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Stoekiiiii Day Kiw tfa CflMiiaM 
A politica de direita no Canada tern 
um novo partido, um novo lider, 
Stockwell Day, e um “novo apetite” 
para mudança. No entanto, até ao 

momento, esta mudança tern sido na 
maioria cosmética. A Aliança 
Canadiana ainda tern que provar que 
nâo é uma nova versâo do ex-partido 
Reformador que existiu durante treze 
anos e o seu lider, Stockwell Day, terâ 
que mostrar ser mais do que uma 
simples variante jovem e telegénica ao 
lado do fundador do Partido 
Reformador, Preston Manning. Se se 
retirar a vitoria decisiva de Day para 

Chrétien sâo imbativeis, hâ, no 
entanto, sinais de fadiga provocados 
pelo estilo desapressado do primeiro 
ministro, Jean Chrétien. E aqui que 
Stockwell Day podera fazer uma 
diferença. Para isso, Stockwell Day 
terâ que demonstrar que consegue 
fazer o que Manning nunca 
conseguiu: conquistar simpatizantes e 
votos em todo o pais, o que so sera 
possivel, segundo alguns especialistas 

a liderança do partido no passado 
sabado, 8, contra Preston Manning, a 
Aliança Canadiana ainda é um 
partido représentante do Oeste 
-canadiano cujo lider é um 
conservador oriundo de Alberta. 
Porém, nâo se pode ignorar o desejo 
dos canadianos para a mudança. 
Embora as sondagens pùblicas 
indiquem que os Libérais de Jean 

politicos, através de uma mente 
aberta para determinadas questôes da 
actualidade tais como o aborto, os 
direitos dos homossexuais e o 
contrôle de armas de fogo. No 
entanto, Stockwell Day é bastante 
conservador no tocante a estas ideias 
para além de ser um apoiante da pena 
capital. Alias, a posiçâo de Day 
quanto a estas questôes é 

praticamente idêntica à de Preston 
Manning. Se parece mais 
ameaçadora do que a do seu 
antecessor, é porque Stockwell Day 
consegue ser mais aberto e 
comunicativo corn o pùblico. 
Enquanto Stockwell Day demonstrar 
aos Canadianos a ideia de que vai 
respeitar a maioria nestes assuntos. 

Continua na pagina 4 

Congresso Interaacional de Radiodifusâo ' 
em Vila Real 
A Associaçâo Portuguesa de Radiodifusâo, presidida por José Faustino, deu a mâo ao activo 
Luis Mendonça, director da Radio Universidade, de Vila Real, para a realizaçâo do «lo. 
Congresso Internacional de Radiodifusâo de Lingua Portuguesa». Uma iniciativa corn muito 
mérito que, esperamos, nâo venha a cair nos impasses habituais, ficando apenas pelas 
intençôes. 
Tivemos ocasiâo de dialogar corn vârios congressistas do Canadâ, Angola, Moçambique, 
Cabo Verde, Luxemburgo, França, EUA, Brasil, Timor Lorosae, Macau, Guiné Bissau, S. 
Tomé e Principe e responsâveis de cerca de 30 estaçôes nacionais, e todos foram unânimes 
em defender o interesse de congresses deste género para convivio, troca de experiências e 
intercâmbios ûteis. Assim, os temas deste encontre internacional foram divididos em dois 
grandes grupos: 

1- O papel das Radios na defesa da Lingua Portuguesa face à Globalizaçâo; 
2- Cooperaçâo entre Radios de Lingua Portuguesa; 
2.1- Na perspectiva dos Conteûdos; 

Sec. de Estado 
'a Comunieaçâo 

Social, Dr. 
Arons de 

Carvalho, 
presidindo a 

mesa do 
Congresso 
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Coluna 
sem vértebras 
E as férîas jà lâ foram...! 
Como todos sabemos, hoje, viajar, é cada vez 
mais seguro e râpido. 
É? 
Vejamos: ao comprarmos um bilhete de aviâo, 
que nos ira transportar ao destino 
voluntariamente escolhido, exigem-nos que 
estejamos 2 horas antes no aeroporto (...nem 
contamos o tempo casa-aeroporto) para, em 
bichas «mal amanhadas» e cansativas, 
empurrarmos as malas e sacos até à passadeira 
onde, antes disso, corn sorte, uma simpâtica e 
eficaz jovem, nos revê o bilhete e o passaporte. 
Depois, mais um compasso de espera, que serve 
para um passeio ou umas compras «duty free» - 
caras p 'ra burro!-, num aeroporto superlotado 

por passageiros, familias, amigos e curiosos. 
Segue-se a respectiva entrada, corn aparatoso 
serviço de segurança, no interior do aeroporto 
onde, finalmente, numa sala apinhada de gente 
se aguarda a chamada para o embarque. Jâ 
dentro do aviâo, o atroz impasse corn sacos e 
saquinhos, no estreito corredor, à espera que os 
que estâo à nossa frente, arrumem a sua 
bagagem de mâo (?) nos respectivos 
compartimentas, sempre pequenos para tantos 
artigos. 
Quando os ventos nâo correm de feiçâo (e nos 
«charters» parece que os ventos sâo sempre 
contraries!), hâ que aguardar oportunidade de 
levantar voo, por isto ou mais aquilo. 
No passade domingo, de Lisboa para Toronto, o 
nosso aviâo sô atrazou 4 horas! Sim, 4 horas! 
Sô por isto imaginera os casais com crianças, 
idosos e, particularmente, aqueles que vinham 
em cadeiras-de-rodas, a agonia que sofreram. 
Com a agravante de ser hora de almoço. Sim, o 
aviâo deveria ter levantado às 13:30 e sô arrancou 

depois das 17:30 horas. Um inferno para todos! 
A ünica satisfaçâo que nos davam, de meia-em- 
meia hora, era de que o atraso se dévia a outres 
atrasos, manutençâo ou algo semelhante. 
Finalmente levantâmos de Lisboa a caminho de 
Toronto. Uf, nâo era sem tempo. 
Em Toronto, nova e desagradâvel surpresa nos 
aguardava. As malas demoraram a chegar às 
passadeiras de levantamento porque, nâo riam!, 
uma das portas de acesso às bagagens no aviâo 
emperrou e nâo havia meio de a abrir. Sô meia 
hora depois de varias tentativas a meta foi 
atingida. As malas chegaram às màos dos 
cansadissimos donos... 
Viagens râpidas, cômodas e seguras? 
Uma ova, meus senhores! 
Nos céus tudo é râpido e seguro mas, em terra, é 
positivamente um desastre! 
Parece paradoxe mas nâo é. 
Em terra, a ùnica coisa râpida é a passagem dos 
dias quando estâmes de férias. Sempre curtas! 

JMC 

TTIU 'T'XJ T. A 

Olà, minha gente! 

Jâ tinha uma certa saudade deste semanal 
convivio. Somos, com o devido respeito, animais 
de vicies. 
As férias fizeram-me bem como é natural mas, 
também, provocaram esta separaçâo que, nâo 
sendo nada de especial, acaba sempre por nos 
mostrar quanta falta nos faz aquilo a que estâmes 
habituados. 
Como na cantiga, estâmes entre dois amores: a 
terra que nos viu nascer e, aquela, que nos acolheu 
de braços abertos. Entre a familia e os amigos de 
ontem, e todos os que temos hoje. A vida é feita 
destes pequenos nadas... 

Felizmente, este fim-de-semana temos muitas 
actividades-para matar saudades...Por exemple, os 
AMIGOS DE RABO DE PEIXE realizam sâbado. 

dia 15, o seu pic-nic anual em Niagara Falls com a 
presença do Grupo de Cantares e Bailares 
Tradicionais de Rabo de Peixe 
«OS COMPANHEIROS». «Os Companheiros» 
actuam sexta-feira, dia 14, no Metro Hall a convite 
dos Vereadores Mârio Silva e Joe Pantalone, no 
pic-nic dia 15 e, terào um jantar-despedida no 
salâo da Igreja de Santa FÏelena. Outras 
informaçôes por intermédio de Fâtima Pinheiro 
ou Jaime Ferreira, pelo telefone: (416) 536-3364. 

A organizaçâo 2000 FINN GRAND FEST realiza 
em Toronto e em Niagara Falls até dia 16, o 
grande encontre anual de gente de todo o mundo 
numa confraternizaçào ùnica e com a presença de 
dezenas de artistas das mais variadas etnias. Tudo 
começa dia 13, no Mel Eastman Square, em 
Toronto, e estende-se aos palcos da City Center, 
Toronto Center For The Arts e Cardinal Carter 
Academy of Arts and Earl Haig High School. 
Info: 1-888-476-3466. 

SABOR SAUDADE é um festival de arte e cultura 
dos paises de expressào portuguesa, de 21 a 23 de 
Julho, no Harbourfront Centre, em Toronto. Além 
dos talentos locals, teremos a presença de artistas 
convidados tais como ALA DOS NAMORADOS 
(Lisboa), SÀO (Montreal), FANTCHA (Cabo 
Verde), FUNK 'N LATA (Brasil), PEDRAS DA 
RUA (Portugal-Angola-Goa), ASSAR SANTANA 
(Montreal), PARABÔLICA (Afro-Brasileiro), 
BID1NTÉ (Guiné-Bissau), Teatro/Maria do Céu 

Guerra (Lisboa), 
Espaço Infantil 
com NEWTON 
MORÀES e o 
espaço culinârio, 
no Café do 
Mundo! Ainda 
exposiçôes de 
Artes Plâsticas e 
ciclo de cinema 
com os filmes: «Os 
Olhos Azuis de 
Yonta», «O Mal- 
Amado», 
«Comédia 
Infantil» e «Bye 
Bye Brasil». Todas 
as informaçôes 
através do telefone: 
(416) 973-3000. Nâo 

E, nâo podemos esquecer, o BBQ^ anual da 
SOCIEDADE DOS DEFICIENTES 
PORTUGUESES DO ONTÀRIO, no dia 22 de 
Julho, no High Park, na area #3, com almoço às 
13:00 horas. Info: (416) 536-4679. Aquele abraço de 
felicitaçôes aos nossos amigos (D)eficientes! 

E pronto, resta-nos desejar um ôptimo fim-de- 
semana a todos e que a chuva deixe de nos 
arreliar com a sua apariçâo! Bye bye, amigos. 

JMC 

faltemü! 
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Présidente Bill Clinten 
torna-se e elemente cliave da cimeira 
Sem telefones celulares e sem acesso a 
jornais diârios para evitar descuidos e 
irritaçôes, os dirigeâtes israelita e 
palestiniano iniciaram uma segunda 
ronda de contactos em Camp David 
onde O Présidente Bill Clinton é visto 
agora como o elemento chave da 
cimeira. De ambos os lados todos 
reconhecem que Clinton, corn o seu 
conhecido "charme" pessoal, o seu 
gosto pela discussâo profunda de 
qualquer questâo e a sua capacidade 
de rapidamente assimilar factos é o 
melhor medianeiro que se poderia 
encontrar nesta dificil fase das 
negociaçôes israelo-palestinianas. O 
prôprio Clinton disse ter passado 
muitas noites recentes a estudar 
mapas da margem ocidental do rio 
Jordâo, de tal modo que, gracejou, é 

"capaz de desenhar um mapa da 
margem ocidental a dormir". 
Analistas consideram que o seu 
envolvimento no processo négociai 
dos ûltimos sete anos, incluindo 
contactos pessoais e dezenas de 
telefonemas aos dois lideres, colocam 
Clinton na posiçâo de ter grande 
influência em reduzir as diferenças 
entre Arafat e Barak. MaS, avisaram 
fontes dos dois lados, embora Arafat e 
Barak confiem em Clinton, nào 
confiam agora um no outro. "Vai 
chegar uma altura em que Clinton vai 
ter que falar em termos duros para 
um ou outro lider, mas o problema é 

que esse nâo é o estilo de actuar de 
Clinton", disse contudo Sam Lewis, 
antigo embaixador americano em 
Israel. Diplomatas e conselheiros 
dizem que o présidente norte- 

americano, nas negociaçôes que 
mediou ate agora entre Israel e os 
palestinianos, mostrou sempre uma 
tendência para prolongar as 
conversaçôes pela noite fora, algo que 
teria desagradado ao antigo primeiro- 
ministro israelita Benjamin 
Netanyahu aquando das negociaçôes 
de Wye River. "Clinton trabalha 
melhor à noite. Quando a noite chega 
as pessoas estâo mais à vontade e 
tendem a actuar a um nivel mais 
pessoal e Clinton gosta disso", disse o 
antigo conselheiro nacional de 
segurança Tony Lake. O présidente 
norte-americano nao deverâ 
permanecer continuamente em 
Camp David mas espera-se que seja 
chamado regularmente para tentar 
resolver diferendos. Para além dos 
obstâculos inerentes às prôprias 
negociaçôes, analistas afirmam que o 
processo é dificultado por estilos 
diferentes de negociaçâo de Yasser 
Arafat e Ehud Barak. Enquanto o 
lider palestiniano préféré acordar em 
principios e aprovar depois em 
cimeira os detalhes que os seus 
subordinados Jâ negociaram. Barak 
insiste em participar ou pelo menos 
ser informado passo a passo de todos 
os pormenores, avanços e recuos das 
negociaçôes. "Barak é um homem que 
nos seus tempos livres desmonta e 
depois torna a montar relôgios", 
fizeram notar fontes israelitas. Como 
antigo oficial de forças especiais 
israelitas "especializou- se nos 
detalhes", acrescentaram. Para o 
présidente Clinton o facto das 
negociaçôes estarem na sua fase final 

Navio hidrogrâlico 
analisa fundas marinhos 
da costa soi da Madeira 
Um navio do Instituto Hidrogrâfico da marinha portuguesa estâ a 
efectuar o levantamento dos fundos maritimos da costa sul da Madeira, 
com vista à elaboraçâo de um piano de exploraçâo de inertes. 
O trabalho, efectuado em colaboraçâo corn o Gabinete de Gestâo do 
Litoral, visa ainda avaliar o impacto ambiental da extracçâo excessiva de 
areia, sobretudo na area entre o Cabo Girâo a Ponta do Leâo (a oeste da 
Madalena do Mar, concelho da Ponta do Sol), ao mesmo tempo que 
pretende averiguar da possibilidade de um aproveitamento racional de 
areia noutros locais. 
Segundo o comandante da fragata utilizada neste trabalho, estâo a ser 
usados como equipamento um sonar lateral e outro de avaliaçâo sismica 
que cobrem em cada passagem uma faixa de 400 metros a uma 
profundidade de 30 e 50 metros. 
O piano deverâ estar concluido até o final do ano. 

torna o seu espaço de manobra ainda 
mais dificil. O antigo secretârio de 
Estado norte-americano Henry 
Kissinger disse que em negociaçôes 
deste género o medianeiro tem o 
papel de formular "ambiguidades 
construtivas" que permitem a ambas 
as partes afirmarem publicamente 
que nâo houve recuos e depois tentar 
resolvê-los mais tarde nos 
pormenores. Mas neste caso devido à 
natureza dos problemas e à data 
limite de Setembro para a sua 
resoluçâo, começa a tornar-se dificil 
adiar para mais tarde a resoluçâo dos 
problemas. Os palestinianos - que 
admitem ter concordado na cimeira 
corn relutância - avisam que mesmo 
Clinton nâo deverâ ser capaz de 
mediar um acordo. "Nâo devemos 
esperar resultados sùbitos ou 
sensacionais. Vai ser um processo 
longo e dificil e provavelmente vai 
envolver mais reuniôes," disse a porta- 
voz Hanan Ashrawi. "Se Clinton 
conSeguir levar Ehud Barak e Yasser 
Arafat a assinarem um acordo merece 
o Prémio Nobel da magia", gracejou 
um diplomata israelita. 
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Continuaçào da pdgina 1 

havera provavelmente uma 
oportunidade minima para que a sua 
agenda fundamentalista conquiste 
terreno. Outro aspecto da agenda de 
Stockwell Day incomodativo para os 
canadianos que acreditam num pais 
onde os mais fortes ajudam os mais 
fracos e onde os problemas e as 
glorias se compartilham. é o aspccto 
economico. Numa altura em que os 
governos provinciais estao 
sistematicamente a reduzir o apoio 

aos pobres e vulneraveis, Stockwell 
Day defende mais autonomia 
provincial. Numa altura em que o 
sistema de saüde, da educaçào pôs- 
secundâria e da protecçâo do meio 
ambiente nécessita de mais fundos 
orçamentais, Stockwell Day tenciona 
reduzir os impostos e os rendirnentos 
do governo. Numa altura em que o 

abismo entre os que têm e os que 
nada têm é cada vez mais notâvel, 
Day promete estabilizar os impostos 
dos contribuintes em dezassete por 
cento. Entretanto, Preston Manning 
informou estar “preparado” para 
concorrer como candidate da Aliança 
Canadiana as prôximas eleiçôes 
fédérais. No entanto, o ex-lider do 

partido reformador e o pai do 
movimento “unir a direita” enfrenta 
um futuro incerto apôs ter sido 
derrotado no passado fim de semana 
por Stockwell Day. 
Resta apenas saber que pianos tem 
Day reservados para Preston 
Manning, para o partido e para o 
pais. 

Ll!LÜ.Lti LLLLL LU-tl^LLlLll liliti! 
VALOR CHEQUE VIAGBM 

NGWE DO üTlt«AOOft fi; 4?. 
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o nosso amigo e conhecido 
comerciante Tércio Dias 
Murtinheira, cliente do 
Banco Espirito Santo - 
Delegaçâo de Toronto, foi 
bafejado pela D. Sorte, tendo 
ganho um Vale de Viagem 
do BES, no valor de 500 
contos. É a terceira vez que 
este tipo de prémio é 
entregue pelo BES de Toronto. 
Para usufruir deste tipo de «bonus» basta ser cliente do Banco Espirito Santo. 
Simples e eficaz. Na fotografia, o responsâvel BES em Toronto, Leonel Ramos 
junte do feliz Tércio Garcia Murtinheira. 

fri 

Comunicados: 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontario informa 
que o Comité organizador do «2o. Festival de Tunas Portuguesas no 
Canada», composte pela ACAPO e a Luso-Can Tuna, entrou em 
divergência na coordenaçâo do mesmo. 
Mesmo tendo em conta este desacordo organizativo, a ACAPO informa 
que o «2o. Festival de Tunas Portuguesas no Canadâ-MosaicoLusitânia» 
sera realizado na data prevista, 7 de Outubro de 2000, tal como a 
ACAPO jâ informara em conferência de imprensa, no passado dia 4 de 
Maio. 

O Deputado Rosario Marchese apela à Comunidade Portuguesa que o 
apoie na sua intençâo de ajudar as portuguesas D. Maria Deolinda 
Rocha Figueiredo e sua filha Ana Catarina Figueiredo que, apôs 11 anos 
de Canada, estâo em risco de sair do pais porque o Serviço de Imigraçâo 
do Canada nâo aceitou o pedido de residência permanente. 
A D. Maria Deolinda Rocha Figueiredo, cujo marido a abandonou nos 
primeiros tempos de Canada, viu-se forçada a trabalhar arduamente 
para o sustento da familia. Agora, têm de partir. Moral e humanamente 
incorrecte. 
Por isso os esforços de Rosario Marchese de apoio à D. Maria D. 
R.Figueiredo e sua filha Ana Catarina. 
Quem quiser ,e puder apoiar deve contactar Rosario Marchese, ou 
Sonia, pelo telefone: (416) 603-9664. 

O Parque Camôes jâ entrou ao serviço da comunidade. Os pic-nics sâo 
uma constante. Domingo, dia 16, o First Portuguese C. C. Centre realiza 
o seu pic-nic no Parque Camôes e conta corn o apoio da comunidade. 
Depuis, dia 23 de Julho, segue-se o pic-nic da Casa do Benfica de 
Toronto. 
Parque Camôes, o parque de festas da Comunidade Portuguesa. 
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flRCOS DE VaiDEVEZ: 

Casa das Artes Concelhia 
val acolher Biblioteca Municipal 
A Casa das Artes Concelhia de Arcos 
de Valdevez, inaugurada na passada 
terça-feira, vai acolher uma série de 
equipamentos culturais, dos quais se 
destacam a Biblioteca Municipal e 
um auditôrio com capacidade para 
237 pessoas. A nova estrutura 
resultou da remodelaçâo da Casa do 
Terreiro, um edificio do século XVIII 
e classificado como imôvel de 
interesse püblico, num investimento 
de cerca de 467 mil contos, 
comparticipado pelos fundos 
comunitârios e pelo Instituto do 
Livro e das Bibliotecas. Esta verba 
inclui a ligaçào entre a Casa das 
Artes e O bairro histôrico da Valeta 
que foi igualmente inaugurada na 
terça-feira, corn o nome de Rua Prof. 

Dr. Carlos Rodrigues da Cunha, em 
homenagem a este escritor e poeta do 
concelho. 
A Casa das Artes Concelhia vai 
dispor ainda de salas de audio e 
video e galeria de exposiçôes 
temporârias, estando também 
prevista a instalaçâo no imôvel de um 
espaço de arquivo de todo o acervo 
bibliogrâfico do raunicipio. Para o 
présidente da Câmara de Arcos de 
Valdevez, Francisco Araûjo, este é 
um equipamento que se assume 
como "fundamental para a 
dinamizaçâo da vida cultural do 
concelho, por proporcionar 
condiçôes, até aqui inexistentes, para 
a realizaçâo de uma vasta gama de 
eventos". 

Jardim continua, a defender umaJSD subordinada ao partido. 
Mas a opiniâo nào é unanime no PSD. Num recente encontro de jovens 

autarcas, as divergênâas foram notôrias entre o Hder e alguns jovens notâveis. 

1 
0 que Alberto Joào Jardim pretende da JSD, e aquela que é a 

verdadeira forma de ser dos jovens "laranja", continua a criar polémica. 

O "carâcter" da JSD continua a dividir opiniôes 
dentro do PSD-M, nomeadamente porque sâo 
muitos aqueles que divergem de Alberto Joâo 
Jardim e da sua concepçào do que deve ser a "jota". 
O ultimo destes momentos ocorreu no passado fim- 
de-semana, quando Jardim, falando no I Encontro 
Regional de Jovens Autarcas Social-Democratas 
(JASD), voltou a dar indicaçôes sobre o 
comportamento da "jota" dentro do partido. Como 
salientou, «embora corn autonomia dentro do 
partido, nâo vai aceitar candidatos da JSD que 
afirmem querer liberdade de voto no seio do grupo 
parlamentar». 
Ou seja, realçou que «a JSD nào é um partido 
diferente, e o PSÛ hoje tem uma força e uma 
dimensào na Regiào, que nâo vai fazer coligaçôes 
seja corn quem for, nem mesmo corn a JSD». Até 
porque, sublinhou, «nâo preciso da JSD para ganhar 
eleiçôes». 

O valor do lider corsyoso 

Declaraçôes de Jardim que se apurou nâo terem 
caido bem aos jovens "laranja", embora sem terem 
entrado em confronte corn o lider, houve vârias 
pessoas que interviram na reuniào e que 
manifestaram ter uma concepçào diferente da "jota". 
Entre estes contavam-se alguns notâveis do partido, 
que tinham ainda a particularidade de se terem 
formado na "escola" da "jota". 
Foi este o caso de Miguel Albuquerque. 
Segundo se apurou, o actual présidente da Câmara 
Municipal do Funchal salientou, na altura, a 
circunstância da JSD ter, neste momento, uma 
grande afirmaçâo junto dajuventude madeirense, o 
que tem mais valor num momento em que os jovens 
andam arredados da politica. 
E para o jovem autarca, esta capacidade de 
interacçâo nâo se deve propriamente ao facto 

daquela ser uma organizaçào subordinada 
ao partido. Como referiu, o segredo estâ na 
circunstância da JSD ter hoje «um lider 
corajoso, nâo subserviente, e que, além do 
mais, tem ideias prôprias». 
Ou seja, entende Miguel Albuquerque que a 
JSD tem actualmente uma grande capacidade de 
mobilizaçâo e uma grande credibilidade, que até 
«lembra os velhos tempos» daquela organizaçào 
partidâria. 
Por tudo, defendeu que deve o partido contar 
sempre corn uma "jota" assim, para a sua formaçào 
de quadros, principalmente quando ela conta corn 
jovens de coragem e de objectives claros e vontade 
de os levar até ao fim. 
Mas o carâcter irreverente da "jota" e a sua 
autonomia nâo foram apenas defendidos, no 
encontro, por Miguel Albuquerque, também 
Roberto Silva, présidente da Câmara Municipal do 
Porto Santo, salientou a importância da irreverência 
da "jota", enquanto o lider daJSD voltou a reafirmar 
que a "jota" nâo é oposiçào, sô que nào abdica de ter 
voz e posiçôes prôprias. 
Embora este reafirmar da autonomia da "jota" nào 
tenha sido o tema central da intervençâo de Jaime 
Filipe Ramos, que falou 
da importância do 
trabalho desenvolvido 
pelos jovens autarcas da 
JSD, a verdade é que, 
mais uma vez, foi claro 
ao afirmar que se a "jota" 
tiver alguma vez de 
abdicar desse seu 
estatuto de autonomia, 
sera o primeiro a 
abandonar a organizaçào. 
Ou seja, enquanto lâ 
estiver a JSD sera uma 
organizaçào com voz 

prôpria, até porque entende que essa é a melhor 
estratégia, pelo que salientou que a ünica coisa que 
aquela organizaçào pede é espaço. 
Mais nào seja, porque, salientou, «é preciso deixar 
de haver uma voz ünica no partido». 
Jaime Filipe Ramos terâ mesmo dito que «é melhor 
sermos leais corn a verdade, do que Tiéis corn a 
mentira». 

Mais jovens autarcas 
o actual lider da JSD nào deixou de manifestar o 
seu agrado pelas posiçôes defendidas por Miguel 
Albuquerque no discurso que fez no encontro de 
jovens autarcas. 
Sô que também fez votos para que esse mesmo 
discurso se reflicta nas autârquicas de 2001. Algo 
que pode ser entendido como um "recado" para que 
sejam tidos em linha de conta lugares elegiveis para 
aJSD. 
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Vamos procurar dar aos nossos leitores e amigos lun resumo do Congresso, começando por duas 
entrevistas corn os responsâveis do acontecimento, o Présidente da Associaçâo Portuguesa de 
Radiodifusâo, José Faustino e, corn Luis Mendonça, Director da Ràdio Universidade. 

Continuaçào da pagina 1 

Milénio - Porque é que esta 
associaçâo é desconhecida no 
exterior? 
José Faustino - E natural que seja 
porque o principal objectivo da APR, 
pelo menos até hoje, é ter uma 
posiçâo de defesa do sector junto do 
governo português no sentido de 
acompanhar a legislaçâo, apoio as 
radios nacionais e defesa dos sens 
intéresses junto dos ôrgâos do poder. 
Ora, estava um bocado fora deste 
âmbito as radios de lingua portuguesa 
fora de Portugal. Com a 
concretizaçào deste congresso, abre-se 
uma nova perspectiva, alias abriu-se 
assim que se começou a concretizar 
no sentido de alargar o leque de apoio 
com as radios fora de Portugal. 
Pensamos que o caminho indicado 
sera formar uma associaçâo propria 
para isso, em que a Associaçâo sera 
um socio como outro qualquer. Mas 
até la a APR vai naturalmente apoiar 
todo esse processo e ira no futuro, 
apesar de haver a Associaçâo 
Internacional, estar mais em contacte 
com estas radios todas espalhadas 
pelo mundo. 

mensagem oficial como o fado, 
embora importante, acho que hâ 
outras coisas que temos de começar a 
tratar tendo esta ligaçâo comum que é 
a lingua portuguesa. 
M - Por falar em lingua portuguesa, 
vamos para o aspecto principal desta 
organizaçâo: procurar defender a 
lingua portuguesa. Foi o I Encontre 
Internacional entre radios locais e da 
diaspora e uma vez que o 
terminâmes, como resume os 
acontecimentos? 
J.F. - Eu nâo vejo nunca grandes 
objectives, ou seja, o querer fazer 
tudo de repente. Eu acho que o 
resultado foi bastante positive, 
concretizou-se aquilo que 
propunhamos era définir ou pensar 
em algumas estratégias em como 
utilizar as radios como instrumente 
priviligiado para defender a lingua 
portuguesa e até a sua expansâo; 
portante, eu acho que essas linhas 
foram lançadas, agora o tempo nos 
dira o que vai acontecer. Nâo hâ 
dùvida nenhuma que se nada for 
feito, agora corn a globalizaçào pode- 
se estender à prôpria linha qualquer 
dia, fala tudo inglês. Nâo tenho nada 

A équipa Norte-Americana no Congresso: 

J.M.C. (Toronto), Adào Lacerda (Montreal), Cezilio Almeida (Winnipeg), 

José Lemos -Raimundo- (Tular-Califomia) e o présidente José Faustino. 

M - Entretanto, esta convicto de que 
este, para jâ, projecto da Associaçâo 
Internacional tem pernas para andar? 
J. F. - Eu pense que sim porque hâ 
necessidade e desejo de cooperaçâo 
entre as râdios e verificou-se isto neste 
congresso. Isto porque eu estou a 
falar para uma radio que esta no 
Canada, mas eu nâo conheço o 
Canada, portante hâ conteüdos 
canadianos falados em português que 
me interessam conhecer em Portugal. 
E certamente haverâ no Canada 
necessidade de algumas coisas que 
nos aqui podemos ter. Eu acho que se 
cria uma nova perspectiva de 
colaboraçâo que nâo tem a ver corn a 

contra os ingleses e/ou a lingua, 
ouvimos neste congresso que a nossa 
é a sexta lingua no mundo, portante é 
de a defender e tentar aumentar o 
numéro de falantes do português. 
Acho que a estratégia passa por ter 
bons conteüdos que nâo sejam 
maçudos e aborrecidos para quem os 
ouve, mas que sejam actrativos e que 
levem até ouvintes que nâo falam 
português, a aprendê-lo para ter 
acesso a esse tipo de conteüdos. Acho 
que devemos ter uma estratégia nâo 
defensiva, mas ofensiva, no sentido de 
tentar conquistar, neste caso, cotas de 
mercado à concorrência. 
M - Uma das coisas que me chocou 

José Faustino, présidente do Congresso, e Luis Mendonça, Organizador 

e Director da Radio Universidade, em plena confratemizaçào 

corn responsâveis da Câmara de Vila Real e apoiantes do Congresso. 

neste encontre e que eu acho que tem 
uma utilidade extraordinâria, foi a 
falta de cobertura por parte dos meios 
de comunicaçâo social. Acho que 
merecia muito mais. 
J.F. - A RDP dei uma entrevista à 
momentos e a agência Lusa também 
esteve présente. No reste, 
infelizmente, estâ-se a criar uma 
cultura de informaçâo no nosso pais, 
embora ache que a Sic tem boa 
informaçâo, que priviligia a noticia 
espectâculo, ou seja, se nos aqui 
assassinassemos alguém em directe 
tinhamos câ tudo em grande força, ou 
qualquer acontecimento, fofoca do 
futebol ou da politica, teriamos de 
certeza uma grande cobertura. Como 
se trata de uma coisa que, segundo o 
Senhor Secretârio de Estado, juntou 
pela primeira vez tanta radio que fala 
português, isso para eles nâo tem 
importância absolutamente nenhu- 
ma. E uma cultura, infelizmente, da 
nossa comunicaçâo social que se estâ 
a criar no nosso pais e que eu lamente 
profundamente e espero que estes 
conteüdos que parecem alternativas 
inverta esta tendência porque é de 
facto grave a situaçâo que se estâ a 
verificar. 
M - Hâ momentos disse que falava 
duas linguas: português e alentejano. 
Serâ que aceita um convite para 
visitar a Semana Cultural Alentejana 
em Toronto? 
J. F. - Eu teria muito gosto em estar 

lâ. Devo dizer, nâo me estou a armar, 
mas tenho uma agenda complicada 
por causa da minha actividade 
profissional e da associaçâo, mas se 
conseguirmos conciliar isso, faremos 
um sacrificio porque acho que voces 
merecem; eu nâo gosto de andar de 
aviâo, mas nâo deixo de andar 
quando é necessârio e se as coisas se 
conjugarem terei muito gosto em 
estar nessas iniciativas. 
M - Para além de terminarmos aqui e 
de lhe dar felicitaçôes, gostava de 
uma mensagem sua para o Canadâ. 
J.F. - Confio perfeitamente na 
capacidade deles de levar o português 
junto de outros povos e outras 
populaçôes e basta saber por aquilo 
que foi descrito e sei (nâo tive ainda a 
felicidade de ver o vosso trabalho no 
local), isso é a prova da capacidade 
dos portugueses, neste caso, em 
construir onde quer que estejamos. 
Portante, corn essa capacidade tenho 
a certeza que a lingua portuguesa e os 
portugueses no Canadâ sâo de 
certeza uma força e um nücleo de 
gente que respeita as nossas 
capacidades. 
O futuro é bastante risonho e desejo a 
todos a maior felicidade, mesmo 
aqueles que optam por dizer que nâo 
voltam à pâtria, mas que acabam 
sempre por voltar. Estâmes unidos 
pela lingua portuguesa e vamos ter 
um futuro risonho e de bastante 
sucesso. ^ 

JOF=trsl/M_ 
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O Governador Civil de Vila Real, Dr. Artur Vax, dâ as boas vindas aos congressistas, ladeado <■ 

peU) vicepresidente da Câmara Pedro Ramos e o présidente do Congresso,José Faustina. 

^Logo de seguida dialogâmos 
também corn o activo Luis Mendonça. 
Milénio - O Luis Mendonça é o 
“sonhador” do I Congresso 
Internacional na companhia da 
Associaçâo Portuguesa de Râdio- 
Difusâo. Foi, sem düvida, muito 
trabalho organizar este congresso, mas 
pelo menos tudo correu bem. Agora 
que terminou, como se sente? 
Luis Mendonça - Essencialmente, o 
meu grande objectivo era pôr as 
pessoas a conhecerem-se e que 
ficassem corn uma ideia da realidade 
que existe na nossa comunidade de 
falantes da lingua portuguesa. Se 
calhar em Africa nâo se tem muito a 
ideia daquilo que se faz, por exemplo, 
no Canada. No Canada nâo se terâ 
ideia do que se faz em Africa. 
Portugal que é o pais que no fundo 
poderâ servir de ponto para todos os 
paises, teria que ser o pais anfitriâo de 
uma organizaçâo destas. Esse grande 
objectivo foi perfeitamente 

conseguido; as pessoas conversaram 
umas corn as outras, houve troca de 
telefones, de e-mails, de contactos e, 
por outro lado, a propria associaçâo 
tem aquilo que também nâo existe em 
Portugal neste momento: todos os 
vossos contactos. Neste momento. 

temos essa base de dados 
importantissima que agora nos farâ 
certamente avançar em todas as 
direcçôes e acho que foi essa a ideia 
que todos demos: queremos avançar 
para coisas concretas no dia-a-dia; 
houve cooperaçôes e ligaçôes que jâ 
vâo ser feitas entre as râdios, sâo coisas 
bilaterais, mas se calhar agora vamos 
partir para algo mais importante, para 
a tal associaçâo que pode ser o 
organismo que depuis pode responder 
a todas as solicitaçôes das râdios que 
sâo tâo diferentes e tâo variadas, 
nalguns casos em termos de 
dificuldades humanas, noutros casos 
técnicas, noutros em conteùdos do que 
se faz em português. Portanto sâo 
coisas muito diferentes de umas râdios 
para as outras. Agora hâ que haver 
um tal organismo que consiga dar 
resposta a todos independentemente 
dos sitios onde estâo espalhados. 
M - O Luis Mendonça subescreve este 
projecto de uma Associaçâo 

Internacional de râdio-difusâo de 
lingua portuguesa? 
LM. - Exactamente. Estâ aqui um 
documente que é apenas uma base de 
trabalho. Cada um vai regressar à sua 
radio para conversar corn os colegas e 
acrescentar, tirar ou fazer um 

documente que nos em Portugal 
poderemos entâo redigir 
definitivamente e mandar para todas 
as râdios que estiveram présentes e 
outras que se queiram juntar a nos e a 
partir dai começarmos na prâtica a ter 
um organismo que possa dar resposta 
às solicitaçôes das râdios. 
M - Luis Mendonça é o director da 
radio universidade em Vila Real, 
portanto dedicado, como é muito 
jovem, desde sempre â radio. 
L.M. - Desde os doze anos que 
comecei a ter gosto pela radio. Na 
altura nâo havia râdios privadas em 
Portugal, nem emissoras para poder 
fazer isso e entâo eu fazia râdio para 
dentro de um gravador de cassetes. 
Era râdio feita assim, corn um 
microfone para as cassetes. Portanto, 
desde muito cedo que a “paixâo” para 
a râdio surgiu, agora sou jornalista de 
râdio. Em termos de râdios, puxou- 
me desde sempre para o 
associativismo, por isso estou na 
Associaçâo Portuguesa de Râdios, na 
Associaçâo Mondial de Râdios 
Comunitârios que é a AMARC, somos 
a ùnica râdio que pertence à AMARC 
em Portugal. A AMARC tem cerca de 
dez mil râdios e em Portugal, o nos 
sermos os ünicos, mostra que sempre 
fui uma pessoa preocupada em juntar 
e unir as pessoas e o espirito é o 

mesmo. 
M - Se alguma râdio, no Canadâ, por 
exemplo, quiser um encontro corn a 
râdio universidade ou consigo, como é 
que dever fazer? 
L.M. - Nos neste momento temos a 
nossa missâo na Internet e vocês 
também. Podemos criar ùma forma 
de fazer um programa em conjunto e 
estarmos nas duas râdios. Agora, é 
fâcil através da Internet fazer isso, 
poucos custos, o que também é 
importante. Portanto, qualquer outra 
râdio pode-nos contactar. A nossa 
morada é www.rumarao.pt, tem lâ o 
nosso e-mail também e a partir dai 
vamos trabalhar. 
M - Parabéns pela iniciativa e desde jâ 
a sua palavra para a comunidade 
portuguesa do Canadâ. 
L.M. - Queria dizer que as pessoas às 
vezes estâo longe do pais e sentem-se 
um bocado afastadas, esquecidas. 
Creio que corn esta organizaçâo 
provâmos que estâo no nosso coraçâo 
e que nâo nos esquecemos de vocês. 

Na prôxima ediçâo vamos continuar a 
falar deste importante Congresso, 
salientando uma entrevista corn o 
jornalista Francisco José Oliveira e do 
projecto de uma Associaçâo 
Internacional de Radiodifusâo de 
Lingua Portuguesa. 

Os congressistas na sala de audiências do governo civil de Vila Real. 

At one time feasts were the 
center of the Portuguese 
Culture. Honestly, 
without much other 
entertainment distrac- 

tions it was the social highlight of the 
community. We have brought that 
with us and it still has allot of validity. 
I've decided to bring it up to 
everyone's attention because it was in 
the past assumed to be in the realm of 
the church. The church is basically us 
and it is held directly accountable to 
the people. For example the 

Irmandade do Divino Espirito Santo 
Feasts are done at a large number of 
Portuguese churches and they're 
books are open for cill to see and 
debate how the money is being spent. 
Some groups of the Irmandade do 
Divino Espirito Santo have quietly 
removed themselves from the church. 
I say quietly because it is often not 
know by the public who attend and 
support these events that the 
relationship was severed. The 
arguement is often made that the 
church has had it tainted Priests and 

therefore some groups may not 
necessairly want to engage in this. But 
I would argue that the Priest is just 
one and that it is our responsiblity to 
insure that the right thing is being 
done. How can we throw stones at 
anything when we are not willing to 
get our hands dirty and do the work 
necessary to make the changes that 
we feel are necessary. The Church is 
just one of our institutions that we are 
willing to criticize from afar. So I have 
two main points: first, we are our 
institutions we have the power to 

make a difference or just complain in 
the background about how it should 
be; second, don't just assume all is 
well, look closely at our institutions, 
your time is your most valuable assest 
so choose to spend it wisely. 
Therefore make active decision to 
support what you approve of and 
don't just fall into things, you are a 
child of the universe and too valuable 
a resources to just pass the time. 
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Continuaçào da ediçào anterior 

Sem abandonar o quarto, o avô 
estava naquele momento a centenas 
de milhas de distância, por lugares 
do seu passado. 
Ao tomar nas màos o caleidoscôpio, 
o Sr. Ramiro, duvidoso que o neto 
tivesse seguido a maneira correcta 
de olhar por aquela espécie de 
monôculo, ficou surpreendido ao 
contestar a histôria das nuvens, que 
se apresentavam no lugar onde 
esperava ver desenhos de geometria 
perfeita. 
O rapaz vira o mesmo que ele estava 
a observar espantado. No seu caso 
porém, as nuvens haviam começado 
a mover-se, num céu de verâo, em 
que algumas gaivotas sem propôsito 
definido se elevavam no ar, 
enquanto outras, de vez em quando, 
desciam em voos râpidos... 

Por baixo delas podia ver o mar, 
onde mergulhavam, a caçar 
destramente o peixe, corn os sens 
bicos curvos. 

Ondas espraiavam-se sobre um 
enorme tabuleiro rochoso, que se 
originara das lavas ferventes de 

(Reminiscências) 
basalto, de uma erupçâo perdida na 
noite dos tempos e arrefecidas ao 
contacto com o oceano. 
Movendo levemente o tubo, à direita 
das baixas de pedra, podia ver uma 
fila de grandes tanques de ôleo, que 
se alinhavam precedidos de um 
edificio corn très chaminés, onde 
funcionavam as potentes bombas 
que faziam fluir a nafta entre os 
petroleiros e os tanques e de volta aos 
navios que se vinham abastecer de 
combustivel no porto de Ponta 
Delgada . 
Jubiloso o Ramiro viu-se no 
Estradinho dos tempos do Tio Sâo 
Pedro. 
No peito sentia a alegria dos sens 
tempos de rapaz; numa corrida 
dpsenfreada fugia pelo passeio de 
cimento, que ladeava ambos os lados 
daqueles calhaus pedregosos, para ir 
mergulhar na bacia natural de 
lagedo, que existia do outro lado 
dum castelinho rochoso corn 
escadas, onde depois do banho 
costumava estender-se ao Sol, a 
crestar, enquanto os lagartos 
curiosos espreitavam por entre as 
rachas de pedra, mostrando as 

linguas bifurcadas. 
Requeria bastante mestria, 
mergulhar naquele lugar, sempre que 
a maré nâo estivesse bem cheia. 
Muitos ali tinham partido a cabeça 
ou ficado corn o peito arranhado. As 
suas piores desventuras no 
Estradinho, recordava-se agora, 
nunca haviam ido além de alguns 
espinhos de ouriços espetados nps 
pés, quando se aventurava para um 
outro poceirâo que ficava para além 
da bacia de lages. 
Corn uma verga na mâo, viu-se a 
percorrer as pedras, em tanga, à caça 
de caranguejos, que vinham depois a 
espernear, enfiados naquele bocado 
de arame, como se fossem formar um 
estranho colar. 
As lapas pequenas, (nunca a 
rapaziada dava tempo para que elas 
crescessem), eram apanhadas corn 
qualquer bocado de folheta, a que 
pudesse deitar a mào e comidas acto 
continue. Parecia-lhe sentir na boca 
o gosto desse tâo apreciado marisco. 
A zaragata no duché, onde o 
sabonete constava de um pequeno 
quadrado de sabâo branco e azul, era 
uma das glorias dessas tardes de 

banho, impossiveis de esquecer! 
Movendo levemente o caleidoscôpio, 
este apresentou-lhe outro dos 
saudosos quadros da sua meninice. 
Via agora na sua frente uma casa 
comprida de dois andares, corn 
alvenaria de pedra negra aparelhada, 
cheia de portas envidraçadas no rés 
do chào, correspondendo a cada 
uma delas, no piso superior, uma 
janela alta corn varandim no mesmo 
estilo. Tratava-se de uma edificaçâo 
sôlida, pertencente a familias de 
prestigio de Ponta Delgada. 
No alinhamento das suas portas — as 
ültimas duas ou très, tinham os 
pequenos rectângulos de vidro que 
compunham as suas molduras, 
foscados — afim de obliterarem as 
vistas indiscretas dos passeantes, 
para a laboriosa indùstria que se 
efectuava no seu interior e 
funcionava apenas, por alturas da 
Pâscoa. 

Continua na prôxitna ediçào 
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PORQUE E QUE A MINHA 
IRMÂ NÀO TEM PÉNIS? 

Porque ela é uma rapariga e tem uma 
vulva. A vulva é a parte de fora dos 
genitals de uma rapariga, e inclui: 
um clitoris para o prazer. 
delà, a vagina para a 
relaçâo sexual e a uretra 
para urinar. O rapaz faz 
isto tudo com o pénis. 

PORQUE É QUE O 
MEU PÉNIS FICA 
EMPÉ? 

Dependendo da idade da 
criança, voce pode dar mais 
ou menos informaçâo. Ficar em pé 
chama-se uma erecçâo e corre quando o 
pénis endurece devido à entrada de 
sangue. Uma erecçâo pode acontecer por 
varias razôes diferentes. 
Na infância, o estimulo pode ser uma 
simples exposiçâo ao ar ou uma mudança 
de fraldas. Numa criança mais crescida, o 

estimulo pode ser de natureza sexual, ou 
nâo, e pode ocorter espontaneamente. 
Na adolescência, as mudanças harmonais 
do corpo provocam muitos sentimentos 
sexuais dos quais resultam as erecçôes: 
«Isto acontece a todos os rapazes e é 

normal». 

MÂE/PAI, 
QUANDO É QUE 
TIVESTE SEXO? 

Tente responder a esta 
pergunta corn verdade. 
Faça comentârios em 

relaçâo às razôes que os 
levaram a decidir 
tornarem-se sexualmente 

activos e as 
responsabilidades que tiveram que tomar. 
Discuta os valores da sua familia. Como é 
que uma relaçâo saudâvel deve ser; como 
é importante discutir e preparar o 
primeiro encontro sexual com o/a 
parceiro/a; tomar medidas de segurança, 
tais como usar preservativos, etc... 

Ameaça de bamba 
no hospital de Faro 

O serviço de urgência do Hospital Distrital de Faro voltou à 
normalidade depois de terça-feira à noite ter sido parcialmente 
desactivado, em virtude de uma ameaça de bomba na principal 
unidade de saüde do Algarve. Cerca das 21:55 de terça-feira foi 
recebido um telefonema anônimo no hospital avisando de que 
teria sido colocado um engenho explosive na sala das caldeiras. O 
local foi minuciosamente observado pela Brigada de Minas e 
Armadilhas da PSP de Faro, que no entanto nada registou de 
anormal. Face à situaçâo de ameaça de bomba, os responsâveis 
pelo hospital decidiram de imediato a evacuaçâo de parte da ala 
poente do hospital, designadamente o banco de urgência e o 
serviço de observaçôes. Os doentes, que sô no banco de urgência 
eram mais de duas dezenas, foram transferidos para os quarto, 
quinto e sexto pisos, onde se encontram situados os serviços de 
ortopedia e ginecologia. A parte do edificio evacuada encontra-se 
situada muito proximo da sala das caldeiras, local onde estâo 
guardadas grandes quantidades de produtos inflamâveis, 
nomeadamente combustiveis. Numa improvisada conferêneia de 
imprensa realizada na altura, a directora do Hospital Distrital de 
Faro, Beatriz Cabrita, criticou o sucedido, sublinhando "ser 
muito grave brincar corn a vida dos doentes". "Se alguma coisa 
têm contra o hospital ou corn quem aqui trabalha, escolham 
outros métodos que nâo estes que podem pôr em perigo a 
integridade fisica dos doentes que se encontram internados". 
Visivelmente nervosa, Beatriz Cabrita adiantou que o telefonema 
anônimo foi feito por uma voz masculina e que nâo é a primeira 
vez que o Hospital Distrital de Faro recebe um telefone corn 
ameaça de bomba. A situaçâo levou ainda o Hospital de Faro a 
solicitar ao Hospital do Barlavento Algarvio de Portimâo e aos 
Centres de Atendimento Permanente (SAP's) que assegurassem 
os casos mais urgentes até às 08:00 de quarta-feira em virtude de 
o seu ser viço de urgência ter sido parcialmente desactivado. 

PROUISTÂO: 

AcUente coin autocarro - 
19 estudantes morreram Um autocarro que transportava jovens estudantes paquistaneses 

despistou-se numa estrada de montanha, morrendo 19 alunos e 
ficand o feridos outros 37, aiguns deles em estado grave. 

O autocarro escolar regressava a Abbottabad, 120 quilômetros a noroeste 
de Islamabad. O motorista perdeu o contrôle do veiculo, numa estrada de 
montanha, e caiu num precipicio. 
Os estudantes pertenciam a très escolas e regressavam de ura passeio pelas 
montanhas. 

domi>a.i*e 
as nossas taxas de G.I.C. 

1- ano 
3- anos 
5- anos 

5.80% 
6.10% 
6.10% 

Depôsito mmimo de $10,000. 
Depôsito mfnimo de $10,000. 
Depôsito mînimo de $10,000. 

*Taxa de juro annual 
em efeito a partir de 
21/99/2111 

• Vencimento mensal 
• Estate feature 

Edward Jones 
Ao Serviço de 

Telefone ou visite-nos hoje 
para mais informaçdes 

Paulo Rocha 
Investment Representative 
653 The Queensway, 
Tor., ON M8Y 1K 8 
Tel: (416) 201-8285 
Fax: (416) 201-8234 
Tel. gratis: 1-877-953-2444 

httpyAvww.edwardjones.com Investidores Inviduais. Membro CIPF 

ERVANÂRIA VITORIA Inc. 
PRObUTOS NA JURAIS É MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque mnu entrevista com o l^aturista Honieopata 
Antonio Medeiros, jd com muitos mios dc experiêcia, 
que o poderd ajudar na sotnçào dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: <416) 603-7978 
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SINDICATO DE PESCADORES 
INSATISFEITOS COM O GOVERNO 

Segundo o Sindicato dos Pescadores de Sào Miguel 
e Santa Maria (SPSMSM), O Governo Regional 
dos Açores nâo esta a preocupado em resolver os 
subsidios dos pescadores, referente à reduzida safra 
de atum do ano passado. Para reforçar a sua ideia, 
O présidente deste sindicato entendeu a atribuiçâo 
de 66 mil escudos pelo governo, como uma perfeita 
injustiça, exigindo cerca de 300 contos a cada 
trabalhador. Mostrou ainda insatisfaçâo no que 
référé ao preço dos combustiveis. Entendeu que o 
governo nâo demonstra vontade em baixâ-los. 

PONTA DELGADA 
À PROCURA DE ÂGUA 

A Universidade dos Açores, poderâ vir a efectuar 
um furo de captaçâo de âgua subterrânea, proximo 
às Arribanas (Ribeira da Praia). O projecto foi 
apresentado pelos Técnicos dos Serviços 
Municipalizados de Abastecimento de Agua da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, em parceria 
corn a EDA e Empresa de Electricidade e Gâs. 

PRAIA DOS MOSTEIROS 
AFASTA BANHISTAS 

Na época balnear deste ano, a praia dos Mosteiros 
encontra-se em obras de beneficiaçâo. Esta obras 
transformaram praticamente a areia em terra e 
pedra, motivo que leva os seus habituais 
frequentadores e turistas a desistirem da ideia. 
Outros problemas sào também os esgotos que ali 
vâo parar ao mar, pondo em düvida a atribuiçâo da 
bandeira azul àquela praia. 

PSD/AÇORES 
COM LISTA INCOMPLETA 

Segomdo o lider do Partido Social Democrata, 
Manuel Arruda, a lista de candidates às eleiçôes 
regionais ainda se encontra incompleta. O 
candidate a présidente do Governo Regional, 
encontra-se neste momento com o 10° posto da lista 
vazio, por récusa de Gaspar da Silva, actual 
présidente do TSD (Trabalhadores Social 
Democrata). 

PRODUÇÂO DE CARNE 
DE AVES AUMENTA 

A produçâo de carne de aves aumentou cerca de 

PniMtloQSI Proitaits lui. 
’-shiris• Caps• Calendars• Matches^^^^ :# 
Pens»Bags»Clocks Magnets and Mortel" 

Sontos tes etgesa pcofte de Qreco 
para servir a comunidade 

portuguesa eæn {«odutos de prcaxioçdo. 

10 Stiada Rd. Unit *6 
ige. Ont.. L4L 5W1 
Bus; (905) 850-9441 
FcDt; (905) 860-Î774 

eoo@idiiect,com> 

15%, nos primeiros quatre meses deste ano, em 
relaçâo ao ano transacto. No total de abatimentos 
destas aves, o Serviço Regional de Estatisticas, 
registou um total de 998 toneladas. Em 
contrapartida, a produçâo de ovos baixou 0,4%, em 
todo o arquipélago 

UNIVERSIDADE DÂ CURSO 
EM TEMPO DE FÉRIAS 

A Universidade dos Açores iniciou um curso de 
Verâo, que tem como tema a lingua portuguesa e a 
cultura açoriana. O seu inlcio teve lugar no dia 26 
de Junho e terminarâ aproximadamente um mês 
depois, corn a presença de 30 estudantes vindos de 
universidades dos Estados Unidos da América, 
Canada, Argentina, Alemanha, Espanha, França, 
Itâlia, México, Roménia e Ucrânia 

TV CABO AÇOREANA 
AGORA EM SINAL DIGITAL 

POR SATÉLITE 

A TV Cabo Açoriana, entrou desde o passado dia 
3 deste mês a, a emitir em sinal digital por satélite 
(DTH-Direct Home), que disponibiliza nove canais 
entre os quais todos de difusào nacional (RTP 1, 
RTP 2, SIC e TVl), incluindo os futuros SIC Gold, 
SIC Radical e SIC Noticias, TV Saùde e TV 
Medicina. Este serviço digital estarâ disponivel em 
todo o arquipélago, mediante o pagamento de uma 
mensalidade de 2.500 escudos. Quanto ao 
equipamento para a recepçâo deste tipo de emissâo, 
é necessârio uma antena e descodificador, no valor 
de 59 mil escudos, mas pode ser alugada por 1.500 
escudos mensais. 
Uma nota ainda a ter em conta, é que este serviço 
nâo se encontra a funcionar nas zonas cobertas pela 
rede de cabo terrestre. Neste momento, as emissôes 
por cabo estâo disponiveis em Sâo Miguel, Terceira 
e Faial. Todos os assinantes deste serviço da TV 
Cabo Açoriana, têm acesso a 40 canais nacionais e 
estrangeiros, para isso, os clientes necessitam de 
pagar uma taxa de instalaçào, que custa 16 mil 
escudos e uma tarifa mensal de 3.600 escudos. 
Podem também ter ao ser dispor mais très canais 
corn o pagamento de uma taxa adicional, Sportv 
(desporto). Telecine 1 e Telecine 2 (filmes). Na 
evoluçào dos acontecimentos, a Cabo TV 
Açoriana, estâ a preparar num futuro proximo o 
acesso à internet por cabo ou à televisào interactiva, 
serviços que jâ se encontram disponiveis por outros 
operadores. 

RESIDUOS SÔLIDOS 
RECICLÂVEIS AINDA 

SEM DESTINO 

Depois de na passada semana, Ricardo Rodrigues, 
Secretârio Regional do Ambiente ter inaugurado o 
primeiro Aterro Sanitârio de todo o arquipélago, 
orçado em 263 mil contos, na ilha de Sào Jorge, foi 
altura de pensar onde se irâ colocar todos os 
residuos sôlidos reciclâveis, que se encontram neste 
momento depositados, sem qualquer controlo em 
zonas inapropriadas. 

Neste âmbito, Ricardo Rodrigues, fez saber que 
estâo a ser feitos todos os esforços através, de um 
piano de recolha e exportaçâo deste tipo de 
material em toda a regiâo, nâo depositâvel aterros 
sanitârios. 

AQUISIÇÂO DE PRÉDIOS 
RÛSTICOS APOIADA 

PELOGOVERNO 

Os agricultores açoreanos a partir de agora, podem 
contar corn o apoio do Governo Regional para 
apoio financeiro no que respeita ao adquirente de 
prédios rùsticos. Esta ajuda foi conseguida através 
de um acordo assinado entre o Governo de César e 
a Caixa Econômica da Misericôrdia de Ponta 
Delgada, Caixa de Crédito Agricola Mùtuo dos 
Açores e Banco Comercial dos Açores. 
Os empréstimos, deverâo ser amortizados num 
prazo de 20 anos, nâo podendo ultrapassar os 30 
mil contos para pessoas singulares ou 90 mil para 
pessoas colectivas. 
Quando o valor adquirido exceder os 15 mil contos, 
o agricultor passa a pagar 2% de juros, e esta mesma 
taxa sô sera amortizada ao custo 0%, depois que o 
valor pago for inferior ao inicial. 

ANGRA ARRANCA 
COM 30 EMPRESAS 

NA ZONA COMERCIAL 
A zona industrial de Angra do Heroismo, vai 
arrancar corn trinta empresas dos Açores, duas do 
continente e uma da Madeira, na sua Zona 
Industrial. 
Esta infra-estrutura, estarâ inserida numa ârea de 
140 mil metros quadrados, no local da Achada 
(proximo da via râpida Angra/Praia), pretendendo 
criar naquele espaço uma zona comercial e 
industrial, contendo serviços de construçâo civil, 
comércio e reparaçào de automôveis, electricidade, 
serralharia, carpintaria, trabalhos em aluminio, 
mâquinas e alfaias agricolas, equipamento de som e 
audiovisuais, informâtica e representaçôes de 
diversos produtos. Em relaçâo à entidade 
camarâria daquela cidade terceirense, esta mostra- 
se satisfeita, salientando que tanto a burocracia que 
envolveu o processo, como os fins de interesse 
pûblico, os objectivos estâo a ser conseguidos na 
sua inteireza. 
Corn esta criaçâo, a Câmara Municipal aposta 
também na ârea de emprego, oferecendo desta 
forma cerca de 100 postos de trabalho nas referidas 
empresas 

□liveira Rental 
Cottage: Summer SKWinterJ^ishing 

►Aluga-se Barcos a Motor 

► Excelente Lugar para pesca 

►Aluga-se Casa de Campo 

-►Verâo & Inverno 

►Aluga-se Apartamento 5 min de Praia 
Midland;!-(705) 534-9935 
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CIRV-fm, Toronto's Multicultural Super Mix, 
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DOMINGO. 27 DE AGOSTO DE 2000 
PAKAMOUNT CANADA’S WONDERLAND 

4.» Luso-Can Tuna 
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ciavs 
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-Papelarla Portugal 
- Portugal Mix 
-Portuguose Bookstore 
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CA PARA NOS... 
Por: Luis Femandes 

É habito nalguns paises praticar 
caça como elemento de distraçâo 
embora possam, eventualmente, 
existir locais mais subdesen- 
volvidos onde esta prâtica 
medieval seja uma forma de 
subsistência. Caça ao veado, ao 
perù e às perdizes. Abatem-se os 
ursos e exterminam-se os leopardos 
e tigres para se comercializarem as 
peles! Pena é que, mesmo fora de 
moda, ainda haja alguém sem o 
minimo de despudor que use e 
abuse dos casacos de peles de 
animais que foram selvaticamente 
sacrificados, para regalo de uns e 
show off de outros! 
Por câ e por incrivel que pareça - jâ 
que nào o fazem por necessidade - 
ainda existem grupos que se 
dedicam a matar animais 
indefesos. Chegam mesmo a 
atribuir-se cotas e datas para que se 
invadam os seus territôrios e se 
abatam corn ordens de morte 
maquiavélicas! Animais que jâ se 
encontravam neste planeta muito 
antes do homem ter passado a 
fazer parte dele. Animais que sâo 
importantes para a luta biolôgica 
tâo indispensâvel à sobrevivência 
de todos os seres vivos. Animais 
que quase todos gostamos de ver 
nas prisôes que o homem lhes 
criou e que pomposamente, 
chamam de jardins zoolôgicos! 
Animais que por serem mantidos 
em cativeiro entram em paranoias 
tais que endoidecem corn terriveis 
doenças que nào compadecem 
ainda um extracto da populaçào! 
Afinal que exemple é que 
pretendemos transmitir matando 
um animal indefeso que nào espera 
por uma projéctil disparado à falsa 
fé e à distância, numa atitude cruel 
e cobarde que em nada engrandece 
o mundo talvez erradamente 
chamado de racional?!! 
Bern nos basta todos os dias termes 
de cruzar corn camiôes carregados 

l'é' 
Por câ e por 

incrivel que pareça 
-jâ que nào o 

fazem por 
necessidade - ainda 
existem grupos que 
se dedicam a matar 
animais indefesos. 

99 
de animais, chamades por 
conveniência de domésticos, a 
caminho dos matadouros para que 
mais tarde os seus “cadâveres” 
sirvam de repasto a uma geraçâo 
cujos canines ainda sentem a 
necessidade sanguinea de saborear 
a carne de um dôcil animal como a 
vaca, o porco ou o cabrito! 
Fui, em tempos idos, um caçador 
inveterado. Passei noites nos pastes 
a atirar sobre coelhos que nos 
diziam ser pragaü! Fazia tudo parte 
de uma cultura estilo medieval que 
felizmente e desde que imigrei fui 
perdendo. Hoje, depois do que 
tenho presenciado sou incapaz de 
pegar numa arma para friamente 
matar qualquer animal. Nunca 
mais o farei e arrepia-me sempre 
pensar no prejuizo que causei à 
natureza. Fui um dos predadores. 
Como ex-caçador lanço o repto a 
todos os outros para que da 
prôxima vez que abrir uma época 
de caça sejam tâo amigos da terra e 
tenham a coragem de dizer nào a 
esta prâtica que hoje considéré 
reminiscências do subdesen- 
volvimento a que estivemos 
votados. 

Ou, nào serâ? 

Os funcionàrios da Travelodge 
Hotel Airport conquistaram 
o seu primeiro contracto 
colectivo trabalho apos um 
ano de negociaçôes, duas 
semanas de “lockout” 
pela companhia e mais 
2 semanas de greve. 

Os funcionàrios da Travelodge 
Airport sâo homens e mulheres 
vindos de vârias partes do mundo, 
mas principalmente de Portugal e da 
Jamaica. Unidos na sua luta. 

iniciaram uma série de grèves corn a 
duraçào de um dia, que tinham lugar 
todas as Sextas feiras. No dia 2 de 
Junho a companhia fez “lockout” aos 
funcionàrios, na esperança de 
enfraquecer a sua determinaçâo, 
tende reaberto as suas portas duas 
semanas depois. No entante, os 
funcionàrios decidiram continuar a 
luta pelas suas reivindicaçôes corn a 
greve. 
Os funcionàrios da Travelodge 
Airport sâo homens e mulheres 
vindos de muitas partes do mundo, 
mas principalmente de Portugal e da 

conseguiram o seu objective que era 
obterem um contracto de trabalho 
que garantisse os seus direitos e cuja 
companhia fosse obrigada a respeitar. 
Em Janeiro de 1999 os funcionàrios 
decidiram tornar-se membres do 
sindicato “HERE”, Local 75. (Hotel 
Employees, Restaurant Employees 
Union), apôs o que foi eleito um 
comité para negociar corn a 
companhia Royal Host Investment 
Trust de Calgary, proprietâria de 83 
Travelodges no Canadâ. Como as 
negociaçôes nào avançavam, em 
Maio de 2000 os trabalhadores 

Jamaica. 
O impasse surgiu na discussâo sobre 
os ûltimos dois pontes, quanto ao 
numéro de quartos que cada 
funcionârio tinha de limpar, e o 
pagamento de bénéficiés médicos e 
dentârios que a companhia exigia 
fosse partilhado pelos funcionàrios. 
No dia 30 de Junho a companhia 
finalmente concordou corn as 
reivindicaçôes sobre estes dois 
pontes. 
No dia 4 de Julho os funcionàrios, 
apôs votaçào, aceitaram o novo 
contrato colectivo de trabalho. 

Jardiin contra as lais garais da Repülilica 
O présidente do govemo regional da 

Madeira afimiou, no Funchal* que o 
seu governo nâo aceita a actual 
suhordiuayJSk) "às denominadas leis 
gèruis da Repùblica*** 

Huma intervençâo feita na Inauguraçâo do tünel 
Paul do Mar - Jardira do Mar, Alberto Joâo 
Jardim apresentou todo um programa futuro da 
Madeira no seu relacionamento corn o Estado 

portuguès. A Madeira nào pode "espreguiçar-se 
sobre o realizado e conquistado" e vai continuar a 
apostar em "iniciativas novas", ressaltou Jardim. 
O tünel inaugurado no fim de semana passado - 
o maior de Portugal dado que dispôe de 2.510 
metros - liga uma das freguesias locaUzadas mais 
a sudoeste da Madeira o Paul do Mar - e que 
durante séculos se manteve quase isolada, 
valendo-lhe, apenas, como comunicaçâo, o mar e 
as veredas. Este tünel foi aberto na montanha que 
separava estas duas freguesias do concelho da 
Calheta. 
Esta obra, que faz parte das chamadas grandes 

vias para o século XXI, representou um 
investimento de 3,8 milhôes de contos. "Estas 
transformaçôes na Madeira, a nossa revoluçâo 
tranquila, nâo podem servir para ficarmos 
parados e deslumbrados", disse Alberto Joâo 
Jardim no Jardim do Mar a populaçào das duas 
freguesias que se juntou as centenas a entrada do 

Na sua intervençào, o présidente do Governo 
Regional enumerou como "a mais importante* 
entre aquelas "iniciativas novas" a revisâo 
constitucional e o futuro da Madeira no Estado 
portuguès. 
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Monte de lixo mata 
pelo menas 37 

pessoas nas Filipinas 
Pelo menos 37 pessoas morreram na 
passada segunda-feira com a queda 
de um gigantesco depôsito de lixo 
que enterrou varias casas pobres na 
capital das Filipinas, Manila, 
informaram os membros de équipas 
de resgate. O acidente aconteceu no 
distrito de Quezon, subürbio da 
cidade, numa area conhecida como 
“a terra prometida”. Mais de 90 
pessoas ficaram feridas, quando o 
enorme monte de detritos sepultou 
cerca de 100 casas, explicaram 
trabalhadores da équipa de 
salvamento. Dezenas de pessoas 
encontram-se desaparecidas sob a 
imensa montanha de lixo que 
despencou devido às fortes chuvas 
que afectam as Filipinas hâ cinco 
dias. Quando um dos membros das 
brigadas de resgate perguntou ao 
menino como conseguiu salvar-se a si 
prôprio e à sua irma, ele respondeu; 
"Corremos tudo o que podiamos". 
Nove horas depois do desastre, as 
équipas de resgate escutavam ainda 
gemidos debaixo da montanha de 
lixo, contou a radio de Manila 
DZRH. De acordo corn o porta-voz 

da Cruz Vermelha, 72 pessoas 
continuam desaparecidas e 1.500 
estâo desabrigadas. Os feridos, que 
estimam-se em 27, foram socorridos 
em hospitals da capital do pais. Os 
sobreviventes da catâstrofe 
afirmaram que - antes do acidente - 
escutaram um ruido ensurdecedor, 
seguido por uma derrocada de lodo e 
lixo que enterrou as casas. Apôs o 
derrame de lixo, um curto cirurcuito 
num cabo eléctrico incendiou os 
detritos, aumentando a tensâo no 
lugar. 

  

I Ministra francesa 
faz elogio a Portugal 
A Europa social esta em marcha, 
graças ao processo do Luxemburgo 
e à vontade dos portugueses. A 
ministra do Emprego e da 
Solidariedade francesa, Martine 
Aubry, fez este elogio à presidência 
portuguesa da Uniâo Europeia 
(UE), no primeiro semestre do ano, 
no final do primeiro Conselho 
Informai do Emprego e da Politica 
Social sob a liderança da França. A 
Europa social "é uma realidade", 
também porque a opiniâo püblica 
espera um sinal no sentido de ser 
mostrada a mesma vontade 
registada em relaçâo ao mercado 
ünico e ao euro. 
Todos os paises europeus, defendeu 
a ministra, têm hoje a consciência 
de que, quando nâo se tem 
confiança no futuro, quando a 
exclusâo e a pobreza nâo sâo 
reduzidas, "as economias nâo 
podem ser competitivas". "Hoje em 
dia, a politica social jâ nâo é vista 
como algo que custa, mas sim como 

um contributo para a 
competitividade. Hoje compreende- 
se a necessidade de uma articulaçâo 
entre a economia e o social", 
defendeu Martine Aubry. 
Para a presidência francesa, a 
politica social passa por objectivos 
autônomos, tais como a preservaçâo 
dos direitos sociais fundamentals, a 
reduçâo das desigualdades e a 
melhoria do nivel vida dos 
europeus. E deu o exemple da 
França, onde a politica social fez 
corn que o desemprego tivesse 
baixado seis vezes mais do que nos 
restantes paises da UE. 
Présente neste conselho informai, o 
ministre do Trabalho e da 
Solidariedade, Ferro Rodrigues, 
realçou os "resultados 
extremamente positives" do 
encontre, que demonstrou, mais 
uma vez, "a importância que teve a 
presidência portuguesa", 
nomeadamente por ter organizado 
a Cimeira do Emprego, em Março. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Addison on Bay, e saiba porque ë que 
mais de 7000 clientes preferem os sens serviços 

§§ aûû(DS m (Ê(DQO]mDû0(|]a(|](B 

Nâo perça o especial desta semana, 
de Joe da Costa e Addison on Bay no 

parque de estacionamento ào Lamport 
Stadium, até ao dia 15 de Julho. 

Carros iiovos e usados aos melhores 
preços e corn garantia. 

Joe da Costa um amigo ao dispôr. 

832 Bail Street, em Torento (a noite da College SU 
I^Telefone: (416) 964-3211J] 

^ y— 11 I ri 
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iJosio IMovos 
O conhecido mùsico e intérprete 
Joâo Neves, acaba de lançar no 
mercado o sen ultimo trabalho 
gravado, intitulado «Vagabundo 
da Cançào». 
Este madeirense de boa cêpa, hâ 
muitos anos radicado no Canada, 
participou desde a primeira bora 
e durante varios anos no Rancho 
Folclorico do Canadian Madeira 
Club, fez parte dos conjuntos 
musicals «Os Astros», «Chic» e 
«Banda Marquis» e, sempre que 
possivel, dâ a sua colaboraçào as 
festas comunitarias, 
particularmente, às actividades da 
festiva comunidade madeirense 
local. 
Este trabalho de Joâo Neves 
apresenta algumas cançôes 
genéricas da sua autoria e com 
colaboradores, e outras jâ bem 
conhecidas, divulgadas pelo seu 
idolo, o inesquecivel MAX. 
E, naturalmente, uma 
homenagem ao saudoso Max. 
Este trabalho tern gravaçâo e 
mistura de Valdemar Mejdoubi e foi gravado no estùdio Valmusic 
Productions. 
Um trabalho agradavel de ouvir, com cançôes que agradam aos coraçôes 
românticos e às pessoas que gostam de paz e amor. 
Parabéns, Joâo. 

raoKyaocoin 
saudades de Toronto 
No mesmo Hotel em que se encontrava a comitiva do First Portuguese 
C.C.Centre, em Viseu, por altura do Torneio de Hoquei no Gelo, 
encontrâmos o grande mùsico e compositor português Râo Kyao. 
Depois daquele abraço e palavras de surpresa e apreço, Râo Kyao 
confessou a sua saudade por Toronto e enviou um grande abraço a 

todos os muitos amigos 
locals, especialmente «a 
malta» da Casa do 
Alentejo, fazendo votos 
para que aconteça um 
convite para 
actuar de novo no Canada. 
Jâ tem saudades de 
Toronto. 
E, pronto, la seguiu o 
eximio mùsico para mais 
uma actuaçào, na zona de 
Viseu, partindo lesto e 
sempre corn as suas 
inseparâveis flautas. Aqui 
fica o «recado» de Râo 
Kyao. 

Otüia de Jesus foi uma das artistas 
convidadas para participar nas 
festividadés do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, em Pontâ Delgada, 
ilhâ de S. Miguel. Embora jâ 
tivesse visitado os Açores varias 
vezes, foi a primeira vez em que 
participou directamente nas 
maiôres festividades de S. Miguel. 
Deste convite, sUrgiu um trabalho 
eni cassete que estarà incluido no 
proximo CD de Otilia de Jesus, a 
ser editado em breve. “Santo 
Cristo dos Milagres - 300 Anos” é, 
pois, a homenagem que Otilia de 
Jesus faz ao Santo Cristo e 

représenta também o seu 
agradecimento à comissâo de festas 
que tâo gentilmente a convidou 
para fazer parte do espectâculo. 
Segundo a prôpria Otilia, “nâo hâ 
palavras que possam descrever a 
emoçào que sente quando se estâ 
entre tantas pessoas”. Otilia de 
Jesus agradeceu a todos os que a 
apoiaram e tornaram esta viagem 
possivel, tendo esperança de 
regressar novamenle â S. Miguel 
para conviver corn todos os amigos 
que lâ deixou. O trabâlho de Otilia 
de Jesus em homenâgem ao Sânto 
Cristo encontra-se em cassete. 

CfiwwtstPsa ids Tiheiîa 
êsdhto imo iCoUSiBeiLii 
Os actores José Pedro Gomes e Antonio Feio, os 
protagonistas de «Conversa da Treta», impagâveis 
na pele de dois lisboetas puros, levaram o seu 
espectâculo ao Coliseu. Pensei ir vê-los 
mas, completamente esgotado, no 
ùnico dia que tive essa 
possibilidade. Bilhetes, uma 
treta, nem na candonga! 
Como os vi no 
HermasnSIC, num 
cheirinho apenas, 
acabei por nâo perder 
tudo. Se vâo a Lisboa, 
vâo ao Coliseu ver o 
Zé e o Feio, nas 
«Coversa da Treta». 
E um bom 
espectâculo, nâo é 
treta! 

TRÂXSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMACÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 

J 
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fS430 #^asofttc lasonic CDP-810 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

lasonic 
TR6**395 lasonic tPG-98 

AM/FM I 
Stereo ^ 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

MetroSonix 
IHS~222~S 

AM/FM/SCA 
Stereo Cassette 
Recorder 

FM/SCA 
Receiver 

Citiien ITR1822K 
Stereo Radio 
Cassette 
Player 

SCA/FM 
Radio Receiver 

FM/SCA Receiver 
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Festival Português - Canal 2 

EM TORONTO: Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 

Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA^ 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel: (905) 279- 
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 Português de Oshawa - 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 
EM LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * International Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 416-67504461 

Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 * 
Francisco Almeida 519-685-1452 
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SAÛDE EM SUA CASA 

IIFAROLNOCICLODAVIDA A vida é como uma 
viagem numa célula 
do tempo. Começa 
corn a luz do 
nascimento e acaba 
corn a escuridào da 

morte. Neste rio que todos temos de 
seguir, o percurso deve ser aprazivel 
e feliz e, como a saùde é essencial, o 
médico de familia deve ser o farol, 
conselheiro e vigilante, a assegurar o 
bom andamento da viagem. 
Ser um bom timoneiro, conhecedor 
de rotas e correntes é essencial, mas 
nâo basta. E também necessârio ter 
nascido sâo; ter sido protegido na 
infância; ter aprendido a respeitar e a 
ter confiança no mundo. Saber amar 
a vida sem düvidas no amor e, 
sobretudo, saber aproveitar os 
prazeres do ambiente e paisagens, 
deixando-os limpos e puros, para que 
possam ser compartilhados pelos 
seres vindouros. 
A vida sadia começa ainda antes do 
nascer. O bébé deve ter sido desejado 
pela mâe, e se possivel pelo pai; a 
gravidez vigiada e cuidada, para que 
o novo ser nascente inicie a viagem 
puro e sào, apto para os ventos da 
viagem.. 
Depois do nascimento, o contacta 
visual, e também pelo juntar da pele, 
sobretudo da mâe, mas também do 
pai, é importante para criar o sentido 
de segurança e confiança necessârias 
para a grande viagem do futuro. Na 
infância, o sentir que alguém é 
amoroso vai fazer corn que mais 
tarde se possa amar, confiar e ajudar 
a criar um mundo melhor. 
Os pais devem ter cuidado, pois a 
criança é tâo tenra e sensivel que o 
amor, se for cego, ou a protecçâo 
ultrapassar os limites da carência ou 
do exagero, podem criar danos 
irreparâveis. Podem suprimir o 
desenvolvimento do sentido da 

responsabilidade na criança, ou 
podem criar ressentimento no outro 
membro do casai, pondo em perigo a 
harmonia da familia e afectar a 
saùde emocional dos filhos. 
A primeira tentativa para a 
autonomia da criança, começa 
depois dos dois anos de idade, corn o 
uso do bacio. A criança é geralmente 
ambigua, corn périodes de querer ou 
nâo querer. É a luta pela sua 
independência. Para que haja 
sucesso nesta luta, e a criança possa 
abandonar as fraldas, os pais têm de 
perder a rigidez e serem pacientes. 
Na sua luta pela autonomia a criança 
diz muitas vezes nâo. É uma forma 
de medir as forças do seu querer e 
poder. “Eu nâo quero corner; eu nâo 
quero esta roupa; eu odeio a tia“, sâo 
expressôes sadias da criança 
pequena, que embora possam 
perturbar os pais, fazem parte do 
desenvolvimento normal duma 
criança. A resposta dos pais as 
primeiras expressôes de rebeldia 
deve ser sempre de firmeza, mas corn 
compreensâo. As crianças pequenas 
necessitam de serem controladas 
corn efectividade, mas também de 
compreensâo, para adquirirem o 
sentido da responsabilidade. Muitas 
vezes causam cenas quando entram 
em pânico. Nestas situaçôes os pais 
nâo devem perder a calma porque 
quando alguém estâ em pânico, 
nécessita de um guia. Estar em 
controlo é uma necessidade para dar 
uma boa educaçâo. Para esse fim os 
pais devem mostrar interesse; amar e 
mostrar que amam; e nunca tratarem 
o que é normal como se fosse um 
mal.. 
Na idade escolar, a criança estâ a ser 
moldada para enfrentar as 
responsabilidades da autonomia, 
corn a aprendizagem, a autoridade 
fora da familia, as amizades e a 

"Bairrafta g^^hurragqucira 
Take-out 

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

1000 College St. Tor., Ont. M6G 1A7 
1002 College St. Tor., Ont. M66 1A7 
33 Hillcrest Ave. Miss., Cfet, L5B 1K5 

Under L.L.B.O 

Roasted Suckling Pig* 
Roasted Chicken* 

PJ Grilled Codfish* 
Charcoal Rabbit* 

Goat & much more...* 

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

maturidade corporal. Com a 
adolescência, o crescimento do 
corpo e a maturidade dos ôrgâos 
sexuais leva a uma intensa 
preocupaçâo com a imagem 
corporal. Muitos adolescentes têm 
problemas com a sua imagem. 
Muitas vezes vêm problemas onde 
eles nâo existem e entram em pânico, 
ou podem comprometer a saùde do 
corpo com magrezas extremas ou 
gorduras exageradas. A realizaçâo 
mais importante, mesmo essencial, 
na adolescência é a formaçâo da 
identidade. Os pensamentos, 
sentimentos, tendências e 
preferencias, até aqui moldados dos 
superiores, geralmente dos pais, 
deixam de o ser. Agora o adolescente 
vê-se na necessidade e tern de 
realizar, independente de outros, a 
avaliaçâo do seu poder de atraeçâo, 
importâneia e valor. Tern de fazer as 
primeiras grandes decisôes como o 
escolher entre estudar ou trabalhar. 
É um tempo dificil que pode resultar 
em depressôes ou formas doentias de 
comportamento, quando o conceito e 
amor proprio estâo déficientes. 
Muita rebeldia nesta fase é natural. 
Se os pais nâo a admitirem e 
fecharem o dialogo, uma grande 
fenda no caminho e no coraçâo do 
jovem, tornarâo muito mais dificil o 
trajecto pelo ciclo da vida; uma vida 
jâ de si atormentada pela 
necessidade de integraçâo no ciclo 
de colegas, onde a alegria da 
aceitaçâo, ou o desespero da rejeiçâo, 
têm para eles mais importâneia do 
que a obediência aos pais e 
autoridades. 
A grande preocupaçâo do adulto é as 
mudanças no corpo; na cara, na pele, 
nos ossos no cabelo, no 
comportamento sexual. A negaçâo 
da idade e nâo aceitaçâo das 
mudanças naturais dos anos, podem 
originar problemas emocionais, de 
ajustamento, ou de comportamento. 
Corn a idade chega a reforma, e corn 
ela as suas mudanças radicais na 
forma de viver. Como qualquer 
mudança pode originar reacçôes 
dolorosas. A reforma é uma criaçâo 
recente; talvez a maior mudança 
social corn impacto individual que 
teve lugar no século XX. Muitas 
pessoas sâo apanhadas de surpresa e 
nâo conseguem ajustar-se à situaçâo 
de reformados. Em vez de 
encontrarem sossego e repouso, essas 
pessoas encontram, dentro de si, um 
vazio imenso; sentem-se roubadas da 
sua razâo para existirem e terem 
propôsito na vida. Essa pessoas, que 
nâo se prepararam mentalmente, ou 
materialmente, para a reforma. 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

muitas vezes envolvem-se em tarefas 
obsessivas, ou até fanâticas, à 
procura duma satisfaçâo que nunca 
chega a aparecer, e que às veze% as 
atira para o abismo. Para que haja 
descanso, sossego, paz de espirito, e 
prazer na terceira idade, é necessârio 
preparaçâo e objectivo. Esse 
objective deve ser planeado e 
compartilhado pelo outro membro 
do casai que agora nécessita de mais 
satisfaçâo mùtua para nâo se sentir 
isolado. 
A viuvez, ainda mais do que a 
reforma, tende a mudar o estar na 
vida. As âguas estâo agora repletas 
de correntes e remoinhos. O sono, o 
apetite, o meio social e a tendência 
para adoecer, ameaçam a 
tranquilidade. Estudos mostram que 
viùvos têm doze vezes mais 
tendência a morrer, no primeiro ano 
depois da morte da esposa, do que os 
nâo viùvos da mesma idade. O luto, 
corn o sentir intenso e dramâtico da 
morte do esposo, é necessârio para 
que volte a bonança e alegria à 
viagem pelo ciclo da vida. 
As perças, sejam elas reais ou 
imaginârias, sâo as grandes 
tormentas a afectar o idoso. Perça de 
companheiros, de amigos, de forças, 
da saùde, ou de dinheiro, ameaçam a 
tranquilidade. Mas a vida do idoso 
nâo tem de ser de miséria e 
sofrimento. Para continuar a 
navegar, sem a tormenta do desgosto 
ou desespero, o viajante, perto do fim 
da viagem, deve pensar na beleza do 
ambiente e viver a vida do momento 
sem pensar no passado; no que podia 
ter feito, nas frustraçôes e rancores; 
nem tâo pouco deve estar obsesso no 
pensamento da morte, sem reparar 
na vida. Se assim fizer, a morte serâ a 
continuaçâo do acto de viver; a 
passagem natural para o mundo dos 
elementos donde todos viemos e um 
dia voltaremos. 
No ciclo da vida ninguém pode 
mudar o correr do tempo; mas o 
tempo pode ser modificado. Podem- 
se evitar as tempestades, acalmar a 
procela, vigiar o horizonte. Neste 
grande rio da vida que todos temos 
de percorrer, hâ sempre a 
possibilidade de uma viagem melhor, 
de uma melhor navegaçâo e, quando 
chegar-mos à foz, perto do grande 
oceano, onde o corpo se desfaz e 
todos os elementos se juntam, 
podemos, corn dignidade, sentir a 
felicidade de termos realizado uma 
boa viagem, sem sentir remorso, 
desespero, ou humilhaçâo. 
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Detectives investigam tumülto 
delSdeJuiiho 

A poHcia do Ontario apreendeu fotografias 
publicadas nos meios de comunicaçào social sobre o 
motim realizado no passado mês de Junho em frente 
aos Queen’s Park. Negativos, imagens digitais e 
cassetes de video foram confiscados por detectives 
no inicio desta semana, nos arquivos dos très diârios 
torontinos e da estaçào televisiva City-Tv. O 
detective Steve Irwin disse que os negativos e as 
cassetes de video sâo necessârios para identificar 
suspeitos que ainda nâo foram identificados. 
Alguns dos manifestantes que participaram no 
tumülto de 15 de Junho e que foram detidos na 
altura, jâ receberam penas e castigos. Os detectives 
prosseguem ainda o trabalho de investigaçâo para 
que o caso seja resolvido e todos os culpados sejam 
punidos perante a lei. 

Homicidio-suicidio de Kitchener 
ainda sob investigaçâo 

As autoridades que investigam o caso de homicidio- 
suicidio de Eutchner conseguiram autorizaçâo para 
examinar o dossier de tribunal da familia Luft para 
examinarem todos os dados contidos no documento 
que foi encerrado a semana passada. A familia Luft 
- pai, mâe e os quatro filhos - foram encontrados 
mortos na passada quinta-feira, 6, na casa em que 
residiam em Kitchener. O conteùdo deste 
documento ainda nâo foi revelado aos meios de 
comunicaçào social, uma vez que o caso ainda nâo 
foi concluido e por ainda nâo se ter decidido se a 
informaçâo deve ou nâo ser divulgada. No entanto. 

os resultados da autopsia divulgados no inicio da 
semana indicam que Bill Luft esfaqueou a mulher 
até à morte, alvejou os filhos e suicidou-se também 
corn um tiro. O funeral da familia Luft realizou-se 
ontem, 12, em Kitchener. 

Bacteria E-coli preocupa 
residentes de North Bay 

Os moradores de North Bay, terra natal do primeiro 
ministro provincial, Mike Harris, estào preocupados 
corn o tratamento da âgua naquela cidade, uma vez 
que os métodos de tratamento nâo sâo os mais 
eficientes, nem garantem a eliminaçào da bactéria 
E-coli, causadora de uma recente tragédia em 
Walkerton. Os residentes pedem ao governo, e 
principalmente ao primeiro ministro, que tomem as 
medidas necessârias para que o caso de Walkerton 
nâo se venha a repetir. No entanto, em Walkerton, 
depois de pelo menos sete pessoas terem falecido e 
cerca de duas mil terem ficado doentes corn a 
bactéria E-coli que apareceu na âgua da cidade no 
passado mês de Maio, a situaçào ainda nâo 
normalizou. No inicio desta semana, esgotou-se a 
âgua potâvel que é transportada para a localidade 
num camiào cisterna, tendo dezenas de residentes 
ficado sein âgua para consumo durante uma noite e 
um dia. O présidente da câmara de Walkerton, 
David Thompson, disse, no entanto, que embora 
nâo houvesse âgua no camiào cisterna, ainda havia 
alguns depôsitos corn âgua engarrafada. O caso E- 
coli preocupa cada vez mais os defensores do meio 
ambiente que aguardam um resposta decisiva do 
governo para breve, caso contrario, acreditam, a 
tragédia de Walkerton espalhar-se-â por outras 

localidades. 

Jovens Delinquentes julgados como adultes? 

O pai de um jovem assassinado numa piscina de 
Toronto o mês passado quer que o governo mude a 
lei que protege os jovens delinquentes, alegando que 
estes nâo deveriam ter nenhuma protecçào da lei e 
que deveriam ser julgados e expostos como adultos. 
Greg Kelly disse numa conferêneia de imprensa que^ 
a sociedade estâ “doida” e que ninguém esta a fazer 
nada para impedir esta loucura. O filho de Kelly, 
Kirk, de 22 anos, foi alvejado na cabeça por um 
jovem de 16 anos, no passado dia 27 de Junho numa 
piscina pùblica localizada na parte leste da cidade e 
morreu imediatamente. O jovem de 16 anos estâ a 
ser acusado de homicidio voluntârio. Kelly e a 
mulher juntaram-se aos pais de Jonathan Wamback, 
vitima de espancamento que o paralizou, para pedir 
castigos mais severos para jovens que cometem 
crimes considerados graves. O objectivo dos pais de 
Kirk e de Wamback é de poder enviar uma petiçâo 
corn o mâximo de assinaturas possiveis ao governo 
de Ottawa para que seja abolida a lei que protege os 
jovens delinquentes e os obrigue a responder aos 
crimes que cometem como adultos e, 
consequentemente, sejam castigados como adultos. 
O chefe da policia de Toronto, Julian Fantino, disse 
que o esforço iniciado pelos pais de Wamback e 
agora reforçado pelo casai Kelly nâo é um apelo para 
que haja mais cadeias, nem mais jovens 
encarcerados, mas représenta um apelo e uma luta 
para que seja feita justiça. Os interessados em terem 
acesso à petiçâo dos Wamback poderâo consultar a 
morada da Internet www.theYOA.com. 
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CARPENTERS 
Ik ALLIED WORKERS 

LOCAL 27 

United Bmtherhmd of 
Carpenters and Joiners 

of America 

Os responsàveis da Local 27, dos Carpinteiros Profissionais, 
agradecem a todos os trabalhadores que compareceram e 

VOTARA^ nas suas companhias, Penegal Trim, Marciano Door & 

Trim, North End Construction, Qaniva, Tamarack Lumber e Rex 
Lumber, respectivamente, o que permitiu uma vitôria clara de 

133 votos contra 17, a favor da Carpenters & Allied Workers. 
A LJNIÀO EAZ A EORÇA! 

Continuem a defender e a apoiar a LOCAL 27, a bem do futuro 
dos Carpinteiros e suas familias. 

Ucal Powell - LSI 
Jack DaSilva - B.R. 

Carpenters & Allied Workers LOCAL 27 - 64 Signet Drive, Weston, Ontario, M9L 2Y4 
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ONU conuoca Africa 
a enfrentar a Uevastaçâo da Sida 

A 13^ Conferência Internacional sobre a Sida 
começou na Africa do Sul com uma advertência da 
Organizaçâo das Naçôes Unidas exigindo uma 
maior atençâo dos paises africanos para os efeitos 
devastadores da doença no continente e pede 
maiores esforços na prevençâo e no tratamento de 
pessoas infectadas pelo virus HIV. Os debates entre 
autoridades présentes na conferência, que começou 
no passade domingo em Durban, na Africa do Sul, 
vâo abordar principalmente as formas para 
prévenir que mulheres infectadas transmitam o 
HIV para seus bébés durante a gravidez. Segundo 
os especialistas da ONU, existem cerca de 1.3 
milhôes de crianças corn Sida em todo o mundo, 
sendo a maioria filhos de mâes infectadas pelo o 
virus HIV que nâo têm meios para pagar os 
remédios usados no tratamento contra a doença. 
De acordo corn estimativas, até 20 por cento da 
populaçâo da Africa sera infectada pelo virus HIV 
nos prôximos 10 anos, se nenhuma aeçâo drâstica 
for tomada para deter o ritmo de crescimento da 
doença no continente. A Africa do Sul, o pais corn 
maior numéro de pessoas infectadas no mundo, 
esta pronta para lançar um piano piloto de larga 
escala para prévenir a transmissào do HIV de mâe 
para filho. A proposta inclui a distribuiçâo da 

droga nevirapina, também conhecida pelo nome 
comercial “Viramune”, segundo informaram as 
autoridades sul-africanas. Embora o représentante 
do ôrgâo da ONU de combate à Sida tenha 
elogiado a iniciativa da Africa do Sul, ele afirma 
que hâ muito ainda a se fazer na luta contra a 
epidemia. Na sexta-feira da semana passada, a 
empresa farmaceutica alemà Boehringer Ingelheim 
se ofèreceu para fornecer nevirapina gratis às mâes 
infectadas corn o virus HIV em todo o continente 

africano por um periodo de cinco anos. A 
Boehringer fez referêneia a um artigo publicado em 
17 de Junho na Lancet, uma revista médica 
britânica, estimando que se todas as mulheres 
gravidas da Africa do Sul receberem o tratamento 
anti-retroviral, poderiam ser evitadas quase 110 mil 
infecçôes pelo virus HIV em recém-nascidos nos 
prôximos cinco anos. A aplicaçào de uma ünica 
dose d.e nevirapina numa grâvida, pouco antes de 
ela ter o bébé e outra apôs o nascimento da criança, 
reduz em muito os riscos do recém-nascido ser 
infectado. Reunidos em Durban, os ministros da 
Saüde dos 14 paises intégrantes da Comunidade 
para o Desenvolvimento do Sul da Africa, reagiram 
friamente à oferta da Boehringer, dizendo que a 
proposta nâo prevê a entrega de medicamentos ou 
assessoria médica. 
Os especialistas têm vindo a pressionar para que a 
droga seja distribuida nos paises em 
desenvolvimento. A nevirapina jâ foi aprovada para 
o uso no tratamento de gravidas infectadas pelo 
HIV em Uganda e no Senegal, mas nâo na Africa 
do Sul. 
Os resultados clinicos do uso da substâneia na 
Africa do Sul e em Uganda serâo divulgados 
durante a Conferência Internacional sobre Sida. 

O numéro de casos de mal de 
Alzheimer esta a aumentar tâo 
rapidamente que mais de 22 milhôes 
de pessoas serâo afectadas até 2025, 
advertiram, no domingo, os 
especialistas que buscam os primeiros 
sintomas da doença e meios de 
protéger o cérebro das pessoas. 
Os médicos jâ sabem que 12 por 
cento de quem apresenta um leve 
problema de memôria, algumas vezes 
surgido dez anos antes e confundido 
corn o envelhecimento normal, 
degenerarâo em demêneia 
verdadeira, caracteristica da doença. 

Esta "leve disfunçâo cognitiva" é um 
passo para o Alzheimer, afirmou p 
Dr. Ronald Petersen, da Mayo Clinic, 
perante o maior encontro mundial 
sobre a doença. Agora, o desafio é 
poder prever quem desenvolverâ a 
doença, que afecta actualmente 4 
milhôes de pessoas, apenas nos 
Estados Unidos. 
Os cientistas nâo sabem o que causa 
os depôsitos no cérebro que matam as 
células nervosas até a memôria se 
desintegrar e, finalmente, o paciente 
morrer. Estudam-se varias hipôteses, 
como predisposiçâo genética, lesôes 

na cabeça, hipertensâo. 
O mal nâo tem cura. As 
pessoas mais educadas 
demonstram correr menos 
riscos de Alzheirrier. Um 
estudo apresentado no 
passado domingo corn 
gémeos suecos, um corn a 
doença e outro sadio, sugere 
que o hâbito da leitura, 
como criança e adulto, pode 
ser um factor de proteçào. 
Mas o maior risco é mesmo 
a idade: os casos de 
Alzheimer duplicam a cada 
cinco anos na faixa etâria 
entre 65 e 85. Corn 
envelhecimento da 
populaçâo, os especialistas 
alertam para uma iminente 
epidemia mundial. Todo o mundo 
tem ocasionalmente lapsos de 
memôria. 
A perda de memôria no inicio da 
doença é muito mais grave, afectando 
a capacidade de trabalho e 
provocando problemas de linguagem 
e julgamento. A disfunçâo cognitiva 
leve, chamada de MCI, fica entre o 
esquecimento normal e Alzheimer. 
Um factor relevante é o tamanho do 
hipocampo, uma regiâo do cérebro 
importante para o aprendizado e 
memôria. Nas pessoas corn 

hipocampo de tamanho normal, 
medido por ressonâneia magnética, a 
doença desenvolve-se mais devagar 
do que nas que têm hipocampo 
atrofiado na hora do diagnôstico, 
disse Petersen. Estâo em andamento 
cinco estudos envolvendo 4.000 
pacientes em todo o mundo visando 
descobrir se o uso de drogas contra 
Alzheimer ou outras substâneias 
como vitamina E podem evitar, ou 
desacelerar, a progressâo do MCI. Os 
resultados deverào surgir no inicio de 
2002, disse Petersen. 
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Ser canhoto e a 
orientaçâo sexual jâ 
podem vir do utero 

Homens e mulheres homossexuais 
têm mais hipôteses de serem 
canhotos do que heterossexuais. Esta 
descoberta, segundo afirmaram 
pesquisadores canadianos na quinta- 
feira, indica que a orientaçâo sexual, 
como a preferência por um lado do 
corpo, pode ser determinada antes do 
nascimento. No trabalho, publicado 
na ediçâo de Julho do Psychology 
Bulletin e divulgado pela CNN, 
pesquisadores mostraram que uma 
meta-anâlise de 20 estudos, 
envolvendo mais de 23 mil homens e 
mulheres, detectou que homossexuais 
têm 39 por cento mais hipôteses de 
serem canhotos do que os 
heterossexuais. Uma meta-anâlise é 
uma técnica-estatistica que usa os 
resultados de estudos prévios para 
chegar a uma conclusâo considerada 
confiâvel. O estudo verificou que 
homens gays eram 34 por cento mais 
inclinados a serem canhotos dos que 
os heterossexuais, enquanto as 
chances eram ainda maiores entre as 
mulheres homossexuais do que as 

que preferiam o sexo oposto, 
chegando a 91 por cento. Apesar de 
ainda nâo estar comprovado que ser 
canhoto ou nâo, séria uma 
caracteristica determinada antes do 
nascimento, os fetos normalmente 
mostram uma preferência pela mâo 
direita ou esquerda enquanto ainda 
estâo no utero ao, por exemplo, 
mover uma delas corn mais 
frequencia ou sugar um dos 
polegares. 
Outro autor do estudo, Mario 
Lalumier, disse que a principal 
contribuiçâo deste trabalho era abrir 
uma janela para os primôrdios do 
desenvolvimento fetal. "Podemos, por 
exemplo, procurar factores sociais na 
adolescência para tentar 
compreender a orientaçâo sexual de 
uma pessoa, mas esses dados nunca 
poderiam explicar todos os casos de 
homossexualidade porque, 
actualmente, sabemos corn certeza 
que hâ causas que influenciaram 
comportamentos homosseuxias 
muito mais cedo". 

Mulheres cem herpes 
genitals estâe mais 

suleitas ae cancre de ûtere 
Mulheres portadoras da 
herpes genitals têm maiores 
riscos de desenvolver cancro 
do utero, informou o 
dermatologista Erasmo 
Tokaski, em entrevista à 
Agência Brasil, fazendo um 
alerta; "A maior parte das 
mulheres jâ teve contacto 
corn o virus, ainda que a 
doença nâo se tenha 
manifestado. Depois que as 
bolhas aparecem, costumam 
voltar corn frequencia". 
Segundo o dermatologista, o 
virus que causa a herpes fica 
instalado no sistema nervoso e volta 
a manifestar-se quando a resistência 
imunolôgica cai, sendo provocado 
por exposiçâo ao sol, gripe, febre e 
tensâo pré-menstrual. A doença nâo 
tem cura defmitiva e a ùnica forma 
de prevençâo é evitar o contacto 
corn pessoas que estâo na fase 
inicial da enfermidade. Tokaski 
explica que a herpes pode se 
manifestar de duas formas; labial ou 
genital. A doença tem um ciclo de 

15 dias, sendo que a fase contagiosa 
é quando surgem as bolhas que dâo 
comichâo e ardem. A infecçâo dâ-se 
através do beijo e das relaçôes 
sexuais. 
O médico aconselha procurar o 
dermatologista ou o ginecologista 
no caso do aparecimento dos 
sintomas. Hoje em dia existem 
medicamentos que aliviam os 
sintomas e impedem que as pessoas 
venham a ter crises sucessivas da 
herpes. 

'cHFVROIfl 

ÜtUSMORlU 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automoveiS/ camiôes e carrinhas de carga ou 
passageiros às melhores condîçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Lance-se no jogo da vida. Destaque 
para promoçào, produçào e formas de 
aumentar os sens rendimentos. 
Nativos de Caranguejo e Capricôrnio 
têm um papel importante esta semana. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Acentue a universalidade, procurando 
enxergar as situaçôes na sua 
totalidade. Evite tudo o que é 
limitado, incluindo as ideias. Faça 
pianos corn antecedência para uma 
viagem. 

GÉIVIEOS A resposta as suas inquietaçôes esta 
empreender um recomeço, tomar 

Il um novo rumo. Um novo amor surge 
Wm 4| no Horizonte - receba-o de braços 
. \ abertos. 

I il I 
CARANGUyO 

21/6 a 21/7 

Estào favorecidos os esforços 
cooperados e um possivel 
envolvimento corn assuntos ligados à 
politica da sua cidade. O momento 
traz, também, intensa actividade no 
ambiente doméstico. 

r 
LEÂO Diversifique, enfatize a versatilidade e o 
22/7 a 22/8 bom humor. Algumas pessoas 

comparam-no a um cômico. Aceite isso 
como um elogio e uma possibilidade a 
ser considerada. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Voce terâ um desafio. Compile e 
organize factos e numéros. E, se 
permitir, um nativo de Escorpiào 
poderâ transformar-se em grande 
aliado. Conhecerâ um nativo de 
sagitario que jà viajou o mundo inteiro. 

BALANÇA Esteja preparado para mudanças e 
2.3/9 a 22/10 variedade de experiências. Tome nota 

das suas impressôes e dos seus sonhos. 
Dê à sua vida um ritmo prôprio, apesar 
dos comentârios invejosos dos outros. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

A sua atençào vai girar em torno de 
assuntos domésticos, de dinheiro e 
pequenos ajustes na sua vida. Um 
nativo de Touro diz ter todas as 
respostas. Apenas sorria. 

SAGITÀRIO ^ volta de uma viagem vai ser 
22ma^l/12 empolgante. Um nativo de Carneiro 

esta interessado em você e nào farà 

BS JHIIIIJI segredo disso. Nào faça juizo 
r precipitado das pessoas. 

CAPRICÔRNIO ^ obra para realizar as tarefas ao 
22/12 a 20/1 seu alcance, o que servirâ de exemplo 

para aqueles que se perguntam: "O que 
estou a fazer aqui?" Um nativo de 
Balança incentiva-o. 

AOUARIO Amplie os seus horizontes, preveja o 
iï/1 a 19/2 seu fui seu futuro e trabalhe para que se tome 

realidade. Relacionamento amoroso, 
viagens e publicidade estào na ordem 
do dia. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Faça uma revisào na sua contabilidade 
pessoal. Se nào for cuidadoso, poderâ 
faltar-lhe dinheiro. Um novo amor faz 
parte do cenârio. Um nativo de Leào 
tem um papel importante na sua 
semana. 

Palavras Cruzadas 
a 9 10 U 12 HORIZONTAÏS; 

1- Deusa{mitol.);olhadela. 
2- Sem excepq^o.3-Que pos- 

sue 13minas.4-Gavinha;ex- 

cltarem.5-Batrâquio;ator- 

ment a. 6-Azeda; un Idade das 

medidas agrdrias. 7-LLga; 

anfiteatro.S-rodeara de 

arame;art.no plural.9-De^ 

malarajala.10-Falsifica- 

doras.1l-Aromdtica. 12- 
Aplanas; perdes. 

VERTICAIS: l-Trata corn grande respeito;apura. 2-Despe- 

daqam.3-Inepto; SCgla de Agëncia Nottclosa Internacio- 

nal.4-Reuna;membro de uma seita rellgiosa do Sdculo II 

(pl.),5-Caruma;carregara.6-Recusa;lavrados.7-Combace; 

habita(inv.).8-Arremedara;argolas.9-Restaura ra;guarne- 

co de asa.s. 10-Êpoca;guarnecem de asas.ll-Do Reno(pl.). 

12-Fragrâncla; jeitosos ,bem feito,s. 

•samostsespxv-ZI•otBsomojBÎM-n *aîseaop 
-eajuii-oî 
i aae ; «pj Dy-9 • BUBZB3B î B i eg-S *«13^83 TSB i oia-»? ♦ oaaj jiauiBT N 
-C*a‘aui7U8un;3-3-8pBJtT«‘snupA-t riVlNOZIHOH VR OyÔmOS 
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CNTRCVISTAS 

N0VIDÀDE8 

TOPS 

AGENDA 

BIOGRAEIAS 

r» 9 ^ 

Agora as 6°"feii^s o ritmo é 
A '' ROCK 

" fAOSXCA 

portugü**® O LOUCURA TOTAL 

dos 21;Q0 as 24^00 horos. V ^ * •* ** * Com opresentaçao de Jomle Irla 

DANCE 
POP 

R&B TECNO 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 

%% Ao Vivo" 
Novo album de Djavan 

O album Ao Vivo é o maior sucesso de vendas de 
Djavan. 
Mais vale tarde do que nunca. O reconhecimento 
do grande publico pode chegar quando menos se 
espera, e que o diga Djavan, que corn o duplo 
album Ao Vivo voltou a conquistar o Brasil, 
recebendo o primeiro Disco de Diamante da sua 
carreira. Mais de um milhao e duzentas copias 
vendidas, concertos completamente esgotados e 
vdrios prémios para reforçar as prateleiras 
relançaram este nome que jd hd muito tempo faz 
parte, por mérito prdprio, da lista dos principais 
compositores e interprètes brasileiros. Para os 
mais distraidos, nada melhor do que um novo 
encontro corn o famoso Samurai, um retoque em 
tons de Lilds ou uma nova leitura da Sina para 
recordar a recheada linha da vida de Djavan. O 
dibum Ao Vivo é tudo isso e ainda mais, corn dois 
inéditos a ganharem espaço no meio de 24 
cançdes aplaudidas quatro noites de Julho do ano 
passado no Rio de Janeiro. Aqui se redescobre 
um percurso singular, que ao longo de 25 anos de 
musica foi traçado por este "fruto" de Maceid. E 
0 que mais espantou alguns dos présentes nos 
lotados espectdculos que^ marcaram esta ultima 
investida ao autor de Açai foi a juventude de boa 
parte do publico, factor que pode ajudar a 
compreender os expressivos resultados 

comerciais. E corn esta dose de confiança que 
Djavan investe agora na apresentaçao fora de 
portas deste seu trabalho Ao Vivo, começando 
pela Europa, mas alar^ando a rota ate aos 
Estados Unidos e Japao. Vai ser assim até 
Novembro, altura em que o müsico vai regressar a 
casa (onde esta a montar um estüdio), para ai 
gravar a sua proxima aventura. 

MORTE NA blôRESSÀO DOS 
METALLIC^ 

O Verâo do ano 2000, que ainda hd bem pouco 
tempo se iniciou, parece estar, definitivamente, 
talhado para figurar na histdria como um dos 
rhais trdgicos no capitulo dos grandes concertos. 
Depot’s de nove pessoas terem perdido a vida na 
sequência de incidentes registados no Festival 
de Roskilde (às oito vitimas iniciais hd a juntar 
uma rapariga que faleceu esta semana no 
hospital), 0 estddio PSINet, em Baltimore, nos 
Estados Unidos, foi o cendrio da morte de um 
jovem norte-americano de 21 anos. 
Martin Muschette, de Danbury, no estado norte- 
americano do Connecticut, nao resistiu, 
naturalmente, a uma queda absolutamente 
trdgica, encontrando a morte do lado de fora do 
estddio em que o espectdculo se realizava. 
O jovem caiu da bancada do PSINet Stadium 
para o exterior do recinto, estatelando-se junto 
a um dos portôes de acesso ao espectdculo. 
Considerado, nesta altura, pela policia de 
Baltimore, como uma "morte questiondvel", este 
trdgico falecimento deu-se pouco antes das 

19h00 do passado dia 4 de Julho, numa altura 
em aue decorria um intervalo entre a actuaçao 
dos Korn e de Kid Rock, dois dos projectos que 
acompanham os Metallica nesta digressao. 
Além de Kid Rock e dos Korn, compunham o 
elenco desta data da Summer Sanitarium nomes 
como os Powerman 5000 e System Of A Down. 
O grupo de James Hetf ield emitiu, entretanto, 
um comunicado oficial em que demonstra estar 
"completamente devastado", enviando ainda 
sentidos pesâmes aos familiares das vftimas. 
Jonathan Davis, lider dos Korn, considerou, em 
declaraçoes à MTV, o acontecimento como 
normal num ajuntamento de muitas pessoas. No 
entanto, e na ocasiao. Davis af irmou sentir-se 
parcialmente responsdvel pelo sucedido, jd que o 
nome do seu grupo era um dos que compunha o 
cartaz. Apesar do acidente, a digressao Summer 
Sanitarium continua noutros pontos do territdrio 
norte-americano. 
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Empregos 
Padeiros. Tel: 531-2888 

Ajudante de cozinha. Tel: 538-9113 

Costureira para loja de pronto a vestir. 
Tel: 516-9277 

Pessoal para limpeza. 
Tel: 369-0137 ext. 182 

Cortadores e ajudantes para talho. 
Tel: 745-7000 

Serralheiros para uma fâbrica. 
Tel: 604-8711 

Pessoal para limpeza. Tel: 653-6561 

Serralheiros corn experiência para construçâo de 
gradeamentos. Tel: 516-6369 

Empregada de balcâo para pronto a vestir, corn 
experiência de costura. Tel: 603-4293 

Empregada de balcâo para restaurante Português. 
Tel: 537-2098 

Pessoal corn experiência para charcutaria. 
Tel: 658-3668 

Companhia em Brampton précisa de pessoal de 
escritôrio coin conhecimentos de contabilidade. 
Enviar o resume pelo fax (905) 457-5131 ou 
Tel: (416) 329-5302. 

Empregada de blacâo para padaria em 
Mississauga. 
Tel: (905) 278-2392. 

Cabeleireira 
Tel: 603-8700. 

Pessoa para tomar conta de 2 crianças. 
Tel: 836-4104. 

Jardineiros. 
Tel: 603-1995. 

Empregado para loja de electrodomésticos na 
Dufferin e Eglinton. 
Tel: 787-2990. 

Cortadores e ajudantes para talho. Bom salârio e 
beneficios. 

' Tel: 745-7000. 

Pessoal para retelhar telhados corn 5 anos de 
experiência. Devem ter ferramenta e transporte 
prôprios. 
Tel: 784-0415 - fale corn Jeff. 

Condutor corn carta AZ. 
Tel: 315-8435. 

Serralheiros corn experiência e aprendizes para 
fâbrica metalürgica. Entrada imediata. Bom 
salârio. 
Tel. 604-8711 - fale corn Mario ou Rui. 

Limpeza para lavandaria em Brampton. 
Tel: 255-5901. 

ALUGA-SE 
Mississauga/Square One 

Apartamento no 3° andar c/1,200 
adequado para uma familia. Todos os 
serviços e electrodomésticos incluidos. 

Cozinha grande, 2 quartos granfles, 2 casas 
de banho e lareira. 

Estacionamento e quintal. $1,250 por mês. 
Vago a partir do dia 1 de Agosto. 

Tel: (416) 653-2683 

Paving Equipment for Sale 

#87 Pave Master Roller with a starter ignition. 
1950.00 

#82 International Single X Truck diesel engine. 
8500.00 

#1988 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 

TEL: (416) 784-9808 ou (416) 534-6179 

PRECISA 
oBate-chapas com ferramenta propria e : 

mmimo de 2 anos de experiência. 
aPreparador com experiência. 

1T@fl(§1î®0ni@â 
Fale com Armando ou Franco I 

r — — — — — — — — n 
I Assine e divulgue 

! 0 MILÉNIO 
I Assinatura anual no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

I Nome:  

Morada: 

Codigo Postal:  

Tel: ( )   

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

ou para 
1087 Dundas StW., Suite #103 

Toronto, Ontario M6J IW9 

Ingredientes: 

(4 Pessoas) 
1 Kg de bifes da alcatra 
2 colheres ( sopa ) de manteiga 
0,5 dl de kite 
1 colher ( cha ) de fécula de batata 
1 colher ( châ ) de mostarda 
1 limâo 
sal e pimenta. 

Confecçâo: 
Aloure a carne dos dois lados numa frigideira, 
utilizando metade da manteiga. 
Reduza o lume e tempere os bifes corn sal grosso 
e a pimenta. Dilua a fécula de batata no leite e 
junte na frigideira assim como a restante 
manteiga. Deixe fritar bem mexendo 
frequentemente para que o molho nâo pegue ao 
fundo da frigideira. 
No fim tempere corn a mostarda e algumas gotas 
de sumo do limâo. Acompanhe corn batatas fritas. 

Sobremesa 

(ici lÜûiLÏ'Gteâ: 

CÜLbl: CL‘0l.lllti hltL-tca; 
Ingredientes: 

300 gr de bolacha Maria 
2.5 dl de café com leite umpouco adoçado 
Para o creme Moka: 
150 gr de açûcar em pô 
250 gr de manteiga sem sal 
1 colher de (café) cheia de café instântaneo 
2 ovos 
Para a cohertura: 
300 gr de açûcar 
1.5 dl de àgua sumo de limào 

Confecçâo: 
Preparaçâo do creme Moka: Amasse muito bem a 
manteiga corn o açûcar em pô, assim que esteja 
amolecido e possa ser trabalhado, junte os ovos um 
a um , batendo sempre corn a batedeira. Misture 
depois o café instântaneo e mexa muito bem. Se o 
creme talhar aqueça-o ligeiramente e bata muito 
bem corn a vara de arames. 
Montagem do bolo: 
Escolha o prato para a montagem do bolo; noutro 
prato deite o café corn leite e comece a passar as 
bolachas uma a uma pelo café corn leite e a dispô- 
las em camadas no prato para o bolo. A primeira 
bolacha pôe-se ao centro e 6 em volta da primeira. 
Barre a superficie corn o creme Moka, alise bem e 
coloque outra camada de bolchas passadas por café 
corn leite, e assim sucessivamente até acabarem as 
bolachas, sendo a ùltima camada de creme. Decore 
com amêndoas prateadas ou pérolas, ou ainda corn 
amêndoas peladas picadas e torradas. 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 13 Julho, 2000 

DESPORTO 23 

No Sporting, actual campeâo nacional, confirmam- 
se as contrataçôes de Paulo Bento e Dimas, que se 
juntam a Joâo Pinto, Phil Babb, Alan Mahon e 
Jovan Kirovski. Simâo e Sa Pinto sâo ainda os 
nomes falados para fazer parte do plantel, bem 
como O internacional chcco Horvath, proveniente 
do Slavia de Praga. 
Duscher, num negôcio que envolve cerca de 2,5 
milhôes de contos, ingressou no campeâo espanhol, 
O D. Corunha. 
No FC Porto, as grandes contrataçôes 
sâo as seguintes: O esloveno médio 
ofensivo Pavlin Pedro Espinha do 
Guimarâes Jorge Andrade do Estrela da 
Amadora Ovchinnikov do Alverca André 
do Salgueiros Paredes do Olimpia 
(Uruguai) Paulo Assunçâo do Palmeiras 
(Brasil) Luis Claudio (Paços de Ferreira). 
Leandro, foi o "artilheiro" encontrado 
para substituir Jardel, naquela que se 
afigura para jâ a maior transferência de 
sempre no futebol português, cerca de 
1,4 milhôes de contos. 
O "pequeno-grande" Rui Barros 
abandonou a carreira e o goleador Mario 
Jardel transferiu-se para o Galatasaray. 
No Benfica, obviamente que o grande 
destaque vai para a saida de Joâo Pinto 
para o "rival" da segunda circular. Dudic, 
Marchena, o chileno Escalona e o 
holandês Van Hooijdonk, sâo para jâ as 
apostas estrangeiras do clube da Luz. Do 
mercado português, Miguel (Avançado) 
do E. Amadora, Fernando Meira (Defesa) do 
Guimarâes e Carlitos (Médio) do Gil Vicente sâo 
também as "novas caras" do Benfica. O português 
Dani, do Ajéix, e o grego Venenditis sâo os nomes 
apontados para ingressar nos "encarnados". 
No Boavista sâo muitas as entradas, nas quais se 
destacam Petit e Pedro Santos do Gil Vicente, Rui 
Ôscar do Maritimo, Marçal da U.Leiria, Silva do 
Braga, Duda do Alverca e Gouveia (ex-belenenses) 
do Montpellier. Destaca-se ainda a saida de 

Timofte, por abandono de carreira e a saida de 
Mario Silva para o futebol francês. 
A equipa-sensaçâo da I Liga 1999/2000, Gil 
Vicente,, tem como nome mais sonante, para jâ, 
Vitor Vieira do Estrela da Amadora. Do Brasil 
vieram dois reforços, Alexandro e Rogério. 
No clube da Madeira, o Maritimo, embora se 
tenham verificado algumas saidas. Van Der 
Straeten, vai jogar para o Lierse, nomes badalados 

para integrar o plantel, sâo os casos de Bakero 
(Sevilha) e Romeu (FC Porto). 
Os vimaranenses foram-se refbrçar ao^ 
"vizinho" de Barcelos corn Auri e Fangueiro. De 
Campo Maior o clube contratou Rogério Matias. 
Maurilio, ponta-de-lança brasileiro é o primeiro 
reforço estrangeiro. Paulâo também vindo do 
continente sul-americano jâ é do Guimarâes. 
Realce ainda para o regresso do central William 
que em tempos jogou jogou pelo Benfica. 

A équipa da Reboleira, foi buscar reforços ao 
Brasil, Igor e Cristôvâo, sâo os jogadores que vâo 
integrar o plantel. Do Benfica, Luis Carlos e Cadete 
vâo para o E. Amadora. 
A semelhança do Guimarâes, o Braga também se 
reforçou no Minho, corn as contrataçôes de Riva e 
Edmilson, ambos do clube da Cidade-Berço. O 
defesa brasileiro de Minas Gerais, Rodrigo Aniceto 
é a terceira contrataçâo do clube bracarense. 

A Uniâo de Leiria apostou forte no 
mercado espanhol (embora sejam 
portugueses), foi buscar Costinha (ex- ^ 
FC Porto) e Tiago (ex-Benfica), ambos 
do Tenerife. Destaca-se também a 
contrataçâo de um egipcio defesa- 
central Ibrahim Said 
O clube de Ribatejo, o Alverca, apostou 
forte no Benfica, Marco Freitas, Jorge 
Ribeiro, Rui Baiâo e as permanências 
de Verissimo e Ramires sâo as 
çohtfataçôes jâ conhecidas. Realce 
ainda para a entrada de'' Ricardo 
Esteves, do Setübal e o ingresso do 
"veterano" Chiquinho Conde. De Santa 
Clara os sadinos asseguraram o 
concurso do médio Pedro Martins. 
Verona, do Estrela da Amadora, é para 
jâ a grande contrataçâo do Belenenses. 
Fala-se também de Andrade, jogador do 
Benfica. Do Japâo, vindo da J-League, o 
médio Beto é o novo reforço "azul". 
No Alentejo, o Campomaiorense 
perdeu um importante jogador do 

plantel, Abilio transferiu-se para o Aves. Duca e 
Detinho, jogadores oriundos da II liga, sâo os 
jogadores certos na équipa de Carlos Manuel. Dos 
Açores a équipa reforçou-se corn Patacas. Câceres 
Caneto é o primeiro reforço de um clube 
estrangeiro. O Macedônio Zaharievski e Ristic 
vindos do Estugarda (Bundesliga), jâ sâo em 
definitivo jogadores que Carlos Manuel pode 
contar para a prôxima época. Adorno também se 
junta ao plantel. 

Polémica na Argentina 
Maradona chama Papa de ‘lilho da p.. H 

Diego Maradona "é sempre crente" afirmou 
o seu empresârio Guillermo Coppola, apôs 
as declaraçôes televisivas do antigo 
futebolista, que chamou o Papa Joâo Paulo 
II de "filho da p...", suscitando uma forte 
reacçâo da igreja em Buenos Aires. "Como 
pode esse filho da p... viver sobre um tecto 
de ouro, enquanto tantas pessoas morrem 
de fome e depuis ir beijar a terra dos paises 
pobres?", disse Diego Maradona em relaçâo 
a Joâo Paulo II, durante uma emissâo 
televisiva em Havana, onde o futebolista 
estâ a fazer uma cura de desintoxicaçâo e 
que foi transmitida no domingo na 
Argentina, pelo canal privado Azul 
Television. Na segunda-feira, o porta-voz do 
arquiepiscopado de Buenos Aires, 
Guillermo Marco, protestou corn veemência 
acerca da "gravidade da conversa de 
Maradona", referindo que "que aquela fere 
profundamente a sensibilidade do povo 
argentino, que ama e respeita o Santo 

Padre". As declaraçôes "permitem constatar 
em pleno os efeitos que a droga causa a uma 
pessoa que, neste caso, é crente", disse ainda 
Guillermo Marco. "As opiniôes devem ser 
livres e Diego emitiu uma opiniâo que, aqui, 
foi muito forte. Mas o Diego jâ nos habituou 
a este género de coisas", afirmou Copolla â 
râdio argentina Continental. "Nôs podemos 
ser contra ou a favor, mas aqui nâo se trata 
disso. Ele nâo emitiu um julgamento acerca 
do trabalho do Papa, nem uma opiniâo 
contra, ele sô disse o que viu quando visitou 
o Vaticano", referiu ainda o empresârio do 
antigo futebolista. Deduzindo que "o ouro 
célébré do Vaticano é uma herança e 
patrimônio cultural da humanidade", 
Guillermo Marco salientou que o Papa "vive 
numa espécie de museu histôrico de grande 
valor cultural" e desloca-se aos paises onde 
existem as "obras missionârias pontifices, 
corn a sua missâo religiosa e a sua ajuda 
social". 

Chris Sunon declarado 
cuipado por cuspir em 

adepto do Manchester United Chris Sutton, futebolista que se transferiu 
recentemente do clube inglês Chelsea para o Celtic 
de Glasgow, foi declarado cuipado por haver 
cuspido sobre um adepto de um clube rival, o 

Manchester United. 
A magistrada Susan Staveley, do tribunal de segunda 
instância de Horseferry Road (no centro de Londres), 
declarou o jogador como cuipado, depois de provada a 
agressâo, pelo que este terâ de "desembolsar" um total de 1,5 
mil contos. Esta quantia, a liquidar por Sutton, divide-se em 
700 contos pelo delito praticado, 400 contos pelos custos 
processuais e ainda outros 400 contos de indemnizaçâo à 
vitima da agressâo. 
O incidente decorreu em Outubro ultimo, por ocasiâo da 
celebraçâo do aniversârio do avançado, que tomou lugar num 
restaurante italiano do bairro londrino de Soho. Segundo o 
que ficou demonstrado, o jogador, que se fazia acompanhar 
pela sua mulher, cuspiu sobre um jovem de 25 anos, Richard 
Partridge, em resposta a um insulto. A sentença foi tornada 
püblica concomitantemente ao anûncio do ingresso de Sutton 
no Celtic de Glasgow, o quai constituiu um novo recorde da 
Escôcia - 1,8 milhôes de contos. 
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a quanto obrigas 
A ânsia de partir ao encontro do lazer 
faz com que, por vezes, aceitemos 
compromisses profissionais que nos 
«roubam» tempo e a verdadeira 
condiçâo de veraneantes... 
Foi O meu caso este ano. Mas, como 
sempre, valeu a pena! 
Conciliar a «devoçâo com a 
obrigaçâo» foi o que fiz e...toca a 
andar. Andar e de que maneira. 
Assentei arraiais em Portimâo, 
Algarve, e comecei por voar até Vila 
Real, Trâs-os-Montes onde, na 
Universidade de Vila Real, moderna e 
airosa, participe! no «lo. Congresso 
Internacional de Radiodifusâo de 
Lingua Portuguesa», assunto jâ 
tratado nesta ediçâo e anteriores. 
Maravilhoso o passeio fluvial que a 
organizaçào ofereceu no rio Douro. 
Impressionante! Alias, diga-se em 
abono da verdade, a organizaçào do 
Congresso excedeu-se em gentilezas e 
ofereceu do melhor que havia em Vila 
Real aos Congressistas. 
Depois, do Sol algarvio parti de novo, 
de carro -que frété, meus amigos!- até 
Viseu, onde se encontrava jâ a 
caravana do First Portuguese C.C. 
Centre, corn a sua équipa de Hoquei 
no Gelo, para participar no Torneio 
Internacional de Hoquei no Gelo, 
uma iniciativa do Embaixador do 

Gloria de Matos, Henrique Mendes e Marques da Costa acompanhados 
por duos gentis senhoras na recepçào ao Primeiro-Ministro,Jean Chrétien. 

intéressante encontrar o antigo 
guarda-redes de futebol do First 
Portuguese entre 1973/76, Frank 
Gonzalez, residente em Barcelona, e 
que foi o ârbitro dos jogos do Torneio 
de Hoquei no Gelo! As voltas que o 
mundo dâ. De guarda-redes de 
futebol até ârbitro de Hoquei no 
Gelo... Também, foi grato encontrar o 
Tô Zé Francisco (Tô Zé das carpetes) 

e a mulher pois, o «puto» 
Mike Francisco, joga Hoquei 
na équipa de Portugal. O Tô 
Zé foi uma boa ajuda para os 
contactos corn a CIRV 
porque o sistema de 
comunicaçôs no Palâcio do 
Gelo, deixa muito a desejar. 
Ainda revi a familia Silva, 
cuja filha, a Dolores, é 
fotôgrafa profissional do 
Jornal «Golo», do Porto. 
Quando compare! a minha 
mâquina fotogrâfica corn a 
delà fiquei envergonhado! 
Deliciosa a «guerrilha verbal» 
entre o Tô Zé e o Corte Real 
por causa da diferença de 

Tô Zé defendia a équipa do filho e o 
Mârio Corte Real, o seu First. Bocas à 
maneira... 
Regressei a Portimâo e, de novo, sou 

Europeia/Canadâ, que decorreu no 
centro de Congresses de Lisboa e no 
Hotel Ritz. De salientar a ajuda 
preciosa que me foi dada pelo 
Embaixador Robert Vanderloo e os 
funcionârios da Embaixada do 
Canadâ Jacques Bélec, Mercedes 
Gallis Rufino e, a nossa amiga, Ana 
Bailâo que foi «requisitada» para 
trabalhar na Embaixada do Canadâ 
no periodo em que Portugal presidiu 
à Uniâo Europeia. Ana Bailâo, jâ 
voltou ao seu lugar junto de Mârio 
Silva, na Câmara Municipal de 
Toronto. E que eu, em férias, nâo 
tinha credenciais comigo para poder 
ultrapassar a barreira da Segurança. 
Mas, corn os amigos mencionados, 
recebi a acreditaçâo a tempo e horas. 
Na festa de recepçào em honra do 
Primeiro-Ministro Jean Chrétien, no 
Ritz, tive o prazer de rever muita 
gente amiga. A nossa muito querida 
Rosa Mota que, quando soube que o 
Doctor's Hospital fora destruido 
ficou decepcionada e, prontificou-se 

Tony lanno e Alfredo Marques da Costa, 
um abraço Canadà/Portugal. 

^Canadâ em Lisboa, Robert 
Vanderloo, corn o apoio de vârias 
entidades e firmas de um e outre lado 
do Atlântico. Foi giro ver a équipa do 
First Portuguese cilindrar 
positivamente a jovem équipa de 
portugueses que, por terem nascido 
ou vivido no Canadâ e USA, 
resolveram de hâ anos a esta parte, 
promover o Hoquei no Gelo em 
Portugal, empreitada dificil pois, sô 
no magnifico centro de Viseu (Palâcio 
do Gelo), é que é possivel jogar em 
condiçôes minimas. Alguns andam 
300 Kilômetros sô para treinar... 
Autentico amor ao desporto. 
Segundo nos informaram, vâo ser 
construidos dois pavilhôes corn pistas capacidade entre os canadianos e os 
de gelo em Faro e no Montijo. Foi componentes da équipa Portugal. O 

de imediato, a voltar a Toronto para 
colaborar em algo que possa 
beneficiar os Serviços de Saûde, ou 
outros, junto da Comunidade 
Portuguesa. Uma campeâ de simpatia 
esta Rosa Mota! 
Outra simpatia em pessoa que 
encontre! foi o nosso «chefe de 
escritôrio», em Lisboa, o bom do 
Alfredo Marques da Costa que, 
embora jâ reformado, mantém-se à 
frente dos «Serviços» que nos dizem 
respeito. Ah, grande Alfredo! 
Obrigadissimo. 
Também tive a alegria de abraçar o 
Henrique Mendes e sua mulher 
Glôria de Matos, ambos em boa 
forma fisica e profissional. Henrique 

. Mendes é de novo um idolo da 
chamado à activi^de. Fui a Lisboa televisâo, sendo um dos grandes 
assistir â Cimeira Uniâo animadores da SIC. Curiosamente,^ 

1 

IM 
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^ quase sem querer, vi um programa 
do Henrique, «Ponto de Encontre», 

em que o nosso colega e amigo Joâo 
Lùcio Monteiro, se encontrou com 
uma Tia que nem sabia da sua 
existência! Um programa corn 

como escreveu o compadre Raül! 
Depois, sim, regressei «definiti- 
vamente» a Portimâo, deliciei-me 
corn sardinhadas, arroz de marisco, 
lulinhas grilhadas, gambas e 
lagostins... 

E nas praias da Rocha, do 
Alemâo e do Vau, 
aproveitei todo o Sol 
possivel, refresquei-me 
nas âguas mansas e 
esqueci as viagens pelo 
pais. Acabei mesmo a 
fazer férias! 
E, claro, jâ câ estou a 
trabalhar e a planear as 

Mike Fraveùai, liuo ranadian», jogeuior da rguipa de 

Apresentaçào da équipa de Hôquei no Gelo do 
Portuguese em Viseu. 

conteùdo. 
Portante, mesmo «roubando» tempo 
às férias, este sobe-e-desce por todo o 
Portugal, teve o condâo de me levar 
ao encontre de amigos que hâ muito 
nâo via e de criar novas amizades 
sempre tâo importantes nos dias que 
correm. 
O Membre do Parlamento Tony 
lanno. Présidente do Grupo 
Parlamentar de Amizade 
Canadâ/Portugal, que acompanhou o 
PM Jean Chrétien a Lisboa, ficou 
admirado corn a quantidade de gente 
que lhe apresentei. 
Realmente ter amigos é fortuna. 

Peter fSareira, Junto de Joseph mmes (USA), um dos apoiantes do 

pelo Fim Portuguese no Tertido Memaeicmt de Viseu. Frank Gonzalez, antigo guarda-redes do First na 
companhia de Mario Corte Real em Viseu. 

A transferêneia foi terça-feira 
confirmada pelo empresârio 
Antonio Caliendo, o quai, para 
além de representar Alejandro 
Escalona, também rege os destines 
da carreira do argentine Ariel 
Ortega. "Sim, o négocié esta 
praticamente fechado. Vou quarta- 
feira (ontem), a Portugal corn o 
jogador para assinar o contrato", 
explicou o agente, recusando-se a 
revelar as verbas envolvidas na 
transferêneia. 
Alejandro Escalona nasceu a 17 de 
Agosto de 1979, tem 1,80 metros de 
altura e 75 kc de peso. Abraçou o 

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

$ Mais de vinte e quatro anos de experiência em tribunal: 

t Fluente em português; 
ÿ Preços acessiveis; 
t Advogado disponivel paa*a delesa criminal; profissionalismo em 97/98 no Colo 

Colo. Nesse ano disputou apenas 
um desafio e nâo marcou qualquer 
golo. Na temporada seguinte, ainda 
ao serviço do Colo Colo, efectuou 
16 partidas e apontou um tente. A 
época transacta foi mais atribulada. 
Começou-a ao serviço do Colo 
Colo (11 jogos/nenhum golo) mas 
acabou-a nas fileiras do Torino. O 
emblema italiano adquiriu-o na 
reabertura invernal do mercado. 
Desde entâo Alejandro Escalona 
disputou très desafios na Série A e 
nâo chegou a fazer o gosto ao pé. 

Poderà receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Florentino Perez, candidato à 
presidência do Real Madrid, afirmou 
que se for eleito domingo, Luis Figo, 
actualmente no Barcelona, sera 
jogador do clube madrileno. "Tenho 
tanta confiança em mim e nas 
pessoas que me ajudaram a contactar 
corn Figo, que afirmo que se na 
segunda-feira for présidente, Figo sera 
jogador do Real Madrid", disse 
Florentino Perez na conferência de 
imprensa em que apresentou o seu 
projecto desportivo. Florentino Perez 
assegurou ainda que se for eleito 
présidente e Figo nâo for jogador da 
équipa "branca", pagarâ "a todos os 
sôcios do clube as quotas da prôxima 
temporada". Embora nâo tenha 
apresentado nenhum documenta em 
que confirme o negôcio da 
contrataçâo do avançado português, 
Perez pede a confiança dos sôcios na 
sua palavra. "Jâ fiz tudo o que tinha a 
fazer, e agora o melhor que posso é 
nâo aumentar a pressâo sobre o 
jogador. Este assunto veio a lume 
contra a minha vontade e na segunda- 
feira, quando for présidente, vai- se 
trabalhar de outra forma neste clube", 
assegurou Florentino Perez. Na 
apresentaçâo, o candidato começou 

por criticar a politica de contrataçôes 
da anterior direcçâo: "A politica de 
contrataçôes do Real Madrid nas 
ultimas temporadas foi errada. Desde 
Petkovic a Solari contrataram-se mais 
de 45 jogadores e muitos deles nem 
sequer os vimos jogar na équipa 
principal", afirmou Perez. A presença 
de Figo no Real Madrid, se Lorenzo 
Sanz continuar como présidente, foi 
assunto que Florentino Perez 
descartou por compléta: "Nâo ponho 
sequer a hipôtese de nâo ser 
présidente do Real Madrid na 
prôxima segunda-feira, e Figo 
manifestou que jamais viria para o 
clube com Lorenzo Sanz". 

Nunez recusou 
nova proposta para 
evitar a “bancarrota” 

O (ainda) présidente do FC 
Barcelona, José Luis Nunez, indicou a 
"bancarrota" como principal risco 
caso aceitasse o pedido de Luis Figo 
em rever o contrato de cinco anos 
firmado corn o clube catalâo. Nunez 
revelou que o acordo de cinco anos 
envolve a verba total de 3.500 milhôes 

de pesetas (cerca de 4,2 milhôes de 
contas), corn Figo a auferir por época 
o valor bruto de 700 milhôes de 
pesetas (cerca de 840.000 contas). 
Neste sentido, o présidente do clube 
catalâo considerou que nova subida 
do salârio do jogador, na linha das 
pretensôes de Figo e do seu 
représentante, José Veiga, poderia 
comprometer as finanças do clube. 
"Cairemos na 
bancarrota se 
deixarmos de ser um 
clube. Quando ouvi 
Figo pedir 3.500 
milhôes de pesetas por 
um contrato de cinco 
anos, consultei 
primeiro o 
depart amenta 
financeiro. Depots dei 
o meu aval e disse-lhe, 
no bom sentido da 
palavra, que aceitava 
“casar-me” corn ele 
para o resto da vida", 
revelou Nunez. Numa 
conferência de 
imprensa de cerca de 
hora e meia, e que 
serviu também para 

fazer um balanço de 22 anos de 
presidência, Nunez realçou a 
estabilidade financeira e desportiva 
que o clube foi adquirindo desde 
1978. " 
O nosso trabalho teve quatro 
objectivos fundamentals: anular o 
“deficit”, crescer, melhorar os planteis 
das équipas profissionais e recuperar 
o clube economicamente. Nâo foi um 

caminho fâcil, mas valeu 
a pena. Esteve sempre 
présente o objectivo de 
dar uma nova dimensâo 
ao FC Barcelona, mas 
sem assumir riscos no 
piano econômico", 
explicou o mesmo 
dirigente. No piano 
desportivo, as contas de 
Nunez nâo podiam ser 
mais animadoras: 
"Desde 1978, ganhâmos 
27 titulos, contra 22 do 
Real Madrid e seis do 
Atlético. 
Na Europa, e juntamente 
corn a Juventus, fomos a 
équipa que mais troféus 
arrecadou, cinco". 
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bolide. Aqueles meninos têm cada 
«bomba» que aflige... A Loja do Benfica 
nunca esteve vazia. Muitas camisolas do 
Nuno Gomes e do Sabry foram 
vendidas! O «marketing» é um grande 
negocio. 
Pelas 19 boras, começou a festa no 
interior do estadio. 
Cerca de 10 mil benfiquistas disseram 
presente. A noite estava estupenda. O 
verde relvado ficou vermelho de jovens 
equipados de encarrnado, os jovens que 
fazem parte das Escolas de Formaçâo 
do S.L. e Benfica -eram aos centos-, com 
muita pinta e cheios de esperança, bem 
apadrinhados pelas «estrelas» da equipa principal e 
pelo eterno Eusébio. 
A abrir as variedades, os assumidos benfiquistas e 
irmâos Sérgio e Nelson, mais conhecidos p'los 
ANJOS, agora na mo de cima. Claro, os diabitos 
vermelhos nao deram tréguas aos Anjos! Depois, a 
apresentaçâo das varias équipas das Escolas de 
Formaçâo, para entregarem ao S.L. e Benfica as 
Taças conquistadas e receberem prémios e faixas 

pelo seu desempenho nos varios campeonatos e 
torneios em que participaram. A equipa de juniores 
e ao seu treinador Chalana, a grande ovaçào da 
tarde. Os juniores conquistaram o Campeonato 
Nacional de 1999-2000, o que jâ nào acontecia hâ 
muitos anos. 
Mais variedades agora com uma dùzia de artistas de 
circo que deram à festa um ar diferente. Cantou 
também a jovem e promissora Lucia Moniz. 
A seguir, com aparato e bom gosto, deu-se a entrada. 

um a um, dos jogadores encarnados 
para a época 2000-2001, apenas com as 
ausências de Sabry, Poborsky, 
Hooijdonk e o grego Machairidis. A 
grande ovaçào da noite foi para Nuno 
Gomes, o menino bonito da Luz. 
Exibiram-se ainda no estadio da luz os 
Exaboys e as meninas do grupo de 
dança do Benfica. Mas, a programada 
«peladinha» com as novas e antigas 
vedetas do Benfica, era o «prato dar 
noite» mais desejado. E foi com uma 
chuva de aplausos e sonhos de 
conquistas que os adeptos viram o 
evoluir dos jogadores e se deliciaram 
com os 6 golos marcados por Tomas (2), 

Maniche (2) e Miguel (2). Exibiçôes de luxo do 
futuro capitao Calado, de Miguel, Maniche, Carlitos 
e Fernando Meira. Os outros nao destoaram. O 
Benfica 2000, tern uma equipa mais harmoniosa e 
valiosa. Com a entrada de Nuno Gomes, Sabry, 
Hooijdonk e Poborsky, podem acalentar sonhos e 
colher realidades. A ver vamos como diz o cego. 
Para jâ a festa foi bonita e a romaria alegre... 

JMC 

Taça da Europa de Meiismo 
Portugal coatinua na I Uga 

Portugal assegurou, no passado fim de semana, a manutençâo na I Liga 
da Taça da Europa em atletismo, tanto em masculinos como em 
femininos, apos a competiçâo que se realizou este fim-de-semana em 
Nadderud, Noruega. A selecçâo portuguesa masculina terminou a sexta 
posiçâo, enquanto a feminina concluiu na quinta. A manutençâo da 
equipa masculina estava praticamente assegurada desde sâbado, mas as 
mulheres apenas evitaram a despromoçào na ultima estafeta (4x400 
metros), superando por apenas um ponto a Noruega. A Repüblica Checa, 
em femininos, e a Espanha, em masculinos, venceram a ediçào deste ano 
e sobem à Superliga. Por sua vez, a Noruega e a Suiça, em femininos, e a 
Bélgica e a Dinamarca, em masculinos, desceram à II Liga. 
Classificaçôes finais colectivas: 

Femininos: 

l.R. Checa 108 pontos 
2.Suécia 106 
3. Espanha 96 
4. Finlândia 89 
5. Hungria 83 
6. PORTUGAL 72 
ZNoruega 71 
8.Suiça 59 

Masculinos: 

1. Espanha 116 
2. Finlândia 101 
3. Noruega 98 
4. Repüblica Checa 93 
5. PORTUGAL 87 
6. Suiça 85 
7. Bélgica 82 
8. Dinamarca 54 
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NBA - Sam Mack 
detido corn 19 sacos 
de marijuana no carra Sam Mack, despedido em 

Março pelos Golden State 
Warriors, da Liga Norte- 
americana de Basquetebol 

Profissional (NBA), foi detido terça- 
feira em Phoenix, Illinois, apôs a 
policia encontrar 19 sacos corn 
marijuana no seu automôvel. 
Segundo o tenente da policia Vernon 
Mitchell, as autoridades efectuaram 
ao final da tarde uma 
perseguiçào a alta 
velocidade nas ruas de 
Phoenix, um subùrbio 
de Chicago, depois 
de Mack nào ter 
respeitado um sinal 
para se deter num 
"auto-stop". 
O basquetebolista, de 
30 anos, recusou parar a 
viatura e a policia encetou 

uma perseguiçào em que os 
automôveis chegaram a ultrapassar 
os 110 km/h, por ruas onde o limite 
de velocidade é de 40 km/h. 
Ao sexto bloqueio, a policia 
conseguiu finalmente obrigar Mack 
a parar o seu Range Rover e deteve- 
o, encontrando no interior do carro 
os 19 sacos de marijuana, além de 
2.800 dôlares (cerca de 590 contos) 
em dinheiro, uma pequena balança e 

uma substância semelhante a 
uma pedra, que vai ser 

analisada para se 
determinar se é também 
droga. 
Sam Mack jogou na NBA 
durante seis anos, ao longo 
dos quais representou as 

équipas San Antonio Spurs, 
Houston Rockets, Vancouver 

Grizzlies e Golden State Warriors. 

JORN^L 

O MliENIO 
Uma presença semanal 
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jé COfTDd^OU 
Nâo houve defeso. O EURO-2000 deu- 
nos muitas alegrias e, também, «cabo 
da paciência» corn acjuele toque de 
mâo do Abel Xavier... Aguas passadas 
nâo movem moinhos. 
Pelo meio, e ainda nâo parou, 
compras, vendas, despedimentos, 
promessas, bocas, cortes de relaçôes e 
fanfarronices à maneira. E, sem 

darmos por isso, vieram as 
apresentaçôes das équipas corn pompa 
e circunstância... conforme as circuns- 
tâncias. 
Entre outros, o F.C. do Porto sem o 
Jardel, foi para Spa, Bélgica; o 
Sporting com Joâo Pinto e muitos 
mais, foi para Rio Maior e, o Benfica, 
enquanto nâo saiu para Austria fez a 

O céu do Estâdio da Luz encheu-se de balôes de varias cores 
na apresentaçào do jogadores do Benfica 2000/01 
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TEMPO ? DESPORTO ? 
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festa no estâdio da Luz. Uma festa 
cheia de luz e cor. Foi a ùnica festa 
futebol’stica que me foi dado ver... 
Como gosto da romaria do futebol fui 
bem cedo para a Luz. Algazarra, jogos 
de palavras, piadas, bocas, cachecôis e 

bandeiras, bifanas e imperiais corn 
fartura, etc e tal... 
Sempre que surgia um dos atletas 
benfiquistas uma onda movimentava- 
se até ao local da passagem do seu 

Continua na pagina 27 

SéHma vitôria de 
Sampras em Wimbledon 
Sampras vence Rafter e iguala 
o veÛio recorde de sete 
vitorias em Londres 

Um break no terceiro jogo, quando 
o resultado estava em 3-2, foi a 
chave que abriu caminho para a 
vitôria de Pete Sampras - 6-7 
(10/12), 7-6 (7/5), 6-4, 6-2 - a sétima 
em Wimbledon e a 13.“ num Grand 
Siam, feito nunca antes conseguido. 
Sampras quebrou o jogo ao 
adversârio e ai embalou para a 
vitôria, numa partida jogada a 
ritmo alucinante, corn ambos perto 
da rede - raramente os dois jogaram 
ao fundo do court - a utilizarem os 
voley, para se tentar "enganar" 
mutuamente. O terceiro set selou-o 
o amerieano corn um âs; e no 
quarto haveria de quebrar de novo 
o serviço ao adversârio, aos 2-2, 
para embalar para a vitôria e um 
cheque de 150 mil contos. 
Marcado para as duas da tarde, o 
encontre iniciou-se corn uma hora 
de atraso, e os tenistas apenas 
estiveram 26 minutes em jogo (4-3 a 
favor de Rafter quando parou). 
Uma ilusôria abertura do céu levou 
a que o ârbitro, o inglês Mark 
Morrisey, de 31 anos, ordenasse 
para reiniciar o encontre. Mas 20 
minutes mais tarde, quando o 
resultado estava em 4-4 (40-40), a 
partida foi de novo interrompida. 
Eram 16 e 05 e a chuva caiu sem 
piedade até às 19 boras. Uma "seca". 
Uma espera enervante, sem a 
certeza de que haveria jogo, ou se a 
partida séria adiada. 
Mas nâo. As 19 horas - estava 
contabilizada 1.01 hora de jogo - 
Sampras e Rafter regressavam ao 
court, para, por fim, encerrarem a 
partida que se iniciou de dia e 
terminou jâ noite dentro. Foram 

necessârias sete horas - entre tempo 
de espera e jogo real - para cumprir 
quatro sets, jogados em 2.58 horas. 
Os pais de ambos estavam na 
bancada. O casai Rafter viera do 
outro lado do mundo, da Austrâlia, 
expressamente para assistir à final 
do filho, a primeira que disputava 
em Wimbledon; os Sampras 
também viajaram, da América, de 
propôsito, para verem o filho tentar 
a sétima vitôria no mais famoso 
Grand Siam. E viram-no ganhar, 
entrar na histôria, e assistiram a um 

jogo digno de dois campeôes. "Este 
é o momento mais emocionante da 
minha vida", diria Pete Sampras, 
depots de ter ido à bancada abraçar 
os pais, que nâo assistiam a um jogo 
do filho desde 1992. 


