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Tempestade mais temida 
da Mae Natureza causa terror 

em Pine Lake, Alberta. 

De todas as tempestadas da màe natureza, os 
tornados sâo as mais destrutivas e uma das 
mais misteriosas. Os cientistas ainda nâo 
sabem ao certo como se formam, no entanto 
estâo quase todos de acordo com a explicaçâo 
de que este tipo de tempestade é mais comum 
na primavera e no verâo, uma vez que se 
formam do misto de ar hümido e quente que 
sobe rapidamente para a atmosfera enquanto o 
ar fresco desce para refrescar o ambiente. 
Alguns tornados sâo pequenos e nâo causam 
grande prejuiso nem destruiçâo, mas os 

maiores sâo considerados as tempestades mais 
violentas do planeta Terra. Os mais fortes 
podem atingir os 500 km/h e conseguem mexer 
as estruturas mais sôlidas e o caminho de 
destruiçâo que deixam pode ser de 40 km de 
comprimento e de 400 metros de largura. No 
entanto, no Canada, a probabilidade de se 
morrer num Tornado ainda é minima, 
representando, segundo o centra de 
meterologia do Canada, uma probabilidade de 
uma pessoa em doze milhôes. Mesmo assim, a 
provincia de Alberta acordou no passado fim 

de semana “vitima” de um destes Tornados, um 
F3 que destruiu uma area de campismo em 
Pine Lake, o que causou a morte ail pessoas e 
deixou mais de uma centena ferida. “F” é a 
abreviaçâo para a escala de Fujita, a escala que 
régula a força e intensidade dos tornatios 
baseada na velocidade que o vento atinge. FO é 
O mais fraco e o F5 o mais intenso. O “twister” 
de Green Acres que atingiu a parte central da 
provincia de Alberta numa area de vinte 
quilômetros, arrastou ventos a 300 Km/h. 

Continua na pagina 12 

MN DE KK feM 
As gentes de Rabo de Peixe, residentes em Toronto 

e arredores, viveram momentos de grande convivio e 
alegria no ültimo fim-de-semana. 

WW 

A Associaçâo dos Amigos de Rabo de Peixe do Ontario realizaram o seu pic-nic anual 
em Niagara Falls e, durante os dias antecedentes, acompanharam o grupo de cantares 
e bailares «Os Companheiros», um grupo ùnico dentro do género que, hâ 17 anos, 
anima festas onde se incorporam Rabopeixenses em Sâo Miguel, nas restantes ilhas 
açorianas ou na diaspora. 
-O grupo foi formado hâ 17 anos e é essencialmente um grupo de Bailes dos Pescadores 
de Rabo de Peixe. -Começou por nos dizer Jaime Ferreira, responsâvel do grupo «Os 
Companheiros».- Somos ünicos a nivel da Regiâo e do pais pois temos a caracteristica 

bailar corn o auxilio do ritmo das castanholas. 
Continua na pagina 12 , 
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Coluna 
sem vértebras 
No passado fim-de-semana quando assistia à 
MolsonINDY 2000, na CNE em Toronto, na 
companhia de vârios amigos, apercebi-me mais 
uma vez da grandeza da feira CNE, do local 
privilegiado e do potencial ali existente, sem que 
tenha as actividades necessârias que justifiquem 
a sua manutençâo (carissima!) nos 365 dias de 
cada ano. 
Dialogando corn o Vereador Mario Silva sobre o 
tema, percebi nele o mesmo sentimento de 
frustraçâo em relaçâo a um local que poderia ser 
um ponto de encontro, dia-apôs-dia, das varias e 
importantes etnias da mega-cidade, as tais etnias 
que fazem a diferença em todo o pais. 
Como é que é possivel «sustentar» uma area tào 

importante e cara, no coraçâo da cidade à beira 
Lago Ontario, somente para realizar a grande 
feira anual, a velha e tradicional EX, desta vez, 
entre 18 de Agosto e 4 de Setembro? 
Claro, realizam-se sempre «meia-dûzia de 
coisas» durante o ano, mas julgamos que é 
muito pouco para tào maravilhoso espaço e uma 
perda imperdoâvel de tempo e dinheiro quando 
poderia baver, como menos burocracites. 
Comités disto e daquilo, taxos e taxinhos 
escondidos corn o rabo-de-fora, uma actividade 
constante e lucrativa, aos niveis culturais. 

profissionais e desportivos. 
Deixem-se de fantasias liricas e entreguem 
aquele espaço a quem saiba geri-lo. 
Ou vào deitar tudo abaixo para erguer novos e 
gigantescos imôveis? 
For favor nào descaracterizem mais a cidade, jâ 
chega! 

Contamos corn os JOGOS OLIMPICOS 2008 e, 
a CNE, faz muita falta. 

JMC 

Olà, amigos leitores! 

Mais uma semaxia, mais uma ediçâo, mais 
um salutar convivio corn todos vos. 

Esta semana temos um apontamento 
intéressante de uma amiga e leitora que, 
olhando o passado, recorda nesta pagina (a 
nossa pagina!) poemas do velho livro da la. 
Classe, a «pirata assada» como era 
conhecida entre a malta, e que nos lembra 
os cuidados a ter corn os ninhos e o respeito 
que as aves nos merecem. 

«Este poema tào simples da minha infância e 
adolescência jamais esqueci e, hoje, entendo-o 
muito melhor, pela adoraçào que tenho pelas 
crianças, pelos animais e pela natureza», sintetiza a 
nossa leitora Bernardete Gouveia, uma madeirense 
hâ muito radicada no Canada. 
O tema, «Os Ninhos», que também recordo muito 
bem, é realmente uma ternurinha e uma liçào a 
reter. 

OS NINHOS 

Aqui para nos, outro dia, achei um tào delicado 
Nào calculas 
Que alegria 
Me causou aquele achado! 

Era de musgo, de penas e de pelos muito finos 
Tinha dois ovos apenas 
Pequeninos, pequeninos. 

E tiraste-os? 
Eu nào, deixeios no mesmo estado! 

Fizeste bem, meu amigo 
Tirar um ninho dénota 
Mau instinto e dureza. 
Pois cada ninho 
E uma nota 
No coro da natureza! 

Certo e bonito. Sempre que tenham temas sobre a 
vossa terra, vossos anseios, poemas ou outros meios 
de colaboraçào, nào hesitem, entreguem-nos. 
Esta pâgina é vossa. 

Ninhos, ninhos, de os achar gosto tanto 
Entre a ramagem 
Ocultos pela folhagem 
Sào O meu maior encanto. 

Este fim-de-semana realiza-se no Madeira Park uma 
festa de homenagem aos émigrantes portugueses, 
uma iniciativa de louvar do Canadaian Madeira 
Club - Madeira House Community Centre, em 
Toronto. Muita animaçào a cargo dos conjuntos 

Ritz e Fixxxer, Dj Madeira e Rancho Folclôrico 
Infantil da casa. 
No domingo, pelas 12:00 ho ras, o momento alto da 
festa corn cerimônia e beberete em honra dos 
fundadores. 
No domingo, dia 23, haverâ transporte de serviço 
entre o clube e o Madeira Park e vice-versa. Info: 
(416)656-5959, ou 533-2401. 
Fazemos votos para que o senhor SOL também 
homenageie os émigrantes portugueses, domingo, 
no Madeira Park, para ajudar a «regar» as 
gargantas ressequidas e «entupidas» corn as 
espetadas... 

A Direcçào Regional dos Açores - Serviço às 
Comunidades, promove um concurso de pintura 
«VULCÀO dos CAPELINHOS», por intermédio 
da Faialentejo, uma organizaçào de cariz cultural, 
em conjunto corn a Junta de Freguesia do Capelo. 
Os trabalhos deverào ser entregues de modo a que 
sejam expostos na Freguesia de capelo, até 15 de 
Agosto de 2000. 
Info: OU 351 292 945 320 
Junta de Freguesia do Capelo - Rua da Igreja, 9900, 
Capelo, Faial - Açores. 
Lembrem, através da vossa pintura, a tragédia que 
enlutou O mundo português. 

Bom, resta-me agradecer-vos a gentileza de lerem e 
colaborarem corn esta vossa pâgina. 
Obrigado e até p ' râ semana. 

JMC 
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Embora os anos jà lhe 
pesem e o destino tenha 
sido a^^este 
ultimamente, Sabino 
Mondes Gonçaives, 
mantém um invejàvel 
sentido de bom humor. 

Sabino Mondes Gonçaives nasceu na 
Freguesia de Campanârio, Concelho 
da Ribeira Brava, Ilha da Madeira, 
no dia 8 de Maio de 1928. 
Pouca escola e muito trabalho foi o 
seu destino, como a maioria dos sens 
companheiros. Trabalho no campo 
desde tenra idade para ajudar a 
familia. Nâo vendo futuro no campo 
deslocou-se para o Funchal onde 

conseguiu trabalho na Fâbrica do 
Açucar - Torreâo. 
O serviço militar no Quartel 19 do 
Funchal, forçou-o a deixar a fâbrica 
do açucar. Quando terminou o 
serviço militar, Sabino Gonçaives, foi 
trabalhar para a quinta de bananas 
do* proprietârio Miguel Santa Clara, 

Em Hamilton, onde trabalhava 
numa quinta de Cogumelos, 
foi visitado pelo seu antigo 
patrào Miguel Santa Clara. 
Este, num gesto de simpatia, 
trouxe-o de Hamilton para 
Toronto, juntamente corn o 
amigo Juvenal Gomes (que foi 
mais tarde para a California...), 
para trabalhar na companhia 
de sementes Ontario Clean 
Seeds. 
Entretanto, Sabino Gonçaives 
casou por Procuraçâo em 1957 
corn a sua conterrânea 
Natividade Lidia Gonçaives. 
No mesmo ano, corn a chegada 

a Toronto da Natividade, casaram na 
Igreja Hùngara da Spadina e 
Dundas, Igreja que foi jâ destruida 
dando lugar a outro tipo de imôveis. 
Ao casai Natividade e Sabino Mendes 
Gonçaives nasceram, em Toronto, 4 
filhos: 
John Gonçaives, Michael Gonçaives, 

figura de prestigio do Arquipélago. 
Este mesmo senhor encaminhou-o 
para o Canada. 
Sabino Mendes Gonçaives chegou a 
Halifax no dia 2 de Junho de 1953, 
dia da chegada do primeiro grupo de 
madeirenses ao Canada. 
De Halifax foi transferido para 
Hamilton, tal como seu irmào Elias. 

Antonio Gonçaives e Lidia 
Gonçaives, hoje, pelo casamento, 
Lidia Power. Sabino Gonçaives foi, 
até agora, contemplado corn 3 netos: 
Catherine, Matheo e Sarah. 
Pouco depois do casamento, Sabino 
Gonçaives, passou para a Companhia 
do Gâs onde, corn grande sacrificio, 
esburacava terrenos e limpava valas 

para a passagem da tubagens e cabos. 
Em 1958 passou para a companhia de 
carnes Canada Packers onde se 
manteve durante mais de 30 anos, 
exactamente até à data da sua 
reforma, em 1994. 

O» fttatro filhos do 

casai Gonçaives em 
plena brincadeira. 

Sabino Mendes Gonçaives participou 
na fundaçâo do Madeira Park e do 
Canadian Madeira Club, mas nunca 
foi Director. Com um sorriso maroto, 
disse-nos: Nâo tive escola para essas 
coisas! 
O passatempo favorito de Sabino 
Gonçaives era e é, dentro das 
circuntâncias, tratar e alindar a sua 
quintinha. Vinho, legumes e flores, 
foram e sào as suas paixôes. Agora, 
que o destino levou sua mulher no dia 
12 de Novembro de 1999, Sabino 
Gonçaives vive sob a protecçào de sua 
filha Lidia. O acidente de automôvel 
que destruiu a sua vida provocou 
mudanças radicais no seu dia-a-dia. 
Sô corn muita dificuldade movimenta 
a sua perna esquerda e, segundo nos 
confirmou, terâ de locomover-se, 
mais tarde ou mais cedo, corn um 
cadeira-de-rodas eléctrica. «Perdi a 
minha mulher, perdi a minha vida», 
disse ainda o bom do Sabino 
Gonçaives que, mesmo assim, ainda 
sorri e graceja corn esta ou aquela 
peripécia da sua longa histôria. 
Franzino fisicamente mas de forte 
têmpera, Sabino Mendes Gonçaives, 
hâ-de prosseguir a caminhada até 
Deus querer, sem lamentos e corn 
toda a graça e a simplicidade que sô 
os humildes e cumpridores 
conseguem ter. 

JMC 

Da esquerda para a direita, Sabino Gonçaives, Zita Pereira, José Ferreira, Duke da Silva, 

Encamaçào Ferreira, Zulmira Pimenta e Inès França na festa de confratemizaçâo na Casa de 

Portugal por altura da inauguraçào da Galeria dos Pioneiros Portugueses. 

Batoafta yhurragquelra 
Take-out 

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

Under L.L.B.O 

Roasted Suckling Pig* 
Roasted Chicken» 

llj Grilled Codfish» 
Charcoal Rabbit* 

Goat & much more...* 

1000 COfItege St, Tor,, Ont. M66 1A7 
1002 College St. Tor,, Ont, M66 1A7 
33 Hlllcrest Ave, Miss,, Ont, L5B 1K5 

(416)539-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 
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ARRASft BESTAO DA EXPO-98 
Relatôrio fatal Aadministraçâo de Mega 

Ferreira é veementemente 
criticada por um relatôrio 
demolidor da Inspecçâo 

Gérai de Finanças. Um relatôrio 
produzido pela Inspecçâo-Geral de 
Finanças (IGF), arrasa completa- 
mente a gestâo do Parque Expo, 
denunciando a existência de 
eventuais crimes na gestâo de alguns 
dos projectos mais polémicos e que 
envolviam elevadas verbas. Uma 
situaçâo jâ confirmada pelo Tribunal 
de Contas no relatôrio publicado na 
passada semana. 
O documento teve por base as dez 
auditorias e um inquérito solicitados 
pelo conselho de administraçâo da 
empresa, tendo sido deixado fora das 
investigaçôes o Oceanârio e o 
pavilhâo Atlântico, dois dos mais 
emblemâticos projectos da Expo 98, 
na medida em que, segundo o 
auditores, a Parque Expo nào lhes 
forneceu "quaisquer elementos 
respeitantes aos mesmos". 
Apôs enumerar todas as 
irregularidades detectadas, a IGF 
acaba por advertir que perante o facto 
consumado da transferência das 
responsabilidades da Expo 98 do 
Estado português para a empresa 
Parque Expo, "fica encerrado o 
dossier financeiro da Expo-98, cujo 

Ultimo capitulo é constituido pela 
assumpçâo directa por parte do 
Estado de compromisses financeiros 
avaliados em 95 milhôes de contos". 
Todavia, os inspectores assumem que 
devem prosseguir as acçôes referentes 
"às matérias que indiciam a prâtica de 
actes de natureza criminal". 

Tiro no porta-aviôes 

o projecto que mais düvidas levanta à 
IGF é operaçâo de fretamento de 
navios hotel, que terâ acarretado à 
empresa um prejuizo na ordem dos 
4,3 milhôes de contos. As conclusôes 
do auditoria "apontam claramente 
indicios da prâtica de actes de 
natureza criminal, em particular no 
que respeita à actuaçào do 
responsâvel pelo departamento da 
empresa que propos tal negôcio". 
O relatôrio da IGF afirma ainda que 
"os indicados actes de gestâo danosa e 
de utilizaçâo abusiva de fundos de 
natureza pùblica sô terâo sido 
possiveis, nesta situaçâo em concrete, 
por via duma actuaçào négligente e 
pouco cuidada por parte dos ôrgâos 
de gestâo da Parque Expo". Mais. 
Perante estes factos, a IGF admite 
objectivamente a necessidade da 
Procuradoria-Geral da Repùblica e da 
Policia Judiciâria abrirem processes 

de investigaçâo complementares, 
tendo em conta a existência de 
"fortes indicios da prâtica de actos de 
natureza criminal". 

Jardins suspenses 

Em relaçâo ao projecto imobiliârio 
desenvolvido pela Parque Expo para 
criar as empresas Jardins Expo, SA e 
a Expo Domus, SA, "a auditoria 
concluiu pela notôria inviabilidade do 
primeiro, bem patenteada pelo 
respective valor de avaliaçâo, que 
poderâ atingir, no minime, cerca de 
600 mil contos negatives", e pela 
viabilidade do segundo, "se bem que 
corn um valor de avaliaçâo nâo muito 
significative, cerca de 70 mil contos". 
Segundo as investigaçôes posteriores 
da IGF, conclui-se que "o processo de 
constituiçâo destas sociedades poderâ 
nâo ter sido completamente 
transparente e, sobretudo, que no 
desenvolvimento de tais projectos nâo 
terâo sido suficientemente 
acautelados os interesses econômicos 
e financeiros da parques Expo". 
O relatôrio acrescenta ainda que 
existe uma "muito provâvel 
inviabilidade econômico e financeira 
de um dos projectos", jâ que "se terâo 
verificado ao longo do tempo 

determinados procedimentos de 
gestâo e contabilisticos que, do nosso 
ponto de vista, revelam alguma falta 
de competêneia ao nivel da gestâo de 
ambas as empresas'\ 
No mesmo torn arrasador, a IGF cita 
a Area de Construçâo da Parque 
Expo, e embora reconhecendo um 
desempenho globalmente positivo, o 
relatôrio cita um desempenho "menos 
satisfatôrio em termos de eficâcia e 
eficiência dos modelos de gestâo 
adoptados". 
Em termos quantitativos, continua o 
relatôrio, por um lado, "a estimativa 
do custo final global de seis 
empreendimentos, cerca de 40 
milhôes de contos, corresponde 
praticamente ao dobro do custo 
global inicialmente previsto", por 
outro lado, estima-se "um sobrecusto 
de 16 milhôes de contos por cada 100 
milhôes de contos de obras 
realizadas". 

Derrocada em lisboa pôe em risce prédio mais estreite 
A derrocada de um prédio desabitado 
da Rua Aquiles Monteverde colocou 
em perigo o edificio mais estreito de 
Portugal, onde ainda vivem duas 
idosas "Nem tive tempo para me 
assustar." Sérgio Amândio, de 39 
anos, olhava serenamente para o 
lugar que momentos antes ocupava 
no 'caterpillar' com que procedia â 
escavaçâo das fundaçôes do prédio n.° 
12 da Rua Aquiles Monteverde, em 
Arroios, Lisboa. Quando nada o fazia 
prever, o prédio do lado - o n.° 14 -, 
também bastante degradado, ruiu e 
agora até o prédio mais estreito da 
Europa esta em risco de derrocada. 
Quando se deu o abatimento 
encontravam-se très pessoas a 
trabalhar nas fundaçôes do primeiro 
edificio, tendo apenas uma delas 
sofrido ligeiras escoriaçôes. 
"Nâo sei como é que os outros dois 
colegas nâo ficaram soterrados. Foi 
um verdadeiro milagre. Eu estava a 
trabalhar corn a mâquina e de repente 
vi ferros a cair em cima do braço da 
pâ escavadora. Encolhi-me todo na 

cabina e sô quando uma imensa 
nuvem de pô desapareceu é que 
abandonei a mâquina. Se nâo fosse o 
braço da escavadora a aguentar a 

estrutura metâlica que escorava o 
prédio do lado tinha ficado 
esmagado", afirmou ao Correio da 
Manhâ Sérgio Amândio. 
O prédio n.° 14 era também para 
démolir e tinha jâ as janelas tapadas e 
os tapumes para avançar corn as 
obras. Os trabalhos de escavaçâo 
efectuados ao lado, aliados ao mau 
estado de conservaçâo do edificio, 
levaram as vigas que o escoravam a 
ceder, provocando a demoliçâo 
parcial do edificio. 
Ao lado, no n.° 16, no prédio mais 
estreito de Portugal, as duas 
inquilinas. Maria Macedo, de 78 
anos, e Maria Rodrigues, de 87 anos, 
ambas viüvas, foram as mais 
afectadas pela derrocada, pois o 
edificio onde vivem esta também em 
risco de cair. 
Margarida Magalhâes, vereadora 
corn o pelouro da Conservaçâo 
Urbanistica da Câmara de Lisboa, 
declarou à Agência Lusa que o prédio 
é "recuperâvel", nâo sendo no entanto 
possivel prever o seu comportamento. 

"Inicialmente, pensâmes que o prédio 
séria momentaneamente evacuado 
até à demoliçâo do prédio ao lado 
estar concluida. Agora, pensâmes que 
as duas moradoras poderâo nâo 
voltar, dado o mau estado do 
edificio", afirmou. 
Maria Rodrigues é viùva e vive no r/c. 
A outra inquilina vive no 3.° andar e 
também é viùva. Ambas habitavam o 
prédio hâ mais de 50 anos. 
"O maior problema é o do alojamento 
de Maria Rodrigues, uma senhora de 
saùde muito frâgil. A Câmara de 
Lisboa esta a estudar a possibilidade 
de instalar esta moradora num centre 
de acolhimento, corn direito a casa- 
de-banho privativa e uma pequena 
cozinha", disse Margarida Magalhâes. 
Ainda segundo a vereadora, a outra 
moradora ficarâ instalada em casa 
dos filhos. 
O Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa deslocou para a 
rua onde se deu a derrocada très 
viaturas e cerca de uma dezena de 
efectivos. 
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Os funcionârios judicials a exercer 
na Madeira estâo apreensivos face à 

aprovaçâo, pela Assembleia 
Legislativa Regional, do projecto de 

resoluçâo da autoria do PSD- 
Madeira sobre a regionalizaçâo dos 

serviços de Justiça. Os oficiais de 
Justiça temem que este acto, nos 

moldes propostos, traga mais 
desvantagens do que vantagens. 

«O sindicato é contra a regionalizaçâo 
sem saber em que moldes e quais as 
"nuances" que se criarâo à volta da 
questâo». A frase é do présidente da 
secçâo autônoma do Sindicato dos 
Funcionârios Judiciais (SFJ), José 
Antonio Coroado, que disse ser o 
porta-voz da maioria dos mais de 160 
funcionârios a exercer na Regiâo. 
A cabeça das apreensôes esta o facto 
de o Governo Regional assumir a 
tutela de alguns serviços dos tribunais. 
Trata-se de entrar no seio de um ôrgâo 
de soberania, corn todos os perigos 
que dai advêm. 
Teme-se que esse seja um pretexto 
para futuras investidas, desta feita, ao 
prôprio ôrgâo de soberania e à 
regionalizaçâo da prôpria justiça. Serâ 
que se prépara a criaçâo de uma 
secretaria regional dos serviços 
judiciârios? Ou serâ uma Direcçâo 
Regional ou uma Secretaria-Geral da 
Justiça? 
«Em nosso entender, a administraçâo 
dos serviços dos tribunais nâo pode 
estar dissociada do facto de o Tribunal 
ser um ôrgâo de soberania. Nâo é a 
mesma coisa ser funcionârio numa 
conservatôria ou num notârio e sê-lo 
num tribunal», justificou. 
«Os oficiais de Justiça podem 
influenciar na celeridade da sentença. 
E um poder efectivo que têm dentro 
de um ôrgâo de soberania», 
acrescentou. - 
José Antônio Coroado ficou chocado 

quando leu no parecer da 
constitucionalista Assunçâo Esteves, 
pagina 25, que a competência 
disciplinar sobre os funcionârios 
passaria para os ôrgâos regionais. «Se 
nâo é o Conselho de Oficiais de 
Justiça (COJ) a assegurar a tutela 
disciplinar quem o farâ na Regiâo?», 
interroga-se. Aliâs, lembra que o 
prôprio COJ estâ na mira do Tribunal 
Constitucional por causa dos seus 
poderes disciplinares. «Serâ que vai 
ser criado na Regiâo um Conselho 
Superior para nos inspeccionar?». 
Para o présidente do SFJ-M outra 
apreensâo résultante da eventual 
regionalizaçâo dos serviços de justiça é 
o facto de os oficiais de justiça virem a 
perder regalias jâ adquiridas. Em 
causa estâ o subsidio de fixaçâo de 
mais de 35 contos mensais que nunca 
serâo colmatados pelo subsidio de 
insularidades auferido pelo 
funcionalismo pûblico insular. Ainda 
por cima quando a portaria que ira 
aumentar o subsidio de fixaçâo para 
mais de 45 contos estâ prestes a sair. 
Para além disso, os funcionârios 
judiciais nâo querem abandonar o 
sistema de segurança social que 
actualmente têm. 
Os oficiais de Justiça beneficiam de 
um dos melhores regimes de 
segurança social do pais. «Os nossos 
serviços sociais sâo excelentes, ao 
ponto de os prôprios deputados da 
Assembleia da Repüblica serem 
beneficiârios dos serviços sociais do 
Ministério da Justiça. Nâo estou a ver 
abandonarmos este regime para aderir 
à ADSE ou ao regime gérai da 
segurança social», disse. 
Por outro lado, o SFJ-M terne que a 
regionalizaçâo dos serviços venha 
trazer o caos ao regime de carreiras 
(escriturârio, adjunto, escrivâo de 
direito e secretârio). Em Agosto de 
1999 houve mudanças no regime de 
acesso às carreiras pelo que nova 
mudança nâo é aconselhâvel a curto 

Desaparecimenio 
envolto em mistério 

Todas as buscas efectuadas até ao 
momento para tentar localizar o 
homem que se encontra desaparecido 
hâ mais de uma semana revelaram-se 
infrutiferas. E nâo trouxeram 
qualquer elemento novo que possa 
servir de pista para a sua localizaçâo. 
Segundo conseguimos apurar, tanto 
os Bombeiros Voluntârios de Santana 
como os do Porto Moniz/Sâo Vicente 
e a prôpria PSP efectuaram diversas 
operaçôes de busca na Costa Norte 
da ilha, designadamente em Santana, 
Sâo Jorge e Arco de Sâo Jorge, mas 
nenhuma delas teve resultados 

prâticos. O SANAS também bateu, 
sem êxito, toda a zona costeira 
compreendida entre Sâo Jorge e o 
Porto da Cruz. 
Um dos maiores problemas corn que 
as équipas de busca e socorro se têm 
debatido relaciona-se corn a falta de 
elementos concretos que possam 
conduzir à localizaçâo do referido 
homem. Isto porque a ünica 
informaçâo existente é que o 
individuo em causa foi visto nas "24 
Horas a Bailar". E ninguém sabe 
informar que destino seguiu apôs ter 
abandonado o recinto da festa. 

Présidente da secçâo autônoma do 

Sindicato dos Funcionârios Judiciais (SFJ), 

José Antônio Coroado. 

prazo. «Quai a resposta que iria ser 
dada pela administraçâo püblica 
regional em termos de 
regulamentaçâo de carreiras e de 
formaçâo profissional?», interroga-se 
José Antônio Coroado. 
O représentante dos oficiais de Justiça 
disse que o sindicato, ao nivel 
nacional, tem acompanhado estas 
questôes. «A direcçâo nacional nâo vê 
corn bons olhos a regionalizaçâo dos 
serviços administrativos dos 
tribunais», garantiu. Aliâs, essa 
relutância foi oportunamente 

transmitida à Comissâo Eventual da 
Assembleia Regional, aquando da 
auscultaçâo do sindicato. 
Coroado, céptico, disse que o 
Sindicato nâo é contra a criaçâo de 
uma «boisa de funcionârios» embora 
nâo acredite que isso resolva os 
problemas. Hâ uns anos, o Ministério 
da Justiça adoptou esse sistema ao 
nivel nacional e o que se verificou foi 
uma perversâo do sistema. 
Os funcionârios colocados nas 
comarcas por esta via eram melhor 
remunerados e isso criou mal-estar. 
Aliâs, Coroado lembra que, jâ em 
Setembro, as cerca de 20 vagas por 
preencher nas comarcas da Madeira 
serâo ocupadas. 
O SFJ-M também nâo é contra a 
transferência de poderes na ârea do 
patrimônio e da manutençâo de infra- 
estruturas. Contudo, admite que sô 
razôes politicas podem estar na 
origem de uma reivindicaçâo que vai 
passar para a Regiâo «uma mâquina 
pesadissima». 
A actual legislaçâo envolve as 
Câmaras na construçâo e conservaçâo 
dos tribunais. Passar a tutela desta 
matéria séria um alivio para o 
orçamento dos municipios corn 
comarcas mas séria um encargo para o 
executive regional. 
Um risco que, pelos vistos, a maioria 
estâ disposta a correr em nome de 
uma reivindicaçâo politica. 
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Cooperaçâo entre radios 
na perspectiva dos conteùdos 

Por Francisco José Oliveira 

Em primeiro lugar, gostaria de 
manifestar a minha convicçào de que a 
cooperaçâo entre as radios esta 
directamente ligada e 
inequivocamente dependente dos 
conteùdos de umas e de outras, motivo 
pelo quai me permito centrar a minha 
intervençâo exclusivamente na 
temâtica dos conteùdos - e, mais 
concretamente, no papel que a palavra 
desempenha neste contexto. A 
cooperaçâo vira por acréscimo e serâ 
de competência exclusiva de cada um 
dos protagonistas, definida por eles 
que for a questâo do respectivo 
designio estratégico. 
É que, no meu entendimento, discutir 
O lugar da palavra na radio do futuro 
é, nem mais nem menos, o équivalente 
a discutir-se a viabilidade ou a 
inviabilidade da radiodifusâo num 
amanhâ que tem a particularidade de 
jâ ter começado. 
É excessiva esta afirmaçâo? Feliz ou 
infelizmente, nào é excessiva porque 
apenas corresponde a um mero 
exercicio de verificaçâo nâo sô das 
probabilidades como também das 
inevitabilidades. 
Vejamos. As novas tecnologias das 
comunicaçôes impôem às sociedades, 
a cada momento, a adopçâo de novas 
atitudes e novos comportamentos, 
condicionando a forma como a 
Informaçâo se transmite e se consome. 
Mas, no que à radiodifusâo diz 
directamente respeito, o pùblico nâo 
consome tecnologias; consome 
conteùdos. Dito de outra forma, o que 
o ouvinte consome é palavra, seja ela 
dita por jornalistas, por animadores 
ou sob a forma de letra de cantiga. 
Acontece que, num mundo cada vez 
mais globalizado, nos, que vivemos da 
radio e para a radio, corremos o sério 
risco de, se nâo enveredarmos 
também por uma permanente 
actualizaçâo, assistirmos a uma 
crescente perda de influência deste 
sector, em detrimento de outros cada 
vez mais apelativos como sejam as 

J mùltiplas ofertas televisivas ou a 
internet. Como é évidente, o ritmo 
destas alteraçôes dépende 
directamente das estruturas culturais, 
sociolôgicas e econômicas dos diversos 
paises. 
Dai que seja extremamente perigosa, 
neste congresso, a pretensâo de 
uniformizar concepçôes e critérios. 
É que as realidades que se vive em 
paises tâo distintos como Angola ou 
Brasil, Cabo Verde ou Moçambique, 
Guiné-Bissau ou Portugal, S. Tomé e 
Principe ou Timor Loro Sae, bem 
como em todas as outras regiôes do 
mundo onde existem râdios que 
emitem em português ou onde hâ 
programas de radio na nossa lingua, 
determinam também diferentes 
ritmos e necessidades de mudança no 

capitulo da radiodifusâo. 
O exercicio que a seguir vos 
proponho é o de, tendo em vista 
este constrangimento, 
procurarmos o maior 
denominador comum a todos, 
relevando aquilo que em nos é 
semelhante sem, contudo, 
menosprezarmos tudo quanto 
temos de diferente. 
Atrêvo-me, por isso, a afirmar que 
serâ ainda durante muitos e 
muitos anos que conviverâo, no 
conjunto dos paises de lingua 
portuuguesa e em muitos dos que 
têm râdios ou programas em 
português, as tecnologias mais 
avançadas - de que é exemplo o 
DAB (digital radio broadcasting), 
que hoje cobre jâ 80 por cento dos 
potenciais ouvintes portugueses - 
corn as tecnologias mais 
tradicionais, como seja a Onda 
Curta. 
E, jâ que se fala em tecnologia 
digital de emissào, permitam-me 
que faça um pequeno parêntesis 
para enunciar, ainda que em jeito 
necessariamente telegrâfico, 
algumas das principais vantagens 
e algumas das principais 
vulnerabilidades do DAB, ao 
menos no estâdio em que 
actualmente se encontra. Assim, 
entre as primeiras encontra-se 
uma muito melhor qualidade de 
captaçâo e uma muito menor 
necessidade de frequências. Entre as 
segundas encontra-se a acometida que 
estâ a ser feita pelas sociedades 
detentoras de direitos autorais e 
conexos e o facto de os beneficios da 
qualidade serem praticamente sô 
notados ao nivel da mùsica e nâo da 
palavra, o que vale por dizer que as 
râdios mais vocacionadas para a 
palavra poucas vantagens encontrarâo 
numa possivel mudança. 
Mas, quando se fala em tecnologias o 
que se pretende é falar de concepçôes, 
ou seja, de produtos radiofônicos. 
Por isso, continuarâo também a 
coexistir as râdios nacionais corn as de 
âmbito regional ou local, as râdios 
generalistas corn as râdios temâticas e 
corn as râdios comunitârias, râdios 
pùblicas corn râdios de interesse 
pùblico - o que, convenhamos, nem 
sempre é coincidente. 
E, mais uma vez, tudo isso tem a ver 
corn o lugar que a palavra 
desempenharâ em cada um destes 
diferentes tipos de râdio. 
É assim que, em alguns destes paises, 
a râdio constituirâ um factor 
insubstituivel de unidade nacional. 
Corn efeito, quer por via da extensâo 
territorial, quer em virtude da 
descontinuidade geogrâfica, quer por 
mor de uma grande diversidade 
cultural, ali, naquelas circunstâncias, 
nenhum outro meio substituirâ, 
durante muitos e muitos anos, o 
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primado da râdio. Serâ, entâo, uma 
râdio de companhia, destinada a 
cumprir uma missâo dupla e 
simultânea, atraindo a atençâo e o 
interesse de populaçôes urbanas e de 
populaçôes rurais, o que, obviamente, 
jamais poderâ ser conseguido corn 
uma sô programaçâo. O 
desdobramento das emissôes ou a 
adopçâo de um perfil cirurgicamente 
direccionado para o pùblico-alvo, 
consoante os casos, é a chave que 
permite a utilizaçâo de uma sâbia 
distribuiçâo da palavra. 
Em outros paises, onde, também 
devido à sua extensâo, sâo distintos e 
simultâneos os estâdios de 
desenvolvimento econômico, cultural 
e social, vai continuar a assistir-se à 
proliferaçâo dos mais variados tipos 
de râdio. Corn efeito, tamanha é a 
diversidade que se torna impossivel 
adivinhar uma receita ùnica: a titulo 
de exemplo recorde-se que sô em 
Timor Loro Sae existem 32 grupos 
etno-linguisticos, para jâ nâo falar da 
Guiné-Bissau, Moçambique ou 
Angola, ou ainda, numa outra 
perspectiva, dada a existência do 

Crioulo como lingua nacional, de 
S. Tomé e Principe ou Cabo 
Verde. 
Mas, devido à concorrência dos 
outros meios e à crescente 
implantaçâo de novas tecnologias 
de informaçâo, as râdios que 
pretenderem sedimentar-se 
enquanto empresas sôlidas e 
progressivas terâo de dedicar 
maiores cuidados a uma mais 
criteriosa utilizaçâo da palavra. 
Esta situaçâo tem a ver também 
corn a desejâvel democratizaçâo 
da cultura, porque os auditôrios se 
caracterizarâo por uma crescente 
capacidade critica. 
Ora, uma vez que a batalha da 
fidelizaçâo dos ouvintes serâ 
travada de forma cada vez mais 
impiedosa, é o exercicio criterioso 
da palavra que farâ a diferença 
entre competidores. 
A palavra, em râdio, é como a 
mùsica: afectiva ou agressiva, 
melodiosa ou estridente, tranquila 
ou irrequieta, actual ou fora de 
moda. 
E, como existe muita gente que 
toca mùsica apenas de ouvido, 
também hâ quem - desculpem-me 
a expressâo - fale apenas de 
ouvido. Falam muito e dizem 
pouco, quando cada vez mais os 
ouvintes vâo preferindo quem 
diga muito e fale pouco. O que 

pretendo referir, corn esta afirmaçâo 
eventualmente pouco simpâtica, é que 
esses profîssionais falam sem o rigor 
imprescindivel a quem acede ao 
microfone. E, por isso, desafinam. E, 
ao desafinar, provocam ruido. E, ao 
provocar ruido, convidam o ouvinte a 
procurar uma râdio diferente. 
Quero corn isto significar que a “aima 
do negôcio”, para a râdio do futuro, 
reside no conteùdo da comunicaçâo e 
na forma de comunicar. Ou seja, o 
ouvinte evidenciarâ uma tendência 
crescente para se identifîcar, corn uma 
quase cumplicidade, corn a râdio que 
elegerâ como sua, cuja “camisola” 
vestirâ, cujo produto discutirâ corn os 
seus amigos e corn a sua familia. 
Râdio que nâo conseguir satisfazer 
estas expectativas é uma râdio 
incaracteristica - ou, pior ainda, 
descaracterizada -, cujas audiências 
nâo apresentarâo os niveis minimos de 
fideliâade exigida. 
Neste contexto, é bom nâo esquecer 
que as sociedades evidenciam uma 
cada vez maior apetência por 
simbolos, sejam eles de que 
natureza forem. Por isso, adoptarâo^ 
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^ O mesmo tipo de comportamento 
face às suas emissoras preferidas, nâo 
fosse a radio o meio de comunicaçâo 
que suscita maiores afectividades. O 
comunicador da radio do futuro - seja 
ele jornalista ou animador - tem de 
estar na profissâo com amor. Porque 
sera o amor que ele terâ pela profissâo 
que, por seu turno, provocarâ a 
afectividade que o ouvinte terâ para 
corn ele. 
Neste contexto, o prôprio conceito de 
“palavra”, em radio, terâ 
necessariamente de evoluir, 
adaptando-se, a cada momento, às 
mutaçôes culturais e tecnolôgicas. 
As frases feitas e os lugares comuns 
cederâo inevitavelmente o passo a 
uma forma mais agilizada de 
comunicar. E compete precisamente 
aos jornalistas da radio e aos 
animadores a preocupaçâo de se 
identificar corn os valores de cada um 
dos pûblicos-alvo, a fim de que o 
primeiro processo de sintonia seja 
feito por eles prôprios. Sô assim terâo 
também a possibilidade de vir a ser 
sintonizados pelos respectivos 
auditôrios. 
Tudo isto vale por dizer que os 
profissionais de radio sobre quem 
recaia a tarefa de contactar corn os 
ouvintes terâo necessidade de aceder a 
uma formaçâo profissional continua, 
como forma de permanentemente 
actualizar conceitos e técnicas. 
A sociedade do futuro terâ uma 
incontornâvel tendência para o 
consumismo. Mas isto nâo quer dizer 
que consuma qualquer produto. 
Consumirâ mais de poucos produtos e 
menos de muitos produtos. A palavra 
terâ, pois, de se enquadrar dentro de 
rigorosos “prazos de validade”, sem o 
que o produto correrâ o risco de se 
deteriorar e de ser considerado como 
verdadeiro lixo cultural. 
Sei bem que esta afirmaçâo poderâ ser 
entendida como que um apelo a um 
certo tipo de pretensiosismo ou de 
conservadorismo na forma de utilizar 
a palavra. Mas, de facto, pretendo 

significar algo bem diferente: o que 
preconizo é a procura e a utilizaçâo da 
palavra certa para o ouvinte certo, o 
que admito é o rigor, o que defendo é 
a parcimônia em detrimento da 
verborreia. 
Ora - e uma vez que nos encontramos 
num forum em que a lingua comum é 
o Português -, permitam-me afirmar 
que o caminho proposto nos conduz 
directamente a algumas reflexôes 
sobre quai o papel que esta nossa 
forma de expressâo desempenharâ na 
râdio de amanhâ e sobre quai a atitude 
que os profissionais que acedem ao 
microfone devem adoptar. 
Antes, entretanto, gostaria que nâo 
esquecêssemos os diferentes graus de 
importância que a lingua portuguesa 
tem para cada um destes paises. Isto 
porque, se é verdade que nos casos de 
Brasil e de Portugal existe uma 
unidade linguistica, o mesmo jâ nâo 
acontece nos outros paises. Mas, para 
simplificar o raciocinio, proponho que 
nos circunscrevamos às râdios que se 
exprimem em Português. 
A primeira verificaçào aponta para o 
facto de qualquer lingua viva - na 
circunstância, o Português - nâo 
poder nem dever ser um fenômeno 
estâtico, antes um factor dinâmico, 
que acompanha as evoluçôes culturais. 

Admito, neste quadro, que possam 
começar a ser aprofundadas algumas 
diferenças - por vezes substanciais - 
entre o Português falado e o Português 
escrito. Longe de mim propor que o 
Português a utilizar em râdio faça 
cedências ao mau gosto. Mas afigura- 
se-me inevitâvel que tenha de ser mais 
âgil do que o Português escrito. 
Ou, por outras palavras, que o 
processo de mudança seja mais 
râpido, como mais râpida e 
desdramatizadamente se encararâ a 
utilizaçâo de palavras e de expressôes 
menos ortodoxas ou menos vernâculas 
mas que o vulgo generalizado acabe 
por banalizar. 
E isto tem a ver, pois claro, corn o 
aceleradissimo e imparâvel processo 
das inovaçôes tecnolôgicas. E este 
mesmo processo que nâo sô 
desaconselha como impede que nos 
remetamos para uma nostalgia passiva 
em relaçâo ao que de mais puro a 
lingua portuguesa contém, ela que é 
um incontornâvel patrimônio da 
humanidade. Ora, todo o processo de 
mudança numa lingua começa pela 
palavra falada, porque é na oralidade 
que reside a matriz de qualquer 
lingua. Acredito, pois, que, neste 
dominio, as mudanças se façam sentir 
mais rapidamente na râdio do que nos 

jornais. 
Mas permitam-me que introduza aqui 
um outro parêntesis, para perguntar 
se, face à diversidade cultural que se 
vive nos nossos paises, se poderâ falar, 
em boa verdade, de uma lingua 
portuguesa, ou se melhor séria 
aceitarmos a existência de diversas 
linguas portuguesas, faladas por 
duzentos milhôes de pessoas nas cinco 
partidas do mundo... E deixem-me 
recordar, também o propôsito, os 
famosos ambaquistas que em Angola 
falam aquele Português recheado dos 
arcaismos que também podemos 
encontrar em algumas regiôes do 
Brasil... E deixem-me recordar ainda 
que palavras tâo vulgarizadas no 
Português, como carimbo, cachimbo, 
cacimbo e minhoca, entre outras, sâo 
originârias do angolanissimo 
kimbundo... E - outro exemplo , no 
Brasil acaba de ser incorporada pela 
Academia de Letras uma outra 
palavra de origem africana e que até 
agora era utilizada apenas como giria 
- “movuca”, corn o significado de 
confusâo, agitaçâo, aglomeraçâo de 
pessoas falando ao mesmo tempo... E 
mais um: o apelido português Zola 
nâo tem origem no francês, mas no 
kimbundo... 
Para terminar, gostaria de manifestar 
a minha opiniâo - controversa, eu sei, 
mas que corresponde à mais profunda 
das minhas convicçôes - de que a boa 
ou a mâ, a correcta ou a incorrecta 
utilizaçâo da palavra na râdio do 
futuro determinarâ a consolidaçâo 
definitiva ou a aproximaçâo do 
abismo para este sector tâo vital à 
construçâo das nossas sociedades. 
Acredito que a palavra serâ 
fundamental. Mas peço a vossa 
permissâo para citar o Présidente 
brasileiro Fernando Henrique 
Cardoso, quando afirmou que “mais 
do que cuidar da lingua portuguesa, é 
necessârio antes cuidar das pessoas 
que falam a lingua portuguesa”. 

Bem hajam! 

Duas crianças morrem afogadas em piscina municipai 
Uma criança de *1 *1 anos e out;ra de sete morreram 

afogadaa na piscina municipal de Manteigas. 

«o que toda a gente diz é que o 
portâo da piscina estava aberto e que 
as miùdas foram para lâ brincar», 
afirmou uma empregada de um 
restaurante em Manteigas, 
acrescentando que «jâ algum tempo 
se sabia que o portâo da piscina tinha 
problemas corn a fechadura». 
Segundo a mesma fonte, as duas 
raparigas, corn 11 e sete anos de 
idade, teriam sido encontradas jâ sem 
vida depois das 17:30 de segunda- 
feira. «Eu fui buscar o meu filho, por 
volta das 16:30, quando me encontre! 
corn a mâe de uma delas que até 
esteve connosco um bocadinho na 
festa de anos do meu filho. Sô quando 
cheguei aqui é que soube que as 

meninas tinham morrido afogadas». 
Segundo declaraçôes do comandante 
local da GNR, Antônio Almeida, à 
agência Lusa, pouco tempo depois do 
sucedido, as duas crianças terâo 
saltado o muro da piscina e, o que 
«prometia ser uma tarde de 
brincadeira, acabou em tragédia». 
«O alerta foi dado por um homem 
que ia a passar e que viu os dois 
corpos a boiar na piscina», adiantou 
aquele responsâvel da GNR. 
Em declaraçôes o mesmo responsâvel 
afirmou, no entanto, que a forma 
como as crianças terâo entrado é uma 
«incôgnita». 
A verdade, segundo o mesmo 
responsâvel, é que quando o 

funcionârio entrou e descobriu os 
dois corpos «o portâo jâ estava aberto. 
Agora nâo se sabe se o portâo jâ 
estava aberto ou se as crianças o 
abriram depois de estar lâ dentro». 
A piscina municipal de Manteigas 
encerra às segundas-feiras para 
limpeza. 
Para o capitào Antônio Almeida, o 
muro «é muito fâcil de saltar por ser 
relativamente baixo, o que convida 
muitas crianças a refrescar-se em dias 
de calor, sô que desta vez a 
brincadeira, infelizmente, acabou 
muito mal». 
No entanto, quanto aos rumores de 
que a fechadura estaria em mâs 
condiçôes, Antônio Almeida escusa- 

se a comentar alegando que estes sâo 
«dados técnicos que nâo me posso 
pronunciar. Os funcionârios é que 
poderâo confirmar». 
O caso serâ agora entregue ao 
Ministério Püblico que irâ 
encaminhar o inquérito e averiguar se 
houve ou nâo negligência por parte 
dos funcionârios da Câmara de 
Manteigas. 
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LAVRADORES PODERÂO VIR A 
SER DESPENALIZADOS 

No âmbito da elevada produçâo de leite, os 
lavradores sao obrigados a pagar multas. Até ao 
momento é assim, mas isso podera vir a terminar 
dentro em breve. Jaime Gama, prometeu ter uma 
conversa com Romano Prodi, présidente da 
Comissao Europeia, objectivando medidas 
especificas nas zonas ultraperiféricas. 

GOVERNO ASCENDE AOS 
25 MILHÔES NAILHA DO FAIAL 

O présidente do Governo Regional, Carlos César, 
revelou que a reconstruçâo da ilha do Faial, 
originada pelo sismo de 1998 podera ultrapassar os 
25 milhôes de contos. Na sua visita àquela ilha na 
semana passada, César fez saber que cerca de 40 por 
cento da reconstruçâo habitacional jâ se encontra 
concluida, correspondendo a oito milhôes de contos. 

FORMAÇÂO PROFISSIONAL 
AÇORIANA ASCENDE À EUROPA 

Rui Bettencourt, director regional dajuventude e 
Formaçâo Profissional, reconheceu e fez questâo de 
salientar o aumento de empenho dos jovens 
açorianos, nos programas comunitarios em que 
estiveram présentes a estagiar, durante très meses 
na Espanha, França e Inglaterra. Note-se que nos 
liltimos très anos, cerca de 200 jovens do 
Arquipélago dos Açores, jâ viajaram rumo à 
Europa no âmbito estagiârio. 

DIOCESE DEBATE PROBLEMA 
DE REPATRIADOS 

De 26 a 30 deste mês, em Angra do Heroismo na 
ilha Terceira, a Diocese dos Açores ira debater a 
Emigraçâo e Direitos Humanos dos repatriados. 
Neste seminârio vào estar présentes especialistas 
continentais, dos Açores e dos circulos de 
emigraçâo dos EUA, Canadâ e da igreja catôlica 
em Portugal. 

BOMBEIROS COM 
^ COMUNICAÇÂO MAIS AMPLA 

Os Bombeiros Voluntârios de Ponta Delgada, 
receberam na semana passada uma formaçâo de 
linguagem gestual, através do Centro de Educaçâo 
Especial de Ponta Delgada. Este curso objectiva 

T-shirts • Caps* Calendars* Matches 
Planners*Pens*Bags*Clocks Magnets and Morel!I 

Nelly Santos lea ogoro parte de Greco 
PiomoUons poto servir a ct»nunidade 
portuguesa esn i^odutos de promoçôo. 

10 Strada Rd. Unit #6 
Woodbridge, Ont., L4L 5W1 

Bus: (905) 8504441 
Fox; (905) 850-1774 

ensinar os bombeiros a compreenderem este tipo 
de comunicaçâo, para poderem dispor da mesmo 
em situaçôes de emergêneia no seio dos déficientes 
auditivos. 

C. M. PONTA DELGADA ,^VJUDA 
JUNTAS DE FREGUESIA 

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, assinou 
quatro protocolos no passado dia 14 com as Juntas 
de Freguesia de Santa Bârbara e Santo Antonio. 
Esta assinatura coloca ao dispor das duas juntas de 
freguesia, cerca de 12 mil contos para adornamento 
daqueles locals, cabendo 5 mil contos à Junta de 
Freguesia de Santa Barbara e 7 mil à de Santo 
Antonio. 

CORIÂCEA DESAPROVEITADA 
POR CARÊNCIA DE MEIOS 

Na passada semana, foi encontrada na praia dos 
Mosteiros, uma tartaruga gigante da espécie 
“dermochelys”. Com 2.05 metros e pesava à volta de 
600 Kg, um animal oriundo da América do Sul, 
Guiana francesa ou na Malâsia com 100 anos, 
segundo anâlise incoclusiva do professor da 
Universidade dos Açores, José Azevedo. No entanto, 
esta tartaruga nâo foi aproveitada nem pela 
Universidade dos Açores, nem pelo museu Carlos 
Machado, por falta de espaço e meios de 
conservaçâo. Apôs a sua remoçâo que ficou a cargo 
da policia maritima e bombeiros, o animal foi 
transportado para a lixeira e enterrado no local. 

ÂGUA RIBEIRAGRANDENSE 
COM QUALIDADE DUVIDOSA 

Habitantes da Ribeira Grande pôem em düvida a 
qualidade da âgua. No levantamento desta hipôtese, 
uma das residentes daquele local comunicou à 
Uniâo Europeia, que entretanto lançou um alerta âs 
autoridades. No entanto, Ricardo Rodrigues, 
secretârio Regional do Ambiente, veio a püblico 
esclarecer toda esta polémica provando com anâlises 
biolôgicas recentes, a optima qualidade da âgua. 
Garantiu também que nâo existe qualquer 
contaminaçâo desde o mês de Junho de 1999, 
referindo ainda no final da cerimônia de assinatura 
do protocolo de cooperaçâo técnica corn o Institute 
Nacional das Aguas (INAG), que a âgua possui 
indices de qualidade estando a sofrer melhorias 
considerâveis. Corn opiniâo contraditôria, esta 
também o présidente do INAG, Carlos Mineiro que 
référé começar a haver contaminaçâo das âguas corn 
os nitrates. Justifica que as lagoas começam a ficar 
repletas de nutrientes, provenientes de adubos e até 
mesmo das fezes dos animais, chegando mais tarde 
até â âgua das habitaçôes. Na resposta, Ricardo 
Rodrigues diz que a assinatura do protocolo é uma 
mais valia para a resoluçâo deste problema, e corn o 
Piano Regional da Agua, vâo-se encontrar métodos 
no sentido de nâo esgotar os recursos hidricos. No 
final Ricardo Rodrigues e Carlos Mineiro 
mostraram confiança no protocolo de cooperaçâo 
assinado no dia 11 deste mês. Acreditam que desta 
forma, sera mais fâcil o contrôle e qualidade das 
âguas da Regiâo, prometendo em breve alterar o 
cenârio actual. 

PESCADORES DESALENTADOS 
COM O POUCO ATUM 

A preocupaçâo dos mais de 500 pescadores do 
arquipélago dos Açores, estâ estampada nos sens 
restes. O motive que lhes leva à apreensâo é de facto 
a ma colheita de atum que têm tido ultimamente, 
visto que o espécime jâ era para andar por estes 
lados, mas parece estar chateado corn o mar dos 
Açores. Por esta razâo, pode-se ver claramente 
grande parte das traineiras atracadas ao cais. Este 
problema estâ a por em causa dificuldades 
acrescidas aos pescadores, que por sua vez se fazem 
sentir também nas fâbricas conserveiras, que deste 
modo nâo possuem atum fresco para os enlatados, 
obrigando-as a importar conservas e até mesmo 
atum congelado para nâo terem prejuizos 
acrescidos. No entanto, a Direcçâo Regional das 
Pescas atribuiu um apoio de cerca de 100 mil contos 
a armadores e pescadores mas a divisâo do 
montante nâo é tranquilizadora. A proposta 
governamental é a de que a divisâo se fizesse de 
forma a que 37% ficasse para os pescadores e 63% 
para os armadores. Cada pescador receberia, de 
harmonia corn esta proposta, pouco mais de 66 
contos, o que é considerado "pouco" pelo Sindicato 
da Pesca que quer, no minimo, 150 contos. Liberato 
Fernandes, do Sindicato dos Pescadores, nâo 
esconde o seu descontentamento e pessimismo em 
toda essa situaçâo. Pretendia que o Governo 
dispusesse anualmente de uma quantia, que 
assegurasse situaçôes deste tipo. 

DESPOLUIÇÀO CUSTA 30 MIL 
CONTOS 

A despoluiçâo no fundo da baia de Angra do 
Heroismo, sita no local da futura marina, vai custar 
cerca de 30 mil contos. Nesta zona, permaneceu 
durante algumas décadas, escoamento de um esgoto 
em céu aberto. No sentido de melhoria, as obras 
ficaram entregues à Junta Autônoma do Porto desta 
cidade. A tarefa serâ executada como "trabalhos a 
mais" da empreitada de construçâo da marina de 
Angra, depois de a obra ser autorizada pelo 
Conselho do Governo. No entanto, a empresa 
responsâvel pela execuçâo da obra da marina, jâ 
entregou uma proposta para a despoluiçâo do fundo 
do mar, na quai inclui a realizaçâo de uma 
dragagem corn mais de um metro de profundidade, 
contendo ainda um emissârio submarino ligado à 
estaçâo elevatôria do Pâtio da Alfândega. Este 
emissârio submarino ira funcionar quando houver 
uma falha do sistema de tratamento de residuos, 
despejando-os longe daquele local. 

□liveipa Rental 
Cottage: Summer SKWinterJ^ishing 

► Aluga-se Barcos a Motor 
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Manuel Melo, naturélogo, em Toronto 
O conhecido Manuel R. C. Melo, N.d. Phd., 

Master em Naturopatia e especiaUsta das Medicinas 
Altemativas Naturals, encontra-se de novo em Toronto, 

para convivio corn sunigos e pacientes. 

Manuel R. C. Melo, autor do livro «Guia Prâtico 
da Alimentaçâo Saudâvel e Terapêutica 
Natural» e jâ com um outro prestes a ser 
publicado sobre o tratamento natural da Coluna 
Vertebral, esta neste momento na Ervanâria 
Vitoria, em Toronto, por gentileza do seu amigo 
Manuel Antonio Medeiros. 
-Estou muito feliz corn o êxito do meu livro, que 
jâ vai na sua terceira ediçâo, e porque foi 
recomendado para estudo de alimentçâo natural 
nas Escolas Bâsicas. 
-Porque continua a trabalhar mais no exterior do 

que nos Açores? 
^Bom, eu sou formado e 
tenho estatuto que me 
permite trabalhar nos 

^ Estados Unidos e no 
1° Canadâ, entre outros 

paises. Por outro lado, 
jâ existem tantos 
especialistas e tantos 
produtos enôcuos que 
prefiro afastar-me para 
nâo sofrer as 
consequências dos 

curiosos e exploradores do 
sistema... Sou pela saùde natural e 
nâo pelo negôcio pura e 
simplesmente. 
-Nâo hâ legislaçâo sobre a 
Medicina Alternativa? 
-Olhe, foi aprovado na Assembleia 
da Repüblica no dia 1 de Junho, 
na generalidade, o Estatuto do 
Médico Naturista, o que é um acto 
de coragem do Governo Português 
para separar o «trigo do joio»... 
Baixou agora às Comissôes de 
Especialidades e, serâ discutido e 
aprovado, no proximo mês de 
Outubro. Como sou membro da 
FENAMAN irei à Assembleia da Repüblica 
participar nos trabalhos do Estatuto do Médico 
Naturista como Delegado da Regiào Autônoma 
dos Açores. 
-Essa é a razào de ficar sô até Setembro entre 
nos...? 
-É verdade. Saio de câ no dia 2 de Setembro. 
Preciso de preparar-me a tempo e horas de estar 
em Lisboa na altura dos trabalhos em Outubro. 

-Até lâ fica na Ervanâria Vitôria, certo? 
-Exactamente. Podem contactar-me lâ 
pessoalmente ou pelo telefone (416) 603-7978, ou 
onde resido, pelo numéro 536-1303. 

Manuel Melo envia por intermédio de O 
Milénio um grande abraço de amizade a todos 
os amigos e pacientes, desejando-lhes muita 
saùde e felicidades. 

JMC 
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Continuaçào da ediçào anterior 

Ali fabricavam-se das mais 
saborosas amêndoas da Ilha e o 
cheiro forte do baunilhado, corn que 
eram aromatizadas, costumava atrai- 
lo e aos outros rapazes, que em 
grupos de très e quatro, iam bâter 
nas vidraças a pedirem umas 
amendoazinhas!... Umas senhoras 
de batas brancas e toucas da mesma 
cor, ajustadas na cabeça, de vez em 
quando vinham à porta corn uma 
taça, distribuir quatro ou cinco 
amêndoas por cada um dos 
pedinchas! 

O velho Ramiro gostaria de 
prolongar as duas cenas das 
primeiras visôes; de momento 
porém, os sens pensamentos nâo lhe 
davam descanso para que o fizesse - 
sempre a saltarem de uma 
lembrança para outra - iam 
comandando a sequência, das visôes 
queridas do seu tempo de rapaz. 
O cilindro que o neto lhe trouxera, 
dévia estar impregnado de um toque 
de magia, pensou, sem que pudesse 
ver o meneio de cabeça de uma 

sombra vaga, que o observava do 
vâo da janela e lhe havia 
proporcionado naquele entardecer 
vulgar - um pouco do mundo do 
impossivel! 
Receoso de que aquela viagem 
maravilhosa por momentos ùnicos 
do seu passado, pudesse terminar a 
qualquer momento, privando-o de 
ver ainda alguns outros, o avô do 
Joâozinho, corn avidez, concentrou 
ideias, tendo estas focado na 
imagem caleidoscôpica, um dos 
acontecimentos da quadra de 
Inverno, em que se pelava para 
tomar parte, na companhia dos 
amigos da sua idade. 
Era pelo Natal - via um rancho de 

cinco ou seis rapazes, que por 
acordo tâcito, nâo gostavam de 
grupos maiores, os quais 
desencorajavam alguns dos 
moradores das casas, a virem abrir 
as suas portas. 
Alegremente sentiu-se a tomar parte 
numa dessas rondas. 
Apôs alguns toques e antes ainda 
que lhes fosse franqueada a entrada, 
para melhor identificarem o 

costumeiro pedido da época, todos a 
uma voz perguntavam: - O "Menino 
mija" ? Ao que alguns por graça ou 
por nâo terem feito licor caseiro, 
(aguadinho!) respondiam: - Este ano 
esta seco!... Essas boas donas de casa 
do passado, traziam até à porta 
umas taças corn uvas, figos passados 
e biscoitos, que distribuiam pela 
rapaziada; numa outra taça ou 
bandeja, vinha uma garrafa corn um 
dos aromâticos e tradicionais licores 
da festa, rodeada de pequenos 
câlices, pouco maiores do que 
dedais, que eram servidos aos que 
podiam tomar. Feitos da infusâo de 
cascas de laranja, limâo ou 
tangerina, esses licores citricos eram 
muito saborosos. 
Sem que o velho Sr. Ramiro 
houvesse dado por nada, o neto fora 
chamar a mâe, alertando-a do estado 
pouco normal em que o avô vinha a 
actuar, depois de lhe haver passado 
para a mào o caleidoscôpio. 
Sentindo que lhe estavam a puxar a 
manga do casaco, o homem 
interrompeu as suas observaçôes, 
para notar surpreendido, que a 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

familia se reunira à sua volta, 
olhando-o corn ar incrédule, como 
se nunca o tivessem visto. 
Embatucado, o velho Ramiro, nâo 
sabia como poderia dar qualquer 
explicaçâo plausivel, que justificasse 
o que lhe havia acontecido. 
Resolvendo passar-lhes o clindro; 
eles que vissem e tirassem as suas 
prôprias conclusôes. 
Apôs a chegada dos familiares da 
casa, a sombra do "Espirito do 
Passado", desaparecera do vâo da 
janela, prometendo voltar noutra 
altura, o que o avô do Joâozinho nâo 
tivera possibilidade de ouvir... 
Corn a sua abalada, fora-se a magia 
do objecte, que apôs correr de mâo 
em mâo, pelos familiares do atônito 
protagonista de tâo estranha 
aventura, nâo puderam ver mais do 
que perfeitos desenhos geométricos. 
O velho de forma alguma podia 
justificar o que lhe havia acontecido. 

Continua naprôxima ediçào 
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A destruiçâo em Pine Lake foi tâo assustadora, tào 
devastadora que so de observar a sua precisao 
macabra era de tirar a respiraçào, segundo 
informaram testemunhas oculares. O F3 “twister” 
so precisou de um minuto para invadir o parque de 
campismo de Pina Lake, na sexta-feira à noite, 
transformando um pequeno paraiso localizado 
junto a um lago, num campo de destruiçâo e de 
onze mortes. Aqui e ali encontravam-se sapatos de 
crianças, utensilios espalhados por todo o campo, 
animais mortos junto ao lago depois de terem sido 
arrastados, enfim uma tal destruiçâo que foi 
descrita por um dos sobreviventes como 
“Hiroshima”. 
Muitos dos campistas em Pine Lake estavam a 
acabar de jantar quando se aperceberam que o 
tempo estava a mudar e que se aproximava perigo 
logo que sentiram fortes ventos e viram uma chuva 
de granizo. 
O “twister”, com 1,5 km de largura na base “caiu- 

Ihes” em cima antes que pudessem sequer proteger- 
se da natureza. 
Este tornado de Pine Lake situa-se entre os cinco 
piores e mais perigosos furacôes na histôria do 
Canada em termos de fatalidades, disse David 
Phillips, climatôlogo do Environment Canada. 
Segundo adiantou, o facto deste tornado ter 
atingido esta zona foi mera coincidência, uma vez 
que parques de campismo nâo têm nada de 
magnético que possa atrair este tipo de furacâo. 
Passado o minuto de terros, um outro problema 
surgiu; a dificuldade que a policia teve em localizar 
todos os desaparecidos devido ao facto de nâo 
haver uma ideia concreta do numéro exacto de 
pessoas que se encontravam no parque de 
campismo, quem deveria estar présente e quem 
pudesse estar ali a passar férias, mas tivesse saldo 
entretanto para ir passear. 
O primeiro ministro de Alberta Ralph Klein 
anunciou no inicio da semana que o governo 

provincial 
vai 
contribuir 
corn uma 
ajuda 
financeira de 
milhôes de dôlares, 
mas adiantou que o 
governo federal também 
deveria ajudar as familia s 
vitimas desta tragédia. 
Até à data de 
encerramento desta 
ediçâo, o numéro de 
mortes é de onze, 
podendo, no entanto, 
vir a aumentar corn o 
prosseguimento das buscas 
ou corn o desenvolver dos casos que estâo ainda 
em estado critico no hospital. 

Na companhia de Jaime Ferreira estava a 
conhecida Fâtima Pinheiro, présidente da 
Associaçâo dos Amigos de Rabo de Peixe que, feliz 
da vida, nos informou das varias festas em que «Os 
Companheiros» participaram, sempre corn êxito, 
quer em Montreal, quer em Toronto e, ainda, do 
jantar de despedida no salâo de festas da Igreja de 
Santa Helena. Quisemos saber como aconteceu 
esta vinda ao Canada. 
-A vinda até câ começou a criar forma hâ très anos 
nos Estados Unidos da América quando o Grupo 
de Amigos de Rabo de Peixe demonstrou interesse 
em que viéssemos actuar a Toronto. Tudo se 
concretizou e planeâmos estâo uma digressâo ao 
Canada que se iniciou por Montreal. Em Toronto, 
fomos recebidos pelo Vereador da Câmara Mario 
Silva, nosso conterrâneo... 

que se envolvam mais nos grupos etno-culturais 
pois, sô assim, nâo deixaremos morrer as nossas 
tradiçôes. Saùde para todos!- acrescentou e 
finalizou Jaime Ferreira. 
Esta digressâo de «Os Companheiros» teve apoio 
da Direcçâo Regional das Comunidades Açorianas 
e varias firmas da Regiâo. 

-«Os Companheiros» mantêm a pura 
tradiçâo dos Pescadores de Rabo de Peixe, 
nâo é? 
-Sim, senhor.-Confirmou Jaime Ferreira.- 
Os bailes que levamos a cabo sô 
acontecem na Freguesia de Rabo de Peixe. 
O grupo desloca-se muitas vezes na 
Regiâo Autônoma dos Açores e sô nâo 
saimos mais vezes ao exterior devido aos 
nossos compromissos profissionais pois, 
os bailes sâo apenas nas horas vagas. 
Fâtima Pinheiro que escutava o diâlogo, em 
risonho silêncio, interrompeu para dizer que tudo 
ira fazer para que «Os Companheiros» voltem a 
Toronto. 
-Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos 
acolheram tâo bem nesta cidade e, pedir aos jovens. 

Pencia do piloto 
évita tragédia 

aérea no Canada 

o comandante de um jumbo da Air 
Canada levou um grande susto quando 
estava prestes a aterrar no Aeroporto 
Internacional de Toronto, na semana 
passada. Um outro aviâo aguardava na 
mesma pista a autorizaçâo para levantar. A 
tragédia foi evitada graças ao “bom olho” e 
reflexos do piloto. O incidente foi revelado 
pela companhia canadiana. O comandante 
do Airbus 320 que vinha desde Boston corn 
79 passageiros a bordo, teve que desviar o 
percurso ao aperceber-se da presença de 
um Boeing 747 justamente na pista onde 

estava prevista pousar. Apôs o incidente, o 
Airbus deu voltas sobre o aeroporto 
durante 15 minutes, até poder aterrar em 
segurança. "Por medida de precauçâo, e 
cumprindo um procedimento padrâo, o 
piloto preferiu desviar o percurso e manter- 
se no ar durante mais 15 minutes, o que 
aconteceu sem incidentes", informou a 
porta-voz da Air Canada, Laura Cooke. A 
porta-voz nâo informou, no entanto, a que 
companhia pertencia o outro aviâo 
envolvido no incidente. Apenas ressaltou 
que ninguém ficou ferido. 

mmam 
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CA PARA NOS... 
Por: Luis Fernandes 

Surgiu mais uma lei a justificar 
assim os ordenados daqueles que, 
aproveitando-se da incompetência 
e falta de civismo das maiorias, 
têm de ter alguém que pense e 
décida por eles! Os restantes terâo 
de cumpri-la porque o 
aproveitamento terâ de ser 
igualitârio, caso contrario, os 
tribunais logo invocarào que “dura 
lex sed lex”. 
A nova lei tem a ver corn o registo 
de armas de fogo que, segundo 
melhor opiniâo, foram postas no 
mercado apenas corn o objectivo 
de destruir e matar. É bom que 
tenhamos em linha de conta que sô 
muito mais tarde é que se começou 
a criar lobies para distrair as 
atençôes que em principio 
deveriam estar voltadas para as 
atrocidades que se praticam corn as 
armas de fogo. Tudo gira à volta de 
uma questâo de mentalidade. Uma 
arma para quê? Para que tenhamos 
de ouvir ainda algumas 
“iluminârias” a dizer que “para se 
conseguir paz, hâ necessidade de 
haver guerra”?!! Que falta de 
principios! Bom, mas o assunto 
tem a ver com o registo das armas 
porque a meu ver, e todo o cidadâo 
tem o direito a ter uma opiniâo, é 
sobretudo uma questâo de receita 
virtual à boca do cofre. Tens uma 
arma porque a lavagem de cérebro 
foi tâo grande que te obrigou a 
comprâ-la, tens forçosamente de 
pagar e nâo bufas. Ou melhor, se 
pias muito vào um dia dar-te 
cacetada ou até silenciar-te corn 
uma dessas que se diz para servir-te 
e proteger-teü! Yeah...right. A 
questâo fondamental passa ainda 
pelo medo que os fabricantes 
dessas armas têm de dar um tiro no 
prôprio pé. Vendem-se à tonelada, 
roubam-se aos milhares e vêm 
agora os fazedores de leis dizer ao 
pacato cidadâo que tem de pagar 
um “fee” para registar a arma!!? 
Porquê? 
Serâ que o criminoso e larâpio vai, 
em caso de ser apanhado, dizer 
quem lhe forneceu o instrumenta 
do crime? Até parece uma histôria 
de contar a meninos adormecidos! 
A ünica soluçâo passa por aquilo 
que os grandes intéressés estâo a 
tentar desviar as atençôes, ou seja, 
pelo NAO fabrico de qualquer 

t'e 
Para que tenhamos 

de ouvir ainda 
algumas 

“iluminârias” a dizer 
que “para se 

conseguir paz, hâ 
necessidade de haver 

guerra 

arma de destruiçâo ou morte. Esta 
é a soluçâo e nâo o curativo que 
alguém, atentando contra a 
inteligêneia das pessoas, tenta pôr 
em prâtica. Até as grandes 
potêneias falam, para inglês ouvir, 
que é necessârio acabar com as 
corridas aos armamentos!?? Quais? 
Gostaria de saber, no final das 
contas feitas, quantos criminosos 
ou candidatos, vâo registar as 
armas de destruiçâo e morte? 
Gostaria ainda de saber porque é 
que o pacato cidadâo tem de pagar 
para registar aquilo que deveria ser 
do interesse de todos nos? 
Finalmente, teria imenso prazer 
em saber quanto é que facturam 
anualmente as fâbricas de 
produçâo em massa de armas de 
destruiçâo e morte e quanta é que 
os cofres do Estado, a firma de 
todos nos, arrecadou corn o 
maquiavélico sistema de 
autodestruiçâo autorizada? 
Sô depots é que me serâ possivel 
estabelecer um paralelo e dizer 
porque é que existe o inconcebivel 
e o ideal. Em boa verdade, nunca 
percebi o porquê do registo!?? 
Deixarâ de haver crime? Ou o 
criminoso, antes de matar alguém, 
vai comprar a arma nos 
estabelecimentos da especialidade 
e procéder ao seu registo para que 
cometa o crime dentro da lei!!? 
O que é preciso, em boa verdade, é 
muita paciência e essa jâ me vai 
faltando. Estou a ficar um 
bocadinho farta de tanta falta de 
senso comum. 

Ou, nâo serâ? 

I IMa sua companhia ^ 

! OMIiÉNIO ! 

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 ciientes preferem os seus serviços 

§§ aïKDS ai® ®êüw3(p {flai ©DimiiDDOdlaKj]® 

José da mil e tal... 

832 Bav Street, em Torento ta nette da Cellege SU 
I^Telefone; (416) 964-3211^ 
■! !! > / “ ‘ 
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O talentoso TIM, autor de quase todas as cantigas da banda Xutos & Pontapés 
e, ainda, viola-baixo e voz da banda, gravou um CD a solo com cantigas da sua 
autoria com apenas uma excepçâo; «Milhares de Palavras», que tem a 
colaboraçâo do Cajô. Este trabalho a solo de TIM tem o nome genérico de 
«Olhos Meus» e a colaboraçâo de vârios companheiros da mûsica, tais como 
Fred, Joâo Cardoso, Samuel Palitos, Paulino Vieira, Rui Veloso, Vitorino, Gui 
e Tomâs Pimentel. A produçâo é do prôprio Tim corn assistência e mistura de 
Ronnie Champagne, nos estüdios de Vale de Lobos. 
Tim, logo apôs esta experiência positiva, «mergulhou» de novo nos estüdios 
para, juntamente corn os sens companheiros de sempre, Zé Pedro, Kalù e Joâo 
Cabeleira, ensaiar e gravar o proximo album d ' os Xutos & Pontapés. 

A festa de apresentaçâo do novo 
trabalho de AXEL, nas Docas, em 
Lisboa, foi um sucesso. Sala cheia, 
gente do meio e nâo sô, e a 
juventude em peso. AXEL é o 
«menino bonito» da actualidade 
artistica portuguesa. 
Neste trabalho, corn produçâo de 
Ricardo e gravado nos estüdios 
Aiksom, AXEL canton temas de 
Ricardo, Marta Marques, Tô 
Carvalho, Cristina Landum, José 
Felix e da sua prôpria autoria. Em 

«Aimas Iguais», AXEL canta em dueto 
corn a jovem Marta Marques, um tema 
bonito e bem interpretado. 
O temas chave deste trabalho sâo: «Sô em 
ti me vou perder» e os remixes, «P 'ra 
mim é demais» e «Como é que eu sei». 
Para contactos corn o AXEL entrem na 
net; www.axelonline.com, ou 
axel@axelonline.com 

(iLtLLLLia 
■ o leâo «ruge» de novo 

i; O conhecido intérprete sul-americano Eduardo Grandez, mais 
te conhecido pelo «Leon Latino», jâ «ruge» de novo corn o seu trabalho 
1 «America 2000», onde nos dâ o sabor do passado corn temas do 
f Equador, Colombia, Cuba, Argentina, México, Perü, Chile, Repüblica 
i" Dominicana, Espanha e Venezuela. 
E Podem deliciar-se corn «Guantanamera», «Cielito Lindo», «Historia de 
p; un Amor», «Volver Volver» e «Alma Llanera», 
K entre outros. Como é casado corn uma 
É portuguesa, Eduardo prometeu-nos cantar 
1 na sua prôxima gravaçâo temas 

portugueses. Servira de ternura para 
sua mulher e de «embalamento» 
para sens filhos Marion e 
Brandon... 

A jovem e atraente Ana Ritta caminha corn passo calmo e certo ao 
encontre do êxito. Na sua ültima gravaçâo, corn o titulo genérico 
«Alma Pura», saida dos estüdios Duplisom, corn produçâo de Toy e 
arranjos e mistura da dupla Toy e A. Machado, Ana Rita oferece aos 

sens admiradores um punhado de cantigas românticas e bem trabalhadas, 
interpretadas corn garra e a voz que Deus lhe deu. Ana Ritta, devagar e bem, 
vai chegar a um alto patamar de popularidade sem grandes altos-e-baixos. Ana 
Ritta, consegue dar âs suas interpretaçôes o «sal e a pimenta» necessaries para 
chegar onde quer e merece, sem fazer ondas e mostrar os dons fisicos que a 
natureza lhe concedeu. Nem sequer précisa de pintar o cabelo de loiro... 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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FS430 lasoilic enp-870 
Stereo Radio 
Cassette Recorder Portable Stereo 

CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

lasaiiic 
lasonie IP0-98 

AM/FM I 
Stereo ’ 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

FM/SCA 
Receiver 

AM/FM/SCA 
Stereo Cassette 
Recorder 

Citizea ITR1822K 

SCA/FM 
Radio Receiver 

FM/SCA Receiver 

EM TORONTO; Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 CoUege 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 

Half’S* 

Festival Português - Canal 2 

EM LONDON; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 416-6750446 
* Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519452-1220 * 
Francisco de Almeida 519-685-1452 
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CÉREBRO. A DIGNTOADE PARA TODOS. Océrebro é a grande central 
do corpo. Sente, ouve, vê, 
fala, pensa, julga e aprecia. 
Comanda todos os 

müsculos; todos os ôrgâos; todas as 
funçôes. Preside à vida e détermina a 
morte. 
A morte acontece, nào quando o 
coraçâo deixa de bâter, ou os pulmôes 
de respirar, mas sim quando o cérebro 
deixa de viver. O grande 
desenvolvimento do cérebro humano 
foi o que permitiu ao homem ser 
mestre duma civilizaçào avançada e 
instruida, capaz de perceber o 
Universo, até à proximidade das suas 
origens. Foi também o cérebro 
humano que criou as teorias que, 
ultrapassando os sentidos e a razâo, as 
emoçôes elevaram à categoria de 
certezas, a que chamamos crenças, ou 
religiôes. Em suma, foi o cérebro que 
fez do homem um animal superior. 
O cérebro é a parte intelectual do 
sistema nervoso central, onde estào 
depositados os dados da memôria, 
onde se executam as funçôes lôgicas 
do pensamento, onde se sentem as 
sensaçôes e onde se criam as emoçôes. 
O frio, o calor, os aromas, a luz, as 
cores e os sons, sâo propriedades do 

mundo exterior, recebidas na pele, no 
nariz, nos olhos e nos ouvidos. Depois, 
sâo transmitidas por fios condutores, 
os nervos sensoriais, até ao cérebro. E 
o cérebro que, ao receber a 
informaçâo, nos dâ a sensaçâo de 
temperatura agradâvel, ou 
desagradâvel; de perfume, ou fedor; 
de beleza, ou fealdade; de müsica, ou 
ruido. E por isso que a müsica de 
alguns pode ser ruidos para outros, ou 
o cheiro do mesmo ambiente, o sabor 
da mesma comida, ou a beleza do 
mesmo quadro, podem ser apreciados, 
ou rejeitados, de maneiras tào 
diferentes, dependente da cultura e 
sensibilidade individual. 
A dor é uma sensaçâo bâsica de 
defesa. Os excessos do mundo 
exterior, como o calor escaldante, o 
frio regelante, corrosivos irritantes, ou 
o gume pénétrante da navalha, ao 
causarem dano à pele, transmitem 
impulsos electrônicos que fazem o 
cérebro criar dor e faze-la sentir na 
parte danificada. Ao mesmo tempo, de 
forma automâtica, comanda os 
müsculos a movimentaram-se em 
retirada, para evitar que o dano se 
prolongue. E o que acontece quando 
uma mâo distraida toca numa brasa. A 

dor da queimadura faz retirar 
imediatamente a mâo para evitar uma 
queimadura maior. A retirada foi tâo 
râpida que o cérebro nâo teve tempo 
de pensar. Se essa pessoa tivesse os 
nervos do braço cortados, ou 
insensiveis por doença, a transmissâo 
séria cortada, nâo sentiria dor, e sô 
retiraria a mâo quando o cheiro da 
carne queimada, ou a visâo do 
acidente, a alertassem do perigo. E a 
dor, causada por muitos males, que 
leva muitas pessoas a visitar o médico 
e a procurar tratamento. 
A dor é um sintoma ütil para evitar 
dano fisico, ou agravamento de 
doença. Todavia, quando ela é intensa, 
e se prolonga, ou mantém, tornando- 
se pior e mais dificil de suportar do 
que a causa que lhe deu origem, passa 
a ser uma doença. Como qualquer 
outra sensaçâo a reflectir as condiçôes 
do mundo exterior, ou os danos 
causados no corpo por factores fisicos 
ou quimicos, a sensibilidade à dor tem 
uma grande variaçâo individual. 
Porque é que as mesmas condiçôes 
dum acidente podem resultar em 
dores crônicas por meses, ou até anos, 
para alguns, ou um restabelecimento 
râpido, sem dores residuals para 
outros? A resposta a este facto parece- 
me bastante simples, mas ao mesmo 
tempo, complexa. E simples, porque a 
dor é uma sensaçâo criada e dada pelo 
cérebro do individuo que a sente, 
baseada em dados recebidos. As 
criaçôes, sensaçôes, emoçôes e 
faculdades cognitivas do cérebro dum 
individuo, sâo tâo variâveis como a 
fisionomia do rosto; ninguém é igual. 
Embora as doenças possam ser as 
mesmas, o que o médico trata, ou o 
doente sente, nâo sâo as doenças em 
si, mas sim o seu reflexo individual. A 
arte do médico nâo é tratar doenças 
mas é, fundamentalmente, tratar 
doentes. 
A dor pode ser um sintoma, ou doença 
bastante complexa. Muitas vezes a 
causa é évidente. Outras vezes, sô se 
torna évidente depois de investigaçôes. 
Hâ ainda muitos casos em que a dor 
existe, incomoda, e permanece sem 
que qualquer investigaçâo, por mais 
sofisticada que seja, consiga mostrar 
uma causa irrefutâvel para a sua 
existência. 
O cérebro, no seu mecanismo de 
formaçâo da dor, é às vezes dificil de 
compreender, mas é assim porque é 
um ôrgâo admirâvel na sua 
complexidade. Tem o feitio de uma 
noz gigante, cheia de sulcos e 
convulsôes, para aumentar a sua 
superficie exterior de massa cinzenta, 
onde se efectuam as funçôes 
intelectuais e cognitivas superiores. No 
interior da massa cinzenta estâ a 
massa branca do cérebro e o 
diencéfalo, corn os sens inümeros e 

Esta cansado de trabalhar por uma 
remuneraçâo nâo correspondente à exigida 

pelo Sindicato? 

Se trabalha na construçào deve ser pago de acordo corn as tabelas 

sindicais e ter direito a beneficios. 

Se estâ interessado em adquirir mais informaçôes telefone para 

qualquer dos seguintes sindicatos e fale corn um organizador: 

- Boilermakers - 251-6585 

- Bricklayers - 631-8340 

- Carpenters, Drywallers, Shinglers e Foorlayers - 749-1593 

- Electricians, Communications Workers, Cable Installers - 510-3530 

- Marble, Tile & Terrazzo - 665-8174 

- Painters, Tapers, Glaziers - 630-9604 

- Plumbers, Steamfitters - 759-6791 

- Sheet Metal Workers, Roofers (Commercial) - 299-7260 

(Residential) - 630-1160 

- Sprinkler & Fire Protection - 905 477-6022 

Se a. sua. especialidade é outra telefone para: 
Construction Trades Council 

1 800 700-3795 
   ^^^^  , .. .  ^^^^ ] 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

complicados circuitos, ligaçôes, 
interruptores, interfases, sistemas 
amplificadores e derivaçôes. Muitas 
das ligaçôes na transmissâo de 
impulsos nervosos fazem-se através de 
produtos quimicos como a 
noradrenalina, acetilcolina, serotonina 
e outros mais, capazes de modularem 
a apreciaçâo de sensaçôes, o aumento 
ou diminuiçâo das dores, ou até as 
funçôes cognitiva e as emoçôes. Os 
medicamentos usados no controlo de 
doenças mentais têm acçâo 
terapêutica por influenciarem os 
quimicos responsâveis pela 
transmissâo neurolôgica nas células 
do cérebro. 
Nâo é necessârio que os müsculos ou 
outros tecidos do corpo estejam 
inflamados, ou de outra forma 
doentes, para que os nervos 
condutores e o cérebro, na sua rede de 
circuitos, façam sentir dores nesses 
tecidos. Em pessoas corn um sistema 
nervoso sensivel, basta uma simples 
pressâo, ou uma ma posiçâo, para se 
criarem dores, muitas vezes dificeis de 
suportar. A fibromialgia, uma doença 
dolorosa dos müsculos semelhante ao 
reumatismo, que ataca sobretudo os 
müsculos entre os ombros e o pescoço, 
produzindo contracçôes, mas corn 
ausência de inchaço ou inflamaçâo, é 
causada por amplificaçâo da sensaçâo 
dolorosa na rede de transmissâo do 
diencéfalo. Ainda hâ bem pouco 
tempo, quando nâo se conhecia a 
causa da fibromialgia, alguns médicos 
nâo acreditavam na sua existência e 
pensavam que era neurose, ficçâo, ou 
até manha. 
O cérebro humano, tâo desenvolvido, 
capaz de conhecer o Universo, até bem 
proximo das suas origens, ainda hoje, 
nâo consegue entender a origem de 
muitas das suas doenças. Como 
aconteceu, e ainda acontece, corn a 
fibromialgia, nâo descobriu a 
patologia das doenças mentais, como a 
esquizofrenia e a depressâo. Sâo 
doenças nos circuitos complexos do 
cérebro, porque se conseguem 
controlar corn alguns medicamentos 
que actuam nos quimicos 
moduladores da transmissâo dos 
impulsos entre os neurônios, as células 
do sistema nervoso. Corn um melhor 
aprofundamento do conhecimento das 
redes de circuitos do cérebro humano, 
descobrir-se-â, um dia, a cura para 
essas doenças, as mais antigas e 
também as mais profundas da 
humanidade. Serâ a descoberta da 
cura para a inocência; a dignidade 
para todos. Esperamos que nâo 
demore! 
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Maria Figuelredo luta pela sua 
coMInuaçâo no Canadà 

Hâ 11 anos que Maria Deolinda 
Rocha Figuelredo e sua filha Ana, de 
15 anos de idade, vivem em Toronto 
em situaçâo ilegal. No passado ano 
Maria Figuelredo solicitou a sua 
legalizaçâo nos Serviços de Imigraçâo 
do Canadâ mas, segundo noticias 
recebidas, nâo foi considerada corn 

condiçôes para tal. Falta uma 
ünica etapa mas nâo parece que 
as autoridades canadianas lhe 
concedam o estatuto de 
emigrante. 
O Deputado Provincial, Rosario 
Marchese, sentindo a injustiça 
que envolve o caso de Maria 
Figuelredo, tal como tantas 
outras pessoas em idênticas 
circuntâncias, enviou uma carta 
aos elementos do Governo 

Federal para ver se o caso pode ser 
revisto de modo a que Maria e a filha 
Ana possam continuar no Canadâ e 
legalmente. 
Rosario Marchese apela para que as 
pessoas escrevam cartas de apoio ao 
Governo Federal e que falem e 
pressionem os seus représentantes 

municipals, provincials e fédérais, de 
modo a que este e outros casos 
possam ter uma legislaçâo definida e 
nâo dependam de um simples 
funcionârio da imigraçâo canadiana. 
Sonia Fernandes, assessora de 
Rosario Marchese, que 
acompanhou a Maria 
Figuelredo à CIRV-fm, 
deu-nos a direcçâo da 
Ministra de Cidadania e 
Imigraçâo para aqueles 
que queiram apoiar estas 
senhoras portuguesas. 
Minister of Citizenship 
and Immigration 
Honourable Elinor 
Caplan 
365 Laurier Avenue 
West, 21st Floor 

Ottawa, Ontario 
KIA ILl 
Tel: (613) 954-1064 
Fax: (613) 952-5533 
Para contactar a Sonia Fernandes, 
liguem o telefone: (416) 603-9664. 

Ho 
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Agora que a crise de Walkerton 
terminou, embora os residentes 
tenham ainda que ferver a âgua, 
a bactéria E. Coli continua a dar 
sinais de vida. 

Os residentes de Pickering que estâo a 
alugar as casas do governo provincial 
estâo confusos e revoltados depois de 
terem aparecido sinais de 
contaminaçâo da âgua pela bactéria E. 
Coli. Pelo menos quatro das dezasseis 
casas localizadas junto a Squires 
Beach, a parte sudeste de Pickering 
junto a Ajax, receberam confirmaçào 
de que a âgua dos poços privados estâ 
contaminada. A Corporaçâo Ontario 
Realty começou a testar os 350 poços 
privados da provincia no passado mês 
de Junho como medida de precauçâo. 
Gerça de 200 dos poços desta 
companhia estâo localizados na ârea 
de Pickering, onde grande parte da 
contaminaçâo foi encontrada. Os 
testes prosseguem, mas os delegados 
de saùde nâo sabem ao certo quantas 
casas é que estarào contaminadas. A 
contaminaçâo estâ, no entanto, 
limitada a poços privados, nâo 
representando nenhum perigo ao 
sistema püblico de âgua de Pickering. 
No entanto, muitos proprietârios de 
casas estâo revoltados corn o facto de 
nem a agência de imôveis, proprietâria 
das casas, nem o Del Management 
Solutions Inc, companhia que gere a 
propriedade, os informou do potencial 
risco que corre a sua saùde. Agora 
sabem que foi lançado o alerta para 
que nâo bebam âgua, nâo lavem fruta 

nem végétais, nem tomem banho nesta 
âgua. Alguns dos residentes dizem que 
nunca receberam nenhum aviso sobre 
a contaminaçâo da âgua, como 
obrigam os regulamentos protocolares 
da companhia. Os residentes sentem-se 
assim em pânico, principalmente 
depois da tragédia de Walkerton que 
tirou a vida a mais de uma dezena de 
pessoas e que, embora jâ tenha 
terminado a crise, ainda continua o 
alerta para que fervam a âgua até ao 
final de Setembro. 

Depois do pesadelo de Pine Lake 
onde onze pessoas morreram, 
Guelph é também atingido por 
um tomado. Felizmente, os 
prejuijos foram sô de ordem 
material. 

A policia informou que um tornado 
atingiu, na passada segunda-feira, a 
parte sul de Guelph, cidade localizada 
a sudoeste do Ontârio. Embora o 
centro de meterologia Environment 
Canada nâo tivesse confirmado a 
tempestade como um tornado, o 
relatôrio feito pelas autoridades indica 
que houve muito prejuizo e destruiçâo 
nesta ârea. Segundo o mesmo 
relatôrio, muitas das casas e garagens 
terâo que ser reconstruidas, uma vez 
que o vento destruiu grande parte dos 
telhados e paredes. Muitas das ârvores 
foram arrancadas, as cercas por onde 
passou o tornado foram destruidas e o 
caminho que traçou fïcou sem vestigios 
de existência de qualquer coisa que até 
ali estivesse présente. Mesmo corn 

toda a destruiçâo, nâo hâ 
conhecimento de ferimentos. Algumas 
âreas da cidade ficaram sem energia 
eléctrica. O resto da provincia, 
principalmente a parte sul e leste do 
Ontârio foi atingida também na 
segunda-feira à noite corn fortes 
chuvas, ventos e granizo, segundo 
informou o centro meterolôgico 
Environment Canada. Em Toronto, a 
parte leste da cidade teve ventos cujas 
rajadas atingiram os 80 Km/h e as 
chuvas torrenciais reduziram a 
visibilidade a quase zero. Estas fortes 
tempestades sâo uma sequência do 
terrivel F3 tornado que passou em 
Green Acres, tendo atingido corn mais 
intensidade o parque de campismo 
Pine Lake, em Alberta. Segundo reza 
a histôria, os meses de Maio, Junho e 
Julho sâo os mais atingidos por 
tempestades, incluindo tornados, ao 
sul do Ontârio. 

^(dlêlïKëÜâi (Ü(J)[EÉl(iSlfâ(êSiâ 

îMiSiüs laam imcEfiïiJ© 

S6 no mês de Junho, pelo menos 
très mulheres foram atacadas 
pelos companheiros, duas das 
quais faleceram. No entanto, a 
violência doméstica ainda nâo 
terminou. 

Um pai de 53 anos deu ordem às duas 
filhas para que saissem de casa durante 
uma disputa doméstica que terminou 
corn o assassinato da mulher, na 
passada tarde de domingo. Joseph 
Theodore Willemsen foi acusado de 
homicidio voluntârio quando a mulher 
Laurie Lynn Vollmershausen, 35 anos, 
faleceu no Hospital Stratford General. 
Willemsen compareceu em tribunal no 
inicio desta semana apresentando 

ferimentos nos braços que as 
autoridades creêm terem sido 
causados pelo prôprio. A policia 
recebeu um telefonema de um vizinho 
do casai por volta das 13:00 ho ras de 
domingo, informando a policia de que 
as duas filhas do casai - Crystal, 8 anos 
e Ashley, 10 - tinham saido de casa a 
pedido do pai devido a uma grande 
discussâo corn a mâe. As duas 
meninas, que nâo sofreram nenhum 
ferimento, “testemunharam alguma 
violência” antes de o pai lhes ter dito 
para sair de casa. Na altura, as 
crianças, talvez devido à idade, nâo se 
aperceberam da seriedade da 
discussâo. Très minutos depois de 
terem recebido o telefonema, as 
autoridades invadiram a casa do casai 
onde encontraram sinais de sangue 
nos dois andares que os levaram ao 
local da casa onde o acusado se 
encontrava. De seguida, a policia 
encontrou a mulher deitada no chào 
do quarto corn ferimentos no peito e 
na garganta. Os paramédicos 
prestaram-lhe assistência imediata, 
mas nâo foi o suficiente jâ que Laurie 
faleceu quando deu entrada no 
hospital. Embora a policia nâo tivesse 
conhecimento de violência doméstica, 
o registo criminal de Willemsen indica 
que este jâ foi acusado e condenado em 
1990 e 1992 por conduzir sob o efeito 
de âlcool. 
O assassinato de Laurie 
Vollmershausen é mais um numa série 
de crimes por violência doméstica que 
têm ocorrido ultimamente ao sul do 
Ontârio. No passado dia 6 do 
corrente, os corpos de Bill Juft, da 
mulher e dos quatro filhos foram 
encontrados na residência do casai em 
Kitchener, vitimas de um caso de 
assassinato-suicidio. 
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Dezenas de pessoas nos Estados Unidos e em 
Taiwan recuperaram a visào graças a uma técnica 
experimental que permite corrigir danos na cornea 
com células cultivadas em laboratôrio. 
A técnica, que consiste no transplante de células 
cultivadas a partir das retiradas de um doador, 
poderia beneficiar aquelas pessoas que perderam a 
visâo total ou parcialmente por causa de 
queimaduras corn fogo ou quimicos ou por certas 
doenças. 
A Gazeta de Medicina de Nova Inglaterra informa 
que a técnica foi um sucesso em 60 de 90 pacientes 
que se submeteram ao tratamento no hospital 
Chang Gung, em Taiwan, e descreve os resultados 
obtidos nos primeiros seis pacientes operados pelo 
Dr. Ray Jui-Fang Tsai. Os pesquisadores ainda nâo 
concluiram se a recuperaçâo da visâo é 
permanente, mas as melhoras nos pacientes jâ se 

vem a verificar hâ 15 meses. Normalmente, os 
médicos jâ transplantam células de um doador a 
um paciente para reparar a cornea. Mas, nestes 
casos, O doador deve entregar a metade das células 
do circulo onde a cornea transparente se torna 
branca. Esta nova técnica compromete apenas uma 
pequena porçâo da parte externa da cornea do 
doador, um triângulo de 2x1 milimetros. Estas 
células sào cultivadas em laboratôrio antes de se 
procéder ao transplante. No entanto, o tratamento 
nâo pode ajudar às pessoas que sâo cegas de 
nascença ou quem perdeu a visâo por causa de 
danos nos nervos da retina. Mas, mesmo corn todo 
O avanço, os pesquisadores ainda nâo 
determinaram como o doador poderâ ser afectado 
a longo prazo. Muitos dos pacientes que se 
submeteram à intervençâo perderam a visâo por 
causa de acidentes corn fogo ou quimicos ou 

doenças que lhes ocasionaram danos na cornea. 
Nestes casos, os habituais transplantes de cornea 
nâo conseguiram resolver o problema porque os 
pacientes nâo tinham as células necessârias para 
gerar uma nova cobertura protectora da cornea. 
Médicos norte-americanos da Faculdade de 
Medicina da Universidade da California, em Davis, 
também estâo a testar uma técnica similar e 
indicaram que tiveram 11 resultados positivos em 
15 pacientes. Se os estudos tiverem êxito, afirmam 
que no futuro, o tecido da cornea poderia ser 
produzido para reparar danos na visâo. 

Agitaçâo em excesso 
pode ser slnénlmo 
de doença 
As crianças desatentas, impulsivas, 
inquiétas e que lidam mal corn as 
frustraçôes precisam receber atençâo 
extra de pais e professores porque 
podem ser vitimas de 
hiperactividade, mal que atinge cerca 
de cinco por cento da populaçâo 
infantil mundial, alertam os 
especialistas. O distùrbio nâo é 
"passageiro ou tipico da idade", mas 
uma doença que précisa ser tratada. 
Caso contrario, os psicôlogos, 
psiquiatras e neurologistas infantis 
garantem que a criança pode 
desenvolver quadros de depressâo, 
agressividade excessiva, exclusâo 
social e dependência de drogas no 
futuro. Segundo a Organizaçâo 
Mundial de Saüde, cerca de 3 a 5 por 
cento da populaçâo infantil mundial é 

hiperactiva. A origem do problema 
esta relacionada tanto corn factores 
ambientais como genéticos. Nos casos 
graves, que comprometem a 
qualidade de vida da criança e dos 
pais, o componente orgânico tem 
mais peso do que o emocional, 
segundo os especialistas. Uma 
pesquisa recente, realizada nos 
Estados Unidos, mostrou que as 
crianças que sofrem de 
hiperactividade recebem menos 
sangue numa regiâo do cérebro 
conhecida como Putamen, localizada 
no nùcleo cerebral, massa cinzenta. 
Essa ârea, que esta ligada aos 
movimentos e à concentraçâo, recebe 
menos oxigénio e prejudica diversas 
funçôes do cérebro. 
A hiperactividade "emocional" nâo se 
manifesta de maneira constante. 
Nestes casos, apenas o tratamento 
corn sessôes de psicoterapia pode 
resolver o problema. 
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Uma vacina experimental criada para 

combater o mal de Alzheimer aparentemente é 

segura para ser usada por seres humanos. Os cientistas da Elan 
Pharmaceuticals 
divulgaram o 
resultado das suas 
pesquisas no 

Congresso Mundial de Mal de 
Alzheimer. Os testes, que estâo 
na fase um, quando se verifica a 
segurança do medicamento, 
foram animadores. 
Os actuais testes de segurança 
acontecem nos EUA e na Grâ- 
Bretanha. Quando eles estiverem 
completos, serào ampliados para 
incluir centenas de pacientes em 
varias instituiçôes médicas. Hâ 
um ano, os pesquisadores da 
Elan registraram resultados 
destacados da vacina em ratos. 
Ratos imunizados durante a 
juventude ficaram protegidos 
contra o mal de Alzheimer. Duas 
outras équipas de pesquisa 
verificaram os resultados das 
vacinas da Elan em ratos durante 
o congresso, levaram o trabalho 

um passo adiante e mostraram 
que a vacina produz também 
melhoras de comportamento. 
Os pesquisadores do Brigham e o 
Women's Hospital relataram 
resultados animadores corn uma 
vacina semelhante, administrada 
por via nasal. Embora ainda leve 
tempo para se verificar os 
mesmos resultados em seres 
humanos, outros pesquisadores 
dizem que os resultados dos 
testes de segurança sâo 
animadores. As vacinas sâo 
criadas para atacar as 
caracteristicas plaças cerebrals do 
mal de Alzheimer. Ainda hâ 
discussôes sobre se as plaças 
amilôides sâo a causa da 
degeneraçâo mental causada pelo 
mal de Alzheimer. 
A conclusâo final dos estudos da 
vacina em seres humanos pode 
tanto comprovar quanto 
desmentir a teoria das plaças 
amilôides como causa da doença. 
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Exploraçâo espac 
nécessita de étic 
"O espaço deve ser proclamado como territôrio 
cientîfico aberto a toda a humanidade", afirma 
um relatôrio de 244 paginas sobre a ética das 
politicas relativas ao espaço, publicado pela 
Agência Espacial Europeia (ESA) e pela 
UNESCO, acrescentando que as geraçôes 
futuras deverâo ser preservadas de "possiveis 
maleficios por parte das aplicaçôes da tecnologia 
espacial". 
Elaborado por iniciativa de Antonio Rodota, 
director-geral da ESA, o relatôrio - que estarâ em 
breve disponivel no endereço www.unesco.org - 
examina diversos aspectos dos problemas éticos 
levantados pela utilizaçâo do espaço, cobrindo 
temas tâo variados como os voos tripulados, a 
busca de vida extraterrestre e os protocolos para 
O transporte de amostras de outros planetas para 
a Terra, o lixo espacial, a monitorizaçâo do 
nosso planeta por meio de satélites e a vigilância 
electrônica, bem como a imagem pûblica da 
exploraçâo espacial. 
"O objective desta iniciativa nâo résulta da 
existência de um problema especifico das 
actividades espaciais", disse Rodota numa 
entrevista à Space.com, "mas sim da necessidade 
de transmitir confiança às pessoas de que 
estâmes a tratar das questôes espaciais de uma 
maneira acertada. A ética é um aspecto 
fundamental da sociedade humana. Para as 
pessoas envolvidas nas actividades espaciais nâo 
sera uma boa opçâo ignorar este debate." Todos 

os membres do 
grupo de trabalho 
responsâvel pelo 
relatôrio 
recomendaram que, 
no referente a 
actividades espaciais, 
devem ser 
considerados nâo sô 
os aspectos técnicos, 
comerciais e econômicos mas também os éticos. 
"Para muitos cidadâos do mundo, a ciência e a 
tecnologia sâo gigantes que marcham cegamente 
em frente, dominando tudo, tomando o 
contrôle, criando um mundo tâo complexe que 
poucas pessoas compreendem o que o 
impulsiona", disse Vigdis Finnbogadottir, antiga 
présidente da Islândia e embaixadora da 
UNESCO. "E vitcJ que esses mesmos cidadâos 
saibam que essas questôes estâo a ser discutidas 
por pessoas que analisam o que nelas estâ certo 
e errado e como poderâo enriquecer ou 
degradar a nossa vida", acrescentou. 
Para Antonio Rodota, nâo existe uma ameaça 
devido aos avanços da tecnologia espacial nem é 
possivel ou desejâvel voltar atràs, mas 
recomenda uma autoridade independente das 
actuals agências espaciais para transmitir 
confiança às pessoas de que "o que estamos a 
fazer é suficiente seguro para nâo causar 
qualquer problema". 

Medicamenio podeiâ 
vencernsistdnclas 

de tumores 
Invesügadores da Universidade de Ohio, nos Estados 
Unidos, descobriram um mécanisme de resistçncia 
aos medkamentos em células cancerosas, que ajuda a 
explicar o motivo por que a quimioterapia nâo 
cottsegue destruir tumores metésticos e poderâ, por 
outro lado, proporcionar eventualmente um meio de 
ultrapassar essas resistências nos doentes. 
O estudo demonstraque tumores solides e metâsticos 
produsem niveis elevados de substâneias, chamadas 
factores de crescimento, que os protegem dos efeitos 
de pelo menos très medicamentos tradicionais contra 
o cancro corn estruturas quimicas diferentes e 
também acçôes diferentes. Este facto, segundo os 
dendstas, indica a elasticîdade cfôssa resistência. 
Baseada nos resultados das suas experiências, a 
équipa de cientistas estâ a trabalhar num 
medicamento, cbamado suramin, que poderâ 
resolver esse problema, bloqueando a produçâo dos . 
factores de crescimento, e espera inidar ensaios ' 
clinicos em pacientes corn cancro do pulmâo ainda 

*Tendo em vîsta o que observâmes em animais, 
acreditamos que este medicamento pode tornar um 
tumor mais sensivel. à quimioterapia tradicional", 
disseram Jessie Au e Dorothy Davis, citadas num 
comunicado daquela universidade. Se o processo 
resultar em humanos, poderâ ser melhorada a 
eficâcia da quimioterapia, permitindo aos médicos 
reduzir as dosagens aplicadas aos pacientes, 
acrescentaram. , 
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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 
automôveiS;r camîôes e carrinhas de carga ou 
passageiros às melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 

acessôrios em toda a cidade de Entrega de peças e 
Toronto. Victor Maciel 

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Os obstâculos ao seu progresse serào 
superados. Como resultado, terâ mais 
popularidade e serâ considerado uma 
pessoa mais Humana. No memento, 
exala confiança e magnetismo pessoal. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

A sua atençào estarà voltada para a 
sua moradia. Sera acusado de dedicar- 
se ao ocultismo. Um native de 
Carneiro tern uma participaçâo 
sensacional no seu dia. 

GEM EOS Procure as respostas nos bastidores. 
21/5 a 20/6 

I il I 

Encare as pessoas de forma mais 
realista, enxergando-as como 
realmente sào e nâo como gostaria que 
fossem - assim, evitara decepçôes. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Você consegue comprovar o seu ponto 
de vista e conquistarâ um 
reconhecimento que hà muito Ihe 
deviam. Destaque para responsabi- 
lidades, pressées no trabalho e chance 
de desenvolver o seu potencial. 

—I 

r 

LE AO Os seus sonhos sào importantes porque 
22/7 a 22/8 servem para orientar o seu future. Você 

gozarâ de boa fama e fortuna. 
O seu amor serâ recebido com 
entusiasmo e correspondido. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Imprima o seu estilo, enfatize a 
independência, a originalidade e a 
coragem de defender as suas 
convicçôes. Dia excelente para buscar 
novos rumos. O ser amado murmura 
palavras doces. 

BALANÇA ^ memento destaca um reencontro 
??/3Q amoroso muito romântico e 

gratificante. Mantenha as suas decisôes 
relacionadas com pratica de exercicios 
fisicos e dieta alimentar. Hâ um native 
de Caranguejo no cenârio. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Jogue o jogo ao seu jeito. As pessoas 
que alegam falta de confiança estào 
buscando desculpas para perder. Um 
native de sagitario vai ajuda-lo a ter 
uma grande vitoria. 

A 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 ôptima aparência e sente-se muito 

melhor do que ultimamente. As 
circunstâncias favorecem-no. Busqué, 
insista e receba a qualidade. Hâ um 
native de Touro no cenârio. 

CAPRICÔRNI0 preparado para uma mudança 
22/12 a 20/1 de itinerârio. Uma semana excelente 

para 1er, ensinar e ganhar mais 
conhecimentos em assuntos como 
filosofia e teologia. 
Tente prestar mais atençào à familia. 

AOUÀRIO consegue o que quer sendo 
21/1 a 19/2 diplomâtico. Um membre da familia 

resolve cooperar - serâ uma vitôria sua. 
As pessoas elogiam o seu timbre de 
voz, dizendo que é diferente. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Nâo permita que o cansaço embote o 
seu discernimento, pois hâ alguém a 
tentar enquadrâ-lo num esquema 
prejudicial. Esteja atento. No cenârio, 
figuram natives de Virgem e Peixes. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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1 Palavras Cruzadas 

12J6S6 789I0U12 HORIZONTAIS: 

1- Devota;ponderara(fig.). 

2- Ser;desgraca.3-Dar ta- 
cada;a perola das Anti- 
lhas.4-Pals Europeu;ruir. 
5-Abrev. de senhorjcontr. 
da prep.A corn o art.O; 
costume.6-Som;catedral; 
rezar.7-Desgraca;utensi- 
llo domestico;ainda.8- 
Oculta; consoanCe dupla; 

estas.9-Tolera;poes inco- 
munlcavel.10-Ligeiro;in- 
ter jeicao. ll~Ensejo;ie- 
vantam.12-Encarara;lavra. 

l- Artifice; acola. 2- Cruel. 3~Porcao; sujar. 4-As~ 
pira; raridade. 5-Vestibulos; adorno. 8-Rival; dévas- 
ta. 9-Dia da semana; moradia de familia nobre. 10-Ver- 
gara corn o peso; lodo. 11-Inflamar. 12-Desejar; tor- 
na a selar. 
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AGENDA 

BIOGRAEIAS 

Top de vendas da AJP.P. 

ONLY P-AIN IS REAL 
SILENCE 4 

Se ainda vais de férias este Verao 
a Portugal, antes do dia 4 de Agosto... 
A cantora brasileira esta de regresso a Portugal, no 
proximo dia 4 de Agosto, para um espectdculo inserido 
no evento pestas da Alegria da Câmara Municipal de 
Loulé. O concerto de Daniela Mercury realiza-se no 
Estddio Municipal da cidade algarvia... 
Depois dos espectdculos no passado mes de Junho - em 
Coimbra, Porto, e Lisboa - Daniela Mercury estd de 
regresso a Portugal para apresentar o seu ultimo dibum 
"Sol Da Li^berdade". 
O espectdculo da cantora brasileira tem hora marcada 
para as 22h, no Estddio Municipal de Loulé, c os preços 
dos bilhetes sSo de mil e quinhentos escudos, para o relvado, e de dois mil escudos para a bancada 
(para mais informaçoes ver agenda). 
As Pestas da Alegria, da Câmara Municipal de Loulé, continuam no dia seguinte, 5 de Agosto, e estd 
programado o desfile "Carnaval de Verao", na Av. José da Costa Mialha (avenida principal de Loulé), 
composto por carros alegdricos, grupos de animaçâo da escola de samba de Sesimbra, e ainda 
bandas musicais. 

Silence 4 chegam a disco de plotina 

Pdgino da «itoria de Joniie ïm ®2000 

anos depois da sua primeira 
experiência a solo. Antonio Manuel 
Ribeiro, vocalista dos UHP, volta a 
repetir a proeza corn o dibum 

"Sierra Maestra", recentemente editado... 
O dibum "Sierra Maestra" foi gravado 
entre Março e Maio deste ano, e "Sierra 
Maestra" é também o nome do single de 
apresentaçâo deste novo dibum, a solo, de 
Antonio Manuel Ribeiro. 
O disco é composto por dez temas e contou 
corn a participaçao de catorze müsicos 
convidados, casos de Renato Cornes, Manuel 
Paria (ex-Trovante), Miguel Angelo 
(Delf ins), Alexandre Manaia (ex-CNR e 
Bandemdnio), além dos quatro UHP. 
Os arranjos e a produçao do dibum "Sierra 
Maestra" f icaram a cargo do prdprio cantor 
e de Manuel Paria. 

NOCHE DE CUATRO LUNAS 
JULIO IGLESIAS 

BRAND NEW DAY 
STING 

OOPS I DID IT AGAIN 
BRITNEY SPEARS 

ANTOLOGIA 

Os Silence 4 recebem no proximo dia 20 de Julho um disco de platina 
pelas vendas de "Only Pain Is Real", o segundo dibum de originals do 
grupo de Leiria que se encontre pela segunda semana consecutive no 
primeiro lugar do top nacional de vendas. 
A cerimdnia de entrega do galardao realiza-se no Clube de Nataçâo da 
Amadora, altura em aue serd visionado também o videoclip do primeiro 
single, "To Give", realizado por Pedro Cldudio, com a participaçao do 
Grupo de Nataçao Sincronizada do clube da Amadora. Ambos, alids, 
estarSo présentes na cerimdnia, sendo que o ultimo ird realizar ao vivo 
uma breve demonstraçao dos movimentos filmados em «To Give». 
O disco de platina é resultado da vende de 40 mil copias do dibum, 
embora estas nSo signifiquem ainda as vendas ao publico mas sim ds 
lojas. ^ ^ 

No 

--rr'\ DANCE 

} POP |i 
1^ R4B TECNO 

22^? 1 LOUCURA TOTAL 
' ^ Com gpresentgçao de Jamie Iria 

Agora as 6“*feiras o ritmo é jovem.^^-- 

portvg lue®*' 

ROCK 

dos 21:00 as 24:00 Koras. 

Colocaram este tema 
em exclusive na net 

a 14 de Julho 
de 2000 

Os No Doubt estao a 
disponibilizar o tema 
"Cellophane Boy", um 

lado-b que nao aparece 
no seu ultimo dibum, 

"The Return Of Saturn", 
e que dificilmente 

encontrarao noutro local 
senao no site of icial do 

grupo, em 
www.nodoubt.com. 

O tema estd disponivel 
no formato MP3. 

ANTONIO 
MANUEL 
RIBEIRO 

REGRESSA 
COM 

“SIERRA 
AAESTRA" 
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Cabeleireira. TEL:536-06-00 

Ama para tomar conta de duas crianças em 
Mississauga. Telefone (905)785-7846 - Ana 

Ama. Tel: 614-9955 ou 414-3806 

Padeiro. Tel: 531-28-88 

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 balcao para restaurante Português. 
Tel: 537-2098 

Ajudante de cozinha para restaurante português. 
Tel: 538-9113 

Ajudante de cozinha para restaurante em 
Etobicoke. Tel: 822-3676 

Empregada de mesa. Tel: 538-2097 

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

Pessoal para limpeza corn urgência. Tel: 653-6561 

Pessoal para limpeza em Toronto e Mississauga 
com experiência em limpeza de carpetes. 
Tel: 905 890-2331 

Cortadores e ajudantes. Bom salârio e beneficios. 
Tel: 745-7000 

Carpinteiros de acabamento. Tel: 569-4217 

Jardineiros corn carro. Tel: 990-8261 

Electricistas e aprendizes corn experiência em 
afinaçâo de motores. Tel: 534-7933 

Empregada de balcào que saiba costurar para loja 
de pronto a vestir. 
Tel: 603-4293 

Pessoal corn experiência para charcutaria. 
Tel: 658-3668 

Vârios empregos para companhia em Mississauga. 
Telefone 905 624-0020 

Pessoal para limpeza. Tel: 653-6561 

fi I P* ^ 

Electrolysis em salâo 
de calieleireira, 

com muita. clientela. 

1317 Dundas St. W. 

PRECISA 
oBate-chapas corn ferramenta propria e 

mmimo de 2 anos de experiência. 
aPreparador corn experiência. 

1T(â[|(§l?(£)m©s âSD-Uiâl] 
Paie corn Armando ou Franco 

r — — — — — — — — — 1 
I Assine e divulgue 

O MILÉNIO 
Empregada de balcâo para companhia de materiais 
de construçâo. Tel: 531-2401 

Carpinteiros de acabamento. Tel: 816-2685 

Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST induido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Churrasqueira précisa de empregados. 
Tel: 538-3363 Nome: 

Empregada de mesa com experiência. 
Tel: 5372098 

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 metalùrgica. Entrada imediata. Bom 
salârio. 
Tel. 604-8711 - fale corn Mario ou Rui. 

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

Morada: 

Côdigo Postal: 

Tel: ( )   
Envie a sua inscriçâo através do 

FAX: (416) 538-0084 
ou para 

1087 Dundas St. W., Suite #103 
Toronto, Ontario M6J IW9 

Ingredlentes: 
750 gr bacalhau 
750 gr batatas 
0,5 kg cebolas 
7 aUio esborrachado 
6 ovos 
3,5 dl azeite 
Salsa picada 
Soi ^*b* 
Pimenta q.b. 

Confecçâo: 

Depois de demolhado, escalda-se o bàcalhau, 
tiram-se-lhe a pele e as espinhas e desfia-se. 
Cortam-se as cebolas em rodelas finas e as batatas 
em palitos. Frita-se o alho no azeite até alourar, 
depois tira-se, deitam-se as batatas e fregem-se 
ligeiramente, retirando-as para o lado corn uma 
espâtula. No mesmo azeite, fritam-se depois as 
cebolas até corarem, retirando-as também corn a 
espâtula, e depois o bacalhau, até enrijar um 
pouco. Mistura-se tudo muito bem e retira-se do 
lume. Batem-se os ovos temperando-os corn sal e 
pimenta e juntando-os ao preparado. 
Leva-se de novo ao lume, mexendo-se 
constantemente corn uma espâtula até os ovos 
coagularem, mas de modo a ficarem macios. 
Serve-se de imediato numa travessa aquecida, 
polvilhando corn a salsa picada. 

Sobremesa 

de Âiittêtidüt 
Ingredientes: 

175 gr. de açûcar; 

175 gr. de miolo de amêndoa pelada; 

5 ovos. 

Confecçâo: 

Batem-se, muito bem, as gemas com o açûcar. 
Envolvem-se lentamente corn as claras, 
previamente batidas em castelo. Por ultimo junta- 
se a amêndoa moida, mexendo lentamente, sem 
bâter. Vai ao forno durante 20 a 25 minutes, em 
forma untada corn manteiga e polvilhada de 
farinha. Desenforma-se o bolo e rega-se corn doce 
de ovos que se obtém do seguinte modo: num 
tacho colocam-se duas châvenas de châ de açûcar 
e uma de âgua e faz-se uma calda, assim que 
começar a ferver retira-se do lume, deixa-se 
arrefecer um pouco e junta-se-lhe as gemas. Volta 
ao lume a engrossar, sem deixar ferver, mexendo 
sempre corn uma colher. 

Bom Apetite 
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Bacteria E. Coli 
encontrada em Pickering 

Agora que a crise de Walkerton terminou, embora 
os residentes tenham ainda que ferver a àgua, 
a bactéria E. Coli continua a dar sinais de vida 

Os residentes de Pickering que estâo 
a alugar as casas do governo 
provincial estâo confusos e revoltados 
depois de terem aparecido sinais de 
contaminaçâo da âgua pela bactéria 
E. Coli. Pelo menos quatro das 
dezasseis casas localizadas junto a 
Squires Beach, a parte sudeste de 
Pickering junto a Ajax, receberam 
confirmaçâo de que a âgua dos poços 
privados estar contaminada. A 
Corporaçào Ontario Realty começou 
a testar os 350 poços privados da 
provincia no passado mês de Junho 
como medida de precauçâo. Cerca de 
200 dos poços desta companhia estâo 
localizados na area de Pickering, 
onde grande parte da contaminaçâo 
foi encontrada. Os testes 
prosseguem, mas os delegados de 
saüde nào sabem ao certo quantas 
casas é que estarâo contaminadas. A 
contaminaçâo esta, no entanto, 
limitada a poços privados, nâo 
representando nenhum perigo ao 

sistema pùblico de âgua de Pickering. 
No entanto, muitos proprietârios de 
casas estâo revoltados corn o facto de 
nem a agência de imôveis, 
proprietâria das casas, nem o Del 
Management Solutions Inc, 
companhia que gere a propriedade, 
os informou do potencial risco que 
corre a sua saüde. Agora sabem que 
foi lançado o alerta para que nâo 
bebam âgua, nâo lavem fruta nem 
végétais, nem tomem banho nesta 
âgua. Alguns dos residentes dizem 
que nunca receberam nenhum aviso 
sobre a contaminaçâo da âgua como 
obrigam os regulamentos 
protocolares da companhia. Os 
residentes sentem-se assim em 
pânico, principalmente depois da 
tragédia de Walkerton que tirou a 
vida a mais de uma dezena de pessoas 
e que, embora jâ tenha terminado a 
crise, ainda continua o alerta para 
que fervam a âgua até ao final de 
Setembro. 

liULLLLLLLL 
-Sâbado, dia 22, a Sociedade dos Déficientes Portugueses do Ontârio realiza o 
seu anual BBQ^no High Park, em Toronto, ârea # 3. Almoço às 13:00 horas. 

-A Casa do Alentejo realiza o seu pic-nic domingo, 23, no Slovanian Hunters 
& Anglers Club, com sardinhada e pâo de milho, folclore e jogos tradicionais. 

-A Associaçâo Migrante de Barcelos realiza domingo, 23, um almoço no salâo 
do Arsenal do Minho, em Toronto, para entrega dos Troféus do Torneio de 
Sueca e apresentaçâo da équipa de futebol, Gil Vicente. Info: (416) 721-6384. 

-Domingo, dia 23, o Nücleo Sportinguista de London realiza a Pesta dos 
Campeôes do Milénio - SCP. Vêm de Lisboa os atletas Carlos Lopes, Joâo 
Morais e os directores Nelson Carriça e Isabel Vieira Trigo. Almoço de Gala 
às 13:00 horas. Info: 1(519) 453-2785 e no Clube Português de London. 

-Sexta-feira, dia 28, a Casa dos Açores realiza, pelas 19:30, o lançamento oficial 
do ültimo trabalho literârio do Dr. Aires Gameiro, intitulado «Lusofonia e 
Identidade na Diâspora». Haverâ ainda uma palestra. O Dr. Aires Gameiro é 
o Director da Casa de Saüde de Sâo Miguel, Açores. 

-A Igreja de Sâo Miguel, em Fall River, vai realizar a sua tradicional festa do 
Padroeiro nos dias 4, 5 e 6 de Agosto. Presença do Conjunto Starlight, de 
Toronto. Info: (508) 672-6713. 

INFORMAÇÂO CONSULAR 
O Consulado-Geral de Portugal, em Toronto, informa os portugueses de que 
a partir de Setembro proximo é necessârio o BI vâlido para tirar o Passaporte 
Português. Assim, convida-se os portugueses que nào tenham o BI em dia que 
se dirijam ao Consulado para o adquirirem, evitando atrasos e contratempos. 

O Consulado-Geral de Portugal informa também de que vai ter lugar uma 
jornada de RECENSEAMENTO ELEITORAL no domingo, dia 10 de 
Setembro, entre as lOhOO e as 17h00, na Local 183, 1263 Wilson Ave., em 
Toronto. Info: (416) 241-1183. Podem recensear-se todos os portugueses corn 
mais de 17 anos. 

ïomti (0 
Learning The Culture, 

By Actively Living The Culture 

As we enter into the full swing of 
summer, it is beautiful to see that 
the Portuguese Community is also 
in full flight. Many are traveling to 
Portugal to see friends and family. 
As well many are celebrating in 
town through a number of feasts 
and picnics. Spectacular! You see, it 
is a common held belief that you 
learn only a little of what you are 
told. Therefore to be told about 
Portuguese Culture is one thing, but 
to experience it first hand by 
traveling to Portugal and/or by 
getting involved in local community 
events is another. It's not that our 
families do not carry on many of the 
traditions independently, but to be 
truly Portuguese is to be apart of 
something larger and to celebrate 
that community feeling. The logic 
continues that, what you see, you'll 
remember more of. By visiting these 
places and events you get a concrete 
experience which can greatly add to 
your knowledge of what it is to be 
Portuguese. Furthermore the true 
experience is; what you will do, is 
what you will remember most. The 
summer is the perfect opportunity 
to get more actively involved in our 
community. Take on new roles of 
responsibility, all those events don't 
just come out of thin air. Get 

involved, for if our community is to 
continue, it needs young people like 
us to take a more active role, after alf 
we are the future. We have some 
incredible mentors who can teach us 
so much, let's not waste the 
opportunity to learn from them. 
Let's not waste the opportunity to 
show then that we have skills and 
that we want to be apart of the 
community as well. The Portuguese 
Community is not perfect. After all 
nothing is, but if you do have any 
issues how can you make any 
changes unless you are directly 
involved. There is still a lot of time 
left in the summer to experiment 
and polish up your Portuguese 
linguistic skills, join a Rancho, try 
out a new Portuguese dish and of 
course to see your friends and 
simply enjoy the community. Hope 
to see you at Portuguese Feast soon. 
Your comments and feedback are 
always appreciated. So please let me 
know what you think by email me at 
sdequintal@oise.utoronto.ca or 
calling me at 530-9967. There is no 
reason why an article of yours could 
not appear in this section. 
Remember we are a community and 
all are welcome. 

A familia Bellan 
tradicionalmente realiza 
anualmente um peditorio 
de ajuda a crianças 
carenciadas de Ribeirào 
Pires, perto de Sâo Paulo, 
Brasil. 
No Ontârio, Maria Isabel 
Bellan e seu marido, estâo 
realizando uma digressào- 
peditôrio a favor das 
crianças vendendo, 
simultâneamente, T 
Shirts com a estampa da 
provincia do Ontârio e o 
respectivo circuito do 
peditorio. 
Para informaçôes e 
apoios, contactem a 
Maria Isabel, pelo 
telefone: 

(416) 651-2789. 
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trocou O Benfica 
pela Horentina 

île Todo Irrecusî 
Heynckes contava com ele, mas as 
necessidades de tesouraria do Benfica 
falaram mais alto e Nuno Gomes vai 
jogar na Fiorentina nos prôximos 
cinco anos. O contrato proposto foi 
"irrecusâvel", uma condiçâo essencial 
para deixar Portugal e partir para 
Itàlia. 
De Amarante para o Porto, do Porto 
para Lisboa e de Lisboa para 
Florença. Tem sido este o percurso de 
Nuno Miguel Soares Ribeiro, 
apelidado de Nuno Gomes, desde que 
saiu da sua terra natal, aos 12 anos, 
para as camadas jovens do Boavista. 
Aos 24 anos parte para a aventura 
italiana, depois de se ter mostrado em 
grande nivel no Euro 2000, onde se 
estreou a marcar pela selecçâo 
portuguesa, apontando quatro golos - 
e de onde trouxe uma suspensào de 
oito meses nas competiçôes 
internacionais. 
"O aspecto financeiro foi essencial", 
afirmou Nuno Gomes. Ao contrario 
do que aconteceu corn o Benfica, as 
negociaçôes corn o internacional 
português - que interrompeu as suas 
férias no Algarve para se deslocar a 
Lisboa e conversar corn os 
représentantes do clube italiano - 
foram complicadas, corn os 
responsâveis do clube de Florença a 
oferecerem-lhe cerca de 300 mil 
contos por época, menos 200 mil do 
que Nuno Gomes pretendia. Corn 
ambas as partes irredutiveis nas suas 
posiçôes, chegou-se a temer o pior e a 
conversa iniciada às 11 da noite 

terminou às quatro da manhâ sem que 
houvesse acordo. Por vontade dos 
dirigentes da Fiorentina, as 
conversaçôes foram retomadas às oito 
da manhâ de segunda-feira, tendo-se 
chegado a um entendimento cerca de 
très horas mais tarde. Corn esta 
transferência, o Benfica vai embolsar 
uma verba prôxima dos quatro 
milhôes de contos e o jogador vai 
receber cerca de 500 mil contos por 
ano, nas prôximas cinco temporadas. 
Antes da data em que tem de se 
apresentar em Florença, 5 de Agosto, 
vai voltar ao Algarve e terminar as 
suas férias. 

Figo acusado de agredir 
reporter fotogràfico eai Italia 
o futebolista internacional português 
Luis Figo foi alvo de uma denûncia à 
policia italiana por ter alegadamente 
ameaçado e agredido um reporter 
fotogràfico, que tentava fotografà-lo na 
praia de Costa Esmeralda (Sardenha). 
Figo, que se encontra a passar férias 
corn a mulher e a filha em Itàlia, 
incomodou-se corn a presença de 
vârios repôrteres e agrediu um deles, o 
italiano Andrea Belmonte, que 
denunciou o facto à policia local. 
Belmonte explicou às autoridades que 
o médio português ameaçou-o 
primeiro e agrediu-o depois, tendo por 
fim tentado retirar-lhe parte do 
material fotogràfico que levava 

consigo, bem como as fotos que 
acabara de tirar. Figo vive, neste 
momento, uma das fases mais 
delicadas da sua carreira como 
futebolista, disputado por très grandes 
clubes da Europa. O novo présidente 
do Real Madrid, Florentino Pérez, 
réclama ter um contrato assinado corn 
o jogador, o quai, a nâo ser cumprido, 
implica o pagamento de uma quantia 
astronômica pelo internacional 
port'iguês. O Barcelona, clube ao quai 
esta ligado contratualmente, tudo farâ 
para evitar a saida do jogador, 
verdadeiro "simbolo" da formaçâo 
català, para o "eterno rival" da capital 
espanhola. 

Enke prega susto mas esta apto 
o camisola um dos encamados 
esta bem e joga em Lyon, 
segundo o médico, que faz um 
balanço positive do estàgio em 
Leogang. "Lembro-me de épocas 
bem piores, em que tivemos 
mais lesionados" 

Robert Enke ressentiu no treino de 
terça-feira de um estiramento, mas 
tudo nâo passou de um susto. De 
acordo corn o médico dos encamados, 
Bernardo Vasconcelos, o guarda-redes 
alemâo estâ bem e apto a defrontar o 
Ol. Lyon, no segundo jogo de 
preparaçào. Estavam decorridos cerca 
de vinte minutes do treino quando 
Enke foi forçado a abandonar o 
relvado. O camisola um dos 
encamados, que corria ao lado dos 
outros guarda-redes, nâo aguentou e 
abandonou o relvado. De imediato, o 
pé esquerdo foi envolvido em gelo e 
manteve-se no campo durante alguns 
minutes. Nessa altura, Jupp Heynckes 
foi ter corn o seu pupilo, inteirando-se 
da situaçào, como que lembrando-se 
da maldiçào dos guarda-redes, o ano 
passade, também em Leogang. Pouco 
depois, Enke regressou ao hotel e, o 
que se temia ser grave, afinal, nâo 

passou de um pequeno susto. Apesar 
deste incidente, o treino foi bem 
produtivo. 
O técnico alemào teve quase todo o 
plantel à sua disposiçâo, verificando-se 
os regresses de Bossio e Kandaurov. 
Além de Enke, Meira, Sérgio Nunes e 
Uribe estiveram ausentes dos 
trabalhos do plantel. Refira-se,*^ no 
entante, que Carlitos queixou-se de 
dores numa perna, antes do treino. No 
final, saiu a coxear. Alias, o 
responsàvel clinico do Benfica fez um 
"balanço positive" do estàgio em 
Leogang, seguindo a équipa amanhâ 
para Lyon. "Lembro-me que houve 
épocas bem piores, em que tivemos 
mais lesionados. Très ou quatro 
jogadores condicionados ou a 
treinarem limitados é o numéro 
normal numa pré-temporada." O 
treino foi bastante animado. Os 
jogadores foram submetidos a uma 
intensa sessâo de preparaçào fisica, 
tendo trabalhado a velocidade. Na 
parte final, disputaram uma 
peladinha, condimentada corn muitos 
golos. Houve até a particularidade de 
em cada um dos lados das balizas 
normals estarem duas mais pequenas. 
Ai os golos valiam a dobrar. 

^^EFEIMCE LTD, 
i Propriedade e direçâo de um ex-agente, 

John Zadkovich; 

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

4: Fluente em português; 

$ Preços acessiveis; 
$ Advogado disponivel para délira criminal; 

Considera-se culpadoP 
Poderâ receber uma multa... mas nâo sera condenado. 

O U eelefane fora de horas para 

C416] B^7-SB68 
3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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CARPENTERS 
8. ALLIED WORKERS 

LOCAL 27 

United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners 

of America 

O(0)M10J[R[]D(§Z^[n)(s) EitM 

Nas 6 votaçôes de representaç&o realizadas na Ârea da 
Grande Toronto, em 11 de Julho de 2000, os carpinteiros 
de acabamentos a trabalhar na construçâo residencial de 

baixa altitude votaram, por esmagadora maioria, em favor 
da continuaçâo da representaçâo pela Carpenters and 

Allied Workers, Local 27, United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners of America. Ao marcarem quase 
90% dos seus boletins de voto em favor da Local 27, os 

carpinteiros de acabamentos rejeitaram decisivamente a 
tentativa da Labourers International Union of North 

America para atacar os direitos de negociaçâo da 
Carpenters e para criar instabilidade na indûstria de 

carpintaria de acabamentos. 

üiEKÜâwâdliasilbMKBai'ikB jp®!? (gcDimjpsiiEMas, (i)3 (m 

Carpenters Labeurers 

PENEGAL 31 13 
NORTH END 27 1 
GANIVA 24 0 
MARCIANO 22 2 
TAMARACK 21 1 
REX 8 0 

Em resultado destas votaçôes, o acordo colectivo negociado pela Local 27 com a Trim Association of Ontario, 

representando as entidades patronais com sindicato na indûstria de carpintaria de acabamentos, estara em 
pleno vigor durante os proximos 3 anos, garantindo um relacionamento equilibrado e relaçôes laborais 
estaveis para as 40 entidades patronais e os 750 carpinteiros de acabamentos a trabalhar na indûstria. 
Este acordo padronizado para toda a indûstria providencia aos carpinteiros de acabamentos significativos 
mas justos aumentos salariais, para além de um piano de saûde e de segurança social, um piano de pensôes e 
um piano de assistência legal. Entrou em vigor a 1 de Julho de 2000 e expirarà a 30 de Junho de 2003. 

Este acordo tem como base o primeiro acordo colectivo de 3 anos negociado em 1997 pela Local 27 para os 
carpinteiros de acabamentos, o quai se seguiu a uns intensives 15 meses de campanha de organizaçâo, 
começada em Março de 1996, em que a Local 27 teve sucesso em organizar 85% de uma indûstria por organizar 
até entâo. 

As oportunidades de emprego e as perspectivas de trabalho para a indûstria sâo brilhantes para o future. 
A Local 27 aguarda ansiosamente por trabalhar corn os seus membres e parceiros da indûstria, para manter 
uma indûstria de carpintaria de acabamentos prospéra e estavel. 

Ucal Powell, Director Gérai 
Jack da Silva e Sérgio lopes, Organizadores 

Carpenters & Allied Workers LOCAL 27 - 64 Signet Drive, Weston, Ontario, M9L 2Y4 
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UM ORDENADO MENSAl DE 150 Mil CONTOS 
Transferência para Madrid toma Figo milionârio 

O Real Madrid oferece a Figo um 
ordenado mensal de 150 mil contos. 
Como O contrato tem a duraçâo de 
quatro temporadas, o intemacional 
português reœberâ seis milhôes de 
contos, tomando-se no jogador mais 
bem pago do Mundo. Além disso, 
baterâ o recorde de transferências, 
pois os "merengues” terâo de pagar 
12,3 milhôes de contos ao Bar ça. 
A transferência para a capital de 
Espanha esté praticamente 
consumada, faltando, apenas, limar 
algumas das arestas de um contrato 
milionârio 

Luis Figo esta cada vez mais perto do 
Real Madrid e de se tornar no 
jogador mais bem pago do mundo: 
seis milhôes de contos por quatro 
temporadas. E esta a oferta que tem 
em cima da mesa e que lhe foi 
oferecida por Florentino Pérez, novo 
présidente dos "merengues". Além 
disso, o intemacional português 
baterâ outro recorde: o Real Madrid 
terâ de pagar 12,3 milhôes de contos 

ao Barcelona, jâ que é este o valor da 
clausula de rescisâo. A transferência 
para a capital espanhola, porém, 
ainda nâo estâ concretizada. Figo, o 
empresârio José Veiga, Paulo Futre e 
uma pessoa da confiança de Pérez 
passaram os ültimos dois dias a 
trabalhar num contrato que, devido 
aos valores que estâo em jogo, é 
bastante complicado. Fia ainda 
muitas arestas por limar, razâo pela 
quai nem o présidente do Real 
Madrid nem o futebolista querem 
falar do assunto. Mas, de acordo corn 
o que Record apurou, as 
possibilidades de Luis Figo 
permanecer no Barcelona sâo cada 
vez mais remotas. O jogador nâo 
esquece que, durante largos meses, a 
Direcçâo do seu ainda clube recusou 
qualquer tipo de conversaçôes para a 
melhoria do contrato. O présidente 
Josep Lluis Nünez nunca acreditou 
que algum clube se atrevesse a pagar 
os 12,3 milhôes da clâusula de 
rescisâo e sô "acordou" quando 
Florentino Pérez, hâ pouco mais de 

uma semana, anunciou que, se fosse 
présidente do Real Madrid, pagaria 
essa verba. Pelo meio, Joan Gaspart, 
actual candidate à liderança do Barça 
e um dos homens fortes na direcçâo 
de Nûnez, tentou apaziguar a 
insatisfaçâo do jogador, oferecendo- 
Ihe mais cinco mil contos por mês, 
proposta que foi imediatamente 
recusada. Algum tempo depois, a 
oferta subiu para quase vinte mil 
contos. O que daria uma verba a 
rondar os oitocentos mil contos/ano. 
Nessa altura, porém, jâ era tarde: Figo 
tinha-se comprometido corn o Real 
Madrid e assegurou, através do 
empresârio José Veiga, que honraria a 
sua palavra. Por isso, neste momento, 
sô um erro de Florentino Pérez 
impedirâ que Luis Figo se tome no 
jogador mais bem pago do Mundo, ao 
serviço de uma équipa que nas 
ültimas très temporadas venceu duas 
Ligas dos Campeôes. E como Pérez 
tem fama em Espanha de ser uma 
pessoa rigorosa e que nâo deixa 
"cabos soltos". 
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Entra corn o Pé Direito 
O Sporting venceu a Uniâo 
Desportiva de Rio Maior, que disputa 
a I Divisâo distrital de Santarém, por 
4-0. 
Foi a primeira partida de prepara(,âo 
dos "leôes" nesta pré-temporada e terâ 
servido, acima de tudo, para O 
treinador Augusto Inâcio observar os 
reforços que se encontram em estagio. 
O veterano Acosta foi uma das figuras 
do encontro, ao apontar os dois 
primeiros golos leoninos. 
Face à ausência no estagio de boa 
parte dos jogadores que, 
provavelmente, serâo titulares na 
nova temporada, a grande 
curiosidade do jogo residia no 
comportamento dos refoi ços 
présentes em Rio Maior. Na primeira 
parte foi possivel observar Phill Babb, 
Horvath e Mahon e no segundo 
tempo as atençôes recairam sobre 
Kirovski. 
Como era previsivel, a équipa de 
Alvalade mostrou ainda alguma falta 
de entrosamento neste seu primeiro 
teste, mas nao teve dificuldades de 
maior em ultrapassar o seu modesto 

adversârio. 
O primeiro golo surgiu aos W por 
intermédio do incontornâvel Acosta - 
marcou de cabeça, depois de um 
desvio de Quiroga -, que bisou quatro 
minutos depois através da 
transformaçâo de uma grande 
penalidade cometida sobre Horvath. 
Este reforço deixou, de resto, boas 
indicaçôes. 
O checo actuou como médio mais 
recuado, descaido para o lado 

esquerdo, e cumpriu. Mostrou ser um 
bom recuperador de bolas, râpido a 
lançar o ataque e corn bastante 
Sentido de baliza. 
Uma surpresa foi Phill Babb que, 
COntrariando as impressôes que tem 
deixado nos treinos, esteve bastante 
seguro no eixo da defesa. 
Precisamente o contrario do que se 
pode dizer de Mahon. A discriçâo 
marcou a actuaçâo do médio 
esquerdo, ao contrario do que 
habitualmente acontece nas 
peladinhas. 
No segundo tempo, a équipa leonina 
foi toda alterada, mas no marcador 
nâo se sentiu a diferença e foram 
apontados mais dois golos. Kirovski 
marcou primeiro de cabeça, aos 63', 
na sequêneia de um cruzamento de 
Hanuch. O norte-americano deixou 
ainda alguns bons pormenores, mas 
denotou alguma falta de 
entrosamento corn os sens 
companheiros. 
O quarto e ultimo tento foi da autoria 
do argentino Hanuch, finalizando da 
melhor forma uma excelente 

iniciativa de Tonito. 
O espanhol foi, de resto, uma das 
figuras em destaque no jogo e dos 
sens pés sairam algumas das mais 
bêlas jogadas da partida. 
No final do encontro Inâcio anunciou 
a contrataçâo de mais um jogador 
para o Sporting. Trata-se do brasileiro 
Joilson, um médio do Corinthians 
Alagoano que, em principio, vai para 
a équipa B, "mas corn fortes hipôteses 
de alinhar pela A". 
Em relaçâo ao jogo, o técnico leonino 
considerou que "serviu os objectivos 
pretendidos". Inâcio nâo quis 
salientar nenhuma prestaçâo 
individual, mas adiantou que todos os 
jogadores "tentaram dizer que têm 
lugar no Sporting". 
O treinador dos "leôes" anunciou 
ainda que nâo irâ haver uma lista de 
dispensas no final do estâgio, mas que 
os jogadores sem lugar^ no plantel 
sairâo conforme forem encontrados 
clubes interessados nos sens serviços. 
Jogo disputado no Estâdio Municipal 
de Rio Maior, sob arbitragem de 
Joaquim Lamarosa 

Grupo Desportivo 
de S.Roque - S.Miguel - Açores 
Campeâo de Juvenis dos Açores 1998/99 -1999/2000 

flQJOI® BQ (BfiMa 
A convite da Liga de Futebol de Cambridge, Ontario 

Torneio de Futebol 

Sâbado e Domingo, 22-23 de Julho: 
Oriental, Supersonic - G.D.S. Roque (Juvenis) 
Em Brampton, às 10:00 a.m., no Campo Vitoria Park 
Académica de Brampton - G.D.S. Roque (Juvenis) 
Domingo, 6 de Agosto, em Toronto, às 10:00 a.m. 
Vitoria S.C. of Toronto - G.D.S .Roque (Juvenis) 
Almoço de homenagem aos Jogadores 
à 1:00 p.m., no Vitoria S.C. of Toronto 
1166 Dundas St. West, Toronto, Ontario 
Contactar Luis dos Reis: (416) 265-7484, ou Vitoria S.C.T: 
(416) 534-4417 
Convida-se toda a Comunidade a participarü! 

Recordar é Viverl 
Convivo Familiar de Apoio à Jgreja de S. Roque - S. Miguel - Açores 
A realizar, Sâbado, dia 16 de Setembro de 2000 
Jantar às 18:00 p.m. no Ukrainian Cultral Centre Of Toronto, 
83-85 Christie St., - (416) 531-3610 
Actuaçâo do Grupo Coral da Igreja de S.Roque e Padre Fernando 
Teixeira 

Informaçôes e Marcaçôes 
Contactar a Comissâo de Apoio 

Luis dos Reis & Gabriela (416) 265-7484 
Alberto Andrade & Fâtima (416) 366-4931 
Américo Rego &Vera (416) 538-3040 
Francisco Lima & Vidâlia (416) 533- 6590 

^EdgarArruda&JFern^îd^H6^94^497 

iiPIVOTii INTERNACIONAL- 
ROMENO f 01APRESENTADO 

NAS ANTAS 
Alexandru Dedu ingressa no FC Porto 

Depois de Carlos Resende e 
Vladimir Pétrie, os dracoes 
asseguraram o concurso, por 
quatro épocas, do ex-"pivot" 
dos alemâes do Wuppertal e 
um dos melhores atletas 
mundiais no seu posto 
especifico. 

Alexandro Dedu é jogador do FC 
Porto nas prôximas quatro 
temporadas. O "pivot" internacional 
romeno chegou, no passado 
domingo, à Cidade Invicta; segunda- 
feira, de manhâ, submeteu-se aos 
indispensâveis exames médicos e foi 
apresentado terça-feira, à tarde, 
depois da assinatura do vinculo 
contratual. Depois do lateral- 
esquerdo Carlos Resende e do 
homôlogo direito (canhoto) jugoslavo 
Vladimir Pétrie (ex-Veszprem), os 
dragôes recebem mais um reforço de 
notâvel valia, considerado, 
unanimemente, como um dos 
melhores "pivots" mundiais. Aos 28 
anos de idade, o "gigante" e 
corpulente andebolista romeno - 2,03 
m de altura e 115 kgs de peso - 
prepara-se para dar um novo rumo a 

um percurso desportivo marcado pelo 
sucesso e onde a passagem pelo 
Barcelona (duas Ligas dos Campeôes 
Europeus; très campeonatos 
espanhôis, duas Supertaças 
Europeias, duas Taças do Rei e outras 
tantas Copas Asobal) figuram como o 
expoente mâximo de uma carreira 
que jâ conhece 200 
internacionalizaçôes pela selecçâo 
romena. Depois daquela que é 
apelidada da melhor équipa do 
planeta, Dedu representou, na época 
passada, a conhecida formaçâo alemà 
do Wuppertal, preferindo, no 
entanto, deixar a "milionâria" 
Bundesliga e rumar a Portugal e ao 
FC Porto, muito por culpa do técnico 
dos dragôes e do seu compatriota 
Timofte, antigo futebolista do grémio 
das Antas e do Boavista. Integrando o 
naipe das "estrelas" da modalidade, 
Dedu faz-se pagar de acordo corn o 
dito estatuto. Disse mesmo tem 
consciência Gil Santos - director da 
secçào supervisionada por Nélson 
Almeida - ao reconhecer que "fizemos 
um grande esforço no sentido de 
possuirmos, numa équipa que 
pretendemos ver no topo, uma das 
mais-valias do andebol mundial", 
reforça. 
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maSONINDY 

Dia quente, hümido, ôptimo para 
passear à beira-lago mas, muito duro, 
para os pilotas da formula INDY que 
no passado domingo correram na 
pista da CNE em Toronto. Cerca de 
100 mil espectadores assistiram à 
prova O que demonstra bem a 
atracçâo que este tipo de actividade 
desportiva exerce sobre as pessoas. 
Alias, O espaço da CNE é por si sô 
atractivo, o que provoca ainda mais a 
«corrida» ao local para assistir às 
corridas... 
As perspectivas nâo foram frustradas. 
Logo no inicio, apôs um toque a 
«centos à hora», os pilotos Juan 
Montoya e Dario Franchitti, sairam 
por avarias irreparâveis nos sens 
bolides. 
Houve alguns «toques» mais, como é 

habita nestas corridas, mas 
nada de grave... 
Depois de alguns altos e baixos, 
em termos classificativos, e 
mais por perdas de tempo nas 
«boxes», os 7 primeiros magnificos 
classificaram-se da seguinte forma: 
Na primeira posiçào, como era 
esperado pela maioria, o americano 
Michael Andretti, que fez uma 
excelente corrida. Depois, em 
segundo lugar, Adrian Fernandez, um 
mexicano cheio de garra. Em terceiro 
lugar, o canadiano Paul Tracy, um 
homem sempre nos primeiros 
lugares. Na quarta posiçào ficou o 
brasileiro Cristiano da Matta, um 
pilota cheio de pericia que chegou a 
parecer capaz de ganhar a prova. Em 
quinto, o canadiano Alex Tagliani, na 

TRÂNSITO ? NOTÏCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
R D I 
INTERNATIONA TORONTO 

WRONTœS 

NOVE HORAS OlARiAS 
DE RÂDtO AO SERVIÇO 
DA CULTURA 
PORTUGUESA 

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

CIRV-FM A ESTAÇÀO 
DO FÜTUROÜ! 

SUPER MIX 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SÜL DO 
ONTÂRIO 

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

FEHroimiGlÉSRADIOEIlIVISÂO 

sexta posiçào o brasileiro Gil de 
Ferran e, no sétimo posta, Patrick 
Carpentier, outro jovem canadiano, 
no bom caminho. Curioso, a sempre 
crescente entrada de bons pilotos 
brasileiros, «colheita» résultante do 
campeonissimo Fittipaldi. Do Brasil, 
ainda participaram, Hélio 

mundo fora. Claro, os portugueses 
também estiveram présentes, 
demonstraçào de paixào por este 
desporto velocipédico, o que nào fica 
mal a ninguém... 

TeC4TE 

Castroneves, um corredor corn justas 
pretensôes, Mauricio Gugelmin, 
Tarso Marques e Luiz Garcia Jr. 
Esta corrida jâ acontece em Toronto 
hâ 15 anos, portanto, desde 1986. 
Apesar do natutral ruido 
ensurdecedor, valeu a pena apreciar a 
MolsonINDY 2000, uma prova corn 
«provas» dadas e corn milhares e 
milhares de simpatizantes pelo 


