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Novamente se fez historia em Toronto! 
Ano apos ano, dizemos que as celebraçoes da Semana 
de Portugal foram as melhores de sempre. 
E somos obrigados a repetir a mesma mâxima para 
este ano - nao fosse o S. Pedro ter enviado urn dia 
chuvoso no domingo e ter-se-iam ultrapassado todo'â 
os recordes até hoje existantes. No entanto, e mesmo 
com um dia “estragado” pela chuva, a Semaita de 
Portugal 2000 deu novamente orgulho a esta 
comunidade de quarenta e sete anos de existência .. 
neste pais. O desfile etnogrâfico, mais conhecido pela 
Parada do Dia de Portugal, foi sem düvida o maior e 
melhor de Continua napâ^na 3b sempre. 

Noite màgica coloca 
Portugal na frente 

do Grupo A 
Uma sensacional reviravolta no 

marcador, invertendo uma 
desvantagem de 0-2 corn apenas 18 
minutas de jogo, "coloriu" segunda- 

feira a vitôria de Portugal sobre 
Inglaterra (3-2) e colocou a selecçào 

das "quinas" na frente do grupo A do 
Europeu de futebol. Este triunfo, que 

passarâ a figurar nas mais bêlas 
paginas da histôria do futebol 

português, aliado ao empâte, pouco 
antes, entre a Alemanha e a Roménia 

(1-1), permite aos portugueses 
assumir o comando do agrupamento, 
corn dois pontos de vantagem sobre a 

concorrência. Tal como sucedeu hâ 
14 anos, no Mundial do México 86, 

Continua na pagina 25 

A classe de \ 
Luis Figo 
impos-se mais 
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Coluna 
com vertebras 
E eis que passa mais um ano, as pessoas 
começam a ter a febre do bom tempo, começam 
a ir de férias tal como o José Mario, começam os 
churrascos a encher de cheirinho bom as ruas e 
vielas por onde passamos, os passarinhos vâo 
entoado a sua sinfonia incomparavel (dilema 
para mim porque também gosto deles fritos) e, 
partimos entao para mais um Summerfest, 
acontecimento anual da Cirv Radio que é hoje 
uma referência em Toronto e faz parte do seu 
calendario de atracçôes. 
Mas, o Summerfest, ca para nos, começou 
quando o Summerfest de 1999 terminou. E é 

assim todos os anos. Envolve muito trabalho, 
muita gente, muita coordenaçâo e, afinal, um 
ano nâo leva assim tanto tempo a passar. 
Este acontecimento anual, promovido pela Cirv 
Radio, constitui o melhor modo de nos, que 
falamos consigo diariamente, nos que 
escrevemos para si uma vez por semana, nos que 
estamos em sua casa uma vez por semana, nos 
encontremos e possamos trocar, mais que nâo 
seja, uma saudaçâo que nâo précisa do papel, da 
radio ou da televisâo. 
E um reconhecimento pelo apoio que os 
ouvintes, telespectadores e leitores nos 
dispensam durante 365 dias e, embora 
tenhamos trabalho extra, no fim todos nos 
achamos bem empregue esse tempo e olhamos 
mais um ano corn perspectivas de progresse. E 
quando nos progredimos a comunidade 
progride pois que delà todos fazemos parte. 

Este fim de semana, cujo domingo célébra o Dia 
do Pai, vamos levar o Summerfest ao Earlscourt 
Park, mais perto, mais à mâo, corn condiçôes 
mais acolhedoras e esperamos que os numéros 
da assistência alcancem recordes exactamente, 
sendo essa uma das razôes. A outra, claro, esta 
directamente ligada ao vasto programa que este 
ano apresentamos. Dele jâ o leitor esta inteirado. 
Assim, estâo reunidas as condiçôes para 
passarmos consigo um fim-de-semana repleto de 
espectâculos, concursos e folclore que, 
esperamos, contribua para um feliz Dia do Pai e 
uma sâ convivência entre todos. 
Feliz dia do Pai e um grande Summerfest para 
todos. 
Encontramo-nos sâbado e domingo no 
Earlscourt Park. 

DM 

Marchas Populares: 
Alfama venceu 

O bairro de Alfama, corn uma marcha intitulada 
"O Ouro das Varinas", venceu o desfile das 
Marchas Populares de Lisboa 2000, realizado 
segunda-feira à 
noite na 
Avenida da 
Liberdade. 
Esta foi a quinta 
vitôria consecutiva de 
Alfama, um dos bairros 
mais antigos de 
Lisboa, no concurso das 
Marchas Populares. A 
marcha de Marvila, 
"Patio, Coraçâo do 
Arraial", uma 
homenagem a alguns dos 
mais velhos e tradicionais 
locais lisboetas de festas 
populares, classificou-se no 
segundo lugar. "Castelo de 
Luz" foi o tema desenvolvido na avenida pela 
marcha do bairro do Castelo, um dos mais 
tradicionais de Lisboa, que ficou na terceira 
pqsiçâo. 

Marco Paulo esta "desempregado" 

O cantor Marco Paulo saiu da sua editora de 
sempre, EMI-Valentim de Carvalho, encontrando- 
se actualmente "desempregado". O anüncio foi feito 

pelo prôprio, no programa "Roda dos Milhôes", da 
SIC. Marco Paulo disse que passou "mais de 30 
anos maravilhosos" na EMI, mas que agora, sem 
citar Joâo Pinto, anda à procura de nova editora. 
"Jâ tenho o repertôrio para o proximo album, que 
vai ser um bom album de müsica, que quero editar 
em Março do proximo ano, mas nâo tenho ainda 
editora", acrescentou, sem explicar todavia os 
motivos da sua saida da EMI. Marco Paulo, 
precursor dos cantores românticos portugueses, 
iniciou a sua carreira na müsica em 1966 corn "Nâo 
Sei", versâo de Alain Barrière, para a EMI, de onde 
sô agora saiu, 34 anos depois. 

Elevador: "Mamarracho" do Rato 
val ser demolido 

O inestético elevador do Rato, junto ao palâcio 
oitocentista que serve de sede ao PS, em Lisboa, vai 
ser demolido e reconstruido no quarteirâo entre a 
Rua da Escola Politécnica e Sâo Bento. Segundo o 
Metropolitano de Lisboa, a Câmara da capital esta 
a preparar um piano urbanistico para aquela zona, 
pelo que a nova torre do Metropolitano, que ira 
permitir o acesso de déficientes à estaçâo, sera 
transferida para o quarteirâo nas traseiras da 
Papelaria Fernandes. O projecto, a cargo do 
arquitecto Arsénio Cordeiro, encontra-se em fase 
de elaboraçâo e dépende de um piano de 
loteamentos privados, pelo que nâo existe ainda um 
prazo fixo para a mudança daquela estrutura, disse 
Margarida Magalhâes, vereadora do urbanismo na 
câmara de Lisboa. Segixndo o vice-presidente do 
Instituto Português do Patrimônio Arquitectônico 

(IPPAR), Paulo Pereira, trata-se de um projecto 
"muito positivo" que visa melhorar a qualidade e a 
reabilitaçâo de um quarteirâo "roto e expectante", 
resolvendo de vez o problema do enquadramento 
urbano do "pimenteiro", alcunha por que é 
designado o polémico elevador. Em declaraçôes à 
Agência Lusa, Paulo Pereira sublinhou que a 
intervençâo urbanistica pretende regular os 
arranjos paisagisticos do "miolo" do quarteirâo, 
mantendo intacta a fâbrica das sedas que ai se 
situa, e facilitar os transportes urbanos. "Trata-se 
do local ideal para agarrar esta alternativa", 
acrescentou o vice-presidente do IPPAR O piano 
urbanistico ainda nâo foi aprovado, mas esta 
encaminhado e "devidamente acompanhado". De 
qualquer forma, a nova torre terâ um aspecto 
totalmente diferente do actual, adequado à nova 
realidade urbana. De acordo corn Paulo Pereira, 
existe um canal de contacte permanente 
relativamente a todas as iniciativas, entre o Metro, 
a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o IPPAR. 
Por sua vez, Margarida Magalhâes acrescentou que 
o Metropolitano de Lisboa tem "todo o interesse em 
consultar a CML e o IPPAR". Segundo Fâtima 
Magro da Secretaria-Geral do Metropolitano de 
Lisboa, o elevador da estaçâo do Rato destina-se 
especialmente a déficientes motores e pessoas de 
mobilidade reduzida e a sua localizaçâo actual 
resultou de condicionantes varias e urbanisticas do 
local à data da sua construçâo. Corn condicionantes 
ou nâo, a verdade é que, sendo o Largo do Rato um 
local de importância histôrica na cidade de Lisboa, 
a construçâo de um edificio tâo inestético e que 
agride a envolvente urbanistica, nâo parece ter sido 
a soluçâo mais feliz. 
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I  Li  
Sâbado amanheceu “risonho”, como risonhos sào os dias de primavera e verâo. As 
10:00 horas jâ se via a saudâvel azâfama na rua Lansdowne entre as ruas Bloor e 
College. Clubes que se preparavam para demonstrar as suas tradiçôes; pessoas que 
procuravam o seu local no desfile; organizadores que consultavam os seus papeis para 
verificar que tudo e todos estivessem a postos para se conseguir um desfile perfeito; e, 
acima de tudo, era notôria a alegria no rosto das pessoas porque afinal estavam a 
exibir e demonstrar as suas raizes no dia dedicado a todos nos. E se os portugueses 
têm a “fama” de iniciar os seus eventos corn atraso, sâbado provou-se que também 
somos um povo pontual. As 11:00 horas em ponto teve inicio o tâo esperado desfile. 
As ruas Lansdowne e sobretudo a Dundas eram um verdadeiro “mar” de pessoas que 
aguardavam ansiosas mais um desfile. 

Continua na pagina seguinte 
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Continuaçào da pagina anterior 

A presidir as celebraçôes do Dia de 
Camôes e das comunidades e presente 
no desfile encontrava-se a actual 
ministra para a igualdade, Dra. Maria de 
Belém. Para além da Dra. Maria de 
Belém, o desfile contou corn a presença 
do Consul Gérai de Portugal em Toronto 
Dr. Joâo Perestrello, o Vice-Consul de 
Portugal em Toronto Dr. Crescêncio 
Ferreira, os vereadores Mario Silva, Joe 
Pantalone e Betty Disero, os deputados 
Cari de Faria, Tony Ruprecht e Rosario 
Marchese, a administradora das escolas 
pùblicas Christine Ferreira, o présidente 
da Federaçâo de Empresârios e 
Profissionais luso-canadianos Charles de 
Sousa, O présidente do sindicato 183 
Tony Dionisio, Vice-Presidente do 
sindicato 506 Tony do Vale, o présidente 
da Labatt Brewers Bruce Elliot, 
présidente de CIRV Radio Frank 
Alvarez e o présidente da Acapo José 
Eustâquio, entre outras entidades. 
Também este ano, o desfile contou corn 

a presença de novos carros alegôricos e a 
participaçâo de novos clubes e 
associaçôes, nomeadamente a 
Associaçâo Migrante de Barcelos, Arco- 
Iris entre muitas outras. 
De parabéns esta a équipa que organizou 
mais este desfile chefiada por Fernando 
Rio. Em conversa corn um dos pioneiros 
da organizaçâo da Parada e que fez parte 
desta équipa. Manuel Carvalho, 
confirmâmos que de ano para ano se vê 
maior numéro de pessoas a participar no 
desfile e se vê também mais jovens 
interessados em fazer parte intégrante 
das celebraçôes do Dia de Camôes, de 
Portugal e das comunidades 
portuguesas. E foi assim que durante 
cerca de très horas, a Dundas viveu 
totalmente o Dia de Portugal, foi assim 
que os portugueses agitaram bem alto as 
suas bandeiras verdes e vermelhas e foi 
assim que todos sentimos o orgulho de 
sermos portugueses e gritarmos bem 
alto: viva Portugal, viva a nossa pâtria! 

Ana Fernandes 
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Maria de Belém na Semana de Pertugal 
nome do governo português, que 
sabe da importância desta 
comunidade e dos frutos que tem 
dado ao longo dos anos. No final do 

seu discurso a ministra entregou 
diplomas da ordem do Infante ao Dr. 
Ernesto Feu e a Frank Alvarez 
présidente da Cirv-fm 88.9. 

10 de Junho no Queen's Park 

A ministra da 
igualdade do 
governo português 

Maria de Belém, esteve na 
cidade de Toronto onde 
presidiu às cerimônias 
comemorativas do dia de 
Portugal, de Camôes e das 
Comunidades portuguesas. 
No Ontario Club, o 
consulado ofereceu-lhe 
uma recepçâo à quai 
assistiram dezenas de 
elementos dos mais 
variados sectores da vida 

sôcio-politico-econômica da 
comunidade de expressâo 
portuguesa. No seu discurso 
Maria de Belém, saudou os 
présentes e manifestou o seu 
apreço, por ter sido 
convidada para presidir às 
celebraçôes. Disse ainda, em 

programa da semana de 
Portugal. O convidado deste ano 
foi Paul Tranquada, responsâvel 
pela recuperaçâo histôrica do 
edificio parlamentar. Paul é filho 
de madeirenses que imigraram 
para a Guiana. A finalizar o 
convivio o Consul de Portugal 
agradeceu a amabilidade do 
deputado provincial desejando a 
todos os présentés as maiores 
felicidades. 

Luis Fernandes 

No Queens Park, alguns 
elementos da comunidade 
foram convidados pelo 
deputado Cari de Faria, 
para a cerimônia do 
hastear da bandeira 
portuguesa, à quai se 
seguiu um convivio numa 
das salas de honra da 
legislatura provincial. 
Dirigindo-se aos présentés, 
o deputado de origem 
portuguesa salientou o 
esforço de todos, no 
tocante à elaboraçào do 

N, lotre Fête nationale est un moment privilégie pour exprimer notre pkùsir 
(Je vivre ensemble et pour réfléchir sur ce que nous sommes et désirons (tevenir 

En cette ère nouvelle qui s'ouvre à nous, je vous invite à célébrer le chemin 

parcouru au cours des derniers siècles et à embrasser t avenir et le monde 
avec toute la confiance et f audace qui caractérisent notre peuple 

Je vous souhaite. Québécoises et Québécois, mes meilleurs vœux à roccasion 
de notre Fête nationale. 

Lucien Bouchard 
Premm mmistre du du 

tmm K c- ^ 

(hniitr QuébecSS 

Bonne fête 
Québec ! 
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Antànio Variaçôes morreu hâ dezasseis anos 
Era uma vez um sonho de ser cantor... 
Chamava-se Antonio Joaquim 
Rodrigues Ribeiro, mas ficarâ 
conhecido na histôria da mùsica 
portuguesa como Antonio Variaçôes. 
Antonio Joaquim Rodrigues Ribeiro 
nasce em Fiscal, pequena aldeia do 
concelho de Amares, Braga a 3 de 
Dezembro de 1944. O quinto dos dez 

filhos de Deolinda de Jesus e Jaime 
Ribeiro, Antonio faz os seus estudos 
na escola local, ajudando no resto do 
tempo os pais no campo. Mas a 
paixâo pela mùsica demonstrada 
desde tenra idade fâ-lo-â esquecer 
muitas vezes os trabalhos da lavoura 
em favor das remarias e folclore 
locais. Aos 11 anos, terminada a 
instruçâo primâria, expérimenta o 
primeiro oiicio em Caldelas. "la fazer 
quinquilharias, mas passade pouco 
tempo desistiu ", contarâ a mâe jâ em 
1988, à Imprensa. Mal compléta 12 
anos abandona a terra-natal rumo a 
Lisboa. Vem para ser marçano, mas 
acabarâ por trabalhar num escritôrio. 
A tropa fâ-la em Angola, mas sem 
antes pedir à mâe que lhe acenda uma 

vela a Sto Antonio para protecçâo. 
Régressa sào e salvo. Mas logo volta a 
partir, desta feita para Londres, onde 
permanece um ano a lavar pratos 
num colégio. Em 1976 régressa. De 
novo por pouco tempo. O proximo 
destine sera Amesterdâo, onde fica 
mais um ano e aprende o oficio de 
cabeleireiro. Jâ em Lisboa, dedica-se 
de dia ao oficio, e â noite â sua paixâo 
pela mùsica, dando espectâculos corn 
um grupo de mùsicos intitulado 
"Variaçôes". E começa entâo a ser 
notado pelo seu visual excêntrico e 
personcJizado, corn base nas cores e 
formas originals e em alguns 
elementos de adorno, como por 
exemple os brincos. 
Em 1978 apresenta uma maquete corn 
algumas mùsicas à éditera Valentim 
de Carvalho e nesse ano assina 
contrato. Mas terâ de esperar quatre 
anos para poder gravar, porque 
entretanto Mario Martins e Nuno 
Rodrigues insistem para que grave,' 
respectivamente folclore ou pop. Os 
contactes corn profissionais do 
mundo da mùsica, seus clientes na 
barbearia, abrir-lhe-âo, entretanto as 
portas da notoriedade. Em Fevereiro 
de 1981 surge pela primeira vez na 
televisâo, no "Passeio dos Alegres" de 
Jùlio Isidro, que o convidarâ para 
algumas emissôes da "Febre de 
Sâbado da Manhâ" na Radio 
Comercial. Em Julho de 1982, jâ sob 
o nome Antônio Variaçôes, édita o 
seu primeiro single, um duplo lado A 
corn "Povo Que Lavas No Rio" - 
imortalizado por Amâlia Rodrigues - 
e "Estou Além", um inédite de sua 
autoria. Um ano depois sairâ o 
primeiro LP- "Anjo da Guarda"- que o 
transformarâ numa estrela popular à 
escala nacional. Depois de inùmeros 
concertos na época estival, sobretudo 
em festas e remarias de aldeias e 
outras pequenas localidades, volta a 
entrar em estùdio. Entre 6 e 25 de 
Fevereiro de 1984 grava o segundo e 
ùltimo LP; "Dar E Receber". Em 
Abril aparece pela ùltima vez em 
pùblico no programa televisivo "A 
Festa Continua" de Jùlio Isidro. Serâ 

a ùnica interpretaçâo no 
pequeno ecrâ das faixas do novo 
disco. Quando "Dar E Receber" 
é editado, semanas mais tarde, jâ 
Antônio Variaçôes se encontra 
internado no Hospital Pulido 
Valente devido a um problema 
brônquico-asmâtico. E jâ no 
hospital que ouvirâ pela 
primeira vez na râdio as mùsicas 
de promoçâo do disco. 
Debilitado pela doença que se 
agrava vertiginosamente, é 
transferido a pedido da familia 
para a Clinica da Cruz 
Vermelha, onde virâ a falecer a 
13 de Junho. 
Na sua discografia contam-se • - e permanecerâ decerto - bem viva na 
apenas um mâxi-single e dois âlbuns, memôria. Nâo apenas na dos seus 
editados entre 1982 e 1984. A morte admiradores, mas também na dos 
prematura aos 39 anos - em 1984 - seus criticos mais ferozes. Porque 
virâ pôr termo à meteôrica carreira de Antônio gerou paixôes e ôdios, mas 
Variaçôes, mas a sua obra permanece nunca a indiferença. 

Valoriiaçâo deve-se ao mercado 
americano, diz ministro iraniano 

A recente valorizaçào das cotaçôes 
do petrôleo, acima dos 30 dôlares 
por barril, deve-se "às necessidades 
do mercado americano e nâo a 
uma insuficiência de produçâo", 
explicou o ministro iraniano do 
Petrôleo Bijan Namdar Zangheneh, 
citado pela agêneia iraniana IRNA, 
afastou a possibilidade de um 
aumento da produçâo de petrôleo 
"antes de se verem os efeitos do 
aumento decidido em Março por 
nove paises da OPEP" 
(Organizaçào dos Paises 
Exportadores de Petrôleo). "A 
recente subida do preço é dévida à 
insuficiência de oferta de produtos 
petroliferos especificos no mercado 
norte-americano, nâo à 
insuficiência de oferta 
internacional", sublinhou, 
acrescentando: "o que estâ em 
causa é a gestâo americana do 

petrôleo". Nove dos onze membres 
da OPEP decidiram no final de 
Março, em Viena, restabelecer a 
partir de 01 de Abril, a sua 
produçâo para os niveis anteriores 
ao acordo de reduçâo de 1,7 
milhôes de barris por dia adoptado 
em Março de 1999 e que lhes 
permitiu travar a queda das 
cotaçôes. O Irâo produz 
actualmente 3,7 milhôes de barris 
por dia, dos quais 2,4 milhôes sâo 
destinados à exportaçâo. A 01 de 
Abril, foi um dos paises que 
aumentou a produçâo, mas sem 
indicar quanto. 
Os ministros do Petrôleo dos paises 
membres da OPEP vâo reunir- se 
em Viena a 21 de Junho para 
examinar a situaçâo do mercado e 
a possibilidade de desencadear o 
mécanisme de ajustamento dos 
preços. 
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Mais uma vez, no decurso do Ano Jubilar 
2000, O Monsenhor Bastos estâ de visita à 

cidade de Toronto, donde partira no 
proximo dia 28, 

corn destino à Florida. O obreiro do Lar 
de Santa Maria de Peniche estâ à 

disposiçâo de todos quantos o queiram 
contactât pelo telefone (416) 530-2887. 

Portugal Day is the highlight of our Culture here 
in Toronto. There is no stronger tradition which 
gathers more support then the weekend 
festivities organized by the Alliance of 
Portuguese Clubs and Association of Ontario. It 
was an amazing experience being part of the 
Parade and being surrounded by such a large 
number of young people. Sometimes, I worry, 
what will the future of our culture be if we the 
young people aren't willing to cultivate it? But 
this weekend shows me that there is a lot of 
potential and that the community lives in the 
present and at present we are doing very well. As 
we paraded along it was beautiful to see the 
smiles and here the shouts of excitement. We 
encouraged life. We helped people feel alive. We 
helped them get excited. We made them feel 
something special inside. It is a gift of our 
culture that we have the ability to touch 
someone's heart and a heart that has been 
touched is one that has unlimited potential. We 
help people to open up and become more then 
they thought they could. Again I speak of 
personal experiences, when I first joined my 

Rancho" I was two left feet and was rather 
uncomfortable. Hey, I or anyone who tries 
dancing for the first time could just quit there. 
But no, we can continue to persist and with time 
you are able to master it, do it as ease and make 
people happy. 
Of course this can only be done by hard work 
and dedication but what a beautiful lesson. 
Thank you to my Community. I think in order to 
help build the community we need to facilitate 
communication. So any ideas, questions, 
comments, issues etc. that you would like to 
bring up please send it in to Milenio in care of 
Steve De Quintal so that you can have the 
chance to share your thoughts and ideas. Living 
Our Culture: We have always been a generous 
people and we have had ties to the land. Here is 
a chance to combine them. An organization is 
gathering Vegetable Seeds to send to needy areas 
in Brazil and Haiti. Please call me at 530-9967 
or the St. Anthony Church at 536-3333 for more 
information. Remember, please feel free to 
submit your events so that you can network with 
others who want to get involved. 

I     """ ““ 
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I Visite-nos este fîm de semana no 
5 Summerfest 2000 e aprecie os 

I A equipa de Orbit Satellite 
Systems deseja 

I à comunidade portuguesa 
um feliz Dia do Pai 
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P-S. - A RTPi nâo vira através do sistema cable 
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ERVANÂRIA VnORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDÎCINA HOMEOPATICA 
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Aiitouio Ali’demys, jo com nniitot; (aios tic cxperiêcia, 
(fue ty poderd (ijudar na solnçoo doa seua proOleiims. 

Visite-nos no 920 Diindais Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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O présidente russe, Vladimir Putin, convidou 
Washington a "reflectir em conjunto nos problemas 
que preocupam a Russia e os Estados Unidos", 
sobretudo no que diz respeito à criaçâo de uma 
defesa antimissil comum. Segundo a agêneia 
noticiosa Interfax, as declaraçôes de Putin foram 
feitas ao receber, em Moscovo, o secretario da 
Defesa norte-americano, William Cohen, que 
iniciou conversaçôes com o seu homologo russo, 
Igor Sergueiev. "Estâmes satisfeitos com a dinâmica 
das relaçôes entre os Estados Unidos e a Rüssia", 
acrescentou Putin. Cohen esta em Moscovo para 
tentar convencer a Rûssia das potencialidades do 
projecto norte-americano de sistema nacional de 
defesa antimissil (NMD), a que os russes se opôem 
frontalmente, dado que tal pressupôe uma 
modificaçâo no Tratado sobre Sistemas Antimissil 
ABM, de 1972. A visita do présidente norte- 
americano, Bill Clinton, a Moscovo, no inicio deste 
mês, nâo permitiu qualquer avanço nesta questao. 
Entretanto, a agêneia de informaçôes militares 
russa, AVN, adiantou que uma das duas fabricas 
onde se constroem os submarines nucleares da 
Russia, tecnicamente paradas hâ cinco anos, 
retomou os trabalhos. A fabrica, segundo a AVN, 
vai construir "um submarine atômico polivalente 
da nova geraçâo". O estaleiro naval de Amourski, 
em Komsolok-Amour (extreme oriente russo) 
retomou a produçâo de submarines nucleares apos 
uma visita de Putin, efectuada em Dezembro de 
1999, quando era, na altura, primeiro-ministro 

interino da Rüssia, Putin, partidario do apoio à 
indûstria militar, anunciou entao a intençâo de 
reactivar o estaleiro de Amourski. O ultimo 
submarine fabricado em Amourski, o "Drakon- 
971", remonta a 1995, altura em que o Governo 
russo decidiu entâo parar o financiamento aos 
programas militares naquele estaleiro. O ünico 
estaleiro que continuava a construir submarines 
nucleares era o de Severodvonsk (norte). 

Moscovo propôe "escudo politico" 
contra inimigos comuns 

A Rüssia propos terça-feira aos Estados Unidos a 
criaçâo de um "escudo politico" composte por 
"acordos e compromisses mütuos" para protecçâo 
dos interesses de ambos em caso de eventual 
ameaça nuclear por "estados hostis". Esse "escudo 
politico" séria mais econômico e "menos perigoso" 
do que o sistema de defesa antimissil projectado 
pelos EUA, disse ao secretârio norte americano da 
Defesa, William Cohen, o seu colega russo Igor 
Sergueiev. Corn esta ideia, Sergueiev deu novos 
matizes à proposta apresentada na semana passada 
pelo présidente Vladimir Putin da Rüssia, para que 
criaçâo de um escudo antimissil alargado aos EUA 
e à Uniâo Europeia. Na cimeira de Moscovo corn o 
présidente Bill Clinton, Putin fez a oferta em 
contraponto ao desejo norte americano de 
modificar o Tratado ABM sobre a defesa contra 

misseis balisticos. 
OS EUA pretendem modificar o Tratado ABM de 
1972, para poderem criar um sistema nacional de 
protecçâo antimissil do seu territôrio. Segundo 
Moscovo, esse projecto alteraria o equilibrio 
estratégico estabelecido e poderâ alimentar nova 
corrida aos armamentos. Cohen esta em Moscovo 
para continuar as conversaçôes sobre 
desarmamento a que Clinton deu novo impulse 
durante a sua recente visita à Rüssia, de 3 a 5 deste 
mês. Reuniu-se corn Sergueiev e corn Putin, que 
manifestou "satisfaçâo" pelos avanços nas 
conversaçôes bilaterais dos ültimos meses. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Vejça ne ^ctt toHnecedm 
kahiluai M cwitm de 

aUa qiuiCtdade da 
VfemugM Meal Packer 

Horâcio Domingos 

our>o poT-buguês- 

moi or>oc.\o omingos' 
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Porque falar de sexeP 
A Menstruaçào 

Para além de todas as mudanças que 
acontecem, as raparigas também começam a 
menstrual ou ter o période. A menstruaçào 
pode começar entre os 9 e os 16 anos de 
idade e é um sinal natural de que a rapariga 
se esta a tornar numa jovem mulher. 
Normalmente acontece uma vez por mês e no 
começo pode ser irregular. Cada periodo pode 
demorar entre 2 e 7 dias. 

E importante discutir a menstruaçào corn a sua 
filha para que ela esteja preparada e perceba o 
que esta a acontecer quando começar a sangrar 
e as implicaçôes para a gravidez. Pode ser 
muito assustador quando nào se esta à espera 
que isto aconteça. 

O corpo da mulher tem dois ovârios que 
contêm milhares de pequenos ôvulos. 
Normalmente, o ôvulo amadurece cada mês e 
é lançado nas Trompas de Falôpio, viajando 
até ao utero. Enquanto isto acontece, vai-se 
formando na parede do utero um revestimento 
de sangue muito rico. Se o ôvulo for fertilizado 
pelo espermatozôide do homem, hâ 
fecundaçâo e o revestimento do ütero é 

necessârio para sustentar o ovo fertilizado. 
Porém, o ôvulo normalmente nào é fertilizado 
e, por isso, o revestimento do ütero jâ nào é 
necessârio. Como resultado, esse revestimento 
de sangue sai através da vagina e é o que se 
chama a menstruaçào. 

Imagem de Nossa 
Senhora parte 
para Rema em 
Outubre 
o bispo de Leiria- 
Fâtima, D. Serafim Silva, 
anunciou que a imagem 
de Nossa Senhora de 
Fâtima vai estar no 
Vaticano em Outubro, 
durante o jubileu dos 
bispos. D. Serafim parte 
quarta-feira para Roma e 
pretende ultimar os 
pormenores da viagem 
da imagem - que esta em Fâtima - prevista desde a 
visita papal em Maio. O bispo tem uma audiência 
corn o Papa marcada para o dia 16 de Junho para 
agradecer a visita do pontifice e a beatificaçào dos 
pastorinhos, Jacinta e Francisco. A imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fâtima deverâ 
partir no dia 06 de Outubro para Roma e no dia 
seguinte participa numa procissâo de vêlas na 
Basilica de Sào Pedro. No dia 8 de Outubro, serâ 
celebrada a renovaçào da consagraçâo a Nossa 
Senhora perante cerca de 3.500 bispos de todo o 
mundo, que estarâo nessa data présentés no 
Vaticano. 

TRÂNSITO ? NOTlCIAS ? 
TI MPO f DESPORTO ? 

INFORMAçâO PERMANENTE 
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RADIO 
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mOHTO’S 

NOVE HÔRAS DIÂfilAS 
DE RADIO ÂO SERVIÇO 
DA CÜLTyRA 
PORTUGÜESA 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM,COM 

TORONTO 

PER MIX 

SERVINOO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

Ci ; V*: EsmcÂO 
OO FOiyROÜI 

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

lïSlWAL PORTÜGUÊS RADIO E ÏÏIIVISÂO 

Assine e divulgue 

O MliÊNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST inciuido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Envie a sua insençâo (nome, morada, côdigo postal e 
numéro de telefone) através do FAX: (416) 538-0084 

ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 
Toronto, Ontario, M6J IW9 

CHURRASOUEIRA AVEIRENSE î 
FfaiiiG m brasi da 
aarvia ¥agatai Lailaa à 

Baîrrada e muito mais.- 

Charcoal B.B.Q. Chicken, Suckling Pig and more. Try it 

Tel: (416) 538-3197 • Fax: (416) 538-9415 \ 
1184BloorSl. W Toronto, Ontario M6H lN2^i 
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ESTUDANTES QUEREM 
DEFENDER OS SEUS INTERESSES 

As associaçôes de estudantes do ensino basico e 
secundario dos Açores vâo reunir-se numa 
federaçâo regional, que terâ inicio em Julho 
proximo. Pedro Gomes, présidente da comissao 
instaladora da federaçâo, diz que a criaçâo deste 
novo organismo, ira servir de instrumento 
fundamental para apoiar as associaçôes de 
estudantes, no que respeita à sua defesa e até 
mesmo as suas preocupaçôes. 

XJNXVERSIDADE DOS AÇORES COM 

1ABORATÔRIO NA PRAIA DA VITÔRIA 

A Universidade dos Açores vai ter ao seu dispor, 
um laboratorio para apoio aos trabalhos de 
investigaçâo do Departamento de Oceanografia e 

pescas, anunciou na passada semana Vasco Garcia, 
reitor desta Universidade. Neste processo de 
construçâo, Vasco Garcia solicitou o apoio da 
Marinha para a realizaçâo de projectos de 
investigaçâo cientifica com os novos navios 
hidrograficos da Armada, dado que o 
“Arquipélago” nâo reùne as melhores condiçôes 
para navegar nos mares dos Açores. 

PONTA DELGADA VAI TER 
MONUMENTO DOS 500 ANOS 

A cidade de Ponta Delgada vai ter um monumento 
comemorativo dos 500 anos de elevaçâo a vila e 
sede do concelho, em 1499 pelo rei D. Manuel I, 
que ocorreram recentemente por iniciativa 
camarâria. O présidente em exercicio da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, Antonio José 
Ferreira, anunciou hâ dias quando procedeu ao 
lançamento oficial da cassete de video "Concelho 

de Ponta Delgada - 500 anos de Histôria". 

JORNADAS DE EDUCAÇÂO 
CIENTfFICA 

o Departamento de Ciências da Educaçâo da 
Universidade dos Açores realizou no passado dia 9 
de Junho, no Anfiteatro daquele local, “Jornadas 
de Educaçâo Cientifica” no 1° ciclo do Ensino 
Bâsico. Da Universidade do Minho veio o Prof. Dr. 
Joaquim Sâ que deu uma conferência sobre 
“Ensino experimental no 1° ciclo: uma perspectiva 
multidisciplinar de aprendizagem e 
desenvolvimento. Tiveram também a palavra, o 
Prof. Dr. Joâo Carlos Nunes da UA que falou sobre 
o “arquipélago dos Açores: um laboratorio natural 
para o ensino das ciências da Terra", o Prof. Dr. 
Nelson de Simôes, do Departamento de Biologia da 
UA teve como tema "Para uma colaboraçâo activa 
entre o CIRN e as escolas", e finalmente a Dr.“ 
Leonor Bastos corn "A aula e a vida, a vida da aula". 

Tribunal julga homicida de Sofia Patricia 
Sofia Patricia nasceu prematuramente, a 22 de 
Novembre do ano passado no Hospital de Angra do 
Heroismo, na ilha Terceira. Jâ se encontrava corn 32 
semanas de gestaçâo, pesando apenas 1.130 Kg e era 
portadora de uma quantidade reduzida de sangue, 
cerca de 70 ml. 
Permanecia, desde que nasceu, numa incubadora no 
Serviço de Neonatologia daquele hospital. Na noite 
de 23 de Novembre de 1999, Joâo Borba, alegado 
homicida terâ cortado o tubo que fornecia soro 
fisiolôgico para alimentar a criança. Como a 
administraçâo era feita de modo intravenoso, a Sofia 
começou a perder de imediato muito sangue 
provocando-lhe uma anemia aguda e choque 
hipovolémico irreversivel, causando-Ihe a morte. 
Quanto ao motive que terâ levado Joâo Borba, de 37 
anos, a cometer este delito, este aplica-se a uma 
eventual vingança e relaçôes extraconjugais. O 
individuo foi acusado de homicidio qualificado e foi 
julgado na semana passada, no Tribunal de Angra do 
Heroismo, onde negou todas as acusaçôes que lhe 
foram feitas adiando, o processo para o proximo dia 
21 de Junho. O réu é natural da freguesia da 
Ribeirinha, e na altura deste acontecimento, tinha 
acabado de ser pai de dois gémeos que por acaso 
também tiveram de permanecer na Unidade de 

Neonatologia do Hospital de Santo Espirito. A 
histôria parece ter começado, quando a sua esposa 
Maria de Fâtima deu à luz os dois gémeos, que no 
hospital, partilhou o seu quarto corn Sonia Silva que 
tinha dado entrada, dois dias depois para aguardar 
uma cesariana. Na conversa das duas mulheres, veio 
ao de cima relaçôes extraconjugais do arguido. No 
entanto. Maria de Fâtima ao falar corn Sonia, disse 
que suspeitava que o marido tinha envolvimentos 
corn outra mulher. Sonia Silva respondeu que aquela 
situaçâo era apenas um boato que corria em Posto 
Santo, local onde vive, e que um individuo possuidor 
de uma moto, da freguesia Terra Châ, vivera uma 
relaçâo amorosa corn umajovem ali residente. No dia 
23 de Novembro, Maria de Fâtima régressa a casa e 
confronta o marido com a conversa que teve no 
hospital corn Sonia. Apôs o jantar, o arguido 
deslocou-se ao hospital corn a sua filha mais nova, 
dizendo que iria visitar os seus dois filhos gémeos. 
Chegado ao local quase na hora em que se encerram 
as visitas, ambos foram identificados e entraram na 
Unidade de Neonatologia, onde jâ nenhuma pessoa 
permanecia, a nâo ser o pessoal da enfermagem. 
O arguido no momento pediu à sua filha que 
chamasse a enfermeira, para lhe dizer que assistisse 
um dos seus filhos, que parecia ter um dos tubos 

esticado. A enfermeira Susana Branco de imediato 
assistiu o bébé, regressando posteriormente ao seu 
gabinete. Seguidamente, a criança foi ter corn a 
enfermeira a pedido do pai, perguntar o tipo de 
chupeta que deveria comprar para os gémeos. Ana 
Sofia, ao regressar corn a nota da enfermeira, é 
mandada novamente pelo pai para junto de Susana 
Branco a pedir que marcasse também a hora exacta 
que os seus dois filhos nasceram. Enquanto a 
enfermeira procura nos arquivos de nascimento, o 
arguido deslocou-se à outra sala onde se encontrava 
Sofia Patricia, cortando o tubo de soro fisiolôgico, 
regressando rapidamente para a sala dos seus filhos, 
sem que a enfermeira se tivesse apercebido. 
Momentos depois, soou o alarme do monitor e 
Susana foi de imediato à sala onde tentou corn a sua 
colega Alucina Melo, reanimar a bébé corn a ajuda 
de massagem cardiaca e balâo de oxigénio. Todos os 
esforços fizeram, mas a Sofia Patricia acabaria 
mesmo por morrer devido ao corte no tubo que 
deixou de funcionar como alimento, passando a 
dreno. 
O arguido estâ acusado de ter causado a morte 
daquela criança, que permanecia indefesa na 
incubadora, cujo quadro clinico constava que à 
minima interferêneia ela podia falecer. 

I £ncomende na CjïX2)£fA^£ todo o tipo de Bobs | 
e 0 saBoroso pào poTtuÿuès. 

Teh(4l6) 534-3847 
j 1209 Dundas St West, Toronto, Ont M6J1X3 j 

BY JULES TOPEVEP 
n Roupa para menino e menina para idades dos 0 aos 14 anos 
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n CD’s e Cassetes de mùsica Portuguesa e Brasileira e 

Novelas Brasileiras 
404 KerrSt.. Oakville (905) 330-1800 
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Festival Português - Canal 2 

Lasonic CDP-760 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

$135.00 

Panasonic ■■-PS430 
Stereo Radio 
Cassette Recorder 

$125.00 
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Portable Stereo 

Double Cassette 
Component System 
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Lasonic 
TRC-39 

AM/FM 
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Cassette 
Recorder $90.00 

MetroSonix 
MS-222-S 
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Stereo Cassette 
Recorder 
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MetroSonix 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 
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Citlien ITR1822K 
i Stereo Radio 
% Cassette 

MetroSonix 
MS-293 
SCA/FM 
Radio Receiver 
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mus GST & PST 

MetroSonic MS Y2i 
FM/SCA Receiver 

Informaçdes pelo tel: (416) 537-1088 
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EM TORONTO: Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 CoUege St. Tel: 531-2847 
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9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats ■ 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSHAWA; - Clube Portugues de Oshawa - 68 Bloor St. E, Tel: (905) 728-9018 
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Desmantelada rede 
nacienal de trdfice 
de “carne branca” 

Foram identificados 22 individuos 
envolvidos na prostituiçâo de luxo e 
apreendidos milhares de contos, 
"lingerie", preservativos e ficheiros A 
"Operaçào Vento Leste", desenvolvida 
em conjunto pela Policia Judiciaria 
(PJ) e Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), levou à detençâo, no 
passade domingo, de 22 individuos, 
homens e mulheres, presumivelmente 
envolvidos numa rede de trâfico de 
pessoas para a prostituiçâo de luxo. 
Em inquérito coordenado pelo 
Ministério Pùblico de Coimbra, a 
investigaçào foi iniciada hâ alguns 
meses pela Inspecçâo de Aveiro e 
Directoria de Coimbra da PJ e 
Direcçâo Regional do SEF, nos 
meandros da prostituiçâo de luxo, 
corn O objective de apurar a prâtica de 
"crimes de trâfico de pessoas, 
lenocinio agravado, branqueamento 
de capitais e associaçâo criminosa 
para a imigraçâo clandestina". Um 
institute de massagens localizado nas 
proximidades de Coimbra e na 
Estrada Nacional n°l (ENl), perte da 
Mealhada, foi o ponto de partida para 
a investigaçào. De acordo corn um 
comunicado da PJ de Coimbra, os 
contornos daquela delinquêneia 
envolveram circuitos de recrutamento 
de mulheres de paises do leste 
europeu, dos PALOP ' s e da América 
Latina com o "engodo" de emprego 
licito, movimentos de pessoas e 
valores em Portugal e fomente de 
prostituiçâo de forma organizada, 
nomeadamente, em instalaçôes 
denominadas "institute", na Meedhada 
e em Coimbra. No âmbito da 
investigaçào foram ainda apreendidos 
diverses papéis e documentes relatives 
aos preços praticados e movimentos 
de dinheiro, milhares de contos em 
moeda nacional e estrangeira, grande 
quantidade de "lingerie". 

preservativos, videocassetes de sexo, 
ficheiros de "profissionais" e clientes, 
quatre viaturas, uma arma de fogo e 
um carimbo falso. A operaçào, 
realizada no passade domingo, além 
do referido "institute" em Coimbra e 
na Mealhada, estendeu-se às zonas da 
Maia, Montemor-o-Novo, Lisboa e 
Algarve, locals relacionados com esta 
rede nacional. Foram detidos 22 
individuos, oito por pertencerem, 
alegadamente, â referida rede de 
trâfico de pessoas e os restantes por se 
encontrarem em situaçâo ilegal no 
nosso pais. O Tribunal de Instruçâo 
Criminal confirmou a prisâo, 
preventiva de dez deles. Rude golpe A 
investigaçào permitiu, ainda, apurar a 
existência de imigraçâo organizada 
clandestina de homens, oriundos, 
também, de paises de Leste, para a 
construçâo civil. em Portugal. Das 
nove senhoras detidas (entre os 20 e 30 
anos de idade), algmnas encontravam- 
se em Portugal sob coaeçâo, havendo 
ainda quem iniciasse a viagem para o 
nosso pais corn promessas de 
empregos bem remunerados. O 
instituto sediado em Coimbra hâ 
vârios anos dava visibilidade a esta 
rede que, segundo Almeida 
Rodrigues, Inspector responsâvel pela 
Policia Judiciaria de Aveiro, "sofreu 
um forte golpe", tendo em conta que 
além do dinheiro apreendido no local, 
também as contas bancàrias 
pertencentes à rede em causa foram 
esvaziadas. "É uma grande rede 
dedicada supostamente â importaçâo 
e exportaçâo de mulheres por este 
instituto", afirmou Almeida 
Rodrigues, nas instalaçôes da 
directoria de Coimbra da PJ, onde 
admitiu ser este o "crime da década". 
Apesar do sucesso desta operaçào, 
aquele inspector lembra ser esta 
apenas a "ponta do iceberg". 
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Take-out 

•Leitâo à Bairrada 
•Frango no Churrasco 
•Bacalhau na Brasa 
•Coelho na Brasa 
•Chanfana e muito mais 

jChmrragqueira 
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Roasted Suckling Pig» 
Roasted Chicken» 

[il Grilled Codfish» 
Charcoal Rabbit» 

Goat & müch more...» 

1000 College St, Tor,, Or»t; M66 1A7 
1002 College St. Tor,, Ont M66 1A7 
33 Hillcrest Ave, Miss,, Ont. L5B 1K5 

(416)539-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 

54 mil contos para rocuporaçâo 
do imoveis degradados 

O Institute de Habitaçâo da 
Madeira(IHM) celebrou 21 
contratos de ajuda financeira num 
valor superior a 53 mil contos (265 
mil euros) destinados à recuperaçâo 
de imoveis degradados. Estes foram 
os primeiros contratos que o IHM 
celebrou ao abrigo do Programa de 
Recuperaçâo de Imoveis 
Degradados (PRID) depois de ter 
decidido aumentar para très mil 
contos (15 mil euros), sem juros, o 
apoio a cada um dos processus de 
familias carenciadas. Os micleos 
familiares apoiados sâo dos 
concelhos do Funchal, Câmara de 
Lobos, Ribeira Brava. Calheta, 

Santa Cruz, Santana, Pontado Sol, 
S. Vicente e Porto Moniz. 
O PRID foi lançado pelo Governo 
Regional da Madeira em 1980 e 
atribuiu, até o momento, apoios 
financeiros a cerca de 1700 
agregados familiares carendados na 
Regiâo, visando a recuperaçâo ou 
beneficiaçâo das suas habitaçôes. 
Até o final do ano, o IHM vai ajudar 
200 agregados ao abrigo deste 
programa. O présidente do IHM, 
Manuel Antônio Correia, anunciou, 
entretanto, que decorre o processo 
de realojamento das dez familias 
que habitam em barracas na zona 
dos Viveiros, Funchal. 

Pllotos da SAIA sentem-se 
muito orassionados 

O Sindicato dos Pilotos fez saber aos 
deputados da Comissâo de Economia 
da Assembleia Legislativa Regional, 
que as tripulaçôes estâo a ser alvo de 
grande pressâo na medida em que sâo 
levados a executar determinados voos. 
Na conversa com os deputados, os 
pilotos que se fizeram acompanhar 
pelos seus comandântes, consideram 
que a SATA tem pilotos que estâo a 
crescer dentro de uma coinpanhia que 
“se habitua a furar os miniraos”. 
Opinando de outra forma, Emanuel 
Vasconcelos, director de operaçôes de 
voo, disse que os comandantes nâo sâo 
pressionados pela populaçâo, nem 
mesmo pela prôpria companhîa para 
efectuarem voos mesmo em condiçôes 
adversas. Duarte Ponte teve a mesraa 
opiniâo, dizendo â Comissâo que a 
respectiva Secretaria nâo dâ qualquer 
directiva à SATA no sentido de 
pressionar ou premiar pilotos para 
efectuarem determinadas viagens. Por 
outro lado, os deputados da Comissâo 
de Economia, constataram que pode 
ser melhorada a operacionalidade; 
recomendando a instalaçâô de vârios 
equipamentos e implementaçâo de 

medidas. Num dos casos, referem-se à 
pista (12) de Ponta Delgada, onde é 
recomendada a instalaçâô de um ILS, 
luzes de instalaçâô de obstâculos na 
pista, e ampliaçâo da plaça W. Para 
reforçar esta medida, o director de 
operaçôes de voo fez saber que hâ 
vârias companhias que nâo voam para 
Ponta Delgada, por causa da pista 12. 
Antônio Cansado, présidente do 
conselho de administraçâo da SATA, 
anunciou que a aproximaçâo à noite 
quando é feita pelo lado da Relva, é 
muito penosa por nâo haver 
identificaçâo de obstâculos naquela 
zona. Assïm sendo, o relatôrio destaca 
que haverâ grandes investimentos a 
fazer em alguns aeroportos da regiâo. 
Segundo José Luis Alves, o director da 
ANA deu a conhecer que vâo ser 
investidos 1,5 milhôes de contos no 
aeroporto de Ponta Delgada, 1,3 na 
Horta e 597 mil contos em Santa 
Maria. 
O présidente da NAV, Gonçalves Costa 
avançou que no corrente ano irâ haver 
grandes alteraçôes no parâmetro da 
segurança, orçados em 6,8 milhôes de 
contos. 

iitLlLuitll 
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Começou a preparaçâo do Parque Camôes 
O projecto do parque para a juventude começa, finalmente a entrar no campo 
da actividade. 
A fase presente, pretende cativar o interesse dos empresârios a fim de Ihes 
proporcionar espaçôes que poderâo decorar a seu gosto, identificando-as 
devidamente com plaças, que ao mesmo tempo promoverâo o ramo de 
négocie a que se dedica. 
Pode adquirir informaçôes pelos telefones (416) 918-4923 ou (416) 458-7372. 

Quatro madeirenses 
condecorados pelo PR 
O Ministro da Repüblica para a 
Madeira, Monteiro Diniz, defendeu, 
no Funchal, que Portugal encontra-se 
hoje no momento mais complexe e 
emblematico que o pais jâ atravessou. 
Monteiro Diniz, que falava no âmbito 
da cerimonia de condecoraçâo a 
quatro madeirenses, integrada nas 
comemoraçôes do 10 de Junho, 
evocou a historia de Portugal, 
Camôes e a importâneia das 
comunidades portuguesas espalhadas 
pelo mundo. Salientou que a 
civilizaçâo actual "vive um momento 
de alta complexidade e tensao no 
piano da inter-comunicabilidade 
entre paises, num conjunto vasto e 
potenciador de riscos e dificuldades 
socials futuras". "A conquista 
suprema do ideario politico do estado 
de direito democratico, suportado 
pela soberania popular que visa 
defesa e concretizaçâo dos direitos, 
liberdades e garantias dos cidadaos 
que sâo chamades permanentemente 
a intervir no aprofundamento da 
democracia representativa tornam o 
exercicio do poder politico cada vez 
mais dificil, exigente e complexe", 
disse o Ministro da Repüblica. 
Realçou as especificidades da Regiâo 
Autonoma da Madeira, "uma cultura 
parcelar dentro da cultura nacional". 

reconhecidas na Constituiçâo da 
Repüblica que permitiu o seu 
desenvolvimento. 
Aproximando-se o fim do mandate, 
Monteiro Diniz assumiu o 
compromisse de "sempre contribuir 
para o aperfeiçoamento, 
desenvolvimento e harmonizaçâo da 
Regiào". Mencionou que as 
instituiçôes "sâo sempre passiveis de 
evoluçâo, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento", concluindo ser 
possivel, no future, "encontrar um 
quadro, num espaço de 
harmonizaçâo, diâlogo e 
entendimento, em que as inter- 
comunicabilidades se façam sem 
conflito ou colisôes, mas num espirito 
de solidariedade, fraternidade e total 
empenho na concretizaçâo dos 
grandes objectives nacionais". 
O Présidente da Repüblica, através 
da Chancelaria das Ordens 
Honorificas, corn base na proposta do 
Ministro da Repüblica para esta 
Regiâo Aütônoma e apôs audiçâo ao 
governo regional, decidiu atribuir a 
comenda da Ordem de Mérite a 
Gastâo Fernandes, actual responsâvel 
pela Aldeia da Paz, que apoia 
crianças desfavorecidas, pela aeçâo 
desenvolvida na ârea do ensino e 
solidariedade. 

1411 Dufferin Street PHONE: (416) 533-3591-2 
Toronto. Ont. M6H 4C7 (416)533-3563-4 
  Fax: (416) 533-3485 
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CA PARA NOS 
Por: Luis Fernandes 

A maioria dos residentes da cidade 
de Toronto nâo se apercebe o 
quanto vai sofrer com as projectadas 
obras de demoliçâo da Gardiner 
Expressway e com o ter que 
encontrar espaço para que cerca de 
duzentas mil viaturas por dia 
continuem a encher e a vazar a urbe. 
O piano de urbanizaçâo para a beira 
lago que envolve um custo de doze 
biliôes de dôlares, terâ de ser 
acrescido de uma enorme factura, 
résultante da poluiçâo que vai ser 
gerada em vias que devido a terem 
sido construidas nos anos cinquenta, 
nâo permitem um escoamento de 
trâfego capaz de ser alternativa. Hâ 
vinte anos que tento demonstrar que 
a cidade de Toronto tem acessos de 
funil, , nâo permitindo um 
escoamento râpido tal como 
acontece nas modernas métropoles. 
Atlanta no estado da Georgia, talvez 
seja o exemplo a seguir. Uma cidade 
bastante populada, com um traçado 
arquitectônico enriquecedor e sem 
vias suspensas ou tüneis que em 
nosso entender, nada resolvem e sô 
complicam. Uma cidade à quai o 
condutor tem acesso sem notar e 
livre dos atropelos e mal estar que, 
por vezes, se géra nesta que alguém 
ainda teima erradamente em 
chamar de cidade virada para o 
futuro! Se é que ainda vamos a 
tempo, uma vez mais, de chamar a 
atençâo dos projectistas talvez 
nunca seja demais sugerir que, a 
ünica maneira de resolver os 
problemas doentios de trâfego que a 
nossa cidade enferma, passa pela 
construçâo de uma super-marginal 
aberta e à frente dos edificios que 
alguém erradamente autorizou 
construir à beira do lago, formando 
uma cortina de cimento armado que 
retira toda a visibilidade que séria 
desejâvel sobre a melhor vista que 
temos e que se chama lago Ontario. 
Uma marginal que se tivesse sido 
construida atempadamente, teria 
evitado elevar a Gardiner, para 

• •• 

agora se procéder à sua demoliçâo. 
Uma avenida que, sem prejudicar o 
coraçâo da cidade, iria permitir sem 
atropelos passar de Oeste para Leste 
e ligando a Queen Elizabeth à Don 
Valley, sem a necessidade de se 
aplicarem portagens como as que 
estâo projectadas e que serâo a 
receita virtual à porta do cofre para 
quem tem de se deslocar a Toronto. 
Porque é que se complica tanto as 
coisas quando afinal elas sâo tâo 
fâceis de resolver? Porque é que 
teremos de pagar uma factura extra 

**...pagajram ao 
governo desta 

pTOvincia. mais de 3.S 
biliôes de dôlares em 

impostos nos 
combustiveis e serviços 

relacionados corn 
renovaçôes de cartas 

de conduçâo e 
registoslll^^ 

quando a mâ gestâo das coisas 
püblicas é a principal culpada? 
Apenas para vos dar uma ideia de 
quanto nos estâo a corner as papas 
em cima da cabeça, sô no ano de 
1999 os motoristas do Ontario 
pagaram ao governo desta provincia 
mais de 3.5 biliôes de dôlares em 
impostos nos combustiveis e 
serviços relacionados corn 
renovaçôes de cartas de conduçâo e 
registosü! Deste montante, e por 
incrivel que pareça, apenas $1.5 
biliôes foram empregues em 
estradas corn o restante a ser 
desviado para outros programasü! 
Em dez anos poderiamos ter uma 
super-marginal das mais modernas 
do Mundo e sem ninguém ter de 
pagar qualquer portagem. Afinal, 
parece que nâo é dificil?!! Ou sera 
que alguém esta interessado em 
complicar as coisas? Oxalâ que nâo. 
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e suas bailariuas 

Ejâ este fim-de-semana que a Cirv Radio, 
cumprindo a tradiçâo, célébra mais uma 
festa de verào, desta vez em Toronto, no 
Earscourt Park (Caledonia e St. Clair) o 

que, provavelmente, farâ com que os mimeros de 
assistência, jâ altos, dilatem ainda mais este ano. 
Preparado exclusivamente para os ouvintes, e 
espectadores de Festival Português e leitores do 
jornal O Milénio, o vasto programa do Summerfest 
2000, adquire uma projecçâo capaz de congregar a 

apreciaçào diversa que constitui a comunidade 
portuguesa, estando certos que este Summerfest 
alcançarâ mais um êxito que apenas deverâ ser 
ultrapassado no Summerfest 2001, visto que o 
progresso assim o exige e também todos nos, parte 
da vasta équipa dos très ôrgàos de comunicaçâo de 
que fazemos parte. 
“Pretendemos este ano, corn a escolha deste 
parque, trazer o Summerfest 2000 mais perto e 
oferecer melhores condiçôes a todos”, disse ao O 
Milénio o Présidente da Cirv, Frank Alvarez. 
Nas participaçôes, destacam-se este ano, a 
vencedora do 1° Festival Jovem das Comunidades, 
Sara Pacheco. A jovem cantora é cada vez mais 
uma afirmaçâo artistica, reconhecida agora 
também em Portugal e no resto do mundo 
português. 
O cartaz do Summerfest traz à cidade de Toronto 
mais uma vez, Iran Costa corn as bailarinas que 
fazem parte do seu espectâculo. Iran Costa: Cançâo 
lançada... cançâo sucesso. O palco do Summerfest 
vai ter prazer em o receber mais uma vez. 
Estreia no Canada é o agrupamento “Ritual Tejo”, 

um grupo que traçou um caminho musical de 
caracteristicas muito sui-generis e que o vêm agora 
demonstrar ao Summerfest 2000. 
E évidente que o contribute dos ranchos e artistas 
comunitârios é importante e imprescindivel nesta 
organizaçâo, pelo que, desde jâ aqui deixamos a 
expressào do nosso mais sincere reconhecimento. 
Enfim, leitor, tudo à sua espera para um grande 
fim-de-semana do dia do pai, no Earscourt Park em 
Toronto. 

DM 

ï 

ROBERTA MIRANDA 
pela primeira vez em Toronto! 
NOVO BRASIL orgulhosamente 
apresenta a fabulosa ROBERTA 
MIRANDA, ao vivo, no Canada. 
ROBERTA MIRANDA, a mulher-êxito, actuarâ no 
auditôrio da CENTRAL TECH, na Harbourd e 
Bathurst, nos dias 24 e 25 de Junho de 2000. 

Nâo deixem de recordar os grandes 
sucessos de ROBERTA MIRANDA, que sera 
acompanhada pela sua Banda de 14 
elementos, sâbado, dia 24, às 20:00 horas e, 
domingo, dia 25, às 14:00 horas. 

ROBERTA MIRANDA tem o àpoio de CIRV-fm. 
teigne: (416) 536-2B02 

Bilhel^ à venda em NOVO BRASIL, 
1445 Dundas Street, West, em Toronto^ 

TRANSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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(905) 670-3660 on 1-877-672-4848 
6985 Davand Dr. Unit #7, Miss. 

’'A cerveja dos 
portugueses" 

CHEV-OLDS 
1785 St.Clair Ave., W., Toronto 

]\ew Ca§a Abril 
REI^TA1]HA]\T (ATEKINC 

TCL:(416)654-9696 / 654-8507 
r4X:(416)654-9058 
475 OÀKWOOD ÀVENUC. TORONTO. ON M6E 2W4 

David Costa 

^Associates 
^ Lmuyers!Advogados 

1015 Bîoor St.. W.. Toronto Tel: 535-6329 
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CENTRAL TICKET DEFENCE Encomende na 
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boloseo 

saboroso pào 

portugues 
reh(4l6) 534-3S47 

1209 Dundas St. West, Toronto, Ont. M6J1X3 

Defesa de todas as 
multas de conduçâo. 

861 Colleee St., Toronto Tel: 565-782 

ARLSCOURT PARK - 17 & 18 DE JUNHO 
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VISO Shipping Inc. 
Carga para todo o mtmdo...Tel: 533-9127 

Viseu @) Electric Inc. 
Os especialistas dos 110/220 volts Tel: 531-2847 

 896 College St, Toronto  

NDETTA 
TELECOMMUNICATrONS INC. 

LiatiitsiïiL 71&C 
Local: (416) 642-6380/81 1 -877-209-7355 

    Tel: (416) 533-3591 -2 
IMPORT & EXPORT (416) 533-3563- 
;;:visioi Or UMBEL CO. LID. /iajE;(4t6) 533-3485 

oeseiamos Mm fiLii DIA oo Pfti 
Armazenista de Produtos Alimentares Wholesaler - Food Products 

1411 Dufferin St., Toronto, On, M6H 4C7 
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Continuos escolaxes 
poderâoter 

responsabilidades de 
professores 

Os chefes dos continuos escolares da 
Direcçâo Escolar Catolica poderao 
brevemente superintender os almoços 
nas escolas, para além das funçôes 
que jâ desempenham. Esta ideia, 
ainda na fase de estudo e analise, 
représenta uma tentativa para 
economizar dinheiro do orçamento 
de sessenta milhôes de dôlares e que o 
governo nâo aumentou, embora a 
direcçâo escolar nécessite de mais 
dois milhôes de dôlares para pagar os 
custos de manter continuos, a 
inflaçâo e aumentos inesperados em 
utensilios para as escolas. A director 
da educaçâo da Direcçâo Escolar, 
Johanne Stewart, informou que o 
trabalho dos continuos inclui apenas 
superintender a hora do almoço e do 
intervalo, mas sô substituirâo o 
professor em casos de urgência e 
necessitariam de preparaçâo para o 
fazer. 
A administraçâo da direcçâo escolar 
vai entrar em contacte corn o 
sindicato dos empregados pùblicos, 
local 1280, e représentante dos 
continuos para discutirem o assunto. 
No entanto, este trabalho nâo faz 
parte das funçôes obrigatôrias de um 
continue e os sindicatos dos 

professores poderâo opôr-se â 
concretizaçâo do mesmo. A direcçâo 
escolar estâ a. tentar dar mais 
trabalho, sem contudo aumentar o 
salarie dos empregados quando 
deveria estar a exigir ao governo 
provincial mais dinheiro para o 
orçamento escolar. 

Fartido CU>n$ervador 
arquiva proposta de lei 74 

O governo do Ontario decidiu 
arquivar a controversa legislaçâo que 
forçaria os professores a dirigir 
actividades apôs o dia de aulas. 
O governo tenciona aprovar a lei em 
assembleia legislativa, mas a ministra 
da educaçâo, Janet Ecker, informou 
que apenas serâ posta a apreciaçâo se 
for necessârio. Segundo informou a 
ministra, a proposta de lei foi 
arquivada para ser revista a qualquer 
altura ou quando for necessârio. Para 
além deste arquivo, as provisôes 
aplicam-se apenas a professores 
secundârios. 

Numéro dos sem abrigo 
aumenta a litmo 

assustador 

Actualmente, o numéro dos sem 
abrigo em Toronto jâ é superior ao de 
algumas cidades dos Estados Unidos 

Drogas levas ià passaram 
de meda nosAçeres 

Na maior ilha do Arquipélago dos advogam a despenalizaçâo do 
Açores, o consumo de drogas consumidor num quadro alargado a 
consideradas peSadas tem vindo a todo o espaço comunitârio. Por 
aumentar nos ûltimos tempos. Corn outro lado os problemas também 
maior frequênciâ sâo consumidas nâo passam ao lado do 
por individuos do sexo masculino, Estabelecimento Prisional de Ponta 
corn aproximadamente 20 anos de Delgada. Luis Monteiro, director, 
idade, atingindo mesmo varias confirma a presença de 52 casos em 
classes sociais, Segundo a IJ, a que 35 Jâ foram encaminhados para 
procura é maior na ilha de Sâo a Clinica Sâo Joâo de Deus e 
Miguel, a lider de todo este Associaçâo Alternativa. Mas o que 
processo de consumo e negôcio, na parece ser o inicio da recuperaçâo 
quai sâo ainda incluidas as ilhas para alguns, acaba por ser para 
Terceira, Faial e recentemente o outros o começo do consumo 
Pico. através da heroina fumada. 
A PJ, demonstra grande Todavia, destaca-se ura grande 
preocupaçâo corn a situaçâo do aumento de consumo desde o 
consumo/trâfico que é mais momento era que chegarara os 
frequente nas classes sociais mais repatriados, tendendo a piorar visto 
baixas, onde grande parte dos que estâo previstos nos prôximos 
responsâveis sâo os repatriados. meses mais 300 ao arquipélago. Nas 
Problemas também se fazem sentir escolas, os responsâveis admitem 
na Brigada Fiscal da GNR de Ponta ter conhecimento de alguns alunos 
Delgada, no que diz respeito ao que jâ tiveram contacte com haxixe 
trâfico maritimo, mas estes e marijuana. 

da América. As estatisticas 
demonstram que os casos dos sem lar 
jâ se encontram a niveis tâo elevados 
na cidade de Toronto que podem ser 
comparados aos da cidade de Nova 
lorque, hâ muito considerada a 
capital dos sem lar do Norte América. 
Segundo os dados fornecidos pela 
cidade de Nova lorque, o ano passade 
cerca de setenta e cinco mil pessoas 
utilizaram os abrigos nocturnes 
municipals. 
Em contrapartida, o ultimo estüdo 
publicado sobre os sem abrigo de 
Toronto, de 1998, indica que nesse 
ano cerca de vinte e oito mil e 
oitocentas pessoas recorreram aos 
locals de abrigo da cidade. Uma vez 
analisada a diferença que existe entre 
a populaçâo das duas cidades, a 
percentagem dos sem abrigo de 
Toronto é cerca de 15,8 por cento 
mais elevada do que a de Nova 
lorque. Nem Toronto, nem Nova 
lorque têm estatisticas sobre o 
numéro de pessoas que vive na rua. 
Se a populaçâo que vive na rua e em 
centres de abrigo for calculada, a taxa 
dos sem abrigo em Nova lorque serâ 
cerca de oito por cento mais elevada 
que a de Toronto. No entanto, o 
problema com este câlculo é que se 
assume que apenas mil pessoas da 
cidade de Toronto vivem na rua ou 
utilizam os centres de abrigo da 
cidade quando, na realidade, e 
segundo informou uma enfermeira 
que trata destes casos, o nümero de 
pessoas a dormir durante uma noite 
na megacidade anda jâ â volta dos 
mil. 
Numa noite de frio e chuva o nümero 
de pessoas que recorre ao auxilio de 
centres de abrigo nocturne pode 
atingir os dois mil, dizem os 
entendidos no assunto. Segundo 
concluem, o problema dos sem abrigo 
é jâ superior ao de algumas cidades 
dos Estados Unidos. Um outro 
problema que se pôe â cidade de 
Toronto é que se desconhece ao certo 
quantas pessoas vivem ocultas dos 
olhares alheios, quantas vivem ilegais 

no pais ou em condiçôes instâveis e 
que representam uma grande 
probabilidade para o aumento dos 
sem abrigo. Este problema de 
Toronto também jâ se faz sentir 
noutras cidades do pais, tais como 
Vancouver e Montreal. Os activistas 
argumentam que o problema dos sem 
abrigo piorou quando o governo do 
Ontario decidiu efectuar cortes na 
assitência social de cerca de 21,6 por 
cento. 

Custos no sector da 
saûde podem aumentar 

O primeiro ministro do Ontario, 
Mike Harris, informou no inicio desta 
semana que um novo estudo do sector 
de saûde indica que o custo das 
reformas excede em alto nümero o 
que O governo federal diminuiu do 
orçamento. A combinaçâo do sistema 
de reformas e os custos poderâo levar 
O sistema de saûde a enfrentar cerca 
de cem biliôes de dôlares dentro da 
prôxima década. A informaçâo de 
Mike Harris coincidiu com outros 
estudos provincials do pais. Para 
Mike Harris, este estudo simboliza 
um estado de alerta para o governo de 
Ottawa. 
O Ontario jâ estâ a implementar uma 
agenda de reforma bastante agressiva 
para o sistema de saûde, assim como 
a investir énormes quantidades de 
dinheiro. O estudo indica que o custo 
para aguentar o sistema de saûde tal 
quai estâ aumentarâ dos cinquenta e 
quatro biliôes para oitenta e cinco 
biliôes de dôlares em dez anos. Este 
aumento apenas cobre os custos 
associados com a manutençâo do 
sistema actual, devido à inflaçâo e ao 
envelhecimento da populaçâo. A 
contribuir para o aumento de 
despesas deste sistema estarâo as 
reformas e melhoramentos 
necessârios através do Canadâ que 
equivalerâo a dezanove biliôes de 
dôlares adicionais, o que totaliza 
cento e quatro biliôes de dôlares. 
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Conclusào 

- Nâo, Sr. Dr. Juiz, nâo existe nada 
nesse aspecto contra esse homem. 
Sentada na primeira fila, assistindo 
ao desenrolar do julgamento, 
Marilia excitada por aquela batalha 
legal, esperava ter de ir depor contra 
a acusaçâo, a favor daquele homem 
do povo, bom e simples que Ihe 
restituira a saude e se estava a 
defender com uma coragem 
empolgante. 
Nâo fora preciso, o tribunal 
interrompera a sessâo, para 
deliberar o veredicto, dispensando 
ouvir as razôes de peso, de dois ou 
très dos pacientes do André, que por 
certo nâo iriam abonar muito, a 
causa médica, abalada jâ pelas 
estocadas que viera a desferir no 
adversârio, incapazes de o 

liquidarem ou ferirem. 
Para o Inspector Viriato, o resultado 
da sentença, absolvendo André, nâo 
fez mais do que confirmar-lhe 
algumas das suas ideias pouco 
ortodoxas, acerca desse homem, que 
em criança, havia deixado um 
psiquiatra perplexo! 
Abraçado pela mâe, por Marilia e 
pelos pais desta, André deixou o 
tribunal, através da porta principal, 
despido da sua velha pele de 
Curandeiro e envergando a nova de 
Ervanârio. 
Como tinha muitos doentes â 
espera... Iria celebrar corn eles a sua 
vitôria!... 

FERNANDO FELICIANO DE MELO 

TORONTO, Z6DEMARÇ0 1992 

(Conto apresentado num concurso literàrio 

nos Açores) 

(Transcriçâo da lenda Hindu do 
quadro no consultôrio de André 
Barreiro) 

(*) Um Guru corn vasto 
conhecimento, de nome Atreya, 
tinha um discipulo chamado Jivaka, 
a quem por alguns anos vinha a 
ensinar os segredos das ervas 
medicinais. 
Um dia Jivaka perguntou ao mestre:- 
Senhor, jâ posso ir curar o povo ? 
- Vais primeiro fazer um teste, 
respondeu Atreya. Escolhe uma 
area de 8 quilômetros e colhe-me 
uma planta de cada, que te pareça 
nâo ter valor medicinal. 
Provando os frutos de umas, 
examinando as folhas de outras e 
verificando até as raizes, Jivaca 
voltou tristemente à presença de 
Atreya, dizendo: - Mestre, fui 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

incapaz de encontrar uma simples 
planta, que nâo tivesse qualquer 
valor medicinal! 

Abençoando o discipulo, Atreya 
visivelmente satisfeito, disse-lhe 
Podes ir meu Filho, estas pronto a 
curar os teus irmâos". 
( De uma lenda ancestral da India ) 

Ensino superior: 
Necessario 
vencer tahus, 
diz Jorge 
Sampaio 

Présidente da Repùblica 
defendeu, em Lisboa, a 
necessidade de "agir corn 
firmeza" para vencer "os 

tabus" que ainda desresponsabilizam 
o ensino superior em matéria de 
"pedagogia, formaçâo dos professores 

e orientaçâo dos alunos". Jorge 
Sampaio intervinha no espaço do 
futuro Museu da Presidência da 
Repùblica durante a recepçâo que 
ofereceu aos vârios agentes corn 
quem contactou desde Março, 
durante as varias iniciativas 
presidenciais ligadas ao ensino 
superior. 
"Nâo podemos ficar indiferentes às 
elevadas taxas de insucesso escolar, 
existentes sobretudo nas primeiras 
fases do ensino superior", afirmou 
Jorge Sampaio. 
"Hâ que agir corn firmeza, vencendo 

os tabus que têm levado a que se 
considéré que a pedagogia, a 
formaçâo dos professores e a 
orientaçâo dos alunos nâo dizem 
respeito ao ensino superior", 
sustentou o Présidente da Repùblica. 
Do balanço feito ao longo destes 
meses, o chefe de Estado referiu-se à 
necessidade de continuar a 
modernizar o ensino superior, 
"contribuindo para o 

desenvolvimento das competências 
de que o pais précisa", diminuir o 
insucesso escolar, melhorar a acçâo 
social escolar e promover as areas de 
investigaçâo e desenvolvimento. 
Jorge Sampaio apontou ainda um 
outro designio às instituiçôes de 
ensino superior: 
"Contribuam para a formaçâo de 
uma identidade europeia, o que 
exige mais mobilidade de alunos e 
professores e a reorganizaçâo 
curricular". O Présidente da 
Repùblica expressou a sua "enorme 
esperança no futuro" depois do viu e 
ouviu desde Março, tanto pelas 
"experiências de grande mérito" 
conhecidas, como pela "evoluçâo no 
modo como as familias e a sociedade 
reconhecem a importânda do 
investimento na educaçâo". 
Em termos de preocupaçâo, Jorge 
Sampaio indicou a dificuldade das 
escolas em integrar alunos e adaptar- 
se à evoluçâo das populaçôes que as 
frequentam, "os obstâculos" à 

concretizaçâo das mudanças 
necessârias em matéria de gestâo dos 
estabelecimentos de ensino e de 
funcionamento dos instrumentos 
para a sua avaliaçâo. 
A Educaçâo "sera por muito tempo a 
grande prioridade" das politicas em 
Portugal, frisou o chefe de Estado, 
pelo que é necessario "articular 
esforços" de todos os agentes 
envolvidos e aumentar a sua 
responsabilizaçâo. 
O ministro da Educaçâo considerou 
que "o Présidente da Repùblica usou 
o momento certo para dizer as coisas 
certas" sobre o ensino em Portugal, 
nomeadamente quanto à 
componente universitâria. 
Guilherme de Oliveira Martins 
realçou a importância de ligar a 
qualidade do ensino ao combate à 
exclusâo no dominio educativo e 
disse esperar que a proposta de lei 
do Governo sobre o ensino superior 
seja aprovada na especialidade ainda 
na actual sessâo legislativa. 
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Cenàrio catastrôfico nos EUA 
Relatôrîo publicado esta semana nos Estados Unidos prevê alteraçôes 
meteorolôgicas dràsticas para o proximo século, corn o aparecimento 

de novos desertos e pântanos e a eclosâo de novas doenças Secas graves, grandes riscos de 
inundaçôes, migraçôes em 
massa de vârias espécies, 
modificaçôes substanciais na 

agricultura, erosâo generalizada das 
zonas costeiras. 
E este o panorama catastrôfico previsto 
para o novo século nos Estados Unidos, 
segundo o relatôrio "Impactos das 
Mudanças Climâticas nos Estados 
Unidos", elaborado durante os ùltimos 
quatro anos e, finalmente publicado. 
Segundo o estudo, as zonas urbanas 
serâo atingidas por vagas de calor mais 
frequentes durante o Verâo e os 
Invernos serâo menos agrestes, 
estimando-se o aumento médio das 
temperaturas ambientes no pais entre 
os 5 e os 10 graus Fahrenheit, ou seja, o 
dobro do previsto para o resto do 
planeta. Em consequência disso, a 
espessura da camada de neve 
diminuirâ em cerca de 50 por cento, 
aumentando as chuvas de Inverno na 

costa Oeste. 
Nas cidades da regiâo atlântica, o 
aumento médio das temperaturas no 
Verâo sera entre 10 a 20 graus 
Fahrenheit. 
No Nordeste, as noites de Inverno 
serâo até 9 graus mais quentes do que 
actualmente, e a subida do nivel das 
âguas do mar provocarâ tempestades 
nas praias de New Jersey e porâ em 
perigo pontes e vias de comunicaçâo. 
Para o Sudeste, o estudo prevê um 
aumento de precipitaçâo até 25 por 
cento, com grandes riscos de cheias, 
perdas de terras de cultivo, e o 
desenvolvimento de floresta tipo 
tropical. 
No lado oposto do pais, na California, 
ao aumento das temperaturas ira 
juntar-se a duplicaçâo do nivel de 
precipitaçâo, corn previsôes de 
desenvolvimento de florestas no 
Nevada e no Arizona, hoje 
praticamente desertos. 

A percentagem de chuva 
crescerâ, alias, em todo o 
pais entre 5 a 10 por cento, 
em relaçâo aos indices do século XX, 
corn um aumento provâvel de outros 10 
por cento a partir de 2100. Mas 
enquanto toda essa chuva vai provocar 
inundaçôes na costa Leste, no centro 
do pais haverâ secas prolongadas. 
Mudanças tâo dràsticas no clima serâo 
também responsâveis pela eclosâo de 
surtos de doenças até agora 
desconhecidas nos Estados Unidos. 
O aparecimento de mosquitos 
infectados corn o virus West Nile no 
ano passado - e que este ano jâ 
começaram a surgir nos estados da 
costa Leste - e a epidemia de febre da 
carraça na mesma zona, provocada por 
uma infestaçâo dos veados que jâ dura 
hâ très anos, sâo apenas amostras das 
epidemias inesperadas que ai vêm. 
O relatôrio foi elaborado corn base em 
dois modelos computacionais, o de 

Centro Meteorolôgico Canadiano e o 
do Hadley Center, de Inglaterra que, 
apesar de serem universalme'nte 
utilizados, induzem conclusôes, por 
vezes, contraditôrias. 
No caso dos Estados Unidos, enquanto 
um dos modelos prevê que o vale do 
Ohio se vai tranformar num deserto, o 
outro aponta para a sua transformaçâo 
num pântano. E enquanto um prevê 
um aumento da humidade do solo do 
Kansas em 25 por cento, o outro 
perspectiva uma reduçâo em 50 por 
cento. 

O estudo de 145 paginas, corn mais 700 
de documentaçâo de apoio, foi 
elaborado por um painel de 14 
elementos e esta acessivel ao püblico 
através da Internet no site 
http://www.usgcrp.gov. 

Sida farà 42 milhôes de orfâos 
nos proximos dez anos 

o mundo conta actualmente 
corn 12 milhôes de ôrfâos 
devido à Sida e, dentro de dez 
anos, este numéro chegarâ a 42 
milhôes, declarou, em 
Genebra, Peter Piot, director 
executivo do Programa das 
Naçôes Unidas contra a Sida. 
Piot fez a declaraçâo durante a 
conferência anual da 
Organizaçâo Internacional do 
Trabalho (OIT). Segundo Piot, 
todos os programas da OIT 
devem agora levar em conta o factor Sida e o 
seu impacto no mundo trabalhista. 
A OIT deve especialmente actuar no sentido 
de despertar entre trabalhadores e 
empregados maior consciência do que ë a 
Sida. Piot deu enfase, principalmente, ao 

apoio às crianças, às mulheres 
e aos trabalhadores imigrantes 
confrontados corn o flagelo da 
Sida. Noventa e cinco por 
cento das pessoas infectadas 
pelo virus HIV vivem nos 
paises em desenvolvimento; 70 
por cento estâo na Africa 
Meridional, que sô représenta 
10 por cento da populaçâo 
mundial. 
Noventa por cento das pessoas 
mortas por causa da Sida 

vivem nesta regiâo do globo, recordou Piot. 
Mas a Africa nâo é o ünico continente em 
questâo, disse, destacando que a Asia conta 
corn 6,5 milhôes de pessoas contaminadas 
corn o virus HIV e a América Latina e o 
Caribe, corn 1,7 milhôes. 

Nova vacina contra 
méningite é segura 

As autoridades britânicas garantiram que a nova vacina 
contra méningite C que foi aplicada em bébés, crianças e 
adolescentes é segura e que as reacçôes registradas sâo 
normals, variando de dor de cabeça a braços doloridos. A 
Grâ-Bretanha é o primeiro pais do mundo a usar a nova 
vacina fabricada por Wyeth Vaccines, parte da American 
Home Products Corp, and Chiron Corp. Até agora, mais de 
13 milhôes de doses foram aplicadas em bébés e 
adolescentes, os grupos etârios mais susceptiveis. O 
Governo espera imunizar todas as crianças corn idade 
abaixo de 18 anos até ao final do ano. Desde que iniciou o 
programa de vacinaçâo no ano passado, o Governo disse 
que cortou o numéro de casos da doença em 70 por cento. 
Mas hâ preocupaçâo corn os quase 5.000 casos de supostas 
reacçôes adversas relatadas. Desmaiar e virar os olhos estâo 
entre os efeitos colaterais mais graves. As crianças corn 
reaçôes sérias sâo hospitalizadas e monitorizadas. A vacina 
leva cerca de duas semanas para funcionar e sô é eficaz 
contra méningite C, que représenta 40 por cento dos casos 
da doença e matou 150 pessoas na Grâ-Bretanha em 1998. 

Meteorito corn cristais de sal 
do ini'cio do sistema solar 

Um meteorito que caiu em Marrocos, 
em 1998, acaba de revelar o seu 
segredo. Baptizada corn o morne de 
Zag, a pedra espacial contém cristais 
de sal que poderào estar entre os 
materials mais antigos do sistema 
solar. 
De acordo com os investigadores 
britânicos do Museu de Histôria 
Natutal de Londres e da universidade 
de Manchester que analisaram o 

meteorito, os cristais têm cerca de 
4,57 mil milhôes de anos e, 
provavelmente, formaram-se apenas 
dois milhôes de anos depois do 
nascimento do sistema solar. 
A ter sido assim, as nuvens de gâs, 
poeiras e gelo na ôrbita do entâo 
jovem Sol agregaram-se mais 
precocemente do que até agora se 
pensava. Este é o segundo meteorito 
em que se encontraram cristais de sal. 
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Cura la dialietes pode estar em 
naasplane de cdlnlas do oânareas 

O transplante de células do 
pâncreas em pacientes corn 
diabetes graves conseguiu eliminar 
a necessidade de injecçôes de 
insulina, revelaram pesquisadores 
canadianos. Os cientistas isolaram 
as células produtoras de insulina 
retiradas do pâncreas de doadores 
e injectaram-nas, via cateter, no 
figado de pacientes de diabetes. As 
células, assimiladas pelo ôrgào, 
passaram a produzir insulina, que 
contrôla o nivel de glicose no 
sangue. O estudo foi divulgado pela revista New 
England Journal of Medicine com mais de um mês 
de antecedência da sua publicaçâo prevista por causa 
das "suas implicaçôes terapêuticas". Os pesquisadores 
estudaram oito pacientes, de idades entre 29 e 54 
anos, corn casos graves de diabetes tipo 1, que 
aparecem na infância. Todos tinham uma histôria de 
metabolismo descontrolado e coma causado por 
nivel baixo de açücar. Sofriam da doença hâ muitos 
anos e eram tratados corn injecçôes de insulina. 
Depuis do transplante de células, contudo, todos os 
pacientes apresentaram "independência sustentada 
da insulina", o que quer dizer que nâo precisavam 
mais de injecçôes de insulina. Todos continuaram 
independentes da insulina por pelo menos um ano 
desde o transplante, que ocorreu durante um periodo 
de 10 meses iniciado em Março de 1999, disseram os 
pesquisadores. E os testes de tolerância à glicose 
mostraram que nenhum dos pacientes se enquadrava 
nos critérios de diagnôstico de diabete usados pelo 

American Diabetes Associa- 
tion. Os médicos deram certo 
tipo de drogas, imunos- 
supressores livres de 
glucocorticôide, para evitar a 
rejeiçâo das células trans- 
plantadas. 
Apesar de as complicaçôes 
nos pacientes estudados 
terem sido reduzidas, hâ 
certos contratempos no 
procedimento. 
A possibilidade de efeitos 

colaterais a longo prazo ainda nâo é conhecida e os 
pesquisadores ainda nâo determinaram se hâ outras 
complicaçôes diabéticas. Além disso, é dificil obter as 
células doadas e a combinaçâo de drogas contra a 
rejeiçâo das células transplantadas aumenta o risco 
de contrair cancro e infecçôes. Cada paciente 
nécessita de células de pelo menos dois pâncreas, 
actualmente retiradas de cadâveres. Para os 
diabéticos graves, isso podem ser considerados riscos 
menores. Um dos pacientes do estudo 
frequentemente entrava em coma diabético, às vezes 
corn très ocorrências por semana, e tornou-se 
independente das injecçôes de insulina apôs o 
transplante. 
O Dr. James Shapiro, chefe da équipa de 
pesquisadores da Universidade de Alberta, no 
Canadâ, disse que o procedimento séria restrito às 
pessoas corn diabetes tipo 1 graves ao ponto de 
"terem complicaçôes devastadoras tais como 
hipoglicemia que pode resultar em coma". 

^ Nova vacina contra 1 
méningite preduz bens 
resnitades em crianças 

Uma nova vacina poderâ imunizar corn grande 
eficiência as crianças contra um tipo de 
meningococo responsâvel pela méningite 
bacteriana, segundo um estudo publicado pelo 
Journal of the American Medical Association. Os 
cientistas britânicos experimentaram a vacina 
antimeningococo C em 182 crianças de 
Oxfordshire, na Inglaterra, e descobriram que a 
injecçâo resultou na produçâo de anticorpos 
contra o microorganismo. A Grâ-Bretanha 
começou a utilizar rotineiramente a vacina em 
crianças no final de 1999, mas nos Estados Unidos 
o produto ainda nâo estâ disponivel. A sua 
aprovaçâo pode demorar entre dois a très anos, 
informou Nancy Rosenstein, epidemiologista do 
Centro de Contrôle e Prevençâo de Doenças dos 
Estados Unidos. A bactéria meningococo tipo C é 
responsâvel por pelo menos um terço dos quase 
3.000 casos da doença registrados anualmente nos 
Estados Unidos. Ainda nâo hâ vacinas contra os 
tipos Y e B aplicâveis às crianças pequenas. A 
infecçâo por meningococo pode resultar em 
méningite bacteriana, que afecta as membranas 
que recobrem o cérebro e a espinha dorsal. A 
vacina contra o meningococo aplicada 
actualmente nos Estados Unidos nâo é 
recomendada para crianças, cujo sistema 
imunolôgico nâo estâ totalmente desenvolvido. 
Além disso, esta vacina deixa de protéger depois 
de algum tempo e é usada normalmente para 
controlar epidemias e imunizar pessoas que vâo 

Iviajar para regiôes de risco. . 
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CARNEIRO Procure concentrar nas questôes bâsicas. 
Preste atençâo a detalhes que, à primeira 
vista, podem parecer desagradâveis. Nativos 
de Touro e Leào figuram num cenârio 
confuso. 

TOURO Esteja preparado para uma mudança de 
cenârio. Registre os seus desejos no papel. A 
Lua em Escorpiào esta relacionada corn a 
sua casa do casamento. Voce amarâ e sera 
amado. Turo isto tem a ver corn um nativo 
de Virgem. 

GEMEOS Voce terâ uma sensaçâo de déjà vu, de que mtudo isto jâ aconteceu numa vida passada. 
Destaque para artes em gérai e mùsica em 
particular. Um nativo de balança tem um 
papel fascinante no seu dia. 

CARANGUEJO Defina os termes. Permita-se ter uma 

perspectiva mais ampla e combine isso corn a 
sua CTiatividade. Sera uma combinaçào 
vitoriosa. Hâ um nativo de peixes no cenârio. 

LE AO Màos à obra. Voce pediu mais 

^ “SSlHifc responsabilidades e mais dinheiro e agora 
I tem ambos. 0 relacionamento amoroso estâ 
I extremamente ardente. Uma viagem ao 
I exterior pode ser uma possibilidade real. 

VIRGEM Leia a mensagem de Leâo para obter uma 
pista. Destaque para distancias e valores 
espirituais. O destine estâ a preparar uma 
nova vida para si. Seja receptive, mas nào 
abra mâo de se encarregar da prôpria sorte. 

ESCORPIAO Ciclo em alta. Nào imite os outres. Faça 
contactes corn nativos de Caranguejo. 
Insista num négocié juste; verifique a 

contabilidade. A questào do casamento 
ocupa os seus pensamentos. 

SAGITARIO Procure ser versâtil sem dispersar forças. 

Uma pessoa do sexo oposto, do signe de 
Gémeos faz-lhe uma proposta extremamente 
tentadora. Reserve um tempo para analisâ-la 
corn calma. 

BALANÇA Empreenda um recomeço. Imprima o seu 

estilo; vista-se corn roupas de cores fortes. 
Saia e divirta-se. O relacionamento amoroso 
vai entrar nos trilhos novamente. No cenârio, 
figuram nativos de Leào e Aquârio. 

AQUARIO Crie e invente. Faça contactes, saia e divirta- 
se. Abra linhas de comunicaçâo. Alguém de 
uma terra distante estâ a querer contar-lhe 
algo. Pode ser um nativo do signe de 

I Virgem. 

PEIXES Respire aliviado - voce conseguiu uma 
1 segunda oportunidade. Destaque para a 
I famflia, o seu lar e o pagamento de uma 
I conta antiga. Esteja atento a sons, a mùsica e 
I ao canto. Um nativo de Balança tem um 
' papel surpreendente neste momento. 

CAPRICÔRNIO Voeê encontrarâ um nativo de Escorpiào 
muito esperto. E isso acaba por resultar na 
realizaçào de esperanças e desejos. A sua 

B criatividade entra em ebuliçâo. Um nativo de 

jUjHHUl^ concorda em colaborar consigo. 

Embora estas duos imagens pareçam idcnticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! mmm CRUZADAS 

1 a ) 4 » 6 7 d 9 10 II 12 HORIZONTÀIS: 
1-Mulher muito enfeltada; 

lndicio.2~Feito de um sd 

flo.3-Descoberto;acertar; 
slmb.quim.do litlo.A-Jun- 

tam;minutas.5-Arrendar; 
casebre.ô-Contracçâo de 
maior;susplros;coragem.7- 

Prefixo;unifico;madre.8- 
Trabalho de terraplanagem; 

lis.9-Homens peludos e 

feios(fig.);pùcaro pequeno. 
10-Letra grega;arrolhara; 
art.plural.ll-Amadurada. 

12-Desembocara;lndlviduo 
sem valor. 

 ^ I [ I I 

10 

U 

12 æî 
VERTICAIS: 
l-Vulgar;tribo indigena da Bolfvia.2-Pluviômetro.3-Des- 
pido;imagens de santos usados nas Igrejas ortodoxas;no- 
ta musical.4-Cobrir de nata;rodar.5-Chamar o touro;peta 

(pop.).6-Semelhante;doze meses;s£mbolo quxmico do plu- 
tdnio.7-Prefixo;brama;preposiçâo.8-Categorias;escavar. 

9-Invulgares;titulo do Imperador do Japao.10-Sufixo; 
apalpara;s£mbolo quimico do alurainio.ll~Funileiro.12- 
Aplanar; coisa agradâvel no meio de muitas que o nâo sâo. 
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Agora as 6“ feiras o ritmo c DANCE 

POP 
ROCK 

TECNO 

das 21:00 as 24:00 horas. 
LOUCURA TOTAL 

”* Corn apresentaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 

CNTRCVISTAS 

NOVIDÀDE8 

TOPS 

AGENDA 

BIOQRAEIAS 

^ ^ 

• V, ’ 
Top de vendas da A.F.P. 

PLATINUM ALBUM 
VENGABOYS 

IS THERE ANYBODY OUT THERE 
PINK FLOYD 

SUPERNATURAL 
SANTANA 

ENRIQUE 
ENRIQUE IGLESIAS 

MASTERS OF CHANT 
GREGORIAN 

urta 
Duran Duran 
de regresso 

Os Duran Duran editaram o seu 
primeiro trabalho de originals 
depois de "Medazzaland", de 
1997. "Pop Trash" foi produzido 
pela dupla Rhodes-Cuccurullo, 
sob a designaçâo de TV Mania, 
tendo sido composto e gravado 
em Londres no estudio de 
Warren Cuccurullo. 

JJ 

De VOLTA AO TUTURO 
Aproxima-se uma nova 

geraçao de carros, 
com computador de 

bordo, Internet e 
ligaçao a satélite, 

entre outras 
caracteristicas 

Parecem naves espaciais com rodas, mas nao sairam de 
urn filme de ficçao cientifica. Alguns prototipos estao 
jd a ser testados com exito nas fdbricas e, no futuro, 
chegarSo as cidades. O seu laboratdrio sao os 
“concept cars", automdveis nos quais as ideias dos 
tecnicos e engenheiros podem ser ensaiadas de uma 
forma radical. Dentro de alguns anos, uma das areas 
em que a inovaçao mais se fard notar serd o interior 
dos carros e, especialmente, os respectivos painéis. A 

navegaçao por satélite, jd possivel num bom numéro de 
veiculos fabricados nos Estados Unidos e na Europe, 
tornar-se-d um equipamento quase obrigatdrio. Mas 
nao 0 unico - o acesso à Internet sem fios jd estd 
disponfvel em alguns modelos lançados este ano. O que 
mais faite? No carro do futuro, o painel de pidstico, 
corn marcadores e botoes, serd substituido por um 
conjunto de telas de cristal lîquido, semelhantes ds 
dos computadores. Estd também avançado o sistema 
que reconhece a voz do dono. Se o condutor quiser 
fazer um telefonema, pesquisar as condiçôes da 
estrade ou o preço da gasoline, baste pedir em voz alta 
que, rapidamente, o sistema efectua as ligaçoes 
necessdrias e apresenta o resultado. Nao é sd de 
conforto que se fala. Os aspectos de segurança nao 
sâo descurados pelos engenheiros dos carros de 
amanha. Em alguns prototipos, jd se alcançaram bons 

resultados nos testes corn sensores que mantêm os 
automdveis em estado de alerta para situaçoes 
perigosas. Feixes de raios laser aferem a distancia em 
relaçao aos veiculos vizinhos, avaliam a sua velocidade 
relative e o sentido do seu movimento. Perante uma 
ameaça de colisao, sao activados os comandos de 
segurança. Um dia, o computador instalado a bordo do 
carro em perigo poderd interferir no comportamento 
do veiculo que vem atrds, reduzindo a sua velocidade 
para éviter o choque. Entre outras novidades, essa 
nave sobre rodas dispoe de um sistema desenvolvido, 
originalmente, para veiculos militares, que projecta 
informaçoes no pdra-brisas, podendo o condutor 
visalizd-las sem tirar os olhos da estrade. A periferia 
do carro é toda controlada por radar e raios laser, que 
indicam a aproximaçao de outros automdveis. Toda 
esta paraferndlia surge para reduzir os pontos fracos 
dos veiculos. Na impossibilidade de éliminer as filas de 
transite, os ocupantes do automdvel podem user o seu 
tempo produtivamente ou simplesmente divertirem-se. 
A Internet é ideal para isso e os satélites existem 
para faciliter as ligaçoes. Basta colocar os 
equipamentos nos carros e assim se diminui a angüstia 
do tempo perdido. 
O automdvel deixa de ser um mero meio de transporte 
para se tornar numa extensdo da casa ou do escritdrio. 
E essa a ideia dos modelos Ford 24-7, uma familia de 
prototipos que exibe um design a fazer lembrar um 
brinquedo, mas que de infantil sd tem a aparência. 
Estes veiculos foram criados para ester ligados 24 
horas por dia, sete dies por semana. Nos seus painéis 
de cristais liquides, configurdveis ao gosto do cliente, 
0 condutor pode ter ao seu dispor um mapa da cidade 
e a localizaçSo do carro corn a precisSo de menos de um 
metro, graças ao Global Positioning System (GPS) - o 
mesmo sistema utilizado em avides e navios para 
localizarem a sua posiçdo corn a ajuda de satélites. As 
ligaçoes à Internet, começarSo a ser popularizadas 
dentro de dois ou très anos. 

O programa do Festival Arcos de Valdevez Foram jd anunciados os primeiros nomes do 
1® Festival Arcos de valdevez, um evento 
produzido pela CPE - oue o ano passado 
organizou o Festival De Ermal - a decorrer 

entre os dias 8 e 10 de Agosto, em Paço de Giela. 
Ainda incomplete, o programa ira contar corn os 
Death In Vegas, rail, Troggs, Krust & tAc 
Dinamyte, Grooverider, Cranes, Lt.No, Ben Love & 

Love Child (DJ's dos Fun Lovin' Criminals e Brand 
New Heavies), Atomic Bees e Teen Spirit (banda 
tribute aos Nirvana). As datas dos concertos 
ainda nao estao determinadas. Sabe-se jd que o 
festival terd dreas para campismo, serviços de 
primeiros socorros, parque de actividades 
radical's, estacionamento e zona comercial e de 
artesanato. 

Pégmo da «uto'ia de Jomie 3>ia ©2<KX>’ 
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SAÜDE EM SUA CASA 

FidlIDO DESTRUiDO OU S IMPOltNCIA DA VONDIDE 
O figado é a grande fâbrica do corpo. 
Produz, transforma, sanifica e 
armazena. E o figado que fabrica 
muitas substâncias necessârias à 
produçào de hormonas e fermentos, e 
também a bilis, ou fel, uma substância 
detergente capaz de diluir as gorduras 
alimentares para as tornar absorviveis. 
E O figado que transforma muitos 
produtos dos alimentos e 
medicamentos, contribuindo para a 
sua melhor utilizaçâo ou eficâcia. Ele 
sintetiza e junta produtos do seu 
fabrico a muitos produtos tôxicos, para 
os tornar inertes e inofensivos. 
Também produz e armazena glucose, 
O açùcar do corpo, para a ter como 
réserva, em caso de necessidade, se 
faltar combustivel para alimentar o 
cérebro. 
O figado é um orgâo tào necessârio à 
vida como o coraçào ou os pulmôes. 
Como o coraçào esta no meio de um 
sistema circulatorio, a veia porta 
hepâtica que traz, transportado pelo 
sangue, os produtos a serem 
transformados pelo figado, e os coloca 
de novo, limpos e refinados, na 
circulaçâo. A semelhança dos pulmôes 
destruidos pelo tabaco, o figado, na 
maioria das vezes, é causa frequente 
de morte por culpa do prôprio 
individuo. Uma morte evitâvel, se o 
uso de uma substancia, neste caso o 
alcool, nâo se tornasse mais forte e 
dominante do que a vontade da sua 
vitima. 
A cirrose alcoôlica é causa frequente 
de morte; uma morte lenta e horrivel. 
Ao contrario de outras semelhantes, 
como a causada por cancro incurâvel, 
esta morte poderia ser evitada. Mas 
enquanto o canceroso tenta fazer tudo 
para escapar delà, o doente corn 
cirrose, muitas vezes, continua a beber 
e a contribuir para apressar o fim. É 
corn imensa tristeza que tenho 
observado, tantos e tantos homens, e 
também algumas mulheres, a 
matarem-se lentamente apesar dos 
conselhos dos médicos, ou dos apelos 

da familia e dos amigos. Tenho 
verificado, nestes meus jâ longos anos 
de clinico, que âlgumas destas 
pessoas, ao sentirem-se impotentes 
para resistir ao alcool, fantasiam a 
mortalidade a pensar que sào pessoas 
diferentes, imunes às doenças, e até à 
morte, causadas pelo alcool. Muitas 
vezes esta ideia ilusôria continua a 
perdurar, mesmo na fase terminal, 
prôxima da morte. 
O alcool, em quantidades moderadas, 
normalmente nâo causa doença no 
figado. Contudo, quando ultrapassa 
certos limites, e ao longo de muito 
tempo, geralmente anos, vai destruir 
as células do figado. O grau de 
destruiçào reflecte-se no aumento da 
quantidade de enzimas provenientes 
das células hepâticas destruidas, que 
aparece elevada nas anâlises do 
sangue. 
A doença inicial causada pelos efeitos 
tôxicos do alcool no figado, muitas 
vezes ainda sem sintomas, é o figado 
gordo do alcoôlico. E uma doença 
reversivel. O ünico tratamento 
possivel, para evitar progressâo, é a 
abstinência total de alcool, pelo menos 
até os testes hepâticos no sangue 
voltarem ao normal. A partir dai s6 a 
moderaçào na bebida, se a abstinência 
nâo for possivel, é que pode evitar a 
progressâo para uma doença mais 
activa e severa, corn sintomas de dores 
abdominais, nausea, falta de apetite e 
fraqueza generalizada: a hepatite 
alcoôlica. 
Depois da hepatite, se o uso de alcool, 
mesmo pouco, nâo acaba, as células 
inflamadas vâo originar cicatrizes 
capazes de obstruir os minüsculos 
canais circulatôrios e originar um 
aumento de pressâo na circulaçâo da 
veia porta hepâtica. Esta pressâo pode 
causar varizes nas veias do esôfago. 
Esta doença mais grave, perigosa e 
irreversivel, chama-se cirrose alcoôlica. 
Pode dar grande debilidade; inchar a 
barriga pela formaçâo de fluido dentro 
da membrana que envolve a cavidade 

abdominal; causar ictericia a 
amarelar a pele; ou aumentar a 
susceptibilidade à hemorragia. As 
varizes do esôfago podem sangrar, 
uma complicaçâo que mata metade 
das suas vitimas. 
Outros tôxicos do figado, menos 
frequentes,' podem causar hepatite. 
Alguns sâo tôxicos ocupacionais como 
alguns solventes de tintas. Outros sào 
medicamentos, como o "tylenol" para 
dores, que se tornado em doses mais 
altas, muitas vezes corn fins suicidas, 
pode causar uma hepatite fulminante e 
mortal. Um dos venenos de alguns 
cogumelos pode causar uma 
destruiçào, massiva e fulminante do 
figado. 
Algumas bactérias, ou até parasitas, 
podem causar infecçôes no figado, 
geralmente abcessos, mas outras 
doenças infecciosas, conhecidas 
vulgarmente por hepatites, sâo 
causadas por virus, e muito mais 
comuns. 
A hepatite A é a mais frequente, 
sobretudo nas partes menos 
desenvolvidas do globo. O virus da 
hepatite A, causador da infecçào, é 
adquirido por contâgio corn âguas, 
fezes, ou alimentos contaminados. 
Pode nâo causar sintomas, mas muitas 
vezes origina dores abdominais, 
nausea, vômitos, fraqueza e prostraçào 
que pode durar vârias semanas. Toda a 
pessoa que pense deslocar-se para uma 
zona onde exista esta infecçào, deve-se 
prévenir corn vacina contra a doença. 
A hepatite B pode ser causada por 
contaminaçâo oral, por beijos, âguas, 
ou alimentos. Na maioria das vezes é 
adquirida por contacto corn sangue 
contaminado, ou por relaçôes sexuais 
desprotegidas. Pode ser uma infecçào 
sem sintomas, doença ligeira, ou mais 
ou menos grave. E geralmente 
transitôria mas, em casos raros, pode 
ser fulminante e mortal. Algumas 
pessoas transportam o virus no 
sangue, ao longo da vida, sem ter 
doença; outras têm uma doença activa 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
tnédico 

e prolongada chamada hepatite B 
crônica. As pessoas corn o virus no 
sangue, embora aparentemente sadias, 
podem, através de relaçôes intimas, 
infectar outras pessoas, e até causar'" 
doença mortal. Felizmente existe uma 
vacina efectiva, que deve ser 
administrada às pessoas em risco e a 
todos os adolescentes, antes da 
maturidade sexual. 
A hepatite C é adquirida através de 
picadas, cortes, ou por sangue 
contaminado. E mais frequente em 
reclusos; em quem esteve em prisôes; 
ou quem tem tatuagens. O uso da 
mesma lâmina de’ barbear pode 
contagiar; mas as relaçôes sexuais, 
mesmos desprotegidas, parecem ter 
pouca, ou nenhuma influência, na 
propagaçâo desta doença. O maior 
problema é que mais de cinquenta por 
cento dos infectados, muitos deles por 
transfusôes em hospitais, antes de se 
conhecer a existência do virus da 
hepatite C, vâo ter uma doença 
progressiva, e acabam corn cirrose. 
É que nem todas as cirroses sâo 
causadas pelo âlcool. Também as 
infecçôes, algumas intoxicaçôes, e 
muitas drogas, podem terminar em 
cirrose. A cirrose biliar, uma doença 
imunolôgica mortal sô ataca mulheres. 
A ùnica salvaçào para estas infelizes é 
a possibilidade de uma transplantaçâo 
de figado. Infelizmente estes ôrgàos 
sâo escassos e, na lista de espera, os 
doentes corn cirrose pelo âlcool estâo 
sempre em ultimo lugar; raramente 
conseguirâo um figado. Muitos deles 
iriam continuât a beber, e destruir a 
ùnica preciosidade capaz de lhes 
salvar a vida. É que, mais do que o 
âlcool, a grande causa da cirrose é a 
impotência da vontade. 

PORK FRIED RICI 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
&SOUR CHICKEN BALLS I WE SPEAK PORTUGUESEI 
ASK FOR FATIMA j 

FAMILY AFFAIR 
4 EGG ROLLS 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 

EdWflrd JOII6S convida-o para 
Pregrama radiofénico ae viva sobre 

“Bevlsao a male do ano 2000: Investir com uma faca de dels gumes” 
• Distinga se um investimento é bom demais; 
• Como manter o seu rendimento num mercado em baixa; Segunda-feira, 19 de Junho de 2000 
• Diversifique o conteüdo da sua pasta de investimentos; 18;00 boras 
• Obtenha anàlise do primeiro semestre pelos 653 Queensway - Toronto 

nossos analistas de investimento e peritos de mercado. 

Entrada gratis, mas o mimero de lugares é limitado. Para reservar o seu lugar 
ou mais informaçôes, contacte-nos em breve: 

Paulo J. Rocha 
653 Queensway 
Toronto, Ontario 
M8Y 1K8 
(416) 201-8285 

Edward Jones 
Aoseniiçodos 
invesiidoresnrivados 
Membra do CIPF 

www.edwardjones.com 
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A décima quarta ediçâo do festival de fogo de 
artificio “Sinfonia de Fogo”, organizada pela 
companhia Benson & Hedges realiza-se entre os 
dias 17 de Junho e 5 de Julho. Novamente estara 
presente neste festival a Pirotecnia Minhota, 
internacionalmente reconhecida como a melhor 
pirotecnia de Portugal, a iluminar os céus de 
Toronto, no sabado, dia 24 de Junho. O primeiro 
pais a apresentar o seu espectaculo é a Africa do 
Sul, no sabado dia 17 de Junho, seguindo-se 
Portugal, no dia 24, a Italia, na quarta-feira, dia 28 
de Junho. No dia 1 de Julho, sera a vez da 
Australia exibir o seu espectaculo, dia 5 (quarta- 
feira) a Espanha sera representada pela pirotecnia 
de Antonio Caballer, vencedor dos ùltimos dois 
festivais, e no sabado, dia 8 de Julho, sera a grande 
final onde participarâo os cinco parses 
concorrentes. O festival “Sinfonia de fogo” é 
organizado pela Benson & Hedges sob a chefia de 
Frank Furtado, juntamente com a administraçâo 
do Ontario Place. Para mais informaçôes ou para 
obter bilhetes para este espectaculo, contacte 
Benson & Hedges através do numéro de telefone 
(416) 314-9900. 

A Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana 
realiza nos dias 17 e 24 de Junho e ainda a 1 de 
Julho o Arraial dos Santos Populares. Estes 
espectâculos serâo abrilhantados corn fados, 
marchas populares, ranchos folclôricos, jogos de 
arraial, rifas e para sabarear, os tradicionais 
petiscos. Para mais informaçôes, contacte a 
Associaçâo Democrâtica pelo telefone: (416) 516- 
0025. 

A Associaçâo Migrante de Barcelos leva a efeito a 
Festa em homenagem ao Dia do Pai, no dia 17 de 
Junho, corn jantar às 19:00 horas. Neste jantar 
serâo também apresentados os novos corpos 
gerentes para o proximo mandato. O espectaculo 
conta corn a presença do Conjunto Pai e Filhas. 
Para marcaçôes contacte Carlos Miranda, tel.: (416) 
653-8130 ou Manuel Pereira, tel.: (416) 651-3142, ou 
dirija-se pessoalmente à sede, na Dovercourt 
House, 805 Dovercourt Rd. 

Prosseguem as festas da Irmandade do Divino 
Espirito Santo, na parôquia de Sâo Sebastiâo, no 20 
Pauline Avenue, em Toronto. Sexta-feira, 16, às 
16:00 horas sera a bençâo e distribuiçâo das 
pensôes. As 19:30 horas rezar-se-â o terço, seguido 
de convivio. No sâbado, 17, às 9:00 horas, 
continuaçâo da distribuiçâo das Pensôes. As 19:30, 
terço, seguido de folia e desgarradas. No domingo, 
18, às 13:30, missa solene por aima dos irmâos 
falecidos. Logo apôs a missa, segue-se o jantar corn 
sopa tradicional. As 19:30 realizar-se-â o sorteio das 
domingas e às 20:00 horas sera o grande sorteio 
anual de catorze valiosos prémios. No salâo haverâ 
baile corn DJ Nova Era. A comissâo convida todos 
os irmâos e suas familias a tomarem parte nestas 
festas. 

festa haverâ mùsica popular pelo conjunto Ritz, o 
DJ Madeira e a actuaçâo do rancho folclôrico da 
Casa do Benfica. Haverâ serviço de bar complete, 
variedades de sandes e as famosas Espetadas 
Madeirenses. Para mais informaçôes, contacte a 
Casa da Madeira pelo tel.: (416) 533-2401. 

O Sport Club Angrense de Toronto realiza nos 
prôximos dias 17 e 18 de Junho a festa do 26° 
aniversârio do clube e as festas ao padroeiro -■ 
Divino Espirito Santo. No sâbado, 17, às 9:00 horas 
serâ a alvorada e içar das bandeiras corn a presença 
da Banda do Sagrado Coraçâo de Jesus e bençâo 
do pâo. As 18:3Ô, terâ inicio o jantar regional e às 
20:00 horas serâ a sessâo solene corn palestra 
proferida pela D. Maria Alice Ribeiro, jornalista do 
“Correio Português”. As 21:00 horas, terâ inicio o 
baile sâojoanino e variedades corn o DJ Super Mix 
e os artistas Avelino Teixeira, Luciana Machado, 
Tony de Melo, Gabriel Teves, Adriano Sousa e 
Adriano Jorge. No domingo, 18, às 9:00 horas serâ 
a manhâ desportiva corn o jogo de futebol entre 
juvenis e a Velha Guarda. As 12:30 realiza-se o 
cortejo do clube para a igreja de S. Sebastiâo corn a 
coroaçào de crianças do clube. As 15:00 horas serâ 
o tradicional jantar de confraternizaçâo. Para mais 
informaçôes, contacte o (416) 537-1555. O Sport 
Club Angrense informa que nos meses de Julho e 
Agosto nâo haverâ festas, mas o clube estarâ aberto 
todas as sextas-feiras à noite para o habituai 
movimento de sôcios. 

A Associaçâo Cultural do Minho de Toronto vai 
realizar no proximo dia 18 de Junho, o seu jâ 
tradicional pic-nic de verâo, no Portuguese 
Canadian Youth Camp, Camôes Park, na Country 
Road 17, a norte da estrada 89, junto à auto-estrada 
10. Do programa fazem parte diverses jogos 
tradicionais, folclore e a presença de cantares ao 
desafio corn Auguste, membre do grupo Cantares 
do Minho e Soutelo de Barcelos vindos 
directamente de Portugal. Para mais informaçôes 
poderâ contactar a Associaçâo Cultural do Minho 
pelo telefone (416) 781-9290. 

A Casa da Madeira Community Centre - Canadian 
Madeira Club realiza a festa em louvor dos Santos 
Populares Sto Antonio e S. Joâo, nos dias 17 e 18 de 
Junho, no Madeira Park, situado na auto-estrada 
48, a très milhas ao norte da Ravinshoe Road. No 
sâbado serâ a abertura do parque ao meio-dia. No 
domingo, às 10:00 horas, realiza-se o torneio de 
futebol das quatro équipas da Velha Guarda para 
disputar o troféu “Autonomia da Madeira”. A final 
deste torneio realizar-se-â no dia 2 de Julho, 
aquando das festividades do dia de S. Pedro. Nesta 

Realizam-se este fim de semana, 16, 17 e 18 de 
Junho, as festas da Irmandade da Santissima 
Trindade de Bradford. Na sexta-feira, 16, pelas 
15:00 horas serâ a distribuiçâo de pensôes a todos 
os irmâos na Bradford Arena com a presença do 
mordomo Joâo Cordeiro de Bradford. No sâbado, 
17, haverâ baile corn o conjunto Português Suave. 
Domingo, 18, às 15:00 horas serâ o tradicional 
cortejo, acompanhado pela banda portuguesa de 
Brampton e que conta corn a presença do mordomo I 
Joâo Cordeiro, saindo da Bradford Arena e | 
regressando ao mesmo local. De seguida serâ | 
servida a sopa em Honra do Divino Espirito Santo 
até às 18:00 horas. Seguir-se-â a actuaçâo do rancho 
folclôrico de Bradford Palmo e Meio e o rancho 
folclôrico de Brampton. Das 19:00 às 23:00 horas I 
haverâ baile corn o conjunto PORTUGUÊS 
SUAVE. A direcçâo convida todos os irmâos e nâo 
irmâos, a acompanhar a procissâo. 

Domingo, 18, o Peniche Community Club de 
Toronto realiza o seu pic-nic actual no Polish Army 
Veterans Park. Neste dia haverâ jogo de futebol, 
missa, jogos tradicionais, folclore pelos ranchos do 
clube de Peniche, do Ribatejo e Casa do Alentejo. 
Haverâ espectâculo com as artistas Catarina 
Cardeal, Emily Melo e Suzanne da Silva. Para mais 
informaçôes ligue para o Peniche Community 
Club, tel.: (4^6) 536-7063. 

CLASSIFICADOS 23 

8ardinhas em 
Caldeîrada 

Ingredientes: 
800 g de sardinhas 
6 batatas 
4 cebolas 
3 tomates maduros 
4 dentes de alho 
2 pimentos 
1 malagueta de piripiri 
6 colheres (sopa) de azeite 
1 ramo de salsa e louro 
Colorau 
Sal 

Preparaçâo: 
Lave as sardinhas, escame e retire a guelra e as 
tripas. Se forem pequenas mantenha a cabeça. 
Tempere ligeiramente corn sal. Num tacho com o 
fundo espesso, disponha em camadas as cebolas, os 
tomates, os alhos e as batatas jâ cortadas em 
rodelas e os pimentos em tiras. Tempere cada 
camada corn um pouco de sal e colorau. Junte a 
malagueta de piripiri, o ramo de salsa e o louros 
atados. Finalmente coloque por cima as sardinhas. 
Regue corn azeite. Tape o tacho e leve a lume 
esperto, agitando o tacho de vez em quando. 
Sirva de imediato, acompanhando corn fatias de 
pâo torrado no prato. 

Sobremesa 

Torta de Banana 
Ingredientes: 

2 copos de açücar 
Canela 
2 tabletes de claybom 
3 ovos 
1 copo de leite 
3 copos de farinha de trigo 
1 colher, de sopa, de fermento royal 
Banana d'âgua 

Preparaçâo: 

Bata o açücar corn a manteiga a seguir as gemas, 
coloque o leite e misture. 
Depois coloque a farinha de trigo e o fermento 
royal. Bata bem e acrescente às claras em neve. 
Quando a massa estiver fazendo bolhas, coloque 
num tabuleiro untado corn claybom. Coloque por 
cima as bananas em fatias, cobrindo corn o açücar 
e a canela. 

Sal«s Rspreseatativ» 
ynhor mm. Toimto C4ill6) 41CKS632 

10 Stiada 
Woodbridge, 

Bus; (905) 850-9441 
Foot: (905) 850-1774 

<gieco@ldsiect.com> 

T-shirts*Caps*Calendars»Matches 
I Pianners*Pens*Bags*Clocks Magnets and Morel!! 
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Empregos 
Costureira de pronto a vestir. Tel; 516-9277 

Cabeleireira ou de ajudante. Tel: 536-0600 

Ajudante de cozinha. Tel: 977-1287 

Receptionista fluente em Ingles e Portugues. 
Tel: 573-1404 

Cozinheira. Tel: 363-4247 

Pessoal para fâbrica de mobilias. 
Tel: (905)450-6220 

Estofadores com experiencia. Tel: 781-4683 

Empregada de balcao e ajudante de cozinha 
para churrasqueira Portuguesa. Tel: 538-3197 

Pessoal para companhia de ar condicionados 
e aquecimentos. Tel: 654-2071 

Cabeleireira corn urgencia. Tel: 532-3433 

Atençâo 
Aluga,-se consultôrio d.e 
electrôlise com ou sem 

equipa.mento, 
em Xoronto. 

Info: (416) 516-1586 

Excursâo ao Casïnorama a 18 Junho 

Maria Diniz realiza mais uma vez, uma 
excursâo de autocarro ao Casinorama em 
Orillia. O autocarro sai da Michael Power 
Highschool, (Eglinton & Renforth) às 9:30 

h da manhà de Domingo 18 de Junho. 
Info: (416) 620-4235 

$277,000.00 até 25 de 
“Open House” 

Aberta ao püblico das 2 às 4 da tarde 
Sâbado e Domingo, 17 e 18 de Junho 

2 Blue Bonnet Drv. - Brampton, sudoeste 
a baixo da Steels/ MacLaughlin e Mavis 

Informaçôes: (905) 455-6521 ou (905) 454-8916. 

DIXON & KIPLING 
(ETOBICOKE) 

Aluga-se apartamento corn 2 quartos, sala 
comum, estacionamento e outras facilidades. 

Informaçôes pelo telefone (905) 677-5184 
(9am-5pm) ou (416) 237-0057. 

Paving Equipment for Sale 

#87 Pave Master Roller with a starter ignition. 
1950.00 

#82 International Single X Truck diesel engine. 
8500.00 

#1998 743 Bobcat 7500.00 
#Homemade Trailer 450.00 

#Asphalt sealer sprayer with Deluxe tank 
equipped on the trailer, with 2 separate engines 

and 2 spray guns and hoses. 1550.00 
#1986 GMC Pickup 6.2 Lt Diesel engine. 2750.00 

O MILÊNIO 
^ vQv L_ 

Asua 
companhia 

semanal 

Cirv e labatt 
enviam dais 
ouvintes ao 
Europeu 2000 

Foi na passada segimda-feira, 
dia grande para a selecçâo 
nacional portuguesa, que na 
sua programaçâo, a Cirv 
Radio com o apoio da Labatt 

Ontario Breweries, ofereceu um par de 
viagens, totalmente custeadas, num total 
de cerca de $9000 Délares, para o 
Europeu 2000. Os felizes contemplados 
foram Carlos e Manuela Martins que vâo 
assistir, dia 17, ao Roménia-Portugal em 
Arnhem e, dia 18, ao Elspanha-Eslovénia 
em Roterdâo. 
Os vencedores saiem de Toronto hoje e 
regressam na segunda-feira. 
A Cirv Radio, O Milénio e a Labatt 
felicitam Carlos e Manuela Martins 
desejando, ao mesmo tempo uma optima 
visyem desportiva. 

PORQUE O IMPREVISTO 

rÀO TEM HORA MARCAD. 

Tome a.s dccisôes certa.s sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçào de heranças (24 HORAS) 

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

DANIEL FERNANDES 



O MILÉNIO 
Quintafeira, 15Junho, 2000 

DESPORTO 25 

O U telefane fora de horaa para 

C4i6] 8i7-S968 

Portugal estreou-se numa grande 
competiçâo corn uma memorâvel 
vïtôria sobre a Inglaterra, embora o 
inicio do jogo de Eindhoven quase 
fizesse adivinhar o... descalabro. 
Quando ainda nâo se tinham 
esgotado os primeiros 20 minutos de 
jogo, os ingleses jâ venciam por 2-0, 
pertencendo mesmo aos pupilos de 
Kevin Keegan o golo mais râpido do 
Europeu até ao momento, corn Paul 
Scholes a inaugurar o marcador logo 
aos très minutos. Um quarto de hora 
depois, novo golo inglês, desta feita 
apontado por Steve McManaman, 
transformava as aspiraçôes 
portuguesas em cores bastante 
cinzentas... perspectiva que se alterou 
apenas quatro minutos depois, altura 
em que Luis Figo lançou a reviravolta 
da selecçâo nacional. Um golo do 
"meio da rua", corn a ajuda de um 
pequeno ressalto nas pernas de Tony 
Adams, o suficiente para alterar a 
trajectôria do "disparo" e colocar a 
bola fora do alcance do guarda-redes 
David Seaman, foi o melhor antidoto 
para acabar corn os maus pressàgios. 
Tal como sucedeu corn o bis inglês, 
também Portugal demorou 15 
minutos para apontar o segundo 
tento, da autoria de Joâo Pinto, que 
recolocou definitivamente os 
portugueses no jogo. Depois da 
"inflaçâo" de golos no primeiro 

$ Propriedade e direçâo de um ex-agente, 
John Zadkovich; 

t Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal; 
$ Fluente em português; 

i Preços acessiveis; 

t Advogado disponivel para defesa criminal; 

Consldera-se culpadoP 
Poderà receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 

outro encontro, que assinalou a 
estreia do detentor do titulo, a 
Alemanha, o empâte acabou por ser 
algo lisonjeiro para os germânicos, 
pois pertenceram à Roménia as 
melhores (e mais flagrantes) 
oportunidades de golo. Devastada 
pelas criticas, dos melhores 
especialistas ao adepto comum, a 
Alemanha perdeu uma boa 
oportunidade para atenuar o 
ambiente de cepticismo que rodeia a 

derradeiro "quarto" desta jornada 
inaugural, corn a disputa da primeira 
ronda do Grupo C, que assinala a 
estreia absoluta de duas formaçôes 
em fases finais. O maior destaque 
recai no encontro entre a Noruega, 
que apesar de jâ ter participado em 

fases finais de mundiais se estreia 
em europeus, e a Espanha, apontada 
como uma das grandes favoritas ao 
"ceptro". O outro jogo réunira duas 
"incognitas", a Jugoslavia e a 
Eslovénia, a outra équipa que se 
estreia numa fase final de um 
Europeu. 

da defesa germânica, a 
Roménia adiantou-se no 
marcador logo aos cinco 
minutos, empatando a 
Alemanha aos 28 minutos, 
corn um golo de Mehmet 
Scholl, que terâ "inspirado" 
Luis Figo, que poucas horas 
depois anotou um tento 
muito parecido. Para terça- 
feira esta agendado o 

tempo, a segunda parte proporcionou 
apenas um, da autoria de Nuno 
Gomes, o primeiro ao serviço da 
selecçâo e o suficiente para Portugal 
arrecadar os preciosos très pontos. No 

selecçâo orientada por Erich Ribbek, 
que pode agradecer â falta de 
pontaria de Viorel Moldovan, 
ironicamente o autor do golo romeno, 
a igualdade. Explorando a lentidâo 

□liveira Rental 
Cottage: Summer &\Winter Fishing 

► Aluga-se Barcos a Motor \ M ^ 

► ExcelenteLugarparapesca fj-^ 

► Aluga-se Casa de Campo 

►Verâo & Inverno 

►Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 
MidtanctU-(705) 534-9935 
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Huno Gomes e as recordaçSes 
do golo da vitôria 

O avançado Nuno Gomes, que segunda-feira foi o "herôi" 
da selecçào portuguesa de futebol ao apontar o golo da 
vitôria face à Inglaterra (3-2), lembrou as emoçôes da sua 
estreia na fase final do Euro2000. "Posso considerar um dos 
mais importantes da minha carreira, pois foi o primeiro na 
selecçào, no meu primeiro europeu e depuis de ter sido 
titular", afirmou Nuno Gomes, acrescentando: "Entrar corn 
um golo é muito importante para qualquer jogador". A 
titularidade nâo o surpreendeu, mas... nâo entrou calmo: 
"Entrei um bocado nervoso, pois era o meu primeiro jogo 
num europeu e nâo tenho a experiência de outros 
jogadores, mas, depuis do golo de Figo, passe! a acreditar e 
a soltar-me mais da ansiedade". "Na véspera do jogo. 

quando treinâmos no Philips Stadium, lembrei-me dos dois 
golos que là tinha marcado ao serviço do Benfica, frente ao 
PSV, e pense! que poderia voltar a marcar... felizmente isso 
aconteceu", lembrou Nuno Gomes. Foi o primeiro... de 
vârios golos, espera o avançado "encarnado": "Era ôptimo 
se fosse o melhor marcador do europeu. 
Um ponta-de-lança tem mais hipôteses do que os outros de 
marcar, pois joga mais per to da baliza. Espero marcar mais 
vezes". "O facto de o ter marcado nâo me garante a 
titularidade. Sei que joguei pela infelicidade de um colega 
(Sa Pinto), que jâ recuperou, e também que o Pauleta jâ 
pode alinhar, mas estou câ para jogar e quero jogar... penso 
que é legitimo", disse o numéro 21 luso. A opçâo pertenceu, 
no entanto, ao seleccionador luso Humberto Coelho: 
"Estou preparado para a possibilidade de nâo jogar... nâo 
gostava de estar na pele do seleccionador". Apesar da 
euforia ser cada vez maior em relaçâo à équipa lusa, 
elogiada nos "quatro cantos do Mundo", Nuno Gomes sabe 
que foi apenas um primeiro passo: "Depuis do jogo, 
ficâmos, obviamente, contentes, mas sabemos que ainda 
nâo ganhâmos nada". "Sabemos que estâo mais olhos 
postos em nos. 
Muita gente nâo acreditava que pudéssemos vencer o 
primeiro jogo, mas agora todos esperam mais vitôrias e 
exibiçôes como aquela", afirmou Nuno Gomes, consciente 
que as exigências aumentaram significativamente. Em 
relaçâo à Roménia, que classificou como "poderosa", sô um 
pensamento... a vitôria: "E um jogo fundamental. Temos de 
dar tudo por tudo, pois, se temos a possibilidade de 
garantir jâ o apuramento, nâo vamos esperar pelo terceiro 

jogo"- 

SUECA 
inter-clubes 
Resultadoa da 2*Jomada 

AiscnalA 
Arsenal B 
Barcclos 
AC Viseu A 
Ass. Dem. 
C. Madeira 
Benfica A 
VSetubal A 
Sporting ,A 
Sfjorting B 
Setubal B 
P( >rto -A 
Benfica B 
Porto B 
.AC \usou B 
C. Alentejo 

V 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
Ü 
1 
2 
0 
2 
0 
2 

D 
1 
1 
1 
0 
1 
! 
1 
2 
2 

0 
2 
0 
2 
0 

1° Sporting B i Casa do Alentejo 
10 pontos 

» i : U I 

Terça-feira dia 20 Junho àii;30 pm • kick-off 

Diversâo ao 
intervalo corn o 
jogo da mascote 

^ode ganhar uma 
viag^em para ver os 
Lynx em Montreal 

oferta de: 

Super HGague Pre-Game 
Tereate lynx Jrs VS. Pesas Farest FC 
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1 m a •t) T 0 
Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B — 

(la$$Uicaçée$ (Zona Nor(e) 
CL EQUIPA J P 

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

33 68 
33 60 
33 52 
33 48 
33 47 
33 45 
33 44 
33 44 
33 43 
33 42 
33 42 
33 41 
33 40 
33 40 
33 39 
33 38 
33 37 
33 32 

Oassiiicaçdcs (Zona Cenfro) (la$$Uicaçôe$(Zona$ul) 
Resultados 
Caçâdores Taipas • Sandinenses, 2-0 
Vilanovense ■ Marco. 4-2 
FC Porto "B" - Leixôes, 2-0 
Famalicâo - Fafe, 3-3 
Ermesinde - Trofense. 4-1 
Vizela • Canelas. 1-0 
Sp. Braga "B" - Joane. 3-1 
Lourosa - Vianense, 3-1 
Lixa • Infesta, 2-1 

34* jornada 

Marco • Caçadores Taipas 
Leixôes • Vilanovense 

Fafe • FC Porto “B" 
Trofense • Famalicâo 
Canelas - Ermesinde 

Joane • Vizela 
Vianense • Sp. Braga "B“ 

Infesta • Lourosa 
Sandinenses • Lixa 

CLEQUIPA J P 

1 OVARENSE 37 75 
2 VILAFRANQUEN. 37 : 64 
3 0LIV.BAIRRO 37 61 
4SANJOANENSE 37 60 
5 FEIRÊNSE ; • 37 60 
6SP.POMBAL 37 37 
7ARRIFANENSE 37 55 
8ACÀD.VISEU : V 37 55 
S OLiVEiRENSe ■ - 37 :54 
10 TORRES NOVAS 37 53 
11 LCXJRINHANENS. 37 : 53 
12MARINHENSE 37 48 
13CALDAS 37 48 
14CUCUJÀES 37 43 
15TORREENSE 37 42 

: 16 AQUEOA 37 39 
17 BENEDITENSE 37 39 
ie CAMARATE .•••'37'- 38 
fs PENICHE 37 37 
20GUARDA 37 31 

ReauUadûs 
Torres Novas - Fetrense, 0-0 
Peniche - Cucujâes, 1-3 
To4Teense * Oliveirense, 1*0 
ArrBanensé - CaWas, 6-0 
Guarda - Oliveira do Bairro, 1-9 
Marinhense * Sp. Pomb^, 0-0 
Sanjoanense-Ovarense,1-1 
Çeneditense - Agueda, 1-2 
Aguias Camarate - Lourinhanense,^ 2-3 
ViTafranquense - Aca<t Viseu, 4-2 

38*jomada 

Cucujâes * Torres Novas , ; 
Ofiveirense .* Peniche 

Cakias - Torreense 
Olh/eira do Bairfo • Arrifanense 

Sp. Pombal • Guarda 
, Ovarense • Marinbense; ^ 

Âgueda - Sanjoanense v ^ 
Lourinhanense • Beneditense ;; 

Acad. Viseu > Aguias Camarate: 
Feirense - VHefranquense 

CL EQUIPA J 

1 NACIONAL 37 
2 PORTIMONENSE 37 
3 U.MADEIRA 37 
4 ESTORIL 37 
5 BARREIRENSE 37 
6 MACHICO 37 
7 OLHANENSE 37 
8 CÂMARA LOBOS 37 
9 MARI'TIMO B 37 
10 ORIENTAL* 37 
11 OPERÂRIO DES. 37 
12SESIMBRA 37 
13BENFICAB 37 
14LOULETANO 37 
15CAMAÇHA 37 
16 LUSITANIA 37 
17RIB.BRAVA 37 
18ALCOCHETENSE 37 
19AMORA 37 
20JUV.ÉVORA 37 

P 

80 
70 
69 
67 
63 
62 
61 
59 
58 
56 
49 
46 
45 
44 
42 
41 
34 
34 
23 
17 

Resultados 
Câmara de Lobos - Portimonense, 1-1 
Oriental - Benfica "B", 2-1 
Uniâo da Madeira - Op. Desportivo. 2-1 
Ribeira Brava - Juventude. 3-0 
Alcochetense - Louletano, 2-1 
Lusitânia - Machico. 1-2 
Amora - Oihanense, 0-2 
Estoril-Praiâ - Nacional da Madeira, 4-1 
Barreirense - Sesimbra, 3-2 <■ 
Camacha - Man'timo ’‘B". 0-2 

38* jornada 

Benfica "B" 
Op. Desportivo 

Juventude 
Louletano 

Machico 
Oihanense 

N. da Madeira 
Sesimbra 

Maritime "B" 
Portimonense 

- Câmara de Lobos 
• Oriental 
- Uniâo da Madeira 
- Ribeira Brava 
• Alcochetense 
- Lusitânia 
■ Amora 
• Estoril-Praia 
- Barreirense 
- Camacha 

Campeonato Nacional 
de Futebol da 
III divisâo 
Segunda Fase 
ZONANORTE ZONASUL 

l*iomada 
Sâo'fJoâo Ver - Paredes. 0-2 

Classificaçâo 

1. Paredes 1 3 
2. Sâo Joâo Ver 1 0 
3. Bragança 0 0 

2* jornada 
Sâo Joâo Ver - Bragança 

1* jornada 
Micâelense - Fâtima. 2-0 
Seixal - Casa Pia, 5-1 

Classificaçâo; 
J P 

1. Seixal 1 3 
2. Mlcaelense 1 3 
3. Fâtima 1 0 
4. Casa Pla 1 0 

2* jornada 
Fâtima - Seixal 
Casa Pia • Micaelense 

mm 

Euro 2000 
Resultados Grupo A 
Alemanha 1 1 Roménia 
Portugal 3 2 Inglaterra 

Classificaçâo: 
J P 
1° Portugal 
2° Alemanha 
3° Roménia 
4° Inglaterra 

3 
1 
1 
0 

Portugal defronta a Roménia, sâbado ao meio- 
dia, jogo que vai ser transmitido por Festival 
Português, canals 1 & 2, Cirv Radio 

Hagi e Manhâus, dois 
veteranos à conversa 
O médio romeno Gheorghe Hagi apelidou de uma 
"discussâo entre velhos" a troca de palavras que 
teve corn o veterano defesa alemâo Lothar 
Matthaus no final do encontro Roménia- 
Alemanha (1-1) do Euro2000 de futebol. 
Interrogado pelos jornalistas romenos sobre o 
assunto da conversa de segunda-feira em Liège, 
Bélgica, corn Matthaus, Hagi afirmou: 
"conhecemo-nos hâ muito tempo. E depois...somos 
os dois velhos". Matthaus, de 39 anos, e Hagi, de 
35, cumprimentaram-se corn um aperto de mâo, 
corn o "capitâo" alemâo a desejar boa sorte, em 
italiano, ao seu "homôlogo" romeno por ocasiâo do 
primeiro jogo do Grupo A do Euro2000, que 
também integra Portugal e a Inglaterra. 

Itàlia corn um pé nos quartos de final Altâlia colocou um pé nos quartos-de- 
final do Europeu de futebol, ao bâter a 
co-anfitriâ Bélgica por 2-0, no jogo que 
abriu a segunda jornada do Grupo B. 

Depois da estreia vitoriosa frente à Turquia (2-1), os 
transalpinos somaram novo triunfo, que os coloca 
praticamente nos quartos-de-final, cenârio que se 
confirma em definitivo se a Suécia nâo vencer 
quinta-feira a Turquia. A Itâlia entrou no jogo a 
todo o gâs e chegou ao golo inaugural na terceira 
vez (num curto espaço de dois minutos) que chegou 
perto da grande ârea belga. Depois de De Wilde ter 
anulado as duas primeira incursôes italianas, o 
antigo guarda-redes do Sporting foi impotente para 
travar a cabeçada certeira de Totti, aos seis 
minutos. No primeiro lance de ataque dos italianos. 
De Wilde foi forçado a sair da grande ârea para 
pontapear uma bola que colocaria Totti isolado 
frente à baliza, corn o guardiâo belga a voltar a 
estar em evidência pouco depois, quando deteve, 
corn duas boas defesas sucessivas, os remates 
perigosos de Maldini e Filippo Inzaghi. 

- A Bélgica nâo acusou o tento dos transalpinos e aos 
nove minutos quase chegava à igualdade, nâo fosse 
o potente remate de Bart Goor à entrada da ârea 
bâter estrondosamente na barra da baliza 

defendida por Francesco Toldo. Praticamente na 
jogada seguinte, Emile Mpenza testou pela 
primeira vez os reflexos de Toldo, obrigando o 
guarda-redes italiano a uma defesa atenta num 
remate à meia-volta. 
Dez minutos depois, e jâ em perlodo de claro 
dominio da équipa da casa, a Bélgica voltou a criar 
um "lance de golo", na sequência de um pontapé de 
canto, quando Marc Wilmots saltou mais alto que 
toda a defesa italiana e cabeceou forte para as mâos 
do atento Toldo. O dominio belga, algo consentido 
pelos italianos, que preferiam esperar pelas 
melhores oportunidades para lançar o contra- 
ataque, nâo conseguia ser traduzido em 
oportunidades claras de golo, fruto de uma 
organizaçâo defensiva dos transalpinos que 
começava a operar logo no meio-campo. 
Praticamente a fechar o primeiro tempo, Marc 
Wilmots voltou a experimentar a "meia-distância", 
mas o remate do médio belga foi parar, sem grande 
perigo, às mâos de Toldo, isto quando tinha 
oportunidade para fazer bem melhor. 
A entrada do segundo tempo, Toldo teve 
finalmente oportunidade de mostrar porque é 
considerado inegociâvel, a par da Rui Costa, na 
Fiorentina, opondo-se corn uma grande defesa a 
um remate de Lorenzo Staelens corn "selo de golo". 

Depois do espectâculo razoâvel do primeiro tempo, 
o jogo transfigurou-se, para pior, na etapa 
complementar, com os belgas a nâo conseguirem 
transformar em lances de perigo o ascendente no 
encontro. 
Em cima dos primeiros 20 minutos do segundo 
tempo, Toldo voltou a estar novamente em 
destaque, quando desviou corn nova soberba 
intervençâo um remate de Luc Nilis (que 
entretanto tinha entrado para o lugar de Strupar), 
na cobrança de um livre directe frontal. Na 
resposta, a Itâlia sentenciou praticamente o 
encontro corn o golo vistoso de Stefano Fiore, na 
sequência de uma excelente combinaçâo corn 
Filippo Inzaghi, que preparou o esférico para o 
potente chuto do médio transalpine. 
Até final, o ataque belga continuou a mostrar-se 
pouco eficaz para "furar" a bem estruturada defesa 
italiana, que continuava a ter na retaguarda um 
guarda-redes intransponivel. 
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