Darwin, nâo querendo dar 
maiores detalhes sobre a retirada. 
Em Jacarta, Gusmâo foi libertado da 
prisâo domiciliar, a ultima etapa de 
uma pena de 20 anos de reclusâo. 
"Prometo que, como um homem livre, 
vou fazer de tudo para trazer a paz 
para Timor Leste", disse Gusmâo, 
apôs assinar, no ministério da Justiça, 

os documentos que formalizaram a 
sua libertaçâo. 
Gusmâo, de 53 anos, foi preso em 
1992 por liderar o movimento 
separatista em Timor Leste. Em 
Fevereiro do corrente, a sua sentença 
foi modificada para prisâo domiciliar. 
O Governo indonésio espera que a 
sua libertaçâo ajude a acalmar a onda 
de terror que se abate sobre Timor 
desde o anûncio da vitôria da 
independência no referendo popular 
sobre o futuro do territôrio. 
A populaçâo civil de Timor tem sido 
impiedosamente perseguida, morta e 
espancada; as suas casas sâo roubadas 
e incendiadas. 
Milhares de pessoas jâ abandonaram 
a provincia. 
A Indonésia vinha a insistir para que 
Gusmâo retornasse imediatamente à 
sua terra natal, mas voltou atrâs, na 
noite de segunda-feira, diante dos 
temores corn a sua segurança. 
Tanto a Australia como os Estados 
Unidos ofereceram abrigo a Gusmâo 
que se encontra na embaixada 
britânica em Jacarta. 
Os sens assessores disseram que ele 
ainda nâo decidiu para onde ira; 
apenas se sabe, através do seu 
advogado, que o lider separatista nâo 
retornarâ a Dili. 
Dili voltou a ser assolada pela 

violência terça-feira passada. As 
milicias leais ajacarta continuaram a 
invadir e incendiar casas e até a 
atacar funcionârios das Naçôes 
Unidas e soldados indonésios. A lei 
marcial esta a ser totalmente 
ignorada. 
O porta-voz da ONU em Timor, 
David Wimhurst, que foi levado para 
a Australia na terça-feira, acusou as 
milicias de estarem organizando uma 
campanha corn vistas a expulsar 
todos os funcionârios da ONU e 
observadores internacionais de 
Timor Leste. 
Pela manhâ, o prédio que abriga a 
missâo da ONU em Bacau foi 
esburacado por uma rajada de tiros. 
O jornalista holandês Tjitske 
Lingsma contou que o ataque durou 
15 minutos e que nâo hâ informaçôes 
sobre feridos. 
A ONU estâ a retirar pelo menos 115 
funcionârios do prédio e a levâ-los 
para a Austrâlia. Jâ lâ se encontra 
também Ximenes Belo, resgatado de 
helicôptero de Bacau. 
Centenas de pessoas que buscavam 
abrigo na casa do bispo em Dili foram 
capturadas. Apôs incendiarem a casa 
de Belo, as milicias prô-Jacarta foram 
atrâs de refugiados abrigados na sede 
da Cruz Vermelha. 
O paradeiro das pessoas que estavam 

na casa de Belo e das outras 2.000 
atacadas na Cruz Vermelha 
permanece desconhecido. 
De acordo corn o bispo de Bacau, 
Basilio Nascimento, Belo estâ 
"profundamente ferido, 
especialmente psicologicamente". 
"Ele ficou em estado de choque. Pelas 
poucas palavras que pode pronunciar, 
o ataque foi violento", finalizou. 
O secretârio-geral da ONU, Kofi 
Annan, condenou "nos termos mais 
fortes possiveis" os ataques contra a 
casa de Belo e o prédio da Cruz 
Vermelha. 
Annan disse que conversou corn 
Habibie e que os dois concordaram 
quanto à necessidade de novas e 
urgentes medidas visando ao 
restabelecimento da lei e da ordem 
em Timor Leste. 
"O caos présente em Timor Leste nâo 
pode continuar", disse Annan. 

Présidente egipcio 
fica levemente ferido 

em ataque corn uma faca 
Membros da eqüipa de segurança do 
governo egipcio mataram um homem 
que feriu levemente com uma faca o 
présidente Hosni Mubarak na cidade 
de Port Said, revelou um comunicado 
da televisâo oficial daquele pais. 
O texto dizia que o homem se 
aproximou do carro de Mubarak - 
que acenava para o pûblico da janela 
do automôvel - e feriu o présidente 
numa das mâos antes que os guarda- 
costas pudessem impedir o ataque. 
Fontes de segurança identificaram o 
agressor como El-Sayed Seliman. 
Mubarak dirigia-se a uma reuniâo em 
Port Said, uma cidade que fica a 180 
quilômetros a nordeste do Cairo, 
como parte de uma visita pela area 
onde discutia projectos industrials. 
O présidente foi medicadp 
imediatamente e chegou sem Abeba (Etiôpia) a caminho de uma 
problemas ao local do encontro, onde reuniâo de cùpula da Organizaçâo da 
fèz um discurso de acordo Corn o Unidade Africana. 
planeado. O seU antecessor, Anwar Sadat, foi 
Mubarak sobreviveu a, pelo menos, assassinado em 1981 por militantes 
très atentados. Em Junho de 1995, islâmicos descontentes corn o tratado 
militantes islâmicos atacaram o seu de paz firmado em conjunto corn 
automôvel quando passava por Addis Israel em 1979. 

Madré Teresa de Calcutâ 
nâo foi esquecida 

A extraordinâria Agnes 
Gonxha Bojaxhiu, nâo 
foi esquecida. A 
senhora Agnes, que 
pronunciou os votos a 
24 de Maio de 1931, 
adaptando o nome de 
Teresa, a Santa de 
Lisieux, jâmais serâ 
esquecida. Essa frâgil 
figura de mulher, 
dirigente das 
Missionârias da 
Caridade, recebeu o 
Prémio Nobel da paz 
em 1979. Agnes, 
conhecida em todo o 
mundo por MADRE 
TERESA, de Calcutâ, 
continua a "viver" 
dentro de nôs. Um dos 
poucos bons exemplos 
do mundo. Morreu hâ 
dois anos, apôs 87 anos 
de uma vida de sacrificios em prol dos necessitados. Madré Teresa de 
Calcutâ visitou Fâtima-Portugal, em Setembro de 1986. 
Madré Teresa de Calcutâ, morreu em 5 de Setembro de 1990, uma semana 
depois da Princesa Diana, que faleceu em 31 Agosto... Duas mulheres que 
deixaram marca, cada uma à sua maneira, cada uma em mundos diferentes. 
Paz às suas aimas! 
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A infecçâo que saiu do frio 
Cientistas encontraram a grande profundidade um virus congelado. 

Outros poderâo existir e libertar-se para a atmosfera 

Virus pré-histôricos estâo 
adormecidos nos gelos polares e 
poderâ bastar um pouco de âgua 
quente para os libertar na atmosfera 
e desencadear novas epidemias, 
alertaram cientistas, depois de 
descobrirem, pela primeira vez, um 
antigo virus na Gronelândia. 
O virus, encontrado a grande 
profundidade num banco de gelo 
da Gronelândia, é conhecido como 
ToMV (na designaçâo em inglês), 
um patogénio comum nas plantas e 
que afecta nomeadamente o tomate. 
Mas este achado sugere que outros 
virus, nomeadamente estirpes 
antigas da gripe, da poliomielite e 
da variola, possam também estar 
sepultados nessas condiçôes e 
prontos para um eventual regresso. 
"Nâo sabemos quai a taxa de 
sobrevivência dos virus ou a 
frequência corn que regressam ao 
ambiente actual, mas isso é bem 
possivel", disse o investigador Torn 
Starmer, da Universidade de 
Siracusa, em Nova lorque. 
Dois colegas de Starmer, Scott 
Rogers e John Gastello, da mesma 
universidade, tinham jâ 
anteriormente encontrado o ToMV 

em nuvens e em camadas de 
nevoeiro. O virus consegue 
sobreviver nesses ambientes porque 
pertence a uma familia corn 
invôlucros proteicos invulgarmente 
fortes. "Como esta muito espalhado, 
move-se na atmosfera e é muito 
estâvel, deduzimos que o 
poderiamos encontrar nos gelos 
polares", disse Rogers. 
Assim, e trabalhando em condiçôes 
de absoluta esterilidade, os 
investigadores examinaram quatro 
tarolos obtidos em perfuraçôes de 
très locais da Gronelândia, corn 
camadas de gelo de hâ 500 a 140 mil 
anos. Para impedirem qualquer 
contaminaçâo, começaram por 
desinfectar a camada exterior de 
cada tarolo corn radiaçâo 
ultravioleta, e em seguida 
procuraram no interior o ARN 
daquele patogénio do tomate, 
usando a técnica de polimerizaçâo 
em cadeia. Como esperavam, o 
virus estava présenté e anâlises 
genéticas posteriores revelaram 
também a existência de 15 estirpes. 
Os virus congelados, 
provavelmente, mantinham a sua 
capacidade infecciosa. Mas, como a 

polimerizaçâo em cadeia destrôi os 
organismos à medida que amplifica 
o seu material genético, os 
investigadores nâo têm a certeza se 
os virus conservaram os invôlucros 
proteicos que os ajudam a invadir as 
células. Gastello, no entanto, pensa 
que talvez tenham necessitado 
desses invôlucros para 
sobreviverem centenas de anos no 
gelo. 
A équipa de investigadores afirma 
que mesmo uma breve subida de 
temperatura poderia fazer reviver 
os virus assim sepultados. "O gelo à 
volta dos polos estâ constantemente 
a derreter", disse Rogers. Se os virus 
fossem libertados, poderiam causar 
focos de doença. 
Um virologista da Universidade de 
Oregon, nos Estados Unidos, Alvin 
Smith, apontou um risco bem 
conhecido. De um modo gérai, os 
hospedeiros habituais dos virus 
foram-se habituando à sua 
presença, mas, se o organismo 
esteve prisioneiro do gelo durante 
mil anos, ou mais, e o eventual 
hospedeiro actual o desconhece, 
poderâo ocorrer epidemias. Alvin 
Smith descobriu jâ que calicivirus. 

Virus corn milhares de anos sepultados 

no gelo poderâo "acordar" 
e desencadear novas epidemias 

causadores de diarreias, emergem 
periodicamente dos oceanos, 
causando novas infecçôes, corn a 
particularidade de manterem os 
mesmos invôlucros, apesar de os 
virus estarem sempre a evoluir. 
Uma explicaçâo possivel, diz o 
cientista, é terem passado anos em 
gelos polares que se derreteram. 
A descoberta, segundo Gastello, 
poderâ ter grande influência nos 
estudos sobre virus. As populaçôes 
modernas desses organismos, em 
vez de representarem a fase final de 
uma evoluçâo constante, poderâo 
constituir uma complexa mistura de 
virus altamente desenvolvidos e de 
outros que "passaram umas férias" 
no gelo, sublinhou. 

Australia defende baleïas 
O Governo e a 

Greenpeace 
"marcham lado a lado” 

para a criaçâo de 
um santuârio a mvel 

global para os cetàceos 

O Governo australiano decidiu 
atender aos apelos da organizaçâo 
ecologista Greenpeace ejuntou forças 
corn esta organizaçâo para o 
lançamento de uma campanha para 
que se estabeleça um santuârio 
mundial para as baleias, mas esta 
posiçâo, a menos de um ano da 
reuniâo, naquele pais, da 
Internacional Whaling Commission 
(IWC), motivarâ decerto a oposiçâo 
dos dois paises que ainda praticam a 
caça aos grandes cetàceos. 
A Greenpeace australiana lançon no 
seu site da Internet (em 
www.greenpeace.org.au) uma petiçâo, 
para recolha de assinaturas, que 
deverâ ser entregue ao Governo em 
Junho de 2000, quando a 52.“ reuniâo 
anual da IWC se realizar na cidade de 
Adelaide, mas o ministro australiano 
do Ambiente, Robert Hill, declarou jâ 

que "estamos preparados para 
marchar lado a lado" corn a 
Greenpeace, apesar de desacordos 
quanto a outros problemas. 
A petiçâo pede ao Governo que 
"continue a pressionar a IWC para a 
criaçâo de santuârios regionais para 
as baleias, tendo em vista o objective 
de um santuârio global". Segundo a 
Greenpeace, este ano foram jâ mortas 
1078 baleias corn fins comerciais, 
apesar da moratôria aprovada pela 
IWC, em 1986, para a caça comercial 
daqueles cetàceos. 
Segundo a Greenpeace, os dois paises 
responsâveis por essa situaçâo, a 
Noruega e o Japâo, aproveitam-se de 

imprecisôes da moratôria para 
continuarem a caça. O Japâo, acusa a 
organizaçâo ecologista, "estâ a gastar 
dezenas de milhôes de dôlares por 
ano nos sens esforços para reabrir a 
indùstria de caça â baleia corn fins 
comerciais". 
O oceano Indico e o mar em volta da 
Antârctida foram jâ declarados 
santuârios pela IWC, mas a protecçâo 
que essas zonas oferecem é limitada, 
segundo a BBC, e "o numéro de 
baleias caçadas anualmente corn fins 
lucratives estâ a aumentar", disse um 
membre da Greenpeace australiana. 
O Japâo, que mata cerca de 300 
baleias-anâs na Antârctida por ano. 

afirma que o faz corn fins cientificos, 
porquanto a IWC estabeleceu que 
podem ser caçadas baleias para 
pesquisa, mas a carne dos animais 
que os japoneses capturam é sempre 
vendida a preços muito elevados, jâ 
que é um produto muito apreciado 
naquele pais. A Noruega, por seu 
lado, nâo aceitou a moratôria e 
continua a caça, tendo jâ morte este 
ano 589 baleias-anâs no Atlântico. 
As baleias-anâs, as mais pequenas 
entre os grandes cetàceos, sâo 
relativamente numerosas, calculando- 
se que existam cerca de 750 mil no 
Antârctico, segundo a BBC, mas os 
ambientalistas afirmam que a 
permissâo de caçar essa espécie 
poderâ abrir o caminho para a 
captura de espécies mais raras, tanto 
mais que, no mercado, é muito dificil 
distinguir enttre a carne das diversas 
baleias e nâo existem meios 
suficientes para fazer, por exemple - 
como jâ aconteceu -, anâlises 
genéticas a carne vendida em 
supermercados japoneses. 
Segundo a Greenpeace, as receitas 
anuais do Japâo corn a caça à baleia 
sâo de 36 milhôes de dôlares, 
enquanto a Noruega ganha cerca de 
cinco milhôes de dôlares. 
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Cancro da prostata perde “mistério” 
Investigadores explicam a causa das métastasés 

para o tecido ôsseo e sugerem terapia 

Um dos mistérios que tem envolvido o cancro 
da prôstata é a sua aparente predilecçâo pela 
estrutura ôssea, que contamina em muitos casos. 
Serâ que isto acontece porque os outros tecidos 
lhe dificultam o desenvolvimento ou serâ 
porque o osso transmite às células cancerosas 
daquele ôrgâo uma espécie de sinal que lhe 
indica que "estâo em casa" e, portante, mais à- 
vontade para o processo de métastasé, por meio 
do quai o cancro alastra a outras regiôes do 
organisme? A resposta para esta questâo poderâ 
ter sido encontrada por cientistas do Instituto 
Nacional da Investigaçâo Dentâria e 
Craniofacial, dos Estados Unidos. Num estudo 
que efectuaram, chegaram à conclusâo que uma 
proteina do osso, chamada osteonectina, é a 
responsâvel pela migraçâo das células do cancro 
da prôstata para este tecido, enviando aquele 
sinal especifico. 
Karin Jacob e Hynda Kleinman, responsâveis 
por esta pesquisa, cujos resultados publicaram 
na ultima ediçâo da revista Cancer Research, 
usaram uma técnica especifica nas suas 
investigaçôes. Células cancerigenas da prôstata e 
extractos de tecido ôsseo e dé outros do 
organisme foram colocados em compartimentes 
separados de Üm mesmo recipiente, cheio de 

fluide. Entre os dois elementos, os cientistas 
colocaram uma série de impedimentos à sua 
junçâo, nomeadamente uma membrana de 
poros muito apertados. 
Apesar dessas dificuldades, quando as células de 
cancro da prôstata foram testadas nos extractos 
de células ôsseas, cerebrais, hepâticas, 
pulmonares e renais, o cancro migrou para o 
osso quatre vezes mais que para os outros 
tecidos. 
Foi quando os cientistas decompuseram os 
elementos do extracto ôsseo que descobriram 
que o que realmente atraia as células era a 
proteina osteonectina, que se julga estar ligada 
ao processo de mineralizaçâo. 
Exames adicionais mostraram que a 
osteonectina nâo sô atrai as células cancerosas 
como também potencializa o seu grau 
de invasâo. 
Experiências laboratoriais demonstraram 
também que aquela proteina faz aumentar a 
produçâo de enzimas das células cancerosas e 
isso torna-as mais fortes no momento do 
"assalto" aos tecidos. Isto acontece nâo sô corn o 
cancro da prôstata mas também corn o da 
marna. 
Os investigadores consideram que o "poder de 

A cirurgia pode nâo resolver 

0 problema das métastasés. 

0 novo estudo promete constituir soluçào 

atraeçâo" desta proteina poderâ ser eliminado 
corn anticorpos especificos que inibam a sua 
produçâo, segundo escreveram na revistà. 
O cancro da prôstata é o segundo tipo desta 
doença mais mortal nos Estados Unidos e 
Europa. 
Aquando do diagnôstico, mais de 70 por cento 
dos casos jâ apresentam sinais de metâstase na 
zona pélvica. A partir dai, a doença alastra-se de 
forma râpida às vértebras inferiores e aos ossos 
da bacia. 

O novo estudo poderâ assim contribuir para 
terapias que limitem o raio de aeçâo das células 
cancerigenas da prôstata. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

West York CHEV-OLDS continua os grandes saldos. 
Gigantesca selecçâo de carros, camiôes e carrinhas de 
carga e passageiros, novos, de ''99. Tudo tem que ser 
vendido para dar lugar aOS IlOVOS ïtvodelos do ano 
2000. Finandamento desde 1.9%. 
Para que pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automôvel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website: www.toronto.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 Analise a situaçâo, décida quai é o 
resultado desejado e trabalhe para 
que isso ocorra. Empreenda um 
recomeço, nâo dependa dos outros. 
Hâ um novo amor no Horizonte. No 
cenârio, hâ um nativo de Aquârio. 

XOURO Obtenha uma dica lendo a 
mensagem para o Carneiro. 
Destaque para questôes 
relacionadas corn direccionamento, 
motivaçâo, situaçâo conjugal. Um 
nativo de Caranguejo convida-o 
para jantar. Aceite.  

GÉMEOS Acentue diversidade, versatilidade, 
participaçâo em eventos sociais corn 
fins beneficentes. Hâ oportunidade 
de fazer novos amigos e influenciar 

I I pessoas. Um nativo de Sagitârio 
I P participa desse momento. 

CARANGUEJO Um dia que vai gostar. Problemas e 
gr obstâculos parecem estar 

arranjados de forma a poder vencê- 
^ los. A pressâo financeira é aliviada 

- você consegue aquele crédito hâ 
muito esperado. 

LEAO 
r- 

Esteja preparado para mudanças 
. bruscas, mantenha a flexibilidade 
dos pianos. Você encontrarâ alguém 
que poderâ ser o amor da sua vida. 
Isso pode ter a ver corn um nativo de | 

! Gémeos. 

VIRGEM Mesmo que nâo se dê conta, o seu 
ciclo estâ em ascensâo e você serâ 
capaz de assumir o contrôle da sua 
vida. A sua atençâo estarâ voltada 
para lar, familia, e embelezamento 
de ambientes. 

BALANÇA Você vai lidar corn um nativo de 
Peixes que é muito mistico - fique 
calmo, nâo se deixe atemorizar pelo 
desconhecido. A questâo do 
casamento começa a ganhar uma 
grande importância. 

ESCORPIÂO pessoas vâo perceber 
instantaneamente que você estâ a 
falar sério. Alguns vâo ficar 
assustados enquanto outros vâo 
adorar ser dominados. No cenârio, 
figuram nativos de Capricôrnio e 

SAGITARIO Nâo interrompa a sua caminhada em 
busca do seu objetivo. Você 
conquistarâ reconhecimento, talvez 
fama e fortuna. Um nativo de 
Carneiro e outro de Balança têm 
papéis significativos neste momento. 

CAPRICÔRNIO Comece um novo rumo, rénové, nâo 
aceite argumentes do tipo: "O avô 
sempre fez o mesmo!" Imprima o seu 
estilo, nâo imite os outros. No 
cenârio, figuram nativos de Leâo e 
Aquârio. 

AQUARIO Você vai conseguir solucionar todas 
.as questôes relacionadas corn 
parceria, publicidade e casamento. As 
pessoas estâo fascinadas corn seus 
métodos, sua personalidade e sua 
Icapacidade inventiva. 

PEIXES Para evitar confusôes, espere e 
tescute. Investigue, descubra e aja 
I depuis, quando os fatos estiverem 
bem esclarecidos. Junte forças corn 

I um sagitario que tem em mente os 
I seus melhores interesses. 

S 

Embora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PALAVRAS CRUZADAS 
123456789 10 11 12 

HORIZONTAIS: 

1- Letra grega;desalento. 
2- Recusa; trapacear. 
3- Que emite; prejuîzo. 
4- Râs; caule. 5-Abrev. de 
guinéu; peregrina. 
6-Pau-ferro; rapar o sal 
na salina e juntâ-Io coin 
O rodo. 7-Lacrar; 
isolado; anel. 8-Detesta; 
nota musical(inv.). 
9-Erva-doce; toma nota 
de. 10-Aguilhôes; 
opiniâo. 11-Limpar; 
capital do perü. 
12-Nivelas; lado(inv.). 

VERTICAIS: 
1-Activo; parceiro. 2-Que respeita; classe. 3-Destro; misturas com 
Urânio. 4-Munir de asas; sorvedouro. 5-Sul-Sudoeste (sigla); cont. de 
senhor (inv.); letra grega. 6-Repetiçâo do som; ruim; parelha. 7-Titulo 
nobiliârquico inglês; nota musical; lavra. 8-Simb. quim. da prata; 
governar. 9-Flutuar; aro. 10-Aspirara; descanso. 11-Irmâo; rubor 
cutâneo; 12-Rezo; aromatizaram. 
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Navegar na Net e tomar 
café coin a cidade aos pés 
Navegar na internet, tomar café, 
ouvir müsica numa esplanada e 
passear num jardim com vista sobre a 
cidade, sâo actividades que podem 
ser feitas a partir de hoje num ùnico 
espaço: o "Café.corn" no Teatro 
Taborda, em Lisboa. A criaçâo de um 
café onde se pode ter acesso às novas 
tecnologias foi a forma encontrada 
pela Câmara Municipal de Lisboa 
para reavivar o papel que estes 
espaços tinbam no inicio do século, 
quando eram locais de tertülia e 
discussào. A dinamizaçào do espaço 
recentemente recuperado do Teatro 
Taborda, na Costa do Castelo, e a 
criaçâo de um local onde os jovens 
moradores da zona possam estar, sâo 
também os objectives do projecto. 
Assim, depois de conversar no bar, 
tomar um café na esplanada e corner 
uma refeiçâo ligeira na esplanada, a 
cyberoficina é o espaço seguinte a 
visitar. Ai, "a ordem" é para navegar 
na internet, consultâr o correio 
electrônico ou trabalhar na Web, 
tudo a preços bastante convidativos. 
Segundo adiantou Maria Louro, da 
EBAHL (Equipamentos dos Bairros 
Histôricos de Lisboa), émpresa 
gestora do Teatro Taborda, cada hora 
de navegaçâo ficarâ por 350 escudos. 
Contudo, para moradores da zona do 

Castelo, onde estào incluidas onze 
freguesias, os preços sâo mais 
tentadores; das 14:00 e as 19:00 o 
serviço é gratuito para jovens até aos 
25 anos. Depois das 19:00 até à meia- 
noite, hora de encerramento do 
"Café.com", jâ se paga mas, mesmo 
assim, corn preços mais reduzidos. As 
actividades previstas no âmbito deste 
projecto que nasceu da parceria entre 
a EBALH e a CYBER 25 - Associaçâo 
de Contaminaçào Cibernética, 
empresa responsâvel pela exploraçâo 
comercial do espaço, nâo ficam por 
aqui. "Acçôes de animaçào como, por 
exemplo lançamento de livros, e 
espectâculos musicals e circenses, sâo 
outras iniciativas também jâ 
previstas", disse Maria Louro. Enviar 
"e-mails" para diversas instituiçôes 
alertando-as para o problema de 
Timor-Leste e conversar "on-line" 
corn um grupo de jovens timorenses 
de Coimbra sâo as actividades 
inaugurais do "Café.com" que abre 
hoje as portas. Quinta-feira, sera a vez 
dos alunos do Chapitô animarem a 
esplanada corn um espectâculo às 
onze da noite. 
De terça a domingo, das 14:00 às 
24:00, o "Café.com" é mais uma 
hipotese para o convivio entre 
cibernautas, e nâo sô. 

Manifesto Jovem 
de apoio 

ao Partido Socialista 
Esta foi a noticia que me chegou às 
màos esta semana. Uma vez que nos 
aproximamos de tempo de eleiçôes 
legislativas em Portugal, a 10 de 
Outubro, achei importante revelar a 
mesma para que os interessados 
possam saber o que se passa à sua volta, 
o que esta a ser feito nas comunidades 
e como se pode participar nas diferente 
iniciativas. Desta feita, trata-se de um 
manifesto jovem de apoio ao Partido 
Socialista Português, o quai passamos a 
transcrever: 
1. Considerando que foi o Partido 
Socialista quem colocou pela primeira 
vez - objectivamente - na agenda 
politica nacional a questào dos jovens 
portugueses residentes no estrangeiro, 
através de acçôes concretas que 
envolveram directamente os luso- 
descendentes. 
2. Considerando que o actual secretârio 
de Estado das Comunidades, José 
Lello, em todas as suas intervençôes 
püblicas, quer em Portugal, quer no 
estrangeiro, tem acentuado a 
necessidade dos jovens serem cada vez 
mais intervenientes na vida civica e 
politica portuguesa e na dos paises de 
acolhimenfo. 
3. Considerando que é o PS o ùnico 
partido que no seu manifesto propôe a 

criaçâo do Conselho Mondial da 
Juventude, um ôrgào que permitirâ o 
diâlogo directe corn o governo sobre as 
matérias que aos luso-descendentes 
dizem directa e exclusivamente 
respeito. 
4. Considerando que o PS tem na sua 
lista de candidates a deputados o 
Gonçalo Martins, um jovem residente 
em Toronto hâ varies anos e pessoa de 
indiscutivel conhecimento da realidade 
dos portugueses residentes no Canada. 
Os abaixo assinados declaram o seu 
apoio publico ao Partido Socialista e ao 
Governo de Antonio Guterres. 

Este é o conteùdo do tal manifesto. 
Achamos por bem que os jovens se 
manifestem junto do governo 
português e lutem pelos seus direitos. 
Se por acaso, estào interessados em 
participar no movimento ou assinarem 
o nome no tal documente telefonem 
para o (416) 402-1972. Lembrem-se que 
nâo importa o partido politico a que se 
pertence, o que importa é ter uma voz 
junto de quem nos représenta. 

Laboureras International Union of North America 
Local 183 

LOCAL 183 
Affiliated with the 
A.F. ofL- Cl.O. 
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Tony Dionisio 
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John Dias 
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Roger J. Quinn 
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Tony Pinto 
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John Colacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco DiGiovanni 
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MarkJ. Lewis 
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A Local 183 Célébra, o Dia do Trabalho,1999 
A caminho de um milénio, devemos preparamo-nos para novas 

formas de pensar, modos de trabalhar e desafios. A Direcçào, o 
Pessoal e os membros da Local 183 encorajam todos a participar nas 
suas respectivas comunidades e nas suas actividades. Somente 
através da cooperaçâo e da compreensdo podemos construir um 
futuro melhor para o nosso mundo, o nosso pais e os nossos filhos. 

Tenham um Dia do Trabalho Em Segurança e com Felicidade. 

Lembrem-se do Passado-Considerem o Futuro 

1263 Wilson Ave. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 24M183 
Facsimile 

(416) 241-9845 

INFORMATION 

Social Servicca 
24M183 ext. 173/5 

BeaeRt Pl«o 
General: 240-7480 
Claims: 240-7487 

Local 183 
Credit Union 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 
Prepaid Legal Plan 

243- 2088 
Ucal 183 

Training Centre 
242- 7551 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol 8c Drugs 
748-9988 
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SAÜDE EM SUA CASA 

CORAÇiO E CIRCUIAÇAO. 
É NECESSARIO COHIPREENDER PARA PREVENIR 

Na linguagem do povo o coraçâo 
représenta a afectividade, o amor, e 
suas emoçôes Foi talvez a percepçâo do 
bâter râpido do coraçâo no peito, 
quando se estâ ansioso ou emocionado, 
que levou os nossos antepassados a 
acreditar que as emoçôes eram 
originadas no coraçâo. Hoje sabe-se que 
o coraçâo é apenas o orgâo central do 
aparelho circulatôrio, mas o coraçâo 
amoroso continua a figurar como 
palavra favorita na linguagem do povo 
e dos poetas. O coraçâo é o ôrgâo 
responsâvel pela circulaçâo do sangue. 
Este ôrgâo tem duas metades, a 
esquerda e a direita, cada uma corn 
duas cavidades, as auriculas e os 
ventriculos. Entre estas cavidades 
existem vâlvulas que ao abrir e ao 
fechar determinam a direcçâo do fluxo 
de sangue. Quando a parede muscular 
do coraçâo se contrai, isto é, quando o 
coraçâo bate, o sangue que enche os 
ventriculos é injectado nas artérias. O 
sangue é o liquide que transporta e 
distribui a âgua, os alimentes, e o 
oxigénio, a todas as células do corpo. 
Os alimentes sâo o combustivel que, 
corn a ajuda do oxigénio, é queimado 
nas células para dar energia. Sem 
energia as células morrem. Sem 
circulaçâo de sangue acaba a vida. O 
nosso corpo tem duas circulaçôes. A 

grande circulaçâo é a que leva e traz o 
sangue de todas as partes do corpo. A 
pequena circulaçâo é a que leva e traz o 
sangue dos pulmôes. Os vasos que 
levam o sangue chamam-se artérias; os 
que trazem o sangue chamam-se veias. 
O coraçâo funciona como uma bomba 
hidrâulica a bombear o sangue entre as 
duas circulaçôes. As contracçôes da 
parede muscular do coraçâo, ao 
diminuirem o volume das cavidades, 
corn uma vâlvula aberta num lado e 
fechada no outro causa o movimento 
do sangue, ou circulaçâo. O coraçâo 
tem uma parede muscular que se 
mantém, enquanto houver vida, em 
constante contracçôes ritmicas e por 
isso esse müsculo nécessita de bastante 
energia. E vital que as artérias 
fornecedoras do sangue ao müsculo 
cardiaco, as artérias coronârias se 
encontram em bom estado para 
permitirem uma boa circulaçâo. O 
bâter, ou pulsar do coraçâo, sâo 
contracçôes repetitivas corn um ritmo 
normal de cinquenta a cem vezes por 
minuto. Estas contracçôes sâo causadas 
pelas descargas eléctricas, intermi- 
tentes e ritmicas como o tic-tac do 
relôgio, do seio nodal, o pacemaker 
natural deste ôrgâo. As artérias sâo 
tubos corn parede muscular que se 
ramificam em ramos cada vez 

Antigos Orfeonistas de 
no Canada Coimbra, 

o magnifico grupo Antigos 
Orfeonistas da Universidade de 
Coimbra vem em digressâo ao 
Canada de 22 a 30 de Outubro 
de 1999. 
Em visita de preparaçâo estiveram 
entre nos o Dr. Manuel Rebanda e 
Dr. Nuno Tavares, Membro da 
Direcçâo e Secretârio Gérai, 
respectivamente, que nos 
informaram dos dias e locals de 
actuaçâo. 
Assim, a comitiva dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de 

Coimbra chega a Toronto dia 21 de 
Outubro, actuando dia 22, na Casa 
do Alentejo; dia 23 no Reyarson 
Theatre e, dia 24, numa das 
Catedrais da cidade. 
Depois, actuam dia 25 em Kingston; 
dia 27 em Ottawa; dia 29 em 
Montreal e dia 30, em Quebec. 
Dia 31, regressam a Lisboa. 
O grupo dos Antigos Orfeonistas da 
Universidade de Coimbra, 
apresentarâ müsica sacra, fados de 
Coimbra e cançâo. 
Um espectâculo a nâo perder. 

menores, como os ramos de uma 
ârvore, para levarem o sangue a todas 
as partes do corpo na grande 
circulaçâo; ou até aos alvéolos dos 
pulmôes onde o ar entrega o oxigénio e 
recebe o anidrido carbônico do sangue 
na pequena circulaçâo. O revestimento 
interior das artérias é uma membrana 
lisa chamada endotélio. A saùde do 
endotélio é extremamente importante, 
porque nele pode-se formar uma 
doença que, pela sua mortalidade, estâ 
acima de todas as outras: a trombose. A 
trombose nâo é mais do que a formaçâo 
de coâgulos no interior de uma artéria. 
Começa quando o endotélio é 
danificado por factores quimicos, como 
os produtos do fumo do tabaco e o 
depôsito de colesterol nas paredes da 
artéria; ou por factores fisicos, o mais 
importante dos quais é a tensâo 
arterial, que ao causar pressâo excessiva 
nas paredes das artérias vai, corn o 
tempo, danificar o endotélio, e 
eventualmente causar obstruçâo das 
artérias. Corn o tempo os coâgulos de 
sangue organizam-se em cicatrizes, e 
podem causar obstruçâo parcial ou 
compléta das artérias. Quando o 
sangue nâo é suficiente para alLmentar 
a parte do corpo abastecida por essa 
artéria dâ origem à formaçâo de 
sintomas dolorosos ou à destruiçâo 
dessa parte do corpo. 
Quando a obstruçâo das artérias se 
localiza nas artérias coronârias, as que 
alimentam de sangue o müsculo 
cardiaco; se a obstruçâo for parcial ou 
temporâria dâ origem à angina de 
peito; se for total dâ origem ao enfarte 
de miocârdio, vulgarmente conhecido 
por ataque de coraçâo. Quando a 
obstruçâo é nas artérias do cérebro dâ 
origem aos acidentes vasculares, 
vulgarmente conhecidos por 
trombosés cerebrals. Quando é nas 
artérias das pernas dâ origem a 
insuficiências circulatôrias que podem 

terminar em gangrena e necessitar de 
amputaçâo. Para além das deficiências 
circulatôrias das artérias coronârias, 
como a angina de peito ou o enfarte de 
miocârdio, as doenças do coraçâo 
podem ser causadas por malformaçôes 
congénitas (defeitos â nascença ); 
problemas do funcionamento das 
vâlvulas; problemas no mecanismo da 
formaçâo do impulso eléctrico 
(pacemaker) ou da sua conduçâo; ou 
problemas na funçâo do müsculo 
cardiaco de origem infecciosa ou 
degenerativa. A compreensâo das 
causas e dos mecanismos de formaçâo 
da trombose, ou dos factores que 
aumentam os seus riscos, é 
extremamente importante. A 
insuficiência circulatôria, nâo sô é a 
doença que mais mortes causa, muitas 
vezes em pessoas ainda antes dos 
cinquenta anos de idade, mas é 
também uma das que melhor 
respondem a medidas preventivas. A 
grande dificuldade é que essas 
medidas preventivas, capazes de adiar a 
morte por muitos anos, ou talvez por 
algumas décadas, têm de ser de 
caracter permanente e obrigam a 
pessoa a modificar muitas vezes os seus 
hâbitos sociais, alimentares e 
recreativos, obrigando-a a uma grande 
disciplina. Para implementar essa 
disciplina é necessârio que o individuo 
conheça as razôes pelas quais ela é 
importante e necessâria. 
Os factores mais importantes que 
causam obstruçâo prematura das 
artérias sâo a tensâo alta, o colesterol 
elevado, o fumo do tabaco, a falta de 
exercicio, a alimentaçâo rica em 
gorduras saturadas e os factores 
genéticos ou hereditârios. Pela sua 
grande importâneia na saüde iremos 
falar deles nos prôximos artigos. 
Nâo sô como prevençâo dos males do 
coraçâo como ôrgâo, mas também do 
coraçâo como sentimento. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complete e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

isAceitam-se todos os tipos de seguros •UAbertos à noile (Terças e Quintas) 
iiParquedeestacionamentonastraseiras’ùFalarsePortuguês 

Para uma consulta telefone: 787“889'7 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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Timor - O exercicio da hipocrisia 
O curioso é que as Naçôes Unidas nunca reconheceram a evasâo perpetrada pela 
Indonésia ao territôrio de Timor, logo depois do abandono daquele territorio por 

parte de Portugal e, agora, recusam-se a participar na imposiçâo pacifîca da 
ordem em Timor, sem o acordo da mesma Indonésia. 

segundo 
Soares 

As Naçôes Unidas deram 48 horas ao 
governo da Indonésia, para fazer parar o 
genocidio timorense que as milicias 
apadrinhadas pelas forças armadas de 

Jacarta têm levado a efeito naquela mârtir ex- 
colônia portuguesa. 
Embora avisados atempadamente sobre o assunto, 
a comunidade internacional tem fechado os olhos 
aos massacres perpetrados hâ anos a esta parte e, 
principalmente, depois do referendo que deu uma 
maioria democrâtica retumbante aos 
independentistas. 
Os interesses monetârios, mais uma vez, 
sobrepôem-se aos interesses humanitârios. A 
Indonésia recebeu, hâ bem pouco tempo, biliôes de 

dôlares como empréstimo, para ajuda à sua 
economia, do Fundo Monetârio Internacional e 
agora, dificil se torna aos paises investidores se 
oporem ao governo de Jacarta e, portante, a favor 
dos resultados do dito referendo. 
O curioso é que as Naçôes Unidas nunca 
reconheceram a evasâo perpetrada pela Indonésia 
ao territôrio de Timor, logo depois do abandono 
daquele territôrio por parte de Portugal e, agora, 
recusam-se a participar na imposiçâo pacifica da 
ordem em Timor, sem o acordo da mesma 
Indonésia. Faz-nos rir lâgrimas de crocodilo esta 
descarada hipocrisia do capitalismo mundial. A 
verdade deles, é que têm mêdo de perderem o seu 
dinheirinho, se entrarem corn fortes pressées e 

imposiçôes contra a Indonésia. Correm o risco de 
verem renunciados os pagamentos da divida... 
Por outro lado, a Indonésia é um pais corn cerca de 
200 milhôes de habitantes, muitas religiôes, seitas, 
etnias, etc. e portante um bom barril de pôlvora 
molhado de nitroglicerina. 
Dar a independência a Timor-Leste, équivale abrir 
um perigoso precedente para outras regiôes do seu 
territôrio. 
Enfim e embora reconhecendo que Portugal tem 
sido incansâvel na efectivaçào da democracia 
timorense, aquela ex-colônia portuguesa sofre 
também pela ‘descolonizaçâo exemplar’ de que foi 
vitima por parte dos comunistas portugueses de hâ 
vinte e tantos anos atrâs. 

Eng. José Lello, 
confraterniza na Local 183 

Um grupo de indiyldualidades da 
comunidade portuguesa realiza 
dia 23 de Setembro, pelas 19:30, 
um Jantar de homenagem ao Eng. 
José Lello, Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas. O 
Jantar realiza-se na Local 183, no 
Gerry Gallagher Hall, onde o Eng, 
José Lello farâ uma intervençâo 
sobre assuntos de intéressé para 
todos. 
Os bilhetes para este jantar de 
homenagem ao Eng. José Lello, 
encontram-se à venda no Peniche 
Club, telefone: (416) 536-7063 e, 
também, no Restaurante "Nova 
Casa Abril", telefone: (416) 654- 
9696. 
Agradecemos o convite que nos foi 
enviado. 

Décio Gonçalves 
de novo na Madeira 

O conhecido autor e interprète 
madeirense Décio Gonçalves, 
parte dia 16 para a Ilha da 
Madeira onde, nos fins-de- 
semana 17, 18 ,19, 24, 25 e 26 de 
Setembro, actua em vârios 
espectâculos de Verâo à volta da 
Ilha. 
Entre outras. Décio Gonçalves, 
participarâ na festas do Caniço, 
da Espada em Câmara de Lobos, 
Ponta do Pargo, Sâo Martinho, 
etc... 
Mais uma manifestaçâo de 
simpatia para corn Décio 
Gonçalves, um artista muito 
popular câ e lâ. 

Tourada 
à corda 

o Oriental Sports Club of 
Cambridge realiza a 18 e 19 de 
Setembro, uma Tourada à Corda no 
seu parque de festas. Em ambos os 
dias haverâ baile e comes-e-bebes, 
para além da Tourada. 
Inf: (519) 623-2020. 

Banda Sagrado 
Coraçâo de Jesus, 

Bodas de Prata 
Este fim-de-semana, a Banda Sagrado 
Coraçâo de Jesus, da Igreja de Santa 
Helena, em Toronto, comemora os 
sens 25 anos de existência. No sâbado, 
o salâo Paroquial abre às 16:00 horas 
e, no domingo, Missa de Graças às 
13:00 horas, seguindo-se recepçâo e 
homenagem aos fundadores, sôcios e 
amigos. 
Parabéns! 

DRIVE ME 
CAR RENTAL 
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Cozinha 
PortiguEsa 

Fricadelas 
Ingredientes: 

600 gr de carne de vaca picada 
2 colh. sopa de pâo ralado 
1 cebola 
? 1 ovo 
Salsa picada 
1 colh. sopa de queijo ralado 
Sal, pimenta e noz moscada q.b. 
8 fatias de bacon 
Margarina para untar 

Receita: 

Misture a carne com a cebola picada 
muito fina, a salsa, o pâo ralado, o queijo 
ralado e o ovo. Tempere com sal, 
pimenta e noz-moscada. Amasse bem. 
Unte um pirex, molde oito bolinhas de 
carne com a massa e coloque-as no pirex 
untado. Cubra cada bolinha com uma 
fatia de bacon e leve a forno médio 
durante cerca de 35 minutos. Verifique 
se estâo assadas e sirva com batatas 
fritas e salada. 

Bavaroise de Morango 

Ingredientes: 

5 dl de polme de morangos (cerca de 600 
gr de morangos) 
300 gr de açücar 
4 folhas de gelatina branca 
3 folhas de gelatina vermelha 
4 dl de natas 

Receita: 

Ferva o açücar com 2 dl de âgua. Triture os 
morangos jâ bem lavados e sem pé para 
obter a polme. Quando a calda começar a 
ganhar ponto, junte a gelatina, previamente 
demolhada em âgua fria e escorrida. Assim 
que a gelatina estiver bem dissolvida, 
acrescente a polme dos morangos e retire do 
lume. Logo que o preparado jâ sô esteja 
morno, adicione as natas batidas, para 
incorporar. Deite a mistura numa forma de 
pudim passada por âgua fria e leve ao 
frigorifico. Passadas umas horas, desenforme 
num prato de serviço. Pode enfeitar corn 
chantilly e morangos. 

Bon Apetit O Chefe 

Amenda 
comunUâria 

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

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

-A Escola 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. 

-A "Casa do Alentejo", em Toronto, realiza, 
sâbado dia ll,Jantar e "Noite deTalento" e, no 
domingo, "Grandioso Torneio de Malha", às 
10:00 horas da manhâ, seguindo-se um alomoço 
e entrega de prémios. Info: (416) 537-7766. 

-O Graciosa Community Centre of Toronto, 
realiza um jantar e a Festa dos Compadres, 
sâbado, 25 de Setembro, para inicio da época. 
Info: (416) 533-8367. 

-A Direcçâo da Irmandade do Divino Espirito 
Santo de Santa Inès, organiza uma excursâo as 
Mil Ilhas, em 25 de Setembro. $60. dôlares por 
pessoa, incluindo a viagem de barco. 
Info: (416) 603-1717 ou, 603-1715. 

-A organizaçâo Venus Création realiza 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 Glaudino, Fâtima Ferreira e 
Daniel Carvalho. Info: (416) 538-6788. 

-A Parôquia de Sâo José, em Oakville, realiza as 
grandiosas festas de Sâo Miguel Arcanjo, 
sâbado, 25 de Setembro, corn "Lavagem de 
carros", Passeios em Pôneis, Cortejo de 
Oferendas, Leilôes, Feira livre, Missa Solene e, 
depois, jantar -Feijoada à Portugussa, 
terminando corn mûsica para dançar. 
Informaçôes através de Manuel Machado: 
(905) 844-9442. 

-A Dra. Manuela Aguiar, Deputada pela 
Imigraçâo (Circule Fora da Europa), estarâ em 
Toronto no First Portuguese C.C.Centre, dia 17 
de Setembro, às 17:30, para lançamento do seu 
livre "Portugal, o Pais das Migraçôes Sem Fim", 
corn apresentaçâo do Dr. Tomâs Ferreira. No 
mesmo dia 17, às 19:00 horas, a Comissâo 
Politica do Partido Social Democrata de 
Toronto, organiza um jantar de 
confraternizaçâo corn a familia Social 
Democrata e simpatizantes, corn a presença das 
candidatas do PSD, Dra Manuela Aguiar e 
Lourdes Lara. 
Réservas e informaçôes: (416) 535-0285 

EMPREGOS 
Companhia de janelas 

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

pelo telefone 

(905) 672-1233 
Oficina Portuguesa précisa de bate-chapas. 

Bom ordenado e boas condiçôes de trabalho. 
TEL.; (416) 604-4555 

Ama competente toma conta de crianças, 
contactar Ivone pelo telefone (416) 6146283 

Precisa-se de assistente de farmâcia que fale inglês 
e português. 
TEL.: 730-9962 

Companhia de limpeza précisa de pessoal corn 
experiência para a zona de Oshawa. 
Contacte Joe Carvalho pelo Tel.: 416-789-1144 

Oficina em Mississauga précisa de mecânico. 
TEL.: (905) 814-8711 

Precisa-se de recepcionista que fale inglês e 
português. 
TEL.: 536-5500 

Precisa-se de carpinteiros de acabamento. 
Contacte Antonio pelo Tel.: (905) 838-1160 

Fâbrica de cadeiras de escritôrio précisa de pessoal. 
Contacte John Oliveira pelo Tel.: 241-3079 

Oficina portuguesa précisa de mecânicos. Contacte 
Carlos Coimbra pelo Tel.: 416-766-5200 

Companhia de jardinagem précisa de pessoal. 
TEL.: 603-1995 

Fâbrica de aluminio précisa de pessoal corn 
experiência. TEL.: 604-9450 

Companhia de construçâo précisa de carpinteiros 
de acabamento. 
TEL.: 231-9466 

Oficina portuguesa précisa de aprendiz de 
electricista de automôveis corn carta de conduçâo. 
TEL.: 255-6658 

Fâbrica de galinhas em Bradford précisa de 
pessoal. 
Contacte Joâo Branco pelo Tel.: (905) 451-3514 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel.: 651-0936 

Restaurante de luxe précisa de 
empregada de mesa que fale 

português e inglês. 
Contacte o André, entre as 14h e 16h 

pelo telefone: (416) 516-4211 
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UNESCO: 880 milhôes de analfabetos no 
mundo, dois terços sâo mulheres e raparigas 

Actualmente, existem no mundo 880 
milhôes de analfabetos, 120 milhôes 
dos quais crianças, denunciou quarta- 
feira, Dia Mundial da Alfabetizaçào, 
O Fundo das Naçôes Unidas para a 
Educaçâo, Ciência e Cultura 
(UNESCO). Num comunicado 
divulgado, o director gérai da 
UNESCO, Frederico Mayor 
Zaragoza, sublinhou a necessidade 
de mudar o conceito de alfabetizaçào, 
para que este seja verdadeiramente 
eficaz. Todos os paises do mundo 
estâo conscientes da importância da 
alfabetizaçào e das suas 
consequências "na democracia, no 
desenvolvimento duradouro, na 
diminuiçào da pobreza, na 
potenciaçào da autonomia da mulher 
e, sobretudo, na inclusào dos 
excluidos", declarou. Indicou, 
contudo, que para que estas 
tendências positivas possam 
estabelecer uma nova dinâmica, "as 
pessoas têm de aprender nào sô a 1er 
e escrever, como também adquirir 
novas capacidades prâticas para 
melhorar a sua qualidade de vida". 
Mayor Zaragoza, que se encontra na 
Libia onde participa na cimeira 
extraordinâria da Organizaçào de 

Unidade Africana (OUA), declarou 
também que "nào basta proporcionar 
aos analfabetos pro^ramas de 
alfabetizaçào 'pura'". E necessârio 
também dar à alfabetizaçào um novo 
sentido, integrando-a "em actividades 
globais de desenvolvimento que 
correspondam às necessidades 
daqueles que aprendem e das suas 
comunidades", indicou. Neste 
sentido. Mayor Saragoza instou os 
governos, doadores e instituiçôes, a 
"adoptar esta concepçào mais ampla", 
que considerou "essencial". No 
comunicado, o director-geral da 
UNESCO presta uma "homenagem 
muito especial às centenas de 
milhares de professores, professeras e 
organizadores" cujos esforços 
permitiram alcançar tantos 
progresses no campo educative. 
James Wolfensohn, présidente do 
Banco Mundial - organizaçào que nos 
ùltimos anos canalizou 26.000 
milhôes de dôlares para quase 600 
projectos educatives em 115 paises e 
que se associou às comemoraçôes do 
Dia internacional da alfabetizaçào -, 
afirmou que "a alfabetizaçào é o 
'pivot' do progresse humane", numa 
conferência integrada nas 

comemoraçôes. Para Wolfensohn, 
"todos estào de acordo em que a peça 
chave para o desenvolvimento e para 
a diminuiçào da pobreza é a 
educaçâo", acrescentando: "A 
educaçâo dos adultes e a 
aprendizagem ao longo de toda a 
vida devem combinar-se corn o 
reconhecimento, fundamental, de 
que a educaçâo das mulheres e 
raparigas é crucial para o 
desenvolvimento". Segundo numéros 
do Fundo das Naçôes Unidas para a 
Infância (UNICEF) e da UNESCO, 
perte de dois terços dos adultes 
analfabetos sào mulheres e quase dois 
terços dos 120 milhôes de crianças 
que, nos paises em desenvolvimento 
nào frequentam a escola, sào 
raparigas. Isto apesar de, nas ultimas 
décadas, se terem registado 
importantes progresses na educaçâo, 
nomeadamente em relaçào ao acesso 
à escola. Em 1960, o numéro de 
crianças em todo o mundo que 
frequentavam a escola correspondia a 
menos de metade da populaçào 
mundial crianças em idade escolar. 
No inicio da década de 1990, o 
numéro de crianças inscritas nas 
escolas era jâ de 75 por cento do total. 

A proporçào de rapazes e raparigas 
entre os 12 e os 17 matriculados nas 
escolas aumentou, no mesmo 
période, de 21 para 47 por cento. 
Paralelamente, a taxa de 
analfabetismo entre adultes nos 
paises subdesenvolvidos baixou de 45 
por cento em 1980, para 30 por cento 
em 1995. 
Contudo, existem actualmente, 
segundo o Banco Mundial, mais 24 
milhôes de adultes analfabetos que 
em 1980. 

Atletismo: Noah Ngeny bate recorde 
do Mundo dos 1000 metros 

o queniano, 
medalha de prata 
no Mundial, em 
Sevilha, fez 2.11,96 
m, retirando da 
lista o mais antigo 
màximo mundial, 
que pertencia a 
Sebastian Coe com 
2.12,18 m, desde 11 
de Julho de 1981 

O mais antigo recorde 
mundial caiu este 
passade fim de 
semana no Meeting de 
Rieti, em Itâlia. Numa prova nào 
olimpica, os 1000 metros, o queniano 
Noah Ngeny, de apenas 20 anos, 
bateu um màximo que pertencia hâ 
mais de 18 anos ao britânico 
Sebastian Coe. 
Medalha de prata nos 1500 metros no 
Mundial, em Sevilha, Noah Ngeny 
correu os 1000 metros em 2.11,96 
minutes, superando os 2.12,18 m que 
Sebastian Coe fizera a 11 de Julho de 
1981, em Oslo. 
David Koptoo foi a ”lebre” de serviço 
passando aos 400 metros em 49,66. A 
passagem aos 800 metros foi em 
1.44,62 m e no finéd Noah Ngeny 
cortou a linha de meta corn quase 

dois segundos de 
vantagem sobre o seu 
compatriota William 
Yampoy (2.14,41 m). 
Em terceiro lugar 
ficou o argelino Said- 
Guerni Djabir 
(2.14,52 m). Esta 
temporada, Ngeny jâ 
tinha ameaçado o 
recorde de Sebastian 
Coe, quando a 17 de 
Julho, em Nice, 
(França) fez 2.12,66 m, 
numa corrida onde 
Rui Silva bateu o 

recorde de Portugal corn 2.16,30 m, 
sendo sexto. 
Sebastian Coe chegou a deter um 
outro recorde mundial durante vârios 
anos. Foi o dos 800 metros. O 
britânico fez 1.41,73, em Florença, em 
1981 e sô em 1997 é que o Wilson 
Kipketer fez melhor. 
Na reuniào de Rieti estiveram em 
evidência o francês Stéphane 
Diagana, que ganhou os 400 metros 
barreiras em 48,27 minutes e o norte- 
americano Michael Johnson, 
vencedor dos 200 metros em 20,02 m, 
nào fez melhor que Francis Obikwelu, 
que continua a ser o melhor do ano 
nos 200 m ( 19,84 s). 

TORONTO 
SÀBADO 
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Atletismo: Noah Ngeny 
bate recorde do Mundo 

dos 1000 
O queniano, medalha de prata 
no Mundial, em Sevilha, fez 
2.11,96 m, retirando da lista o 
mais antigo màximo mundial, 
que pertencia a Sebastian Coe 
com 2.12,18 m, desde 11 de 
Julho de 1981 

O mais antigo recorde mundial caiu 
este passado fim de semana no 
Meeting de Rieti, em Itâlia. Numa 
prova nâo olimpica, os 1000 metros, o 
queniano Noah Ngeny, de apenas 20 
anos, bateu um mâximo que 
pertencia hâ mais de 18 anos ao 
britânico Sebastian Coe. 
Medalha de prata nos 1500 metros no 
Mundial, em Sevilha, Noah Ngeny 
correu os 1000 metros em 2.11,96 
minutos, superando os 2.12,18 m que 
Sebastian Coe fizera all de Julho de 
1981, em Oslo. 
David Koptoo foi a ’’lebre” de serviço 
passando aos 400 metros em 49,66. A 
passagem aos 800 metros foi em 
1.44,62 m e no final Noah Ngeny 
cortou a linha de meta com quase 
dois segundos de vantagem sobre o 
seu compatriota William Yampoy 
(2.14,41 m). Em terceiro lugar ficou o 
argelino Said-Guerni Djabir (2.14,52 
m). Esta temporada, Ngeny jâ tinha 
ameaçado o recorde de Sebastian 
Coe, quando a 17 de Julho, em Nice, 
(França) fez 2.12,66 m, numa corrida 

metros 

onde Rui Silva bateu o recorde de 
Portugal com 2.16,30 m, sendo sexto. 
Sebastian Coe chegou a deter um 
outro recorde mundial durante varios 
anos. Foi o dos 800 metros. O 
britânico fez 1.41,73, em Florença, em 
1981 e so em 1997 é que o Wilson 
Kipketer fez melhor. 
Na reuniao de Rieti estiveram em 
evidência o francês Stéphane 
Diagana, que ganhou os 400 metros 
barreiras em 48,27 minutos e o norte- 
americano Michael Johnson, 
vencedor dos 200 metros em 20,02 m, 
nâo fez melhor que Francis Obikwelu, 
que continua a ser o melhor do ano 
nos 200 m (19,84 s). 

Caballero: «Quero Hear na 
equipa A do Benfica» 

”É uma boa oportunidade para 
mim. Estou orgulhosopor poder 

trabalhar num clube 
de nivel internacional" 

Fabian Caballero tern a noçâo de 
que vai ser ’’muito difkil” impor-se 
no Benfica. Apesar disso, o 
avançado argentino, que tern 
alinhado na equipa B, continua 
optimista e promete ’’trabalhar 
arduamente” para convencer Jupp 
Heynckes de que tern valor para 
integrar o plantel principal. O 
jogador adianta ainda que, em 
principio, vai permanecer na Luz, 
na condiçào de emprestado, 
durante esta época. Para jâ, treinou clube da Luz. Nada hâ em concreto, 
ontem pela primeira vez corn os mas em principio vou assinar. Se 
’’craques”... tudo correr bem ficarei um ano 
”E uma boa oportunidade para emprestado, findo o quai o Benfica 
mim. Estou orgulhoso por poder poder-me-â comprar.” 
trabalhar num clube de nivel Caballero assume que nâo ficou no 
internacional. Pretendo fazer ’algo Arsenal devido à elevada qualidade 
de bom’, apesar de a concorrêneia dp plantel dos londrinos. ’^Eles 
ser apertada. Terei de trabalhar tinham muitos avançados. Eu era a 
arduamente para convencer o ultima ppçâo”, diz Fabian, 
treinador”, admite Fabian respondendo a Alan Murray, o quai 
Caballero, que pretende ver a sua jâ afirmou que Pepa e Mawete sâo 
situaçâo resolvida no decorrer desta melhores do que o argentino: ”É a 
semana: ”0 meu ’passe’ pertence ao opiniâo dele. Tentarei demonstrar- 
Cerro Porteno, que jâ estabeleceu lhe que estâ enganado. Quero ficar 
um principio de acordo corn o no plantel principal, mas se for para 
Benfica. Sô falta a resposta final do a equipa B também fico contente.” 

I Liga / Os "grandes" nos extremes de Portngal 
FC Porto, Benfica e Sporting jogam em Braga, 
Ponta Delgada e Faro, respectivamente, na terceira 
jornada da Primeira Liga portuguesa de futebol, 
corn o Boavista a receber no Bessa o lider 
Belenenses. Os campeôes nacionais viajam um 
pouco mais a Norte, até ao Estâdio I/o de Maio, 
em Braga, empenhados em provar sâbado, frente 
ao Sporting local, que o empâte a zero (0-0) com o 
Alverca na ültima ronda nâo passou de um 
acidente de percurso. O FC Porto marcha na 12/a 
posiçâo e soma por empâtes os dois encontros jâ 
disputados no campeonato, depois do empâte no 
Bessa (1-1) e do nulo registado no Estâdio das 
Antas, corn a equipa dos arredores de Lisboa. Em 
Ponta Delgada, os açorianos do Santa Clara 
recebem a visita de mais um "grande" lisboeta, 
desta feita o Benfica, depois da festiva estreia no 
escalâo maior do futebol português frente ao 
Sporting (2-2). A turma açoriana vive momentos 
historiens e também ainda nâo conseguiu somar a 
primeira vitôria na primeira divisâo do futebol 
português, tendo registado um empâte sem golos 
(0-0) na "cimeira" insular da ültima jornada, corn o 
Maritimo. O Benfica, agora sob a batuta do 
técnico alemâo Jupp Heinckes, depois da falhada 
aposta britânica corn Graeme Souness, poderâ 
apresentar domingo o seu provâvel reforço, o 
argentino Fabien Caballero, caso este assine o 
vinculo com o clube da Luz no decorrer da 
semana. A Sul, no dificil terreno do Sâo Luis, 
Giuseppe Materazzi do Sporting volta a ter um 
duro teste, depois do susto sofrido no Estâdio 

Alvalade frente ao Vitôria de Setûbal (2-1), que 
valeu vaias ao técnico italiano. Os "leôes" 
estiveram a perder até ao intervalo e sô na segunda 
parte conseguiram dar a volta ao marcador, mas os 
très pontos conquistados corn suor nâo 
conseguiram afastar o espectro de contestaçâo que 
tem aumentado em redor de Materazzi. 
Aguardado corn expectativa é também o encontre 
que abre a jornada, entre o "europeu" Boavista - 
este ano empenhado na Liga dos Campeôes - e o 
Belenenses, cujo regresso à primeira divisâo do 
futebol nacional tem sido auspicioso. O Gil 
Vicente, outra das équipas que estâ a registar um 
bom inicio de época, recebe o Uniâo de Leiria, 
num encontre em que a equipa orientada por 
Alvaro Magalhâes poderâ comprovar a vontade 
em realizar um campeonato tranquilo. No 
programa de jogos de domingo, destaque ainda 
para os confrontes entre o Vitôria de Setübal e o 
Maritimo, no Estâdio do Bonfim, e ainda para o 
Estreia da Amadora-Vitôria de Guimarâes, na 
Reboleira. Rio Ave e Salgueiros completam a 
grelha de jogos de domingo, mas a jornada apenas 
termina segunda-feira, corn o encontre entre o 
Alverca e o Campomaiorense, o actual "lanterna- 
vermelha" da tabela classificativa. Programa da 
3/a jornada: - sexta-feira Boavista - Belenenses - 
sâbado Sporting Braga - FC Porto - domingo Gil 
Vicente - Uniâo Leiria Vitôria Setübal - Maritimo 
Rio Ave - Salgueiros Santa Clara - Benfica Estreia 
Amadora - Vitôria Guimarâes Farense - Sporting - 
segunda-feira Alverca - Campomaiorense 

Benfica - Hevnckes 
insiste em Mawete e Fabian 

o treinador alemâo Jupp Heynckes continua a incluir 
o angolano Mawete Jünior e o argentino Fabian 
Caballero nos trabalhos da equipa principal de 
futebol do Benfica. A ausência dos portugueses que 
integram as selecçôes présentes na Roménia, bem 
como do alemâo Enke, do marroquino Tahar e do 
checo Poborsky, ao serviço das respectivas équipas 
nacionais, nâo se reflectiu na quantidade e qualidade 
do trabalho produzido pelos 19 futebolistas présentes 
no rèlvado nümero très do complexo da Luz. Jupp 
Heynckes insistiu de novo no 'pressing', no quai o 
técnico alemâo pretende basear o jogo da equipa, 
obrigando os seus pupilos a trabalho intense, jâ que a 
posse da bola é um objective dificil de alcançar. O 
treino foi dividido em duas partes, na primeira das 
quais dois blocos de jogadores tentaram controlar a 
posse do esférico o mais tempo possivel, enquanto na 
segunda très équipas de cinco elementos se 
defrontaram num espaço curto do relvado e 
utilizaram duas balizas guardadas por Bossio e 
Moreira. José Soares, que se encontra a contas com 
uma lesâo muscular contraida no treino de terça- 
feira, e Andrade, a recuperar de uma recente 
intervençào cirürgica a um dedo do pé esquerdo, 
estiveram também ausentes. O argentino Fabian 
Caballero mostrou-se um elemento aplicado e 
codicioso, de fâcil remate e dotado de um excelente 
pé esquerdo, a levantar alguns problemas a Jupp 
Heynckes na hora de decidir sobre o futuro do jovem 
avançado, que estâ na Luz à experiência. O lote de 
jogadores disponiveis volta ao trabalho quinta-feira 
de manhà. 
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EQUIPAS J V E D M S P 

llBfilEliSES 
2 GiL VICENTE 

iSKIlHI» 
«RIO AVE 

6 SPORTING 
ilAiVGKA 

RROAVISTA 

iiSRlCKIROS 
10EARENSE 
nSANTRCUIRA 
12 FC PORTO 
TRfNlftffURM» 

14 EST. AMADOUA 

issmu 
lOMARiTIMO 

lililRAGA 
10CAMP0MAI0R. 

2 110 
2 110 
2 110 
2 110 
2 110 
2 110 
2 110 
2 110 
2 10 1 
2 10 1 
2 0 2 0 
2 0 2 0 
2 0 11 
2 0 11 
2 0 11 
2 0 11 
2 0 0 2 
2 0 0 2 

« 1 « 
4 1 4 

2 1 4 
2 1 4 
« 1 « 
4 3 4 
3 2 4 
2 1 4 

1 1 3 
2 4 3 
2 2 2 
1 1 2 
2 3 1 
1 4 1 

2 3 1 
0 1 1 
2 4 0 
0 4 0 

Melhores Maicadores 
3 
Edmilson Guimarâes 
2 golOB 

Gamboa Santa Clara 
Ricardo Nascimento Gil Vicente 
Derlei U. Leiria 
Cajû Alverca 
1 goio 
Augustine Boavista 
Sérgio Joào V. Setûbal 
Ayew Sporting 
Emanuel Boavista 
Jaiminho Gil Vicente 
Dieb Farense 
Acosta Sporting 
Rego Guimarâes 
Hassan Farense 

Classificaçôes 
Cl EMIN I P 

inEAMINPE 2 
24CMEMIU 2 
3PEUHU 2 
4*WU 2 
5 CUVES 2 
SWlASUUUS 2 
2IEIU-MM 2 3 
8FEUSUUS 2 3 
«VMIIM 2 3 
18P.FEUEIU 2 3 
11UVU 2 3 
12IUU 1 3 
newuii 2 3 
HESPMIS 2 3 
15UH 2 2 
16MISEIIENSE 2 1 
lIESPtSENIE 2 S 
ismoini 2 t 

ReSUltadOS (2°Jomada) 
teiVéaici CtiMfcfi ■ Friii—Vi, 2-2 
Mmimui - Itça. M 
BMn4lar - Sportlaa Eipiiiln. 2-V 
PMaHal - DniMrtiM Svn, M 
VwzH-Faiiwim.1-2 
hairtil - SMCMII CNUU. 1-1 
EsiMsnte-NanE(-3 
D*i»srtin Cknm - Ikrii* Liai». 2-1 
P«t« FWnira - Miia 3 - 2 

Pr6xina|ornada 
(3“ jomada) 

MarairMi» - MnMit 
SlUqHRiM ■ PnUM 
OMnJhns - Vanin 
MgMlnt - Inartal 
$p.CMilU - âciVinlci 

Fraamnla - Etwatnlt 
Naval - PAiraira 

FCMaia • DasaCkavaa 
laça - Valia lanaa 

Guga Gil Vicente 
Nuno Gomes Benfica 
Toni Braga 
Edu Salgueiros 
Edmilson Sporting 
Rui Pataca Belenenses 
etc.. 

Resultados 
(2® jomada) 

V. Guimarâes - Farense, 3-0 

FC Pane-Alverca, 0-0 
Relenenses - Gil Vicente, 1-1 
Maritime - Sama Clara. 0-0 
Vniie leiria - L Amadara, 1-1 

(3® jomada 12/09/99) 
"•'•^Baavista - 

“*'Sp.Rraga - 
"**1iii Vicente - 

“""EstJlmadora > 
""'Farense - 

Relenenses 

FC Perte 
Uniâa leiria 
Vit.Guimarâes 
Sparting 

SÉRIE AÇORES 

jomada 

12/09/99 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 

Classillcaçôes (Zona Noric) 
CL EQUIPA 

1 FC PORTO B 
2 CANELAS 
3 SANDINENSES 
4 INFESTA 
5 LEIXOES 
6JOANE 
7 LOUROSA 
8 VIANENSE 
9 FAFE 
10 VILANOVENSE 
11 ERMESINDE 
12 LIXA 
13 VIZELA 
14 MARCO 
15 BRAGA B 
16 CAC.TAIPAS 
17TROFENSE 
18 FAMALICAO 

Resultados 
üxa - Lourosa, 1 -2 
Infesta - Sp. Braga "B". 2-0 
Vianense • Vizela. 1-0 
Joane • Ermesinde, 2-1 
Canelas - Famalicâo. 3-0 
Trofense - FC Porto "B", 1-4 
Fate - Vitanovense, 0-0 
Leixôes • Caçadores Taipas, 2-0 
Sandinenses - Marco, 3-1 

32* jornada 
üxa • Arrifanense 
Freamunde - Leixôes 
Lourosa - Taipas 
Gondomar - Trofense 
Ribeirâo - Famalicâo 
Vizela - Ermesinde 
Sandinenses • Marco 
Fafe - Vila Real 
Sâo Joâo Ver • Infesta 

ClossUicaçôci (Zona Ceoiro) 
CLEQmPA J P 

1 SPPOMBAL 1 3 
2 SANJOANENSE 1 3 
3 FEIRENSE 1 3 
4 OLfVElRENSE 1 3 
5 CALDAS 1 l 
6 PENICHE 1 1 
7 CAMARATE 1 1 
8 VILAFRANQUEN 1 î 
9 ACAD.VISEU 1 1 
1QAÛUEOA 1 1 

;11 BENEDITENSE 1 1 
12 MARINHENSE 1 1 
13CXtVBAIRR0 1 1 
14TORREENSE 1 1 
15 GUAR/ALCO Q O 
te OVARENSE 0 O 

; :17 TORRES NOVAS 1 O 
16 CUCUJAES 1 0 

: 19LOURINHANLNS 1 O 
20 ARRIFANENSE 1 0 

Iftesultados 
ÿ^afranquense à Âguias Camarate. t-rt 
Açàd. Viseu - Beneditense, 0-0 { 
Lëijrinhaqense - Sanjoanense, 0-3 : : ; i ; : 

' Agueçia T; Madr^énse. 0-0 
OvarensévT: iGuâr^Afcpchet, acBa^ ; ' Vi 

PoméalArrifaneirise, 
Oiïveira do Bairro > Tofreense, 0-0 

ï'Çiâfclas - Peniche. 3-3 i V ' 
ÔÈ/eirense - Torres Novas, 2-iWWÿÊ 
Feirense ' Cucujâes, 3-1 

jornada" ■■ 
SanjC^r^sé; :;!;;i|[Hjiy0frense 
Lourklh&nônsie - Ibrres Novas 

l yWranquense - Oesp. Fâtima 
: : B^edltense • Sp. Covilhâ 

Fànhôes Caldas 
Guardd • Toirnensp 
O Eivis • Perm he 
Cucujâe,a - Est Portalcgte 

Classificaçôes (Zona $ul) 
CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 
2 AMORA 
3 MARITIMO B 
4 RIB.BRAVA 
5 U.MADEIRA 
6 BENFICA B 
7 PORTIMONENSE 1 
8 BARREIRENSE 1 
9 CAMACHA 1 
10 CAMARALOBOS 1 
11 JUV.EVORA 1 
12 0PERARIODES 1 
13 ORIENTAL 1 
14ALCO/ATLE 0 
15 0LHANENSE 0 
16 ESTORIL 1 
17MACHICO 1 
18LOULETANO 1 
19 LUSITANIA 1 
20 SESIMBRA 1 

Resultados 
Camacha - Barreirense. 1-1 
Maritimo "B" - Estoril-Praia, 2-1 
Sesimbra - Amora, 1-3 
Nacional da Madeira - Lusitânia, 4-2 
Olhanense - Alcocheten./Atlético, adiado 
Machico - Ribeira Brava, 1-2 
Louletano - Uniâo da Madeira, 0-1 
Juventude - Oriental. 1-1 
O. Desportivo - Câmara de Lobos, 1-1 
Portimonense • Benfica "B", 2-2 

32* jornada 
Sintrense • Câmara Lobos 
Atlético - Louletano 
Operârio - Olhanense 
Uniâo Montemor - Amora 
Portimonense - Juventude 
Seixal - Barreirense 
Oriental • Machico 
Camacha - Nacional 
Imortal - Oesp. Beja 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classificaçôes e resultados "je- 
Série A 
CL EQUIPA 

1 AMARES 1 
2 PEVIDEM 1 
3 RIBEIRAO 1 
4AGUIASGRACA 1 
5MACEDOCAV. 1 
6 MARIA FONTE 1 
7 VILAVERDENSE 1 
8 BRAGANCA 1 
9 LIMIANOS 1 
lOSERZ/riRS 0 
11 VALENCIANO 0 
12MONCAO 
13 SAO MARTINHO 
14 JUV.RONFE 
15 MONTALEGRE 
16CABECEIRENSE 
17MEREL1NENSE 
18 VIEIRA 

CL EQUIPA 

1 PEDROUCOS 
2 FfAES 
3 GONDOMAR 
4DRAGOESSAN 
5 PAREDES 
eLOUSADA 
7 ESMORfZ 
8 AVINTES 
9CASTMAIA 
10 LAMEGO 
1Î RIO TINTO 
12 AMARANTE 
Î3 VALONGÜENSE 
UREGUA 
15TMONCORVO 
16PRUBRAS 
17 VILA REAL 
18 LOB AO 

Vieira - Amares, 0-3 
Pevidém • Cabeceirense, 3-1 

Macedo Cavaleiros • Monçâo, 2-1 
Ribeirâo - Merelinense, 3*1 

Âguias Graça • Sâo Mailinho, 2-1 
Limianos - Bragança, 1-1 

Vatenciano - Serzedelo/Tlrsense. adiado 
Vilaverdense • Juv. Ronfe. 1 -0 

Montalegre • Maria da Fonte. 0-1 

Pedrûuçûs - Lobâo, 5-1 
Rio Tmto * Sp- Lamego« 0*0 

Pareoes - Vila Real 2-0 
Avintes • Castelo da Maia. 1*1 

Pedras Rubras ■< O. Sandinenses, 0-Z 
hiàcs - Torre de Moncorvo 3-1 

Reguâ • Gondomar, 1-3 
Valonguense - Esrnonz. 0-1 

Amarante - Lousada, 1-2 

Sériée 
CL EQUIPA J P 

1 VALECAMBRENS 1 3 
2 ANADIA 1 3 
3 AVANÇA 1 3 
4 CESARENSE 1 3 
5 MANGUALDE 1 3 
6 VOUZELENSES 1 3 
7 ESTARREJA 1 1 
8 F.ALGODRES 1 1 
9 MILEU 1 1 
10 U.COIMBRA 1 1 
11 SAO ROQUE 0 0 
12 SOUR/GUAR 0 0 
13 MIRANDENSE 1 0 
14 OL.HOSPITAL 1 0 
15 OLIV.FRADES 1 0 
16 SAO JOAO VER 1 0 
17TOUR1ZENSE 1 0 
18MEALHADA 1 0 

Anadia - Oliveira de Frades, 2-1 
Oliveira do Hospital - Cesarense, 1-2 

Vaiecambrense - Mealhada, 4-2 
Uniâo de Coimbra • Estarreja, 1-1 

Mileu - Fomos Algôdres, 1-1 
Sâo Joâo Ver - Avança, 1-2 
Mangualde - Tourizense, 2-1 

Vouzelenses - Mirandense. 2-1 
Sourense/Guarda - Sâo Roque, adiado 

Série D 
CL EQUIPA 

1 E PORTALEGRE 1 
2 FATIMA 1 
3CARANGUEJEI 1 
4 U.SANTAREM 1 
5ALCA1NS 1 
C BENFICA CB 1 
7FAZENOENSE 1 
8 PORTOMOSENSE 1 : 
9 RIACHENSE 1 
10UTOMAR 1 
11 VIT.SERNACHE I 
12ALCANENENSE 0 
13CORU/SOUR 0 

: 14 BIDOEIRENbE 1 
ISPONTERHOL 1 
16IDANHENSE 1 
17FERROV1ARIOS 1 
18AVISENSES 1 

Séries 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 CACEM 
3 OL.MOSCAVIDE 
4 ELVAS 
5 FUT.BENFICA 
6 LOURES 
7 REAL 
8 1“MAIO 
9 PORTOSANTEN. 
10ATLE/CORU 
11 SAM.CORREIA 
12PONTASSOLEN. 
13 SAO VICENTE 
14 SINTRENSE 
15 VIALONGA 
16FANHOES 
17MAFRA 
18SACAVENENSE 

Sérier 
CL EQUIPA 

I CASA PIA 
2CACEM 
3 OL.MOSCAVIDE 
4 ELVAS 
5 FUT.BENFICA 
6 SAO VICENTE 
7 REAL 
8 I/O MAIO 
9 PORTOSANTEN. 
10ATLE«:ORU 
II SAM.CORREIA 
12 PONTASSOLEN. 
13LOURES 
14 SINTRENSE 
15 VIALONGA 
16FANHOES 
17MAFRA 
18 SACAVENENSE 

Alcains - Idanhense 1-0 
Ponten oicnsc - Caranpuejrira, 1-2 

Estreia • Avisenses 3 0 
Bldoeirense - Uniâo de Santarém, 1-2 
Vitôria Sema^e >• Portomosenee; 0*0 
CoruebySour - Alcanenense, adiado . 

ivi Fazendensô ^ Uni&o ae Tomar, 0-0 
Fotima • Ferrovianos 2-0 

Rtachense - Benf Cast Branco. 0-0 

Cacém - Sacavenense, 2-0 
Sintrense - Futebol Benfica, 1-2 

Vialonga • Real. 0-1 
Portosantense - I/o Maio, 1-1 

Mafra • Olivais e Moscavide, 0-2 
Atlético/Coruch. - S. Correia - adiado 

O Elvas - Pontassoiense, 3-2 
Sâo Vicente - Loures, 2-1 
Casa Pia - Fanhôes. 3-1 

Ouiique - Vasco da Gama. 0-0 
: Lusitano VRSA • Lusftana de Evora^ 0*1- 

E. Vendas Novas - Palmeiense. 1-1 
Quartatrense - Almada, 2-0 

Pescadores * Almansitense. 0*0 
Seixal - Uniâo de Montemor, 2-0 
Port^ - Esperança Lagos, 3-0 

' Pinhatnpvense * Lagaa. 5-2 
Oesp. 6e^ " Aliustreiense. 
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O mundo em sua casa. 

M^^NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

47ÿ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 

MKI»kS 
iiias 

I É sempre assim, nâo hâ nada a fazer. Quando 
H tudo parece fâcil, pimba!, sai asneira. 

Jâ andâvamos a esfregar as màos de contentes 
m por, pela primeira vez em muitos anos, nâo 
a necessitarmos de contas de "sumir" para atingir 
* os fins desejados e logo a Selecçâo Nacional 
1 tropeçou com o... Azerbeijâo! 
9 O Azerbeijâo, conhecem? Passaram a 
9 conhecer! 
9 Os selecionados de Humberto Coelho Jogaram 
» devagar, devagarinho e parados e, quando 

deram por isso, jâ estavam a perder por 
1-0. Reagiram molemente e, sô nos 
ùltimos minutos da partida, correram à 
toa e la conseguiram um ressalto Salvador 
para o pé de Figo... Um jogo que nos 
deul ponto e que nos pôs a fazer contas à 
vida. De novo a Selecçâo a contas 
corn...as contas! 
Caramba, para além de jogar devagar -excesso 
de confiança, porquê?-, como vem sendo 
habituai a nossa selecçâo jogou corn os 

O “puto” 

Joào Pinto 

consegue 
saltar mais 

alto que o 

“calmeirào” 
do 
Azerbeijâo... 

Mas, foi 
quase sempre 

ao contrario. 

Humberto Coelho, Junto do letreiro “Lotaria”, 
0 que mm a proposito em relaçâo ao futuro... 

habituais INTOCÀVEIS e sem...ponta-de-lança! 
Depuis, quando as coisas se tornam "prêtas" la 

vai um ou outro ponta-de- 
lança para o meio-da-guerra 
tentar o, por vezes, 
impossivel. Desta vez, os 
buracos que o Pauleta 
destapou, deram para um 
golito, caso contrario 
estariamos em pior situaçâo. 
Que diabo, porque 
seleccionam o Pauleta e o 
Nuno Gomes? Para o banco? 
Nem dâ para fazer contas! 

Ojogador 

portugais 

coça a 
cabeçajâ a 

adivinhar 

que tinha 
que fazer 

contas... 
A histôria 
repete-se. 

Contas sâo contas! 


