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de bem representar 

Nâo resist! à tentaçâo de a ver nos dois 
dias em que esteve no Bringantine 
Theatre, no Harbourfront Centre, onde 
decorreu o magnifico fim-de-semana 
«Sabor Saudade», o festival de arte e 
cultura dos paises de expressâo 
portuguesa. Uma iniciativa de elogiar e 
que deve ser repetida por muitos anos e 
bons. Para quem quis e absolutamente 
gratis, sucederam-se artistas da 
lusofonia, desde a Guiné-Bissau até aos 
luso-descendentes do Canada e EUA, 
passando por Angola, Moçambique, 
Brasil, Cabo Verde, Goa, sem esquecer 
Portugal. Do cinema ao teatro, da 
musica ao folclore, da dança as 
cantigas, do dialogo à literatura, do 
artesanato à pintura, de tudo um pouco 
e muito bom. 

Continua na pâgina 

Foi um regalo para o espirito 
e para os olhos de quem teve 
o privilégie de ver e ouvir 
Maria do Céu Guerra no 
monôlogo de Gil Vicente, 
«O Pranto de Maria Parda». 
Nâo vejo quem possa 
fazer melhor! 

A RECER Canada Ltd., especialista em mosaicos e 
azulejos, é jâ uma realidade em Toronto, corn 
perspectivas de estender-se por outras cidades. 
A inauguraçâo desta firma -uma junçào entre da 
RECER de Portugal e do Canada, aliada ao 
empresârio Luso-Canadiano Jack Leonardo -, em 
Toronto, teve lugar na passada sexta-feira corn a 
presença de responsâveis da firma portuguesa e locais. 
Na bonita e espaçosa sala de exposiçâo e venda da 
RECER, tivemos oportunidade de conviver corn o 
Présidente do Conselho de Administraçâo da Recer, 
Antero Calvo, os Administradores da Recer, Manuel 
Rodrigues e Alain Thibault, o Gerente Internacional 
da Recer, Delfim Costa e, naturalmente, Jack e Paulo 
Leonardo, muitos amigos e futuros clientes. 
Jâ era tempo que a exploraçào de cerâmica portuguesa 
ficasse «sob a batuta» de luso-canadianos pois, até 
aqui, a importaçâo, distribuiçâo e venda tem andado 
por màos alheias... „ . . . „ 

Na «Festa do Emigrante», no Madeira Park, 
Festa simples e bonita, festa de 
homenagem aos émigrantes portugueses 
e, em especial, aos pioneiros madeirenses 
fundadores do Madeira Park e do 
Canadian Madeira Club. Uma festa em 
familia. 
O frondoso Madeira Park, cada vez mais 
atractivo, foi ponto de encontro entre o 
passado, o présente e, naturalmente, o 
futuro. 
Tal como mencionou um dos pioneiros 
madeirenses, esta «Festa do Emigrante» 
ficou consagrada na acta de abertura do 

Madeira Park pois, segundo ele, foi 
desejo de todos nesse passado recente 
que, o dia 2 de Julho de 1953, fosse 
lembrado para sempre naquele lugar 
onde, corn sangue, suor e lâgrimas, 
conviveram e mataram saudades. 
Foi intéressante ouvir os pioneiros 
madeirenses falar desses heroicos 
tempos, lembrar alguns episôdios 
recambolescos e descrever a nossa 
histôria comunitâria. Desde o iniciar da 
ideia na quinta do Carlos da Atouguia até 

Continua na pâgina 4 
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Coluna 
sem vertebras 
Se continuasse no reino dos vivos AMALIA 
completaria neste solarento mês de Julho de 
2000, 80 anos de vida e quase tantos de FADO. 
Sim, acredito que ela nasceu a cantar o fado. A 
ela devemos o FADO, o fado que soube enraizar 
na aima dos portugueses e portuguesas. Ela, 
AMALIA, e tantas outras vozes, transformaram 
a cantiga noticiosa e de proteste de rua, na mais 
importante forma de «desabafo nacional», corn 
sentimento e dor, amor e paixâo e muita saudade 
e fé, descrevendo através dos sons e das palavras, 
de forma ùnica, a aima dos portugueses. 
Segundo me lembrou AMALIA em descontraida 
e informai conversa em Toronto, por altura da 
nossa homenagem aos sens 50 anos de carreira, 
nâo foi fâcil impôr o fado, tal como hoje se canta, 
eliminando a grande lenga-lenga do passade, 
«histôrias sem fim» como mencionou. 

transformando-o numa cançâo simples e corn 
refrâo tal como a cançâo clâssica. Foi mantido, 
claro!, o acompanhamento corn a guitarra 
portuguesa (criada na Inglaterra e trazida pelos 
marinheiros) e a viola. O FADO esta de tal 
maneira dentro de nos que, mesmo à distânda 
das raizes, o povo -gente de todas as idades-, nâo 
deixa de dizer présente. Na ultima sessâo de 
fados realizada em Toronto, no Harbourfront 
Centre, no passade fim-de-semana inserida no 
Festival Sabor Saudade, o recinto foi pequeno 
demais. Na rua, na espectativa de entrar, ficaram 
mais pessoas do que aquelas que conseguiram 
entrar. La dentro. Antonio Amaro, Leonardo 
Medeiros e Hernani Raposo acompanharam 
Humberto Silva e Guida Figueira e Nuno Cristo, 
Helder Oliveira e Luis Simâo fizeram o 
acompanhamento para Armando Jorge e Fâtima 
Ferreira. Querem mais provas de que o FADO 
esta impregnado nas nossas entranhas sem 
hipôteses de morrer? 
A mulher bonita e triste, a voz da nossa aima, 
morreu. Morreu? Nâo, ela esta mais do que 
nunca, entre nos. 

Obrigado, Amâlia. Parabéns! 

JMC 

TPIU 'T'HJ T . A, 

Olà, gente da minha terra! 

Tudo numa boa? 
Pelo «andar da carruagem» parece que sim. O bom 
tempo mantém-se, dando uma mâozinha aos 
nossos anseios de liberdade e ar livre. 

Assim, nâo percam os 
pic-nics que se vâo 
realizando por este 
enorme Ontario, 
como por exemplo, o 
do Arsenal do Minho 
de Toronto que, 
numa atitude de 
simpatia e comunhâo 
de interesses, desloca 
o seu pic-nic minhoto 
para o parque do 
Clube Português de 
Oshawa, juntando 
uns e outros, em sâ e 
alegre festa. E domingo, dia 30, a festa minhota no 
parque do Clube Português de Oshawa, onde terâo 
folclore, jogos tradicionais e um jogo de futebol 
entre os «rivais» Arsenal do Minho e Associaçâo 
Migrante de Barcelos. O parque esta situado na 
Quebec Ave. a sul da Simcoe Street, em Oshawa. 
Info: (416) 532-2328. 

Da diversâo passamos à educaçâo. A educaçâo 
escolar. 
O FIRST PORTUGUESE C.C.Centre tem ao 
dispôr dos interessados AULAS DE INGLES, de 
segunda a sexta-feira, de manhâ ou à tarde, na 
sede-social. Serâo aulas de Inglês Bâsico, niveis 1 e 
2, corn professera portuguesa. 
Informaçôes: (416) 531-9971, ou pelo Fax: (416) 531- 
1997. Os interessados deverâo munir-se do cartâo 
de trabalho ou do Hospital, ou documentes que 
indiquem que sâo residentes permanentes ou 
refugiados no Canada. 

Bom, voltemos à diversâo. 
As grandes festas do SENHOR DA PEDRA, na 
Igreja de Santa Inès, em Toronto, realizam-se de 4 
a 7 de Agosto. 
O pregador sera o Padre Octavio Cidadâo, de 
Ottawa. A procissâo do Senhor da Pedra terâ lugar 
no domingo, dia 6, pelas 11:00 pm, fazendo o giro 
habituai. No Bellwoods Park, teremos os artistas 
Henrique Cipriano e seu conjunto (de Montreal) e 
outros de Toronto ainda nâo especificados. 
Também, as Bandas Lira Nossa Senhora de Fâtima 
(Toronto), Eco Edificante da Vila de Nordeste (Sâo 
Miguel-Açores), do Divine Espirito Santo de 
Lowell (USA), Nossa Senhora de Fâtima de Hull 
(Quebec), de Hamilton e Senhor Santo Cristo 
(Toronto). Como sempre, bazares e sorteios. 

E que tal um passeio de barco no Lago Ontario? 
O FIRST PORTUGUESE em sintonia corn a 
ACADEMIA DO BACALHAU realiza o seu 
Cruzeiro Anual no Lago Ontârio, no domingo, dia 
13 de Agosto, a bordo do «M.V. Pioneer Princess» 
e, corn jantar, servido por Europa Catering. 
Prémios e surpresas. Actuaçâo da Banda Candela, 
com salsa e merengue. Réservas e informaçôes: 
First Portuguese: (416) 531-9971. Concord Furn: 
(416) 538-6764, ou Marina Candeias: (905) 281- 
2000. 

Boa viagem. 

No dia 17 de Setembro a ACAPO realiza o Almoço 
de Gala do Dia de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas, no Mississauga 
Convention Centre, corn inicio pelas 13h00. Neste 
almoço sera entregue o Merit Award, a quem mais 
se distinguiu no desporto, comunicaçâo social, 
bêlas artes, literatura, müsica e no mais importante 
trabalho comunitârio. 
Réservas e informaçôes na ACAPO: (416) 536- 
5961, ou Fax: (416) 536-8055. Nâo faltem. 

Bom, resta-me daixar-vos um abraço e desejar-vos 
uma semana de trabalho proficua e um fim-de- 
semana divertido e sem chuva! 

JMC 
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chegou a Toronto em Fevereiro de 
1956. 
Ao casai Angelina e Luis de Moura 
nasceu em Toronto, no dia 16 de 
Janeiro de 1958, a filha Marlene de 
Moura. A jovem Marlene formou-se 
na Universidade de Toronto. 
No ano de 1963 Luis de Moura 
conseguiu entrar para a Northern 

O casai Luis de Moura e Angelina de 
Moura, forma uma dupla 
intéressante. Ele, alto, descontraido e 
sempre bem disposto. Ela, franzina, 
compenetrada e simpâtica. 
Luis de Moura nasceu no Sitio de 
Piornais, Freguesia de Sâo Martinho, 
Ilha da Madeira, em 9 de Outubro de 
1926. Como qualquer criança de 
relatives meios econômicos. Luis fez 
a Primâria e 2 anos na Escola 
Comercial. O Serviço Militar foi 
rapide pois, sô la esteve 
uma semana, por ser o 
ünico amparo do pai que 
atravessava, na altura, um 
période de doença. 
Angelina de Moura, viu a 
luz do dia em 25 de 
Fevereiro de 1930, no Sitio 
da Ajuda, Sâo Martinho. 
Casaram no dia 4 de 
Setembro de 1954. 
Luis de Moura partiu da 
Madeira para o Canada, 
no dia 26 de Maio de 1953, 
no navio Nea Healls, e 
chegou a Halifax a 2 de 
Junho de 1953. 
Dali até London, Ontario, 
foi um âpice. Dia 4 de 
Junho jâ la estava. Entrou 
para uma quinta onde 
começou a tratar de vacas, 
cavales, galinhas, etc... 
Olhou para de si e pensou: 
«Entâo eu que na minha terra fiz o 
2o. ano de Contabilidade, era 
funcionârio dos CTT, venho agora 
para tratador de gado, coisa que nâo 
percebo?» 
Ao fim de meia-düzia de dias, na 
companhia do amigo e conterrâneo 
Ramiro Ribeiro, saiu para Toronto, 
as cegas. Na Station Union, em 

Momenta do carte do bolo por ocasiâo do 65o. 

aniversârio de Luis de Moura. 

Toronto, corn a ironia natural de 
quem é positive. Luis de Moura 
deitou-se no châo junto das malas e 
pediu ao colega que fizesse o mesmo, 
pois nâo tinham para onde ir nem 
como. 
-E pâ, assim a Policia vem aqui e leva- 
nos!? -Ripostou o Ribeiro. 
-Pois é isso que eu quero, nâo 
percebes? O Hotel Royal é muito 
caro... 
E assim aconteceu. Pouco depois de 

adormecerem veio a Policia 
que os intimou a abandonar o 
local. Como mal se entendiam, 
a Policia levou-os para uma 
Igreja italiana, na McCall e 
Dundas, onde o Padre os 
acolheu e alimentou. A troco 
de alguns trabalhos na Igreja, 
Luis de Moura e Ramiro 

Ribeiro foram ficando até 
arranjarem trabalho. Dias 
depois, um dos italianos 
que auxiliava na Igreja 
pôs o Luis de Moura em 
contacte corn Sidônio Figueira 
que trabalhava no Scarborough 
Country Club e, por intermédio 
deste, começou a trabalhar na 
cozinha do Clube. O Ramiro 
Ribeiro, antes de partir para a 
California, ficou pela 
Construçâo Civil. 
Um ano depois Luis de Moura 
foi trabalhar para o Ontario 
Club, em Toronto, onde 
trabalhou 10 anos, distribuidos 
nos serviços de elevador, mesas, 
bar e... assistente de gerente do 
Clube. 
Naturalmente que, entretanto, 
sua mulher Angelina veio para 
a sua companhia. Angelina 

Marlene de Moura e o marido Stanley, em 

confratemizaçâo e passeio. 

Electric (hoje. Nortel), onde se 
manteve até 1986, altura em que se 
reformou. A sua mulher Angelina 
aposentou-se também por essa altura 
Revivendo o passado. Luis de Moura 
lembrou a sua contribuiçâo para a 
fundaçâo do Madeira Park e do 
Canadian Madeira Club, em 1963. 
Foi duro arrancar mato e arvoredo 
para que o Madeira Park se tornasse 
no lugar aprasivel que é. Nunca quis 
fazer parte dos Corpos Gerentes do 
Clube. 
Para trabalhar e colaborar sempre 
podem contar corn o Luis de Moura. 
Angelina e Luis adoram viajar. 
Têm casa na Florida para onde se 
deslocam corn regularidade. 
Luis de Moura tem ainda sua mâe 
viva, actualmente corn a invejâvel 
idade de 98 anos. Luis vai vê-la em 
Setembro de 2000. Visita-a corn a 
frequência possivel. 
A vida é simples e bonita para o casai 
Angelina e Luis de Moura. Que 
assim continue por muitos anos. 

JMC 

Angelina exLmsÆ Moura num dosseus 

passeios à Madeira. 

Saimfta iPPil^hurragiîuciTa 
Take-out 

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

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

Under L.L.B.O 

Roasted Suckling Pig* 
Roasted Chicken* 

Grilled Codfish* 
Charcoal Rabbit* 

Goat & much more...* 

(416)539-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 
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Na «Festa do Emigramo», no Madeira Paik 
até 0 Sol don a sua bençâo 

Continuaçâo da V pagina 

ao consumar dos factos, um pequeno 
mundo de acontecimentos e 
iniciativas que devemos preservar no 
album de memôrias. No pic-nic de 
convivio desses madeirenses na 
quinta do Carlos da Atouguia foram 
conseguidos 450 dôlares que, sendo 
muito dinheiro para a época, nâo 
chegavam para realizar o sonho... 
Desistiram? Nâo, nem pensar nisso! 
Àngelo Bacalhau e Ca., como foi 
destacado, de porta-a-porta, la foram 
pedindo 20 dôlares aos conterrâneos 
da saudosa Ilha da Madeira e, corn 
maior ou menor dificuldade, 
atingiram os 4.500 dôlares 
que, bem regateado. 

deu para a compra do terreno 
selvagem onde, aos poucos e corn 
muito trabalho, deu lugar ao actual 
Madeira Park. Uma grande mas 
proveitosa caminhada. Na altura, 
como mencionou o pioneiro Manuel 
da Silva -parabéns, pelos rijos 80 
anos jâ vividos!-, perguntavam porque 
razao sô pediam os «tais 20 dôlares» 
aos madeirenses, sem o fazerem junto 
dos açorianos e continentais. -«Se jâ 
era dificil «arrancar» 20 dôlares aos 
madeirenses, como consegui-lo junto 
dos outros?» 

m 

Pioneiros madeirenses discursam no Madeira 
Park por ocasiao de homenagem aosfundadores 

do Parque e do Clube, 

Mais uma arvore no Madeira Park 
No bem tratado jardim Botânico 
do Madeira Park mais uma arvore 
especial enraizou. 
Trata-se de uma arvore trazida 
pelo Vereador da Câmara do 
Funchal, Dr. Raimundo Quintal, 
caracteristica da Ilha da Madeira. 
Eram très mas apenas uma 
sobreviveu. 
O pioneiro Manuel da Silva, que 
de hâ muito a esta parte, trata com 
todo o desvelo e conhecimento 
plantas, flores e ârvores do 
Madeira Park, estava radiante no 
passado fim-de-semana na Festa do 
Emigrante, pela felicidade de ver a 
“sua jovem arvore” a crescer entre 
outras. 

O mini-Jardim Botânico do 
Madeira Park esta, pese todas as 
dificuldades inerentes ao Inverno, 
em crescimento constante e em 
beleza. 
E merecedor de uma visita. 

Parabéns a todos. 

Por tudo isto e muito mais, estes 
homens (e mulheres!) humildes 

mas de boa têmpera, merecem o 
nosso respeito e gratidâo. 

E uma festa simples mas sincera 
como aquela que receberam no 

Madeira Park, no ùltimo fim-de- 
A «Festa do Emigrante- 

2000» teve como festeiros o John de 
Sousa, Joâo Faria e Agostinho Silva. 
Para dar mais ênfase ao brilhante 
esforço de Angelo Bacalhau e seus 
companheiros, a Direcçâo pôs-lhes 
sobre a mesa, à sombra de duas 
velhas ârvores do Madeira Park, entre 
outras iguarias... um prato de 
Bacalhau! Saboroso e a propôsito! 
Felicidades para todos. 

JMC 

CDS-PP defende 
gabinete de apoio a 

expropriados 
o CDS-PP/Madeira defendeu a criaçâo de um gabinete de 
apoio aos cidadâos expropriados na sequência da 
realizaçâo de obras pùblicas. Em conferência de imprensa, 
o lider regional dos "populares", José Manuel Rodrigues, 
acusou o Governo Regional de continuar a desrespeitar a 
propriedade privada, comportando-se como "um senhorio 
das ilhas, mesmo daquilo que nâo lhe pertence". O 
responsâvel pelo CDS-PP/M referiu que os expropriados 
por causa das obras do tùnel da Encumeada (Serra d’Àgua) 
e do projecto de ampliaçâo do aeroporto em Santa Cruz 
terâo sido "mal pagos" ou ainda nâo terâo recebido as 
contrapartidas dévidas. "Se finalmente o Governo 
reconhece, esperamos que de boa fé, que as expropriaçôes 
têm tido custos gravosos para as pessoas expropriadas, 
deve passar das palavras aos actos e alterar a sua politica" 
nesta matéria, sustentou Rodrigues. O présidente dos 
"populares" da Madeira adiantou que a criaçâo de um 
gabinete de apoio a estes cidadâos serviria para 
salvaguardar os seus direitos perante a administraçâo 
pùblica e local. 
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A arte de bem representar 

Assim vale a pena! 
Voltando ao teatro e a Maria 
do Céu Guerra, foi pena que 
a pequenês do teatro e a falta 
de divulgaçâo nâo permitisse 
uma maior afluencia de 
pùblico. As horas de 
actuaçâo também nâo foram 
as mais felizes. Paciência. 
Maria do Céu Guerra e Gil 
Vicente mereciam mais. 
Muito mais! 

As senhoras ateniejanas dû Grupo 
Coral da Casa do Alent^o em 

cenvivio mm Maria do Cia Guerra. 

A «Maria Parda» foi um 
“Céu” aberto na 
“Guerra” dos nossos dias. 
Maria do Céu Guerra é 
uma actriz no verdadeiro 
sentido do termo dando 
ao feliz e velhinho 
monôlogo de Gil Vicente 
(...é de 1522!) a 
verdadeira dimensâo 
dramâtica mesmo 
quando nos faz rir... 
Que pena o «Pranto da 
Maria Parda» nâo ter 
sido visto pela maioria. 

Tudo foi bom. Sô que mùsica, cantigas e exposiçôes, vê-se todos os dias. A 
Maria do Céu Guerra, sô quando o rei faz anos... 

mmm. 

MSMOO' fBŒD glafl]][?(B[jM]fla 
Especialista das Medicinas 

Alternativas Naturais 

Homeopata-Acunpunctor 
Reflex - Chiropractor 

Para marcaçôes: 
Ervanâria Vitôria - Tel:(416)603-7978 
ou Tel: 536-1303 

LuisSiinâoe 

David 

Gouveia, 

œmponentes 

da Banda 

Pedras da 

Rua, em 

entrevista na 

CIRV-fin 

Ajovem 
micaelense 

SÂO, 
residente em 

Montreal, 
esteve 

também no 
Sabor 

Saudade corn 
grande êxito 

e o fado à sua 

maneira. 

Escola de Português no First 

A Escola do First Portuguese Canadian Cultural Centre informa os pais 
e alunos portugueses de que a pré-matricula para o ano lectivo de 2000- 
2001 esta ao dispôr dos interessados. Podem entrar em contacto corn a 
Directora da Escola, Professora Celina Melo, ou outros elementos 
responsâveis, pelos telefones: (416) 531-1647, ou 531-9971. Também 
podem fazê-lo pelo Fax: (416) 531-1997. Os cursos a leccionar sâo: Ensino 
Bâsico - lo. , 2o. e 3o. ciclos e, Ensino Secundârio, lOo. e llo. anos. 
Estas aulas terâo lugar, a partir de 11 de Setembro, nas seguintes Escolas: 
Kensington Community, St. Luke, St. David, St. Anthony, Richard W. 

^ScotESt^[ohi^osc^^^^Arc^Mcgee^ 
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IMa sua companhia "j 

OMIiÊNIO ! 
Xodas as semanas ’ 
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0 poder da PALAVfiA é eterno 
Conclusâo natural extrai 

realizado na Uni' de Jdxa ]2a\i±xi e lVdd- d^-lVLeiLUvej:^ eduA^ 'lÆ 
, .'i/Æ 

^fesa Lingua Portuguesa, 
e 18 de Junho. Jâ vos oferecemos entrevistas 

e trabalhos de José Faustino, 
Luis Mendonça e Francisco 
José de Oliveira. Floje 
terminamos corn um estudo 

do Professor Dr. Juarez Caesar Malta 
Sobreira, da Universidade Federal de 
Rondônia -Brasil. «O Poder da 
PALAVRA na Criaçâo do Mundo e a 
Lusofonia na Invençâo do Novo 
Mundo. A Contribuiçâo da 
Radiofonia na Defesa da Lingua 
Portuguesa», é o tema. 
O Poder da Palavra na Criaçâo do 
Mundo e Lusofonia na Invençâo do 
Novo Mundo: A Contribuiçâo da 
Radiofonia na Defesa da Lingua 
Portuguesa 
Por Prof. Dr. Juarez Caesar Malta 
Sobreira 
Universidade Federal de Rondônia 
(Brasil) 

Esta escrito no Livro dos Livros que 
no inicio era o Verbo, palavra que ao 
ser encarnada formou o homem e o 
mundo. Corn esta metâfora biblica, 
suporte de toda uma filosofia de 
linguagem, temos ante nos o 
indicativo do poder criador da 
palavra. 
Na tradiçâo judaica existe uma 
corrente mistica muito conhecida dos 
antigos portugueses. Trata-se da 
Cabala que é, na verdade, a ciência do 
poder das palavras. Os sâbios 
cabalistas afirmavam, corn total 
propriedade, que a palavra criou os 
mundos e sâo seus sustentâculos, tal 
como lemos na Biblia: “E Deus disse: 
Faça-se a luz” e a luz foi feita. E, deste 
modo, esclarecedor que o mundo se 
fez pelo poder e pela intermediaçâo 
das palavrgs. 
Segundo os cabalistas, o som das 
palavras estâo estreitamente unidos 
nâo sô ao significado das mesmas, 
mas também estâo estreitamento 
ligados à coisa em si. E o que os 
psicanalistas, na melhor tradiçâo 
linguisticas, chamam de significado e 
significante. 
Deste modo, como aprendemos corn 

^a poesia iluminada de Jorge Luis 
Borges, todo o rio Nilo esta contido 
na palavra Nilo. Também Fernando 
Pessoa conhecia o valor transcriador 
da palavra, como demonstrou ao 
largo de toda sua obra, especialmente 
em “Mensagem”. 
Por outro lado, a Filosofia tem dado 
sua contribuiçâo ao tema, pois 
Socrates afirmou, em “Crâtilo”, que a 
palavra e a coisa formam uma sô 
unidade. O nome e o nomeado têm 
uma mesma natureza, compartilham 
da mesma realidade. 
É neste sentido que devemos 
entender a importância da palavra, 
especialmente da palavra veiculada 

através do seu mais poderoso meio de 
divulgaçâo, que é o radio. 
A palavra, som articulado que 
sustenta uma significaçâo, é desde 
tempos imemoriais, o vinculo que une 
os homens. Antes de mais nada, o 
homem para constituir-se em 
sociedade, deve procéder o 
intercâmbio das palavras. 
Dentre os diversos meios de 
comunicaçâo de massa, o radio é o 
maior e mais importante difusor da 
palavra posto que é ela (a palavra) - e 
nâo a imagem como na televisâo, ou 
as letras, como na imprensa - o 
suporte e o vinculo da mensagem. 
Assim, o râdio se tornou um poderoso 
meio de divulgaçâo da palavra. Por 
isso sua missâo assume uma 
importância de carâcter civilizatôrio. 

o que lhe conféré um status tanto 
politico quanto pedagôgico. Eleva-se 
à condiçâo de elemento educador da 
sociedade, considerando-se a 
educaçâo em seu sentido lato, isto é, 
enquanto formaçâo plena do cidadâo. 
O râdio é intermediârio entre os 
factos que acontecem no dia-a-dia e o 
conhecimento dos mesmos por parte 
do püblico em gérai, especialmente 
voltado para sua missâo informativa. 
Por ser assim, este meio de 
comunicaçâo tem uma imensa 
responsabilidade na “formaçâo 
estética e idiomâtica” do cidadâo, 
como afirmou Mauro Guimarâes, 
director do Jornal do Brasil. 
O râdio tem uma ligaçâo directa corn 
as populaçôes, especialmente àquelas 
que nâo têm acesso a outros meios de 
comunicaçâo de massa, como a 
televisâo e os jornais. Tanto a 
televisâo quanto jornais e revistas 
exigem uma atençâo concentrada na 
medida em que é necessârio olhar 
para eles, enquanto o râdio pode ser 

escutado enquanto se dirige o 
automôvel, ou se toma uma ducha, ou 
mesmo às escuras no quarto de 
dormir, ou enquanto se exerce 
actividades laborais. Assim o râdio 
tem a vantagem de ser companheiro 
do homem em quaisquer momentos 
de sua vida. 
Ademais, o râdio é um fiel aliado 
quando ocorre falta de energia pois o 
mesmo continua funcionando onde e 
quando os demais meios de 
comunicaçâo sofrem interrupçâo. A 
rapidez corn que se produz a noticia, 
através do râdio, coloca-o na 
vanguarda do jornalismo pois os 
jornais e as revistas nâo podem 
divulgar o facto em cima da hora, e a 
televisâo para fazer o mesmo 
nécessita de um complexe aparato 

tecnolôgico e humano muito mais 
amplo que o râdio. 
Mas, em contrapartida, o râdio nâo 
pode contar corn o suporte auxiliar da 
imagem. Entretanto, esta lacuna é 
compensada através do recurso 
criativo da palavra e neste particular a 
lingua portuguesa é das mais ricas e 
variadas. O universe vocabular da 
ultima e mais preciosa flor do Lâcio 
possibilita aos cultores da palavra 
falada uma quantidade 
extraordinâria de recursos 
linguisticos para ensejar, no ouvinte 
os mais variados sentimentos e evocar 
as mais diferentes imagens que a aima 
humana pode conceber. 
Devemos ressaltar que o râdio é um 
instrumente poderoso na difusâo da 
lingua portuguesa porque ele 
possibilita ao cidadâo comum 
ampliar seu vocabulârio e assim 
dominar melhor o seu idioma. Aliada 
a esta funçào - por assim dizer - 
pedagôgica, a râdio também 
possibilita ao trabalhador estar a par 

dos principais acontecimentos da sua 
cidade, do seu estado, do seu pais e 
mesmo do mundo. Isto é importante 
na medida em que o mundo 
globalizado exige que as pesoas 
estejam bem informadas e o 
trabalhador de baixa renda nâo lê 
jornais ou revistas, e muitas vezes nâo 
tem tempo de assistir ao telejornais. 
O râdio constitui-se em meio 
informative muito mais âgil que 
outros meios de comunicaçâo e, ao 
mesmo tempo, cobre âreas mais 
prôximas ao ouvinte. Por isso a râdio 
alcança o ouvinte corn a noticia no 
exacte momento em que ela acontece. 
Desse modo pode oferecer um 
noticiârio sobre a realidade daquele 
que o escuta. Dai porque a funçâo 
precipua do râdio, especialmente do 
radiojornalismo, é servir à populaçâo. 
Por ser âgil, imediato e por estar mais 
prôxima do ouvinte também serve de 
caixa de ressonância para os anseios 
da populaçâo. É por este motive que 
o sucesso de muitos apresentadores 
de râdio os leva a assumir cargos 
electivos, como é o caso de diversos 
parlamentares brasileiros, 
especialmente aqueles oriundos de 
cidades do interior. 
Por se tratar de um serviço püblico, 
para o quai é necessârio receber 
concessâo governamental, o râdio 
também é moeda forte na politica. 
Para conseguir aprovar o projecto que 
estabelecia em cinco anos o mandate 
presidencial, o ex-presidente José 
Sarney distribuiu a torto e a direito 
concessôes de râdios. Entretanto, 
apôs instaladas as râdios nâo podem 
representar os interesses dos 
poderosos de cada dia porque a 
isençâo é a sua moeda mais valiosa. 
Caso venha a cair no descrédito ante 
a populaçâo, perde audiência e corn 
ela os patrocinios publicitârios que 
garantem sua sobrevivência. 
E esta a compreensâo da 
radiojornalista Maria Elisa Porchat, 
da Râdio Jovem Pan, de Sâo Paulo, 
que afirmou: 

A força e o poder da râdio 
surpreendem a todo momento. A 
informaçâo repercute de forma 
instantânea, directa e imediatamente. 
Um ouve, fala para o outro e todos 
acompanham o facto, num alcance 
espantoso. A consciência disse é 
fundamental nas actividades do 
jornalismo. A consciência e a 
capacidade que tem de atingir toda as 
faixas do püblico, de mobilizar e 
agitar a cidade; de unir e politizar a 
populaçâo. (M.E. Prochat, Manuel de 
Radiojornalismo Jovem Pan. Sâo 
Paulo: Âtica, 1993, p.35) 

No que concerne a um congresso^ 
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^ da natureza deste, no quai tenho a 
honra de representar o Brasil e no 
quai nossos irmâos lusôfonos de 
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Macau, Moçambique e Timor Loro 
Sae, além de représentantes das 
comunidades portuguesas radicadas 
no Canada, Estados Unidos, 
Luxemburgo e na França, é de 
especial importância sublinhar o 
papel dos radios da defesa, promoçâo 
e difusào da lingua portuguesa. 
Em relaçâo ao Brasil, o Côdigo de 
Ética do Jornalista estabelece, como 
responsabilidade profissional do 
jornalista, no capitulo III, artigo 17, 
que: “O jornalista deve preservar a 
lingua e a cultura nacionais.” Fica, 
portanto, determinado que a 
profissâo de jornalistas é um dos 
sustentâculos de preservaçâo da nossa 
lingua portuguesa e da cultura a ela 
relacionada. 
Devido ao facto de que o radio é som, 
a lingua portuguesa précisa ser 
dominada pelos profissionais da 
radiofonia. E de todos sabido que os 
ouvintes nâo gostam de ouvir teses ou 
um linguajar empolado, 
pseudoerudito, pomposo. Mas o 
português bem falado, criativo, corn 
boa pronùncia, é um idioma 
agradâvel aos ouvidos. A sonoridade 
vibrâtil, a doçura e a suavidade dos 
vocâbulos, a musicalidade 
encontrada nas diferentes pronùncias 
e sotaques nascidos nas diversas 
manifestaçôes nacionais e regionais, 
fazem do português uma lingua afâvel 
e boa de ser escutada. 
Mas nâo devemos esquecer que, 
embora encantados corn sua doce 
pronùncia, o português é uma lingua 
culta e dificil de ser falada com toda 
correcçâo. Desse modo, o radio deve 
evitar o uso de uma linguagem 
inacessivel. Pelo contrario, o 
radiojornalista tem o dever 
profissional de procurar falar um 
português que seja ao mesmo tempo 
correcto e âcessivel à maioria das 
pessoas, procurando pronunciar de 
forma nitida e “limpa” as palavras 
que utiliza. 
Como afirma Porchat: “Mais do que 
uma bêla voz, o locutor précisa ter um 
conhecimento técnico, que se adquire 
corn esforço e treinamento. 
Entretanto, para o locutor de 
ra^iojornalismo, nada é mais 
importante do que transmitir 
segurança, crença a informaçâo que 
lê.”(Idem, op. cit. p. 87) 
Alguns métodos podem ajudar a 
locuçào, tais como utilizar os recursos 
da gestualidade pois eles auxiliam a 
expressâo oral. O torn deve ser 
convincente, pois sô consegue passar 
segurança a quem ouve aquele que 
acredita no que esta dizendo. 
Segundo Mariajosé de Carvalho, 
professora de Dicçâb e Retôrica, “o 
locutor deve sempre imaginar um 
ouvinte activo, interlocutor. (...) Paie 
sempre corn um ouvinte em 
particular e nâo corn o conjunto de 
ouvintes. Ele se sentira um amigo, o 
que é fundamental para quem ouve 

radio.” (In idem, op. cit., p. 89) 
Quanto à voz, o locutor deve 
controlar a respiraçào pois as 
tomadas de folego devem ocorrer nos 
momentos adequados. A inspiraçâo 

imprensa. Além disso représenta, 
para o analfabeto, o mais importante 
veiculo de integraçâo social. Por ser o 
aparelho mais portâtil e mais barato 
que o da TV, pode acompanhar o 

deve ser suave e silenciosa, e a 
expiraçâo, lenta e regular. A voz deve 
ser entonada de modo firme e 
descontraido, buscando ser agradâvel 
aos ouvidos sem contudo perder a 
firmeza. 
Porém, pairando sobre toda a técnica 
encontra-se a linguagem. Todo o 
processo radiofônico baseia-se na 
linguagem e o radiojornalista deve 
saber lidar e valorizar as palavras, 
utilizando uma linguagem correcta 
porque: 
A comunicaçâo no radio é limitada, 
por contar apenas corn o som. O que 
requer uma compensaçâo na 
linguagem nela empregada, em 
contrapartida, o radio leva a 
vantagem de estar em toda parte. 
Esse alcance impôe um compromisso 
cultural, num sentido amplo, e 
promove a valorizaçâo da nossa 
lingua, de modo particular. (Idem, op. 
cit., p. 93) 
Para encontrar o ponto de equilibrio 
entre o português clâssico e o 
português falado nas ruas, em 
diversas regiôes de um mesmo pais, é 
necessârio ter em mente que o idioma 
é um ser vivo, em constante mutaçâo. 
As linguas vivem sofrem diariamente 
processes de modificaçâo e 
acomodaçâo de néologismes, 
estrangeirismos, girias e incorporaçâo 
de termes técnicos. 
Nesse sentido, o radio é tanto 
informative quanto formative nâo sô 
de opiniôes quanto de incorporaçâo 
de novos vocâbulos à lingua falada 
nas ruas. “Dai a dificuldade de 
encontrar a variedade regional e 
social da lingua que melhor 
desempenhe, harmonicamente, essas 
funçôes”, afirma Edith Pimentel 
Pinto, professora de Lingua 
Portuguesa da Universidade de Sâo 
Paulo. (In idem, op. cit., p.95) 
Esta docente ainda afirma, em 
depoimento a Maria Elisa Porchat 
que: 
“Nesses dias de predominio do oral 
sobre o escrito, o radio tem 
penetraçâo muito maior do que a 

trabalhador em sua actividade - a 
dona de casa, a costureira, o 
mecânico, o marceneiro, todos têm, 
através do radio, a informaçâo, o 
prazer da mùsica, o calor da voz 
humana.” (In Idem, ibidem.) 
O radio deve compensar a falta de 
imagem através do som, de modo que 
através da palavra o ouvinte consiga 
“ver” a imagem evocada através dos 
vocâbulos utilizados pelo locutor. A 
imaginaçâo desempenha, portanto, 
importante papel na comunicaçâo 
entre o radio e o ouvinte. 
Leve-se em consideraçâo que a escuta 
pode ser realizada enquanto o ouvinte 
desempenha outras actividades, de 
modo que o radio deve oferecer uma 
riqueza sonora variada para manter a 
atençào do seu ouvinte. Este é mais 
um motivo para que a linguagem do 
radio seja rica, cativante, fâcil, 
objectiva e, sobretudo, agradâvel aos 
ouvidos. 
O radio é um aparelho que pode ser 
transportado para todos os lugares e 
acompanhar as pessoas em quase 
todas as actividades laborais, tanto na 
cidade quanto no campo. Também 
funciona independente do 
abastecimento eléctrico jâ que os 
pequenos aparelhos funcionam à 
pilha. Além do mais é âcessivel às 
pessoas de baixa renda, aos 
analfabetos e aos que sâo privados de 
visâo. As pessoas costumam escutar o 
râdio a todos os momentos, desde o 
momento em que se acorda até a hora 
de se deitar e dormir. Por ter uma 
penetraçâo tâo grande, muito maior 
que os meios de comunicaçâo 
impressos (jornais e revistas) e mesmo 
do que a televisâo (que impôe certa 
imobilidade e acuidade visual 
concentrada), o profissionais de 
radiodifusâo devem ter consciência 
da importância social e instrutiva que 
possuem. 
Neste sentido, deve primar por 
utilizar uma, linguagem limpida, 
clara, précisa, nitida e simples. Mas 
também a linguagem utilizada no 
râdio deve ser rica e variada. 

objectivando aumentar o universo 
vocabular dos ouvintes. Deve ser 
ainda repeîitiva pois râdio é repetiçâo 
pois os ouvintes conectam e 
desconectam-se continuamente. O 
radialista deve empregar ainda uma 
linguagem forte, concisa, correcta, 
invocativa e agradâvel. 
Seu português deve ser correcto, mas 
nâo pédante, sem abdicar da 
espontaneidade mas sem cair na 
vulgaridade nem empobrecimento da 
linguagem. Trata-se, portanto, de um 
desafio que sô corn o tempo o bom 
profissional de radiodifusâo consegue 
vencer. 
Neste mesmo sentido, afirma Maria 
Elisa Porchart: 
“Nossa linguagem sera espontânea, 
como se fala, e correcta, como se 
escreve. Para isto, adoptaremos do 
coloquial a informalidade e a força 
das expressôes, sem as girias e 
expressôes vulgares, da linguagem 
escrita tomaremos a exploraçâo dos 
recursos linguisticos, a busca do 
termo exacto, o poder de sintese e a 
obediência gramatical, eliminando o 
supérfluo e afectaçâo.” (Id., op. Cit. 
P. 100) 
Para contribuir corn a defesa e 
difusâo do nosso prôprio idioma, 
deve-se evitar as palavras estrangeiras. 
As palavras em outros idiomas 
podem ser usadas quando nâo houver 
vocâbulo correspondente em 
português, mesmo assim é 
recomendâvel que se traduza seu 
significado. 
E quanto ao poder de sintese prôprio 
do labor radiofônico, é recomendado 
que se diga o mâximo corn o minimo 
de palavras. Isto é, o redactor de 
textos que serâo lidos pelo locutor 
deve enxugar a frase, deixando 
apenas o que for essencial ao 
entendimento e à estrutura 
gramatical. 
Ainda assim, é recomendado precisâo 
nas palavras utilizadas procurando o 
termo mais adequado para exprimir a 
ideia ou a noticia que estâ sendo 
veiculado. Mas é importante variar o 
vocabulârio, fugindo dos lugares- 
comuns, das palavras estereotipadas, 
dos jargôes e dos “chavôes”. 
Segundo o dicionarista Antônio 
Houaiss, a variaçâo vocabular no 
râdio é positiva porque o ouvinte vai 
incorporar novas palavras (mesmo 
sem as utilizar no seu quotidiano) ao 
seu universo vocabular. Assim, “o 
ouvinte aos poucos vai 
compreendendo o que significa 
aquela expressâo e vai incorporâ-la, 
quando nâo ao seu vocabulârio 
activo, ao seu vocabulârio passivo. 
Isto é cumprir uma missâo de alta 
relevância didâctica”, além de 
cumprir a vocaçâo informativa do 
râdio, afirma o mestre Houaiss. (In 
idem, op. Cit., p. 109) 
Temos, portanto, como missâo do 
locutor radiofônico a valorizaçâo da 
linguagem e o enriquecimento do 
vocabulârio porque “a linguagem 
correcta, além de ser um dever do 
comunicador, torna a frase mais ^ 
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nitida e é mais agradâvel do ponto de vista sonoro”. 
(Idem, op. Cit. P. 114) 
Afinal de contas, radio é som. E o som deve ser o 
mais agradâvel e o mais perfeito possivel. Por isso o 
locutor deve dirigir-se aos ouvintes como se estivesse 
falando corn cada um deles pessoalmente, de 
maneira individual, de maneira natural, informai e 
usando uma linguagem simples e correcta, para 
assim poder cumprir sua vocaçâo de, ao informar, 
formar os cidadâos. 
Devemos recordar o depoimento de Mariajosé de 
Carvalho, sobre a imensa riqueza da lingua 
portuguesa. Disse esta ex-professora da 

Universidade de Sào Paulo, a propôsito dos criticos 
do nosso belo idioma: 
“E preciso acabar corn esse preconceito de que o 
português é uma lingua feia, que nâo exprime isso 
ou aquilo. 
O que acontece é que as pessoas nâo tem o que dizer 
e pôem a culpa na lingua. 
O português é uma lingua riquissima em 
sinônimos, pode ter dez palavras para exprimir uma 
coisa, mas as pessoas fazem o contrario: usam uma 
(palavra) para exprimir dez (coisas). (In idem, op. 
cit., p. 148.) 
Gostariamos de finalizar nossa intervençâo neste 
Congresso Internacional de Radiodifusâo em 
Defesa da Lingua Portuguesa afirmando, corn o 
poeta, que a lingua portuguesa é minha e a nossa 
pâtria comum. 
Cumpre, portante, defendê-la corn amor e devoçào 
e, ao mesmo tempo, expandir seu universo criando 
e recriando expressôes para manter a ultima e mais 
bêla flor do Làcio como um dos idiomas mais 
Mados do nosso planeta. 
E neste sentido que urge mantermos com as naçôes 
lusôfonas da Europa, da América, da Africa e da 
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Asia, as mais estreitas relaçôes de cooperaçâo e de 
comunhâo pois, sendo a lingua portuguesa nossa 
pâtria comum, cabe a nos, os lusôfonos, defendê-la e 
expandi-la pois ela représenta uma naçâo idiomâtica 
e uma cultura composta por vârias naçôes e por 
diferentes culturas. 
A Portugal devemos agradecer a herança idiomâtica 
que nos legou. Devemos recordar, corn gratidâo, 
que foi este pais - pequeno em territôrio, gigante em 
espirito - que inventou o mundo moderno quando, 
corn a intrepidez dos seus valorosos navegantes, 
desafiou os mares, esquadrinhou o mundo e semeou 
o formoso idioma lusitano em terras de todos os 
continentes, legando aos povos do Brasil, de Angola, 
de Cabo Verde, de Guiné Bissau, de Macau, de 
Moçambique, de Sâo Tomé e Principe, e de Timor 
Loro Sae, o mais importemte elemento civilizatôrio: 
o idioma - e corn ele, a cultura. 

Que viva para sempre a nobre lingua e a 
brava gente portuguesa! 

Que viva para sempre todos os povos e todas 
as naçôes lusôfonas! 

Vida longa e livre ao nosso irmâo mais 
novo, o Timor Loro Sae! 

5 estudantes madeirenses de Toronto 
vâo participar num Curso de Verâo na 
Universidade da Madeira, entre 31 de 
Julho e 12 de Agosto de 2000. 
O curso, o 2o. do género, terâ lugar na 
UMa - Madeira Tecnopolo, 
subordinado à Lingua e Cultura 
Portuguesa tem como linha de força 
«A Diâspora Madeirense». 
Os felizes estudantes sào: Debbie 

Fâtima Nôbrega, Steve Vieira Filipe, 
Denise Gouveia, Marisa Quintal e 
Linda Maria Quintal. 
Estes jovens têm o patrocinio do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, 
Associaçâo dos Jovens Empresârios 
Madeirenses (Toronto), Universidade 
da Madeira e Madeira Tecnopolo. 
Ainda, apoios da Future-Tec, 
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’gnnnif      

Electrical Contractors, o 
Restaurante Lanterna Wine 
Bar & Grill, dos familiares e 
amigos. 
Os jovens estudantes de 

Toronto vâo ter aulas teôricas e 
prâticas da Histôria e Patrimônio 
Nacional e Regional, Instituiçôes 
Comunitârias, Nacionais e Regionais, 
Ambiente, Flora e Fauna Madeirense. 
A recepçào de abertura serâ feita pelo 
Reitor da UMa, Dr. Rüben Capela e, 
entre Oradores e Docentes, destaque 
para o Présidente da RAM, Dr. 
Alberto Joào Jardim, os Secretârios 

Regionais, Dr. Francisco 
Santos, Dr. Brazâo de 
Castro e Joào Carlos Abreu, 
Dra. Conceiçâo Estudante, 
Dra. Alexandra Cardoso, 
Prof. Dr. Rui Carita, 
Professora Dra. Elisete 
Almeida, Dr. Silvio Santos, 
Dr. Miguel Mendonça, Dr. 
Miguel Albuquerque, e o 
Conselheiro Técnico do 

das Comunidades 
Gonçalo Nuno dos 

Centro 
Madeirenses, 
Santos, entre outros. 
Uma Jornada de estudo, mas também 
de passeios maravilhosos e convivios 
importantes para os jovens que, desta 
forma, conhecerâo melhor a terra dos 
seus antepassados e habituar-se-âo a 
falar das raizes com outro 
conhecimento. 

Continuaçào dapâgina 1‘ pdgina 

A nossa gente (e todos os 
outros, claro!) pode agora 
apreciar, escolher e adquirir 
lindissimas casas de banho, 
azulejos e mosaicos das mais 
variadas cores, desenhos, 
tamanhos e feitios, numa sala 
de exposiçâo luminosa, 
moderna e extremamente 
prâtica para os fins em vista. 
Os nossos parabéns aos 
responsâveis da RECER e em 
especial ao Jack Leonardo e seu 
filho Paulo Leonardo que, mais 
uma vez, souberam dar um 
passo em frente. 

JMC 
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cimeira de Camp David 
termina sem acerde 

F uncionarios 
da Casa Branca 

anunciaram 
que a cimeira 

de Camp David 
chegou ao fîm, 

sem que 
israelitas e 
palestinos 

alcançassem 
um acordo. Um porta-voz informou 

que O présidente norte- 
americano Bill Clinton 
concluiu que nâo havia 
possibilidade de o 

primeiro-ministro israelita Ehud 
Barak e o lider palestino Yasser 
Arafat chegarem a um consenso e, 
por isso, suspendeu as conversaçôes. 
Iniciadas hâ 15 dias no tranquilo 
retiro presidencial de Camp David, 
nas montanhas de Maryland, as 
negociaçôes atingiram um impasse 
critico na madrugada de terça-feira, 
apôs duas noites de "exaustivas" 
conversaçôes que nâo levaram a lugar 
algum. Fontes israelitas disseram que 
Barak jâ estava preparado para 
abandonar o diâlogo e os palestinos 
afirmaram o mesmo sobre Arafat. 
Fontes israelitas revelaram que as 
negociaçôes haviam sido "rompidas" 
e que a delegaçâo jâ estava a fazer os 
"preparativos logisticos" para deixar 
os Estados Unidos. Entretanto, nem 
israelitas e nem palestinos receberam, 
ainda, orientaçâo para arrumar as 
malas. O principal ponto de conflito 
no diâlogo continuou a ser Jerusalém, 
cidade antiga corn importância 
cultural e religiosa para judeus, 
muçulmanos e cristâos. Nos ùltimos 

dias, negociadores dos dois lados 
ameaçaram abandonar as 
conversaçôes, dificultando ainda 
mais o complexe processo de paz no 
Oriente Médio. Arafat e Barak 
mandaram que os seus assessores 
fizessem as malas de volta para casa, 
mas acabaram voltando atrâs no 
ultimo minute. Na semana passada, o 
porta-voz da Casa Branca, Joe 
Lockhart, anunciou a ruptura das 
negociaçôes justamente quando 
Clinton se preparava para viajar para 
o Japâo, para a reuniào de cûpula do 
Grupo dos Oito. Noventa minutes 
depois, o prôprio Clinton encarregou- 
se de anunciar que Arafat e Barak 
tinham recuado e decidido 
permanecer em Camp David. Na 
terça-feira. Clinton mais uma vez 
abandonaria, por pouco tempo, as 
negociaçôes, para fazer uma râpida 
visita ao seu estado natal, Arkansas, 
onde assistira ao enterre de um 
amigo. Clinton pediu a Barak e a 
Arafat que se mantivessem 
envolvidos no diâlogo, ressaltando 
que os dois lideres jâ tinham 
conquîstado progresses substanciais 
noutras questôes cruciais para o 
acordo definitive de paz no Oriente 
Médio. 

Na ediçâo do dia 24 de Fevereiro de 2000 deste jornal, o Sr. Luis 
Fernandes escreveu um artigo acerca de determinados acontecimentos 
que foram debatidos na reuniâo da assembleia-geral da Casa dos Açores, 
que teve lugar no domingo dia 20 de Fevereiro de 2000. 
O entâo Présidente da Casa dos Açores, Sr. José Ferreira, objectou sobre 
este nosso artigo referente à reuniâo. 
A intençâo deste jornal foi apenas relatar a discussâo que teve lugar nessa 
reuniào e nâo desacreditar, causar danos ou embaraçar o Sr. Ferreira ou 
qualquer outra pessoa que usou da palavra na referida reuniào. 
Este jornal lamenta e apresenta as suas desculpas às pessoas présentes na 
reuniào, incluindo o Sr. Ferreira, por qualquer embaraço eventualmente 
causado pela nossa reportagem sobre aquelas discussôes na referida 
assembleia. 

mmmmmmmmmm 

SEXu - vamos falar 

QUAL E AIDADE 
CERTA PARA 
TER SEXO? 

Comece por 
perguntar: o 
que é que tu 
achas? E depois 
prossiga. Pode 
querer discutir os 
valores da sua 
familia, contudo é 
boa ideia evitar 
dar sermôes 
porque isto pode 
diminuir as 
possibilidades da (do) sua/seu 
filha (o) falar sobre o assunto 
futuro. Você também pode dizer 
que se tem que tomar 
responsibilidade pelas acçôes e 
outras realidades nào tào 
agradâveis como a gravidez e as 
doenças sexualmente 
transmissiveis, incluindo o 
VIH/SIDA. Finalmente, é 

importante compreender as 
razôes porque é que os jovens 
começam a ter relaçôes sexuais 
tào cedo, como por exemplo, as 

pressées dos seus colegas, 
pensar que todos os 
outros o estào a fazer, 
etc. É importante 
falar sobres estas 
pressées corn eles. 
Pergunte se a (o) 
sua/seu filha (o) estâ 
a ter sentimentos 
sexuais por alguém 
e se os amigos 
dela/dele estào 
sexualmente activos. 
Seja honesta (o) com 
a (o) sua/seu filha (o), 

oiça corn atençâo e ofereça o seu 
apoio para responder a mais 
perguntas. A (o) sua/seu filha (o) 
pode nâo querer discutir tudo 
consigo. Isto nào é estranho. Mas 
é bom que eles saibam que você 
estâ disposta (o) a conversar. 

Extraido de um trabalho da 
Portuguese Interagency Network. 

Com Experiëncia 
Esta cansado de trabalhar por uma 

remuneraçâo nâo correspondente à exigida 
pelo Sindicato? 

Se trabalha na construçâo 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 
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Concorde: 
Inquérito averigua existência de homicidio iavoluntario" 

1520 Steeles Ave. W. 
ÏÏIJX?!ÎXÛ[KÛ 

Tel: (905) 669-3734 

991 Matheson Blvd. E. 

Tel: (905) 238-1400 

A Procuradoria Geral da Republica francesa decidiu 
procéder às investigaçôes sobre a queda do aviâo 
Concorde, terça-feira, nos arredores de Paris, corn base 
na acusaçâo de homicidio involuntàrio. 

conformes às regras". Numa altura 
em que falta ainda determinar o 
conteüdo de uma das caixas negras, a 
que contém os dados técnicos do 
aparelho, a outra, que contém as 
comunicaçôes entre o piloto e a torre 

segundos depots, momentos antes da 
descolagem, a torre de contrôle 
assinala a existência de fogo na 
traseira do aparelho. O comandante 
responde: "avaria no motor nùmero 
dois". "A partir daqui", prossegue, "as 

chamas tornaram-se muito 
significativas jâ que a sua 
presença volta a ser 
assinalada pela torre de 
controlo. O comandante 
responde entâo que, à 
velocidade a que seguia, jâ 
nâo tem capacidade se travar 
O aviâo, descola, e avisa que 
tentarâ fazer uma inversâo 
da rota e voltar a aterrar. E 
no decurso desta manobra 
que O aparelho de despenha 
sobre o hotel". A avaliaçâo 
das informaçôes técnicas 
contidas na segunda caixa 
negra permitirâo agora 
esclarecer corn mais precisâo 
as causas do acidente. 

queda do aparelho", explicou. A 
investigaçâo, que nâo tem data de 
conclusâo, vai agora tentar 
determinar "quem viu o aparelho, em 
que momento foi visto, que trabalhos 
foram efectuados e se eles eram 

de contrôle, foi jâ ouvida pelas 
autoridades. O filme é reconstituido 
ao segundo: "Hâ uma autorizaçâo de 
descolagem que é dada pela torre de 
controlo. O aparelho faz uma 
aceleraçâo muito forte mas, 56 

A decisâo, anunciada por Elisabeth 
Senot, uma représentante do 
procurador-geral, foi tomada apôs a 
audiçào feita a uma das caixas negras 

recuperadas dos destroços do aviâo 
contendo as conversas entre o piloto e 
a torre de controlo do aeroporto de 
Roissy até ao momento do embate do 

aparelho no solo. 
Elisabeth Senot consi- 
derou para jâ prematuro 
estabelecer uma ligaçâo 
entre o incêndio 
deflagrado num dos 
reactores do aviâo e a 
intervençâo técnica que, 
soube-se entretanto, foi 
efectuada minutos antes 
da descolagem por 
funcionârios da Air 
France. "É preciso 
primeiro concluir o 
inquérito, saber quais os 
ôrgâos do aparelho que 
foram verificados, quem 
procedeu à verificaçâo. 
Neste momento apenas 
sabemos que houve uma 
avaria no motor nùmero 
dois e é preciso saber 
porque é que ela se deu", 
disse. Porquê entâo 
investigar no pressuposto 
do homicidio 
involuntàrio? "Homicidio 
involuntàrio significa que 
nâo temos ainda 
elementos que nos 
permitam pensar que a 
catâstrofe foi provocada 
por um acto voluntârio, 
ou seja, uma sabotagem 
do aparelho. Por isso 
estamos sob o 
pressuposto de homicidio 
involuntàrio, ou seja, um 
acto de imprudência, 
negligência ou 
inobservância de regras 
de segurança que possa 
ter contribuido para a 

OiSTRiBUTORS ÊNC. 
Electrodomésticos de Exportaçâo Autorizados 

de 220v/50Hz 

Sona distributors é o agente autorizado 
das seguintes marcas: 

Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 
Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, 
Panasonic, Pionner, Sharp, JVC. 

c Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz tém Garantlas Internacionais 
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Panasonic RX-rS430 lasonic 
Stereo Radio 
Cassette Recorder Portable Stereo 

CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

Lasonic 
TRC-395 Lasonic LPC-98 

AM/FM 
Stereo 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Doublé Cassette 

MetroSonix 
MS-922 
FM/SCA 
Receiver 

nn* 

MetroSonix 
MS-222-S 
^ AM/FM/SCA 
^|| Stereo Cassette 

Recorder 

Citiien ITR1R22K 
Stereo Radio 
Cassette ^/ÊÊÊÊÊ^Êji^^^^ 
Player 

^MetroSonix B«MS-293 
SCA/FM 
Radio Receiver 

$37 *in 
of >ilU 

MetroSonic MS Y2i 
FM/SCA Receiver I 

Informaçôes pelo tel: (416) 5374066 I 
ESTES RÜDIOS ESTlO R VERRA RIS SE8RIRTES LICRIS: 
EM TORONTO; Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel; 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
* Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel; 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel; 603-9572 * Artnova Furniture 
Plus - 992 Bloor St. west Tel; 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel; 537^7606 EM MiSSïSSAUGAî 
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 O SHAW A; - Clube Português de Oshawa - 68 Bloor St. E. Tel: (905) 728-9018 
EM LONDON : Acadia Travel 366 HamUton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 
519-675-0446 * Atiantic Sea Fish Market, 708 HamUton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 HamUton Rd. 
519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

Festival Português - Canal 2 
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PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATCCA 

Marque mmt entrei)ista corn o Naturista Honieopata 
Antonio Metleiros, jâ coin niuitos aiws de experîêciti, 
que O poderd ajudar na soluçâo dos seus problenms. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 

(Uma histôiia de Bacalhau coin Natas) H a um velho ditado que diz: 
- “Quem vê principios, nâo 
vê fins!...” Ainda um dia 
destes isso aconteceu 

comigo, (ou melhor), corn o meu dial 
Depois de me levantar e passar toda a 
manhà cheio de “larica” (sem que o 
pudesse adivinhar na altura), à noite 
iria tirar uma valente desforra !... 
Nâo é que me faltasse que corner em 
casa, mas pelas dez horas tinha de 
estar no médico de familia para um 
exame gérai, e um dos requisitos 
dessas malfadadas “vistorias” é nâo ter 
alimentos no “bucho” por catorze 
horas!... temos de ir para la corn os 
pneus vazios! 
Cumprida essa primeira parte da 
missâo, o médico procedeu às suas 
investigaçôes, enchendo-me depois o 
peito de “medalhas” (Electrodos), p’ra 
deitar uma mirada ao meu coraçâo, 
que segundo a opiniâo dele, nâo 
estava mau de todo! 
Sai de lâ fraquinho, a trocar as pernas! 
... Havia-me tirado très seringas de 
sangue, além de um pouco do 
destilado dos meus rins, (esse tireio 
eu), o que diga-sé de verdade, nâo me 
fez falta nenhuma! Do consultôrio fui 
direito para um dos “melhores” 
restaurantes ali à beira - o 

McDonald’s na esquina da Dundas 
corn a University! 
Depois de varias andanças pela 
cidade, tratando da vidinha, pelas sete 
e meia da noite fui até à Casa dos 
Açores por novidades e para ver 
alguns amigos. 
Como era terça-feira, (Dia de aulas de 
cidadania) a classe estava reunida à 
volta das mesas, porém, desta vez, ao 
contrario da aprendizagem normal, 
tinham um “party “ em progresso. Era 
o ultimo dia de aulas antes das férias e 
cada aluna cbzinhara um prato 
especial para a ocasiâo. 
A festa decorria animada e por mais 
de uma vez alguns estudantes haviam- 
nos chamado para que nos 
juntàssemos a eles! 
Corn aquela timidez prôpria da nossa 
gente, que parece prender os pés das 
pessoas - os cinco à volta do bar a 
tomar umas cervejas - nâo arredaram 
pé. O Gabriel Teves trouxera uma 
petiscada, (dobrada corn feijâo), 
bastante saborosa e corn uma 
molhanga bem “puxadinha” que 
iamos “levando para baixo” corn uns 
pedacinhos de pâo, que nestas coisas 
servem melhor do que colheres!... E 
para ali nos iamos quedando sem 
arredar pé. 

Uma senhora da classe, a ver se 
quebrava o nosso “gelo”, veio chamar- 
nos para o animado grupo. 
Tomando a iniciativa fui o primeiro a 
ir até junto das mesas repletas das 
mais variadas iguarias! - Se pela 
manhâ nâo pudera corner... Agora até 
tinha comida de mais na minha frente! 
Uma tace de pirex corn um portentoso 
bacalhau corn natas, logo me chamou 
a atençâo. Tirei uma boa porçâo para 
um prato de papel que levei para o 
balcâo do bar. No momento, jâ 
ninguém tinha fome, mas o que é 
certo, é que o prato fïcou vazio num 
abrir e fechar de olhos, como costuma 
dizer-se. 
- O melhor sera talvez ir por mais um 
bocadinho!... alguém sugeriu...Para 
nâo parecer mal, que o mesmo 
matulâo voltasse à mesa, tirei a minha 
blusa azul e abalei para o bacalhau. 
Como ia de camisa xadrez, fui logo 
prevenindo:- sem aquele blusâo azul, 
agora sou outra pessoa!... Ficaram às 
gargalhadas e a segunda porçâo do 
raio do pitéu foi-se!... O médico tinha- 
me dado carta branca e a gente nunca 
sabe até quando ela dura!... Os colegas 
à volta estavam todos a usar a mesma 
carta! 
Era tempo de tirar a camisa xadrez e 
voltar ao petisco, desta vez em 
camiseta de meia! 
Logicamente, os estudantes de 

cidadania fartos de rir e vendo que eu 
jâ nâo tinha'mais camisas para tirar, 
perguntaram: - Para a prôxima como 
é que vai ser? - O que é que vai tirar 
agora? 
- Para os deixar descançados, 
repliquei: - Faço “strip”!... Se nâo 
quiserem ver, apaguem a luz! 

Talvez porque eles nâo estivessem 
interessados na elegância do meu 
fisico, nâo foram précisas mais 
demonstraçôes, o pirex veio para cima 
do balcâo. 
Foi um serâo agradâvel! - As aulas de 
cidadania na Casa dos Açores sào 
mesmo assim! Nesta nossa casa 
aprende-se de tudo um pouco. 
Até ao regresso das férias, bons 
amigos! Câ os esperamos de volta! 
Divirtam-se e nâo esqueçam aquilo 
que jâ aprenderam!... E a propôsito, 
quando chegar à abertura das aulas, 
tragam outro bacalhau corn natas... E 
que eles sâo bem capazes no exame de 
cidadania, de pedirem essa receita! 

Madeira 
Jovem de 21 ânes encontrado morte em viatura 
Um jovem de 21 anos de idade foi 
encontrado morto dentro da sua 
viatura no parque de estacionamento 
do Centro Comercial Anadia, no 
Funchal, informou fonte policial. O 
jovem, que se encontrava no lugar do 
condutor da viatura, tinha a seu lado 
um frasco de um produto tôxico, que 
terâ ingerido. Também na viatura foi 

encontrada uma nota por si escrita e 
dirigida ao seu irmào, em que 
constavam instruçôes relativas a 
procedimentos burocrâticos relacio- 
nados corn o seu carro e cartôes 
bancârios, entre outras. 
O jovem residia na freguesia de Sâo 
Martinho e era funcionârio de um 
supermercado. 

Instituto de Habitaçâo apela 
a émigrantes cem casas fechadas 
O présidente do Instituto de 
Habitaçào da Madeira apelou (IHM) 
aos émigrantes da Regiào 
proprietârios de casas fechadas ou mal 
utilizadas para que as arrendem ao 
Instituto, que as utilizarâ na resoluçâo 
de problemas habitacionais locais. 
Manuel Antonio falava no âmbito da 
cerimônia de entrega de chaves a mais 
40 familias da Madeira com 
problemas habitacionais. Vinte 
agregados receberam um total de 53 
mil contos (265 mil euros) corn base 
em contratos celebrados ao abrigo do 
programa de recuperaçào de imôveis 
degradados. A outras duas dezenas de 
familias foram entregues chaves de 
fogos socicds ou de casas atribuidas no 

âmbito do programa de arrendamento 
de habitaçôes privadas do IHM, uma 
medida que jâ resolveu o problema 
habitacional de cerca de uma centena 
de agregados. Estes vinte casos 
tratavam-se de situaçôes de extrema 
precariedade habitacional, 
designadamente barracas, ruinas 
iminentes e de abatimento de pré- 
fabricados na Nogueira, Camacha. 
Manuel Antonio destacou que este 
programa "estâ a funcionar", 
assegurando aos émigrantes que estâo 
de férias na Madeira que o 
arrendamento das suas casas fechadas 
ao IHM représenta "uma boa soluçâo 
patrimonial e um investimento seguro 
e rentâvel". 
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Parquimetros poderâo 
acabar na cidade 

Quando toca a parquimetros 
na cidade de Toronto, 
nada parece estar 
a favor do condutor. 

No entanto, o responsâvel pela 
Autoridade de estacionamentos na 
cidade (Toronto Parking Authority), 
A. Milliken Heisey, parece nâo 
concordar corn a actual situaçâo dos 
parquimetros. Heisey apresentou 
uma proposta que acabarâ 
virtualmente corn as multas dadas a 
condutores que prolongaram o 
estacionamento mesmo depuis de ter 
terminado o tempo no parquimetro, 
ou aqueles que por lapso nâo 
pagaram para estar estacionados. 
Segundo A. 
Heisey, as autoridades em vez de 
passarem multas, colocariam um 
envelope no carro que indicasse o 
montante que cada condutor dévia 
pagar, calculado no tempo que 
estivesse estacionado. Heisey esta a 
preparar esta proposta para ser 
apresentada aos sete membros da 

direcçâo do Parking Authority, nos 
prôximos meses. Caso seja aprovada, 
a proposta seguirâ depuis para o 
comité de finanças e orientaçâo 
politica da Câmara, antes de ser 
apresentado a todos os vereadores da 
Câmara Municipal - um processo 
que, ao que tudo indica, nâo sera 
resolvido antes das eleiçôes de 
Novembre. 
O sistema estaria preparado através 
de computadores que permitiriam às 
autoridades controlar os delinquentes 
do trânsito. Sô o ano passade na 
cidade de Toronto, a policia passou 
cerca de 530.000 multas de 
estacionamento, o que resultou em 
9,3 milhôes de dôlares para a 
Câmara. Para Heisey, este sistema, 
embora reduzisse o montante 
recebido pela Câmara em multas, 
também ajudaria a diminuir os custos 
de tribunal relacionados corn a 
colecta de pagamento de multas em 
atraso. Alguns vereadores ligados ao 
Parking Authority concordam corn a 
ideia de reduzir à policia o poder de 
passar multas em parquimetros. 

ÏOUTtI (D\im 
The Value Of Working Together 
Another lesson that I think we can 
gain from the Portuguese 
Community is a sense of working 
together. In North America there is 
very often a push to a very 
individualistic society. There is a 
real sense of pride that one is able to 
stand on their own two feet This is we can't solve all of the world's 
all very commendable but a society, 
by its very definition needs to go 
beyond that. It is when we go 
beyond just the individual that we 
become something more. I mean 
let's have a look at Soccer. Could one 
player be a soccer team. As great as 
an individual athlete may be, he 
would be insane to think he could be 
as effective as an entire soccer team. 
However, we often fail to respect this 
within our regular lives. We often 
prefer to work alone despite the fact 
that realistically we will be far more 
effective with a group. Again when I 
speak of the Portuguese Community 
I speak of it in the ideal sense. Is the 
ideal possible, I like to believe 
anything is possible if we work at it. 
I think of all the scientific inventions 
which have gone beyond human 
nature, why can't we do anything. I 
mean really who in their right mind 
a hundred years ago would have 
thought that man could walk on the 
moon. However, if people didn't 
dream and work together, the goal 
would have never been attained. We 
must be forward looking. No maybe 

problems today, but we must make 
an effort. It is by this effort that 
future generations have a starting 
point. We are apart of an ever 
unfolding history and we must do 
our best to establish a steady base 
upon which the future can build 
upon. It is by working together as a 
community that we will achieve our 
goals. One person may lead a 
movement but they have no 
movement without a group that 
forms around them. Therefore as a 
group we must work together to 
identify and address the concerns of 
our community. A community that 
works, eats, plays and grows 
together is one that is able to be 
effective at change. I also want to 
make it clear that the Portuguese 
Community is one that must be 
inclusive of all cultures. We live in a 
country that is blessed with an 
amazing variety of different groups 
of people. It is by bringing all these 
cultures together that we have the 
most to benefit from. Please send 
comments via email to 
sdequintal@oise.utoronto.ca 

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 é que 
mais de 7000 ciientes preferem os seus serviços 
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s duplas sertanejas brasileiras sao aos centos. É necessaria muita qualidade 
para que possam sair do anonimato pois a concorrência é muita e da boa. 
Das duplas chegadas até nos, todas com sucesso, mais uma se destaca. 
Trata-se da dupla brasileira Valber & Vanille que, provocam os coraçôes 
românticos com o tema: «Sera que você pensa em mim?». 

Os jovens Valber & Vanille entoam varias cançôes românticas e, como nâo poderia 
deixar de ser, também algumas de sabor sertanejo ligadas aos cuidados corn o gado, em 
suma, «cawboyadas» musicais, sempre do agrado gérai, pelo ritmo, irreverência e 
alegria. 
Cantigas como «Com a corda no pescoço», «Dentro de mim sô dâ você», «Perdi você», 
«Cowboy apaixonado» e «Deus traz ela de volta», vào concerteza enraizar esta dupla 
entre nos. Este primeiro trabalho de Valber & Vanille, esta à venda nas lojas da 
especialidade. 

utos a Pontapés 
20 anos atrâs 

anos depois, os Xutos & Pontapés revivem o Rock Rendez Vous, trazendo 
Düblico o seu trabalho gravado ao vivo, em 1986, no primeiro dia de 
psto. Os Xutos & Pontapés provaram, jâ nessa altura, que o Rock 
irtuguês teria de passar sempre por eles. E nâo enganaram ninguém, 
pecialmente, os seus fiéis e imensos fans. «lo. de Agosto no RRV», é o titulo 
ste documento histôrico discogrâfico dos Xutos & Pontapés recentemente 
içado. A nâo perder. 

Porto, Coimbra e Lisboa, foram 
«palcos» privilegiados da 
Liberdade de Daniela Mercury. 
A grande voz do Brasil encheu os 
palcos portugueses com a sua 
habituai garridice, sensualidade, 
beleza e ritmo, na apresentaçâo do 
seu ultimo trabalho gravado 
intitulado «Sol da Liberdade» e, o 
pùblico que a viu e ouviu, ficou 
louco, dançou e cantou tâo em 
liberdade como a prôpria 
intérprete. 
Daniela Mercury, êxito de 
bilheteira garantido, depois de 
Portugal, prossegue a sua 
digressâo pela Europa. 
Quando chegarâ a Toronto? 

omando jâ 60 anos de idade, a roquista 
norte-americana vai abandonar a 
carreira. Tina Turner, senhora de 
uma sonora e bem timbrada voz e 
um belo par de pernas, tem 

deslumbrado os amantes do rock através 
dos anos e, até custa a acreditar, que va 
deixar os palcos. 
Tina Turner anunciou o abandono 
perante 75 mil pessoas, em Zurique, na 
sua ultima digressâo pela Europa. Disse 
aos suas fans; «Nâo posso acompanhar 
a Janet Jackson. E nâo sou como a 
diva Diana Ross. Sou Rock n ' roll e 
quero que as pessoas se lembrem de 
mim da melhor maneira». 
Tem razâo o mito do rock feminino, 
conhecida por Miss Hot Legs pois, é 
melhor sair pela porta grande do que... 

Valuer & vauilia 
amra dupla sartanela 
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SAÜDE EM SUA CASA 

0 lEGADO DE EGAS MGNIZ; 
GONVUISOES E TUMORES GEREBRAIS. 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Océrebro comanda a 
vida. Na sua 
camada mais 
superficial, a massa 
cinzenta, estâo 
representadas todas 

as partes do corpo. Todos os nossos 
ôrgàos e sistemas comunicam corn o 
cérebro por nervos aferentes e é o 
cérebro que dirige e exécuta todas as 
funçôes do corpo, sejam elas 
voluntârias como o mexer dos dedos 
ao executar uma obra de arte, ou 
involuntârias como o bâter do 
coraçâo. 
O que distingue o homem como um 
animal superior nào é o cérebro, 
comum a todos os animais, mas sim 
a mâo, que sô existe no homem. E a 
mâo, sobretudo a posiçâo e 
movimento do dedo polegar, o que 
permite ao homem fazer os trabalhos 
mais delicados, as artes mais 
maravilhosas, e construir o seu 
prôprio destino. A mâo é a parte do 
corpo corn maior representaçâo no 
cérebro. Ela esta representada numa 
vasta extensâo de massa cinzenta e o 
dedo polegar é enorme na sua 
representaçâo cerebral. A grande 
memôria, inteligência, actividade 
emocional, assim como o trabalho da 
mâo, a grande executora de todas as 
capacidades superiores, sâo possiveis 
pelo grande desenvolvimento do 
cérebro humano e fazem do homem 
um animal superior. 
Egas Moniz, o primeiro Prémio 
Nobel Português, foi quem descobriu 
que o comportamento e emoçôes 
humanas sâo executadas pelo 
cérebro. Ele demonstrou que a 
separaçâo cirürgica dos dois 
hemisférios cerebrais, uma operaçâo 
chamada leucotomia, em que a zona 

de ligaçâo entre as duas metades do 
cérebro é cortada, modificava 
radicalmente o comportamento 
emocional. O doutor Egas Moniz, 
laureado corn o Prémio Nobel da 
Medicina em 1933, um oponente à 
politica do regime de Salazar foi, 
talvez por isso, ignorado e esquecido 
da memôria dos portugueses. Depois 
dele, fizeram-se muitas descobertas 
das funçôes do cérebro humano. 
Descobriu-se onde esta a memôria, o 
pensamento, as sensaçôes, os 
movimentos, e os sentidos. Contudo, 
o substrato cerebral das emoçôes, 
continua a ser uma grande incôgnita. 
O trabalho de investigaçâo 
neurolôgica que Egas Moniz iniciou 
esta por acabar e nécessita de ser 
continuado. 
O cérebro humano, corn os sens altos 
e baixos de agitaçâo ou serenidade, 
pode ter, por vezes, descargas 
abruptas causadoras de desordem e 
turbulência na sua funçâo. A essas 
descargas abruptas, geradas em 
pequenas areas do cérebro, que se 
espalham e podem afectar todo o 
corpo, chamam-se convulsées. 
Quando as convulsées tendem a 
repetir-se essa doença chama-se 
epilepsia. 
A epilepsia é um mal relativamente 
frequente que afecta meio por cento 
da populaçâo. As convulsées podem 
ser sintoma duma doença: a epilepsia 
idiopâtica, ou podem ser causadas 
por problemas metabôlicos como a 
falta de açùcar, de oxigénio, ou sais 
minerais em quantidades anormais 
no sangue; por falha renal, 
deficiências à nascença, acidentes 
traumâticos na cabeça, doenças dos 
vasos sanguineos, doença de 
Alzheimer em grau avançado. 

tumores cerebrais, méningites ou 
outras infecçôes cerebrais. 
A febre pode causar convulsées, o 
que acontece quase sempre em 
crianças. Isso nâo significa que a 
criança, ao ter convulsées corn a 
febre, sofra de epilepsia. O melhor 
tratamento para as convulsées 
causadas por febre sâo os panos de 
âgua fria, ou os banhos para 
arrefecer o corpo. Algumas crianças, 
sobretudo quando as convulsées 
febris se repetem, podem vir a sofrer 
de epilepsia e necessitar de 
medicamento preventive. 
A epilépsia idiopâtica geralmente 
começa entre os 5 e os 20 anos de 
idade mas pode durar toda a vida. Os 
ataques epilépticos podem ser 
simples e sô afectarem uma parte do 
corpo; originar um movimento; dar 
uma sensaçâo de cheiro, de audiçâo, 
de luz intensa, ou de visâo do 
passade. As sensaçôes e movimentos 
sâo dependente da parte do cérebro 
afectada. Corn muito mais 
frequência as convulsées sâo 
complexas e generalizadas. 
O pequeno mal é uma forma de 
epilepsia que começa em crianças e 
geralmente nâo ultrapassa os vinte 
anos de idade. Consiste em paragens 
sùbitas e breves da funçâo cerebral 
que se manifestam por curtas 
ausências mentais, que algumas 
vezes passam despercebidas. No 
grande mal epiléptico o doente perde 
a consciência, fica rigido, cai, e tem 
movimentos convulsivos dos braços e 
pernas para depois ficar flâcido, 
cansado e sonolento. As vezes morde 
a lingua, ou nâo contrôla a urina ou 
as fezes. Em alguns casos, mais raros, 
as convulsées continuam por um 
longo periodo de tempo e parecem 
nâo querer terminar. A esta situaçâo, 
uma emergência, chama-se estado 
epiléptico. 
Felizmente, existem hoje muitos 
medicamentos para prévenir os 
ataques de epilepsia. O tratamento 
corn drogas, ao ser efectivo, deve 
manter-se por vârios anos depois do 
ultimo ataque. Se, sem 
medicamentos, os ataques voltarem, 
os mesmos remédios continuam a ser 
efectivos. Alguns epilépticos podem 
ser tratados efectivamente, e de 
forma permanente, corn cirurgia 
especializada, sobretudo se a causa 
da epilepsia é causada pela irritaçâo 
por cicatrizes de origem traumatica. 
Qualquer adulto corn epilepsia pela 

primeira vez, sobretudo se tiver mais 
de 30 anos, deve ser investigadp corn 
rigor. Nestas idades, as convulsées jâ 
nâo sâo causadas por epilepsia 
idiopâtica, mas sâo, muitas vezes, 
sintomas doutras doenças. Uma das 
causas mais frequentes de convulsées 
no adulto é o abuso de alcool. O 
alcoôlico dependente da bebida, ao 
deixar de beber, pode nâo sô ter 
tremores, mas também convulsées. 
Muitos tumores cerebrais 
manifestam-se pela primeira vez corn 
convulsées. 
Os tumOres do cérebro sâo muitas 
vezes crescimentos relativamente 
benignos e lentos. O grande 
problema corn estes tumores nâo é, 
como na maioria de cancros, a 
rapidez de crescimento, ou invasâo 
de outros ôrgâos, mas sim a sua 
localizaçào. Limpar cirurgicamente 
um temor do cérebro é tarefa dificil; 
o tecido cerebral é tâo precioso para 
as funçôes superiores do homem que 
qualquer remoçâo de tecido pode 
trazer consequências sérias para a 
funçâo intelectual ou sensorial do 
doente. 
No passado, as convulsées eram tidas 
como coisas do diabo. A epilepsia 
esta muitas vezes associada a 
obsessôes, compulsées, depressôes e 
ansiedades, que, ao causarem 
comportamentos esquisitos, iam 
aumentar essa suposiçâo. Quantos 
milhares de inocentes foram 
perseguidos, torturados, ou 
queimados em fogueiras, acusados 
de possessos do demônio. Quando o 
corpo do epiléptico caia, no 
paroxismo do ataque, e os membros 
começavam a mover-se em 
convulsées violentas, alguns dos 
nossos antepassados pensavam que 
eram os espiritos a quererem-se 
manifestar. Os tratamentos eram o 
responso, a benzedura, o exorcismo, 
e, em casos mais radicais, a fogueira 
purificadora. Era uma maneira fâcil 
e simplista, mas pouco humilde, e 
bastante cruel, de explicar e tratar os 
comportamentos ou manifestaçôes 
fora do comum e habituai. O poder, 
associado à ignorância e fanatismo, 
fizeram disso uma carnificina em 
nome do Céu, e da obra e graça da 
Inquisiçâo. A ignorância foi, e 
infelizmente ainda continua a ser, a 
maior aliada do poder. Acabar corn 
essa simbiose sera para o ser humano 
a verdadeira liberdade. Serâ a 
melhor conquista do homem. 

SwUmade-Awia 
^ Nenhum problema, 

quer ele seja 
grande ou 
pequeno. 

Amor, 
CasamentOy 

fica por 
olver. 

(MM 

I { BBta de Owtat ^ ^ 

AT - • C Negoaos e Saude\J^^^ 

(416) 603-7755^*^' ^ 
4471Bathurst St» (ao sul da College) 



MILÉNIO 
Quinta-feira, 27Julho, 2000 

CANADA 17 

Continuaçâo da ediçâo anterior 

Deixando o quarto, a filha foi 
comentando para o marido: - O pai 
jâ esta a atravessar a fase de ver em 
tudo coisas impossiveis. - Coitado, é 
da idade! 
Ao ficar sô, o homem deixou 
escapar uma làgrima saudosa, apôs 
verificar as figuras simétricas, que 
no caleidoscôpio, teimavam em vir 
substituir-lhe as suas queridas 
recordaçôes da infância. 

2® Parte 
**A ültima viagem’* 

Muitas pessoas nâo gostam de 
quebrar hâbitos, apenas por medo 
de nâo poderem voltar mais tarde a 
eles, caso as novas rotinas nâo se 
coadunem corn as suas expectativas. 
A vida do Sr. Ramiro nos ültimos 
tempos, havia experimentado uma 
dessas quebras - que o modificara 
um bocado - passara a sentir-se 
mais triste e isolado... A mais neste 
mundo! 

Nâo fora propriamente ele, que a 
motivara ou quisera - a filha, um 
tanto ou quanto apressadamente, 
embuida de novas concepçôes de 
viver - sem por um momento se 
deter a escutar-lhe ou a pedir a sua 
opiniâo - decidira, que a sala onde 
o filho costumava estudar e onde ele 
se entregava às suas leituras - iria 
ser transformada num quarto de 
dormir para hôspedes. 
O rapaz estudaria no seu quarto, 
numa pequena secretâria que lhe 
haviam comprado. Quanto ao velho 
pai - poderia fazer também as suas 
habituais leituras no seu prôprio. 
Embora a viverem na mesma casa, o 
velho considerava esse estado de 
coisas como uma separaçâo! 
Parecendo uma soluçâo simples, 
sem consequências desagradâveis, o 
facto, no entanto, tivera subtilezas, 
que começavam a fazer-se sentir no 
espirito do Sr. Ramiro. 
Se bem que entregues cada um às 

suas ocupaçôes, avô e neto, sem 
muitas conversas de permeio, nâo se 
sentiam sôs durante os longos 

silêncios de trabalho. Ligava-os o 
calor da presença mûtua. 
O jovem adaptara-se mais 
facilmente à quietude vasia dos 
seus estudos - o velho porém, sem a 
companhia do neto, parecia nâo 
poder concentrar-se nas leituras - 
interrompendo-as frequentemente, 
para deambular indeciso pela 
residência. Faltava-lhe o ambiente a 
que se acostumara. 
Mais mudanças iriam em breve ter 
lugar naquela casa, que cada vez 
parecia menos a sua! Tudo que 
falasse de anos passados - pequenas 
coisas triviais - tais como môveis e 
decoraçôes, estavam a desaparecer, 
para serem substituidas por 
objectos modernos, sem carâcter e 
quantas vezes de horrivel aparência. 
Nem sequer o consultavam jâ, a 
pedir uma opiniâo!... 
A filha nâo sô havia quebrado o 
hâbito de guardar coisas velhas ou 
desusadas no sôtâo, o quai para o Sr. 
Ramiro - era como um santuârio 
ou um ponto de romagem - como 
andava ainda a pensar em ver-se 

livre de muitas das que la se 
amontoavam, algumas das quais, o 
velho pai considerava quase como 
reliquias de familia. 
Pensamentos môrbidos vinham a 
assolâ-lo; associava as velharias 
gastas pelo uso, que aborreciam o 
gosto da filha - corn a sua prôpria 
pessoa, que tal como elas, também 
estava a ficar velha e quem sabe - a 
mais naquele lugar - onde nâo 
assentava muito bem corn o resto do 
ambiente! 
Vinha nos ültimos dias a subir ao 
sôtâo amiudadas vezes, chegando a 
esquecer-se do tempo, naquele 
isolamento, que parecia adormecer- 
Ihe todas as suas ansiedades. 
A esposa partira à muito desta vida, 
deixando-o sem alguém que o 
compreendesse ou corn quem 
pudesse trocar confidências das 
atribulaçôes que lhe iam na aima. 

Continua na prôxima ediçâo 
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Aprovado primeiro medicamento 
contra tensâo pré-menstrual 
O ôrgâo que contrôla drogas e alimentos nos 
Estados Unidos - a Food and Drug Administration 
(FDA) - aprovou hâ dias o primeiro medicamento 
indicado para o alivio de uma forma grave de 
tensâo pré-menstrual. Conhecido como transtorno 
disfôrico pré-menstrual ou TDPM, o distùrbio 
afecta de 3 a 5 por cento das mulheres e caracteriza- 
se pela irritabilidade, depressâo, mudanças de 
comportamento e humor, inchaço e dor nas 
marnas, entre outros sintomas que costumam 
aparecer cerca de duas semanas antes da 
menstruaçâo. O medicamento recentemente 

aprovado jâ é um velho conhecido. Trata-se do 
antidepressivo Prozac. A ùnica diferença é que para 
châmar a atençâo do novo efeito terapêutico, o 
laboratôrio Eli Lilly, fabricante do antidepressivo, 
rebaptizou a droga. Nos Estados Unidos, quem 
procurar pelo medicamento contra a TPM deverâ 
pedir pelo nome Sarafem. No Brasil, a marca nâo 
sera comercializada porque, por lei, é proibido que 
um mesmo medicamento tenha nomes diferentes - 
ainda que a intençâo seja distinguir as suas 
finalidades. Estudiosos defendem a hipôtese de que 
as flutuaçôes hormonais tipicas do ciclo menstrual 

inibiriam a liberaçâo de serotonina, mediador 
quimico cerebral responsâvel pela sensaçâo de bem- 
estar. 

Telemoveïs 
fonte de temores de radiaçâo 
As opiniôes de conflitos sobre 
possiveis riscos à saüde pela 
radiaçâo de telemôveis 
despertaram a preocupaçâo entre 
os consumidores. Corn o numéro 
de utilizadores de telemôveis nos 
Estados Unidos a aproximar-se dos 
90 milhôes e aumentando em cerca 
de 30 mil a cada dia, hâ ainda 
muito que explicar. 
Os telefones em questâo sâo do 
tipo portâteis de mâo corn uma 
antena embutida posicionada 
junto à cabeça do usuârio. 
Os estudos que se dedicam a 
descobrir se esses aparelhos sâo 
préjudiciais, sâo muitos...e 
contraditôrios. De acordo corn a 
Administraçâo de Drogas e 
Alimentos, FDA, ôrgâo regulador 
norte-americano que deve adoptar 
medidas sempre que descobrir 
ameaças à saüde, o dano ainda esta 
longe. Para cada relatôrio que 
levanta um possivel risco, outro diz 
que nâo hâ nada, o que deixa os 
utilizadores de telemôvel à espera 
de respostas. Mesmo os 
especialistas adoptam uma postura 

de nâo compromisso quando 
confrontados corn questôes sobre 
risco. 
Na falta de uma informaçâo 
conclusiva, o FDA divulgou as 
seguintes recomendaçôes: 
Uma vez que o tempo gasto ao 
telefone é essencial, use o 
telemôvel para conversaçôes curtas 
e o convencional para conversas 
longas. 
Use o telemôvel corn uma antena 
instalada do lado de fora do 
veiculo. 
Use üm aparelho de mâo ligado ao 
telefone celular que é transportado 
na cintura 
No inicio deste ano, dois novos 
estudos chamaram a atençâo da 
FDA. Um descobriu uma 
associaçâo entre telemôveis e um 
tipo raro de tumor cerebral. O 
outro estudo descobriu que o DNA 
nas células sanguineas humanas 
rompe-se quando expostas a 
grandes doses de radiaçâo de 
telefone celular. Apôs rever as 
informaçôes, a FDA concluiu que é 
necessârio fazer mais estudos. 

I Âssine e cTivulgue ^ 

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

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

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

Cientistas anunciam ter 
identificado a regiâo da 
inteligëncia no cérebro 

Alguns pesquisadores identificaram 
uma regiâo do cérebro humano onde 
se desenvolve a inteligëncia, de 
acordo corn um estudo publicado na 
revista Science, na ediçâo de sexta- 
feira passada. Embora o cérebro 
tenha uma funçâo em todas as 
actividades humanas, as tarefas que 
requerem um nivel mais alto de 
inteligëncia sâo realizadas no "côrtex 
frontal lateral num ou dois 
hemisférios", de acordo corn uma 
équipa de pesquisadores da 
Universidade Cambridge, na Grâ- 
Bretanha, e Dusseldorf, da 

Universidade de Duesseldorf, na 
Alemanha. 
A descoberta vem confirmar uma 
teoria proposta, em 1904, por Charles 
Spearman, que argumentava que 
quando realiza tarefas que exijam um 
raciocinio mais elaborado, as pessoas 
usam uma regiâo particular do 
cérebro chamada "G', para 
inteligëncia gérai. Outras teorias 
defendem que o pensamento 
inteligente requer que varias partes 
do cérebro trabalhem juntas como 
diferentes partes de uma mesma 
mâquina. 

Concorde: testemunho de uma 
sobreuivente do acidente 

Uma estudante britânica de 21 anos 
contou como conseguiu escapar às 
chamas que envolveram o hotel sobre 
o quai se esmagou o Concorde, terça- 
feira, nos arredores de Paris. Alice 
Brooking acabara de chegar ao hotel 
"Hôtelissimo" de Gonesse, perto do 
aeroporto parisiense de Roissy, e 
estava ao telefone corn a irmâ quando 
o Concorde da Air France se 
despenhou dois minutos depois da 
descolagem. 
As 109 pessoas a bordo e quatro 
pessoas no solo morreram. "Primeiro 
pensei que se tratava de um aviâo que 
descolava", declarou durante uma 
conferéncia de imprensa. "Mas o 
barulho tornou-se cada vez mais forte 
e ensurdecedor. Todo o edificio 
tremia". Ao abrir a porta do quarto 
do primeiro andar, viu-se confrontada 
corn as chamas e saltou entâo pela 
janela. "Tive muita, muita sorte. Se 

tivesse demorado um segundo mais, 
se tivesse adormecido, se estivesse na 
casa de banho nâo teria sobrevivido", 
acrescentou. Alice, cuja mâe é 
francesa e que estava em França para 
servir de guia a uma orquestra de 
jovens britânicos, escapou corn 
apenas algumas queimaduras na 
mâo. 
A irmâ, Nathalie, 25 anos, que 
participava também na conferéncia 
de imprensa, declarou que a ultima 
coisa que a irmâ disse ao telefone era: 
"Meu Deus, que barulho é este?". As 
quatro pessoas mortas em terra neste 
acidente do Concorde sâo quatro 
mulheres, indicaram as autoridades: 
Trata- se de duas polacas e de uma 
cidadâ das Mauricias. A 
nacionalidade da quarta vitima nâo 
foi ainda estabelecida, mas poderà 
tratar-se de uma mulher de origem 
argelina, indicou a mesma fonte. 
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Escolas procuram novos 
inquilinos 

Oito estabelecimentos de ensino da Direcçâo 
Escolar Püblica, enœrrados hâ um mês, podem 
render 3,6 milhôes de dôlares por ano 

O valor de compra e venda fixo da escola Hughes 
Junior Public School, encerrada no mês passado 
pela Direcçâo Escolar Püblica e que agora se 
encontra à renda, ainda nào é conhecido. A 
direcçâo escolar também desconhece exactamente 
quanto poderâ render por mês o aluguer do prédio. 
No entanto, até ao momento, nâo necessitou de 
grande promoçâo para atrair possiveis inquilinos 
para esta escola corn formato de castelo, ou para as 
outras seis escolas também encerradas o mês 
passado. O mesmo se observa na Direcçâo Escolar 
Catôlica que também encerrou algumas escolas, 
mas que jâ tem possiveis interessados em alugar os 
prédios onde um dia se ensinou. Enquanto as 
possibilidades para as escolas encerradas sâo 
limitadas, hâ um determinado numéro de 
inquilinos que seriam ideais. Alguns dos 
problemas surgem, em parte, devido ao facto das 
escolas localizadas em areas residenciais nâo 
apresentarem “a imagem adequada”. Se a divisâo 
em zonas for flexivel, uma escola poderâ ser 
transformada em vârios estabelecimentos, tais 
como museus, gabinetes governamentais ou 
politicos, centro de restabelecimento ou qualquer 
outro tipo de estabelecimento ligado ao governo. 

No caso da escola Hughes Junior, a creche existente 
vai continuar a funcionar. O restante do prédio 
poderâ também atrair inquilinos ligados à area de 
marketing, comunicaçôes ou tecnologia de 
informaçâo. Seja quai for a firma, os residentes 
serâo consultados sobre o tipo de inquilino que 
gostariam de ver estabelecido no local da escola. 
No entanto, até à prôxima primavera tudo indica 
que ninguém poderâ estabelecer-se no prédio, uma 
vez que todas as propostas têm que ser 
apresentadas na direcçâo escolar e aprovadas pelos 
dirigentes. 

Grupo anti-lixo atacou o comité 
responsâvel pelos Jogos Olimpîcos 

Um grupo oposto à proposta de lei que tenciona 
enviar o lixo de Toronto para uma mina junto a 
uma pequena localidade no norte do Ontario, 
informou que vai fazer guerra contra a 
megacidade, incluindo o comité Olimpico. A 
Coligaçâo Adams Mine Intervention disse nâo ter 
outra opçâo e, segundo o seu porta-voz Pierre 
Belanger, vâo identificar Toronto como um 
“criminoso” tôxico caso prossigam corn o projecto. 
A coligaçâo estâ determinada a denunciar a cidade 
de Toronto nos meios de comunicaçâo social, em 
publicidade, em campanhas e ameaçam até 
envergonhar o comité Olimpico da cidade, uma vez 
que jâ enviaram uma carta à Comissâo 
Internacional dos Jogos Olimpicos. A questâo em 
debate envolve pianos para converter a mina 

Adams jâ abandonada junto a Kirkland Lake numa 
lixeira para Toronto. Alguns comerciantes e 
residentes locais apoiam o piano defendendo que 
iria contribuir para melhorar a economia local. 
Porém, a maioria dos residentes estâo preocupados 
que algumas substâncias contaminadoras se 
infiltrem nos depôsitos de âgua da regiâo. Belanger 
espera que a campanha da coligaçâo desperte os 
residentes de Toronto para o assunto. , 

Morreu Frank Miller, ex-primeiro 
ministro do Ontario 

Frank Miller, négociante de carros de Muskoka que 
foi primeiro ministro do Ontario durante seis 
meses em 1985, morreu aos 73 anos. O curto 
periodo de tempo que esteve na politica marcou o 
fim de quarenta e dois anos de reinado çonservador 
da provincia, o que representou um epitâfio politico 
para um homem reconhecido como alguém de 
integridade. Nascido em Toronto, mudou-se corn a 
familia para Muskoka quando era jâ adolescente. 
Apôs ter completado a licenciatura em engenharia 
mecânica na Universidade McGill, em Montreal, 
em 1949, casou corn Ann Norman de quem teve 
quatro filhos. Na legislatura, Miller era um dos 
preferidos devido à sua simpatia, sorriso e maneira 
clara de ser. Em 1985, conseguiu chegar ao poder, 
apôs ter fracassado corn ministro da saùde ao 
tentar restruturar o sistema da provincia. Frank 
Miller faleceu no passado fim de semana em 
Bracebridge, vitima de colapso cardiaco. 

Ana Fernandes 

ÜLüSMOHIlt 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Você talvez esteja a brincar de 
esconde-esconde. As pessoas 
procuram-no, nào por motivos 
maldosos, mas porque querem falar 
consigo. Enfrente logo as coisas. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Esteja preparado para mudanças 
râpidas, uma conquista séria e uma 
sensaçào de estar apaixonado. Você 
faz-se dificil exteriormente, mas no 
intimo é terno e romântico. Um nativo 
de gémeos marca presença. 

GEMKOS olhada na mensagem de Toiiro. 
21/5 a 20/6 atençâo gira em torno de senti- 

mentos intimes, ambiente doméstico e 
tentativa de descobrir se o seu amor é 
correspondido. Um nativo de balança tem 
um papel fora do comum no seu dia. I 4 

CARANGUUO 
21/6 a 21/7 

Defina os termos, estando alerta 
especialmente quanto aos termos 
relacionados corn um imôvel. Evite 
contar tudo, mantenha uma aura de 
mistério. 

r 
LEAO 
22/7 a 22/8 

Você estava à espera deste dia de 
exercicio de poder. Promoçào, 
produçâo e distribuiçào estào na ordem 
do dia. O relacionamento amoroso 
anda intenso, implicando mais 
responsabilidades. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Dê uma olhada na mensagem de Leào. 
Planeie corn antecedência uma viagem 
ao exterior. Você estâ na iminência de 
ser reconhecido internacionalmente. 
Nào pare agora; o que parecia 
impossivel poderâ ser alcançado. 

BALANÇA tema o desconhecido, pois dai 
23/9 a 22/10 poderâo advir ganhos. Empreenda um 

recomeço tomando um novo rumo. 
Esteja preparado para um novo amor. 
Acredite. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Você sera noticia, poderâ transformar- 
se no assunto do momento. A sua 
futura aima gémea talvez esteja a 
caminho. Esforços cooperados, parceria 
e casamento estào na ordem do dia. 

* A 
SAGITÀRIO Faça aquilo que lhe vem naturalmente: 

sorria, brinque, conquiste. Você émana 
|||||||nj||2|H um aura de boa vontade, as pessoas 
lHjli' desejam a sua amizade. Um nativo de 

M aSSlÊ gémeos faz-lhe uma proposta boa e 
jgp valida. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

Dê uma olhada na mensagem para 
Escorpiào. Procure as respostas nos 
bastidores. Nào se esconda; saia e 
deixe-se ver. Vista-se corn roupas 
coloridas, divirta-se. Você consegue 
resolver um problema matemâtico. 

AOUÀRIO excelente para escrever e 
2T/1 a 19/2 apresentar um projecto. Compreenda 

que você é atraente e sexy. O excesso de 
timidez nào é o ideal. Demonstre as 

intençôes de uma forma ousada e 
|HH criativa. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

O seu ciclo esta em alta, um parente 
tenta consertar um desentendimento. 
Mostre-se firme, mas gentil. Um nativo 
de balança tem um papel fascinante no 
seu dia. Você é sensivel aos sons e à 

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

[BJBIBIBIBIBJBMIEUBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIS Palavras Cruzadas 
t 2 36 56 7 8 9 tO 11 12 

VERTICAIS: 

HORIZONTAIS: 
1-Area;nome de homem;lmeii 
sldâo.2~Equipa;brisa;cla- 
va.3-Sorrie;nome de letra 
(pl.);dez vezes dez.4-Ca_l 
va;demente.5-Olvida;ver- 
bal. 6-Individuo que vende 
objectos usados;sulca.7- 
Nome de mulher;argumenta. 
8-For cif ica ; abana. 9-Derr 
ba;frutos das aveleiras. 
lO-Oferecer;coisa raulto 
boa;ânus(pl.).Il-Jornadas; 
a antlga nota musical dd; 
querido.12-Isolados;adver, 
de lugar;pano de arrds. 

l—Embarcaçâo de pequenas dlmensôes e sem coberta;hanem 
galanteador.2-Cantiga;estrumado,3-Osso do braço;ave 
trepadora(pl.).4-Ave corredoura;sirab.quim.do dstato. 
5-Azeda;preposicao.6-Ninharla;sate'lite da Terra(inv.), 
7“Perfodo;esbelto.8-Isolado;pc(5a terminal dos fogue- 
tôes.9-Letra grega;preposiqào.10-Plsara;elevar.ll-Aze- 
dara; aragem.12-0 m.q. remela;restos mortals. 

•spaimaiBÎsçs-zj‘orBOÎ^nfsepi-n‘spoîauBm 
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vToVeM 

lOl' ^ Üll[:^ 
ONLY PAIN IS REAL 
SILENCE 4 

MOCHE DE CUATRO LUNAS 
JULIO IGLESIAS 

BRAND NEW DAY 
STING 

  niiiMiiwi«yy»!i!i!wi!i«i!i!»i!i!i!^^ 

OOPS I DID IT AGAIN 
BRITNEY SPEARS WMi 

ANTOLOGIA 
MADREDEU5 

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

^ das 21:00 as 24:00 horas. 

ROCK 

TECNO 

LpUCURA TOTAL 

' ■" ** Com gpresentaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 

NA LINHA DA FRENTE 
Durante a cerimonia anual Yahool Internet Life Online Music 
Awards, ontem registada, David Bowie recebeu o Premio de Pioneiro 
Online do Ano, num reconhecimento da constante reactualizaçao 
feita pelo proéminente musico britSnico... 

avid Bowie, alem de ser 
uma das figuras vitais 

Ida historia da musica 
popular, corre o risco 

^ tornar num dos musicos 
que mais distinçoes recede. A 
sua postura aberta perante as 
linguagens da internet valeu-Ihe 
0 Premio de Pioneiro Online do 
Ano. Apesar de ter id 
ultrapassado a respeitdvel idade 
dos cinquenta anos, Bowie 
mantem-se na linha da f rente de 
diversos fendmenos, que nSo so 
musicais. Mas a coisa nao se 
ficou por aqui, sendo a propria 
pagina Web de David Bowie, 
Bowienet, distinguida como o 

Melhor Site de urn Artista. 
Outro veterano da musica pop 
teve também direito a premios, 
mais precisamente Paul 
McCartney, cuio concerto no 
Cavern Club de Liverpool, no ano 
passado, foi tido como o Melhor 
Evento Ao Vivo Online. 
Destaque ainda para a enfrega 
do Premio de Melhor Album 
para Internet a Aimee Mann, 
atraves de "Bachelor No. 2". O 
single de Prince, "One Song", foi 
considerado o Melhor Single 

Dara Internet. 
beve-se dizer que os 
vencedores foram escolhidos 
por pessoas da industria de 
entretenimento, online, e de 
musica, a partir de nomeaçôes 
feitas pela eauipa editorial da 
revista Yahoollnternet Life, a 
par com as votaçoes dos 
visitantes da sua pagina online. 

Pearl Jam acusados 
pela poKcia dinamarquesa 

foram entrevistadas para este relatorio, que foi 
entregue ao parlamento dinamarques, nao se 
sabendo que tipo de acçoes poderdo os poderes 
politicos local's vir a tornar. 

Guns N'Roses processados 
nove anos depois 

Move anos depois de terem feito sucesso nos radios e nos tabelas 
com "Don’t Cry", os Suns N’Roses estSo a ser alvo de um processo 
levado a cabo por Bobby Martin, que réclama conter este tema 
"porçdes musicais idênticas ou substancial mente si mi lares à 
versao instrumental" de uma cançao aue escreveu treze anos 
antes, em 1978. "Show Me How to Love* foi, segundo o processo 
levantado por Martin# um grande sucesso em Puerto Rico e outros 
paises centro e sul americanos. Inquirido pela razSo do atraso de 
nove anos na entrega do caso aos tribunals, Martin afirmou que sd 
ouviu a cançao hd cerca de dois meses. "Nunca segui o hard rock, 
nao me interessaÆu pensava que eies eram detestdveis. NSo têm 
uma grande reputaçSo na industria, mas eu estou muito contente 
corn 0 que eles fizeram corn o 'Don’t Cry'. Eles fizeram um bom 
trabalho corn a cançao e eu tenho de lhes dar valor por isso, mas 
eu também quero ser pago por aquilo que é por direito meu, e vou 
sê-lo." 

Num relatdrio da policia dinamarquesa divulgado 
durante esta semana, os Pearl Jam sSo acusados 
de "moralmente responsdveis" pelos 
acontecimentos trdgicos ocorridos no festival de 
Roskilde, no passado dia 30 de Junho, onde 
morreram nove elementos da assistência. A 

policia acusa a 
banda de Seattle 
de inciter a 
assistência a 
"comportamentos 
violentos", 
enquanto "puxava 
a multidSo para 
um estado de 
agitaçSo... o chSo 
estava 
escorregadio e a 
visibilidade pobre 
devido ao vapor no 
ar proveniente 
dos muitos 
milhares de 
pessoas a suar." 
Segundo o 
dotmusic.com, 280 
testemunhas 

ntretanto os Pearl Jam jd reagiram ao 
relatdrio da polfcia, atraves da web, em 
http://www.sonymusic.com/artists/PearlJam/ru 
morpit/rumorpit.html. O manager dos Pearl Jam, 
Kelly Curtis, apelidou as acusaçoes da police de 
pavorosas e ridicules. No seu comunicado afirma 
que os "Pearl Jam sempre foram conhecidos 
pelos seus concertos entusiasmantes, mas nunca, 
nos seus 10 anos de espectdculos, incitaram 
comportamentos violentos". Adianta; "Sendo o 
'crowd surfing' é um fendnemo de audiências 
intimamente ligado a muitas bandas de rock que 
tocam ao vivo actualmente, nâo é um [fendmeno] 
encorajado pelos Pearl Jam. Como manager da 
banda, echo dificil de acreditar que depois de 
tudo 0 que transpirou cd para fora, da 
devastaçao sentida pela banda depois da 
tragédie ocurrida no festival de Roskilde 
durante a sua actuaçâo, e da sua longe histdria 
de atençao à segurança dos seus fas, que alguém 
venha determiner 'responsabilidade moral' para 
eles. Isso eu acho pavoroso e ridiculo." 

Pagina tla «jtoria de Jamie Ina ®Z000 
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Empreoos 
Pessoal para limpeza em Toronto. Tel. 725-1455 

Pessoal para limpeza com experiência, part-time. 
Tel. 905-565-1711 deixe mensagem em português 

Jardineiros, manutençào e construçâo de jardins. 
Tel. 614-9955 

Carpinteiros com experiência. Tel. Jack 656-2668 

Cabeleireira. Tel. 588-4002, Edite 

Pintores profissionais. Tel.827-5279, Carlos 

Casais para limpeza em Pickering, Mississauga e 
Toronto. Tel. 905 896-2373 Joe ou Alice 

Carpinteiros de acabamento corn experiência. 
Tel. 315-3522 

Pessoal para limpeza corn experiência, devem 
falar inglês. Tel. 418-1647, Tony Antunes 

Vârios postos de trabalho em cadeia de 
estabelecimentos. Tel. 789-1105, Charmaine 
Macisaac 

Ajudante de cozinha experiência para 
churrasqueira portuguesa. Tel. 862-2867 

Pessoal para limpeza corn experiência. 
Tel. 654-0168, Alfred 

Pessoal para limpeza. Tel.767-3438, José Moniz 

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 

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

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

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

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

Pessoal para limpeza. Tel: 653-6561 

Electrolysis em. salâo 
de cal^eleireira. 

com milita, clientela 

1317 Dundas St. W. 

Restaurante português 
em Toronto 

PRECISA 

Ajudante para Copa corn experiência 

1T©l]©iî®0ni©s 
Paie com Manuel Gonçalves 
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Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome:  

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 

Ü1 i 1 n i' i n 

Ingrediemes: 
7 coelho bravo 
batatas cebola 
vinho tinto 
alho 
1 folha de louro 
Pimenta 
1 ramo de salsa 
1 colher de sopa de azeite 
7 colher de sopa de banha 

Confecçâo 
De véspera, preparar uma marinada corn vinho 
tinto, alho, louro e pimenta moida e deixar nela 
O coelho bravo, limpo e cortado em pedaços 
grandes; se nâo for bravo, usar coelho manso corn 
O cuidado de limpar as partes gordas e de juntar à 

marinada folhas de alecrim, esmagadas entre os 
dedos. No dia seguinte, num tacho de barro 
(ou noutro, na sua falta), levar a lume brando, 
O coelho e a sua marinada, a que se junta, cebola 
partida aos gomos (ou cebolinhas), o azeite a 
banha e o ramo de salsa. 
Acompanhar corn batatas cozidas. 

Sobremesa 

ïngredientes: 
4 ovos 
1/2 xtcara (châ) de margarina (100g) 
1 xicara (châ) de açücar (180g) 
1 xicara (châ) de farinha de trigo (120g) 
1/2 xtcara (châ) de amido de milho (60g) 
1 colher (sopa) de fermento empô (15g) 
1 colher (café) de canela empô (3g) 
Para cobertura: 
1 xtcara (châ) de açûcar (180g) 
12 bananas nanicas cortadas em rodelas 
1 colher (café) de canela em pô 

Confecçâo 
Pre-aqueça o forno em temperatura media ( 180 
C). Coloque na batedeira os ovos, o açücar, a 
farinha, o amido, o fermento e a canela, bata por 
cerca de 5 minutos. Disponha a massa numa 
forma rectangular pequena untada e enfarinhada. 
Asse por cerca de 30 a 35 minutos ou até espetar 
um palito, e este sair limpo. Reserve. Cobertura: 
leve ao fogo o açücar e as bananas por cerca de 15 
minutos ou até obter a consistência de geleia, 
retire do fogo, acrescente a canela e despeje sobre 
O bolo. Sirva quente acompanhado de sorvete de 

BomApetite 
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ELEIÇOES REGIONAIS 
COM DATA MARCADA 

O Présidente da Repùblica, Jorge Sampaio 
estabeleceu a data das eleiçôes parlamentares 
regionais dos Açores e Madeira para o dia 15 de 
Outubro. A data escolhida foi "relativamente 
consensual" nas consultas efectuadas por Jorge 
Sampaio junto das instituiçôes politicas regionais e 
os partidos. 

VILA FRANCA VAI POSSUIR 

ESCOLA SECUNDARIA 

Vila Franca do Campo vai construir nos prôximos 
tempos uma escola secundaria, um complexe 
desportivo e zonas de habitaçâo. Estas conclusôes 
foram divulgadas pela Câmara Municipal daquela 
vila, aquando da aquisiçâo de um terreno corn 80 
mil metros quadrados, orçado em 120 mil contos. 

HA CADA VEZ MENOS 
AGRICULTORES NOS AÇORES 

O numéro de agricultores açorianos tem vindo a 
diminuir ultimamente. Estes valores confirmam-se 
essencialmente no peso das culturas industrials (châ, 
tabaco e chicôria). Por outre lado, os dados 
estatisticos referentes ao Recenseamento Agricola 
indicam que a agricultura açoriana tem vindo a 
evoluir na sua totalidade nos ültimos dez anos, em 
que O numéro de mulheres activas nas empresas 
agricolas da Regiâo tem vindo a crescer assim como 
a dimensâo média das exploraçôes. 

COMBUSTIVEIS SUBIRAM 
QUATRO ESCUDOS POR LITRO 

Os preços dos combustiveis no arquipélago dos 
Açores, subiram quatre escudos por litre. Apesar de 
na reuniâo da Organizaçâo dos Paises Exportadores 
de Petrôleo, realizada no passade dia 21 de Junho, 
ter sido decidido aumentar a produçào do petrôleo, 
a partir de 1 de Julho, verifica-se que esta medida 
nâo se fez reflectir no preço do barril, o quai durante 
O mês de Julho tem vindo a oscilar entre os 29 e 30 
dôlares. Corn este custo, a gasolina sem chumbo 
ascende aos 168 escudos/litro e a super aditivada 176 
escudos, enquanto o gasôleo rodoviârio sobe de 89 
para 93 escudos/litro. Em relaçào ao gâs butane o 
acréscimo chega a atingir os 172 escudos/Kg e o fuel 
industrial 32,5 escudos/Kg. 

MOTA AMARAL CRITICA 
GOVERNO DA REPÙBLICA 

o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, 
Joâo Bosco Mota Amaral acusou na passada semana 
o Governo da Repùblica, por manifestar pouco 
interesse na questâo das quotas leiteiras. O 
deputado social-democrata na assembleia da 
Repùblica salientou que a renegociaçào da quota 
leiteira portuguesa "foi muito mal conduzida pelo 
Governo", o quai "dévia ter cumprido a promessa" 
de aumentar o limite mâximo de produçào 
atribuido aos Açores, evitando penalizaçôes aos 
agricultores. Segundo Mota Amaral, o Executive de 
Guterres "deveria ter-se empenhado a série" junto 

das instâneias comunitârias para obter "regras 
especiais nesta matéria" para as ilhas, que 
permitissem resolver o problema da falta de quota 
face aos niveis de produçào jâ registados. 

LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 
TUDO DE “BORLA” 

Esta em pùblico até dia 17 de Setembro, o projecto 
“Leitura na Cidade”, no quai cada individuo poderâ 
adquirir gratuitamente livres, jornais e revistas, em 
dois quiosques à disposiçào, na cidade de Ponta 
Delgada. Este projecto pretende criar habites de 
leitura, e esta a contar corn o apoio de livrarias e 
ôrgâos de comunicaçào social. 

AÇORES COM MAIS 100 
AGENTES DA AUTORIDADE 

Estâo previstos para o arquipélago dos Açores, a 
vinda de mais cem agentes da PSP. Numa primeira 
fase de adaptaçâo ao meio vâo permanecer em 
estâgio durante um mês, sendo mais tarde 
distribuidos pelos comandos de Ponta Delgada, 
Angra do Heroismo e Horta. Faz-se saber também, 
que a Regiào neste momento dispôe de cerca de 
1000 efectivos. 

ILHÉU DE VILA FRANCA 
RECEBE PROPOSTA 
DE ORDENAMENTO 

o Governo Regional dos Açores anunciou que até 
ao final do mês de Agosto, o ilhéu de Vila Franca do 
Campo ira receber uma primeira proposta de 
ordenamento, corn resultados no sentido de 
preservaçào daquela réserva natural. Ricardo 
Rodrigues, secretârio regional do Ambiente, numa 
visita efectuada ao concelho de Vila Franca disse 
que a proposta jâ esta em fase de elaboraçâo pelo 
Institute de Agronomia em Lisboa, permitindo a 
adopçâo de medidas adequadas a uma melhor 
preservaçào daquela extinta cratera de vulcào, 
possuidora de uma magnifica baia visitada por 
muita gente na época de Verào. Como medida de 
preservaçào, Ricardo Rodrigues favorece a exclusào 
da entrada de barcos a motor no ilhéu. Ainda na sua 
visita ao concelho, o secretârio teve o privilégio de 
hastear cinco bandeiras azuis, nas praias de Agua 
d'Alto, Prainha, Corpo Santo, Vinha d'Areia e 
Réserva Natural do Ilhéu. 

MANUEL ARRUDA E APASA 
ESTIVERAM EM REUNIÂO 

Na passada semana. Manuel Arruda esteve em 
reuniâo corn a APASA (Associaçào de Produtores 
de Atum Similares dos Açores). Este encontro entre 
o présidente da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada e esta associaçào, jâ tinha sido pedido corn 
alguma antecedência para esclarecimento de 
alguns pontos, nomeadamente a situaçâo dos 
Pescadores e armadores que passam por momentos 
dificeis na sua profissâo. Segundo Manuel Arruda, 
esta situaçâo aflitiva deve-se a uma ausência de 
politica de pescas, na quai referiu a questâo do 
elevado preço dos combustiveis na regiâo que tem 
vindo a originar custos acrescidos aos pescadores e 

armadores, obrigando-os a perder a sua 
rentabilidade. Para além disso, ainda nâo se 
fixaram subsidios à mâ safra de atum de 1999 e a 
verba que se encontra negociada, tem como base o 
ano de 1998 que foi extremamente carenciado neste 
aspecto- acrescentou Manuel Arruda. O lider do 
PSD/Açores entende que é de extrema necessidade 
haver uma politica para as pescas, na quai terâ de 
passar fundamentalmente pelo preço dec 
intervençào à indùstria que permita possuir 
matéria-prima para poder laborar. Caso contrârio, 
ou seja, quando nào for possivel a captura nos 
mares dos Açores deverâ haver a hipôtese de usar a 
plataforma Ibero-Americana (Madeira e Canârias) 
e em extrema necessidade, Angola e Sâo Tomé, por 
forma a que os nossos pescadores e armadores 
possam réntabilizar a sua actividade, e 
posteriormente o reabastecimento da indùstria 
conserveira- vitalicia da nossa economia^ 

AUTARQUIA PROLONGA 
AVENIDA D. JOÂO III 

A Avenida D. Joâo III vai ser prolongada. O inicio 
das obras estâ previsto a partir do mês de Agosto, 
anunciou a autarquia local. Este é um projecto 
orçado em meio milhâo de contos, visando 
melhorar a fluidez do trânsito corn acesso às 
freguesias da Fajà de Baixo e Fajà de Cima, como 
também arredores de Ponta Delgada. 

PONTA DELGADA RECEBE VIII 
ENCONTRO DE EDUCAÇÂO 

EM CIÊNCIA 

Reflectir a educaçào cientifica na escolaridade 
Bâsica e Secundâria em Portugal é o objective do 
VIII Encontro Nacional de Educaçào em Ciência, 
que decorre de 02 a 04 de Novembre em Ponta 
Delgada. Este encontro de dois dias visa também a 
divulgaçâo de experiências e projectos inovadores 
no sector e a troca de conhecimentos de prâticas 
pedagôgicas. 

BOMBEIROS TRIPULANTES DE 
AMBULÂNCIAS COM 

FORMAÇÂO 

Cerca de 20 bombeiros tripulantes de ambulâneias 
das ilhas de Santa Maria, Faial e Terceira 
receberam nova formaçào na passada semana. 
Este ensino visou desenvolver as capacidades de 
pronto socorro, vigoradas na Escola Nacional de 
Bombeiros. 

ENCONTRO INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA E MÛSICA 

Vârios artistas, oriundos de Evora, Moçambique, 
Sudzal (Rùssia) e Angra do Heroismo, reùnem-se 
no proximo ano na ilha Terceira, afim de 
concretizarem um encontro internacional de 
fotografia e mùsica. Esta iniciativa decorre no 
âmbito de um protocolo assinado entre aquelas 
cidades classificadas como Patrimônio Mundial, 
objectivando a promoçâo, entre as populaçôes, o 
intercâmbio cultural, desportivo e recreativo. 
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No campeonato dos salârios da época 2000/2001 o 
Sporting é um destacadissimo vencedor. 
Sô O Joâo Vieira Pinto vai, segundo dados de 3 
empresârios licenciados pela FIFA, receber 500 mil 
contos/ano (limpos!), portante, 38 mil contos/mês! 
Seguem-se a JVP, Peter Schmeichel, 36 mil contos/ano 
e André Cruz, 250 mil contos/ano. 
A seguir vêm 2 portistas: Pizzi e Alenitchev, corn 200 
mil contos/ano, cada um. 
Nas posiçôes imediatas, o Sporting marca presença de 
novo: Mpenza e Acosta, 150 mil contos/ano, cada. 
O portista Domingos Paciência surge na nona posiçào 
corn 150 mil contos/ano. 
No ültimo lugar dos «10+» vem o benfiquista Van 

Hooijdonk, corn 140 mil contos/ano. 
Depois, na base dos 130-140 mil contos/ano, temos os 
portistas Jorge Costa e Capucho e os sportinguistas 
Beto, Dimas e Paulo Bento. Com salârios entre 100-120 
mil contos/ano, estâo os benfiquistas Poborsky, Marie, 
Marchena e Fernando Meira. 
Sô para os très primeiros da tabela do Top-10, Joâo 
Vieira Pinto, Schmeichael e André Cruz, «vâo-se em 
salârios» dos cofres do Sporting-SAD, 1 milhâo e 110 
mil contos/ano! PESADO demais para um clube sô, ou 
uma sô SAD! 
Assim, percebe-se melhor a «guerrilha» entre José . 
Roquette e Luis Duque. 
Livra! 

Woods faz histôria ao complotar o Grand Siam 
O numéro um do Mundo, Tiger 
Woods, protagonizou mais uma 
espectacular exibiçâo que culminou 
na conquista do British Open e a 
entrada para a histôria da 
modalidade ao tornar-se apenas no 
quinto jogador a completar o Grand 
Siam. 

O norte-americano, que começou a 
ultima volta ao percurso de St. 
Andrews (Inglaterra) corn uma 
vantagem de seis pancadas sobre o 
segundo classificado, fechou o seu 
cartâo corn um total de 269 
pancadas, 19 abaixo do par - 
batendo por uma pancada o 
anterior recorde alcançado por 

Nick Faldo em 1990. 
Com este triunfo. Woods amealhou o 

primeiro prémio de 500 mil libras, 
aproximadamente 162 mil contos, e 

completou o Grand Siam (vitôria nos 
quatro Majors)-, aos 24 anos, 

tornando-se no mais jovem golfista 
a conseguir tal feito. 
O anterior recorde havia sido 
estabelecido em 1966 por Jack 
Nicklaus, entâo corn 26 anos. 
O dinamarquês Thomas Bjorn e o 
sul-africano Ernie Els ficaram na 
segunda posiçâo, ambos corn 11 
abaixo do par e menos oito 
pancadas que Woods. O golfista da 
Africa do Sul foi vice-campeâo nos 
très Majors disputados este ano. 
No quarto lugar, corn 10 abaixo do 
par, ficaram Torn Lehman, 
vencedor em 1996, e o estreante 
David Toms. 

Torneio do 
Porto corn 
Boavista, 

Braga, 
Portuguosa 

0 Stoaua 
Bucarosto 

o Torneio Internacional Cidade do 
Porto, em futebol, decorre de sexta- 
feira a domingo corn a participaçào 
das équipas do Boavista, Sporting 
de Braga, Portuguesa dos 
Desportos (Brasil) e Steaua de 
Bucareste (Roménia). Boavista e 
Sporting de Braga sâo as primeiras 
équipas a entrar em prova e a 
disputar um lugar para a final de 
domingo, defrontando-se pelas 
19:00 de sexta-feira, (14:00 de 
Toronto) no Estâdio do Bessa, onde 
decorrerâo todos os jogos. No 
intervalo do jogo entre 
"axadrezados" e "arsenalistas" 
decorrerâ uma homenagem 
conjunta a Paulo Sousa e ao 
romeno Ion Timofte, dois dos mais 
carismâticos futebolistas do clube 
portuense nos ùltimos anos, que 
deixaram de fazer parte do plantel. 
O convite endereçado pelo 
Boavista, na qualidade de anfitriào 
do torneio, ao Steaua de Bucareste 
insere-se também na homenagem a 
Ion Timofte, tendo o jogador sido o 
co-responsâvel pelos contactos 
desenvolvidos. A presença da 

Portuguesa dos Desportos, que 
sâbado discute a passagem à final 
corn o Steaua de Bucareste, insere- 
se ainda no espirito das 
comemoraçôes dos 500 anos da 
descoberta do Brasil. No domingo, 
os derrotados dos jogos de sexta- 
feira e sâbado discutem o terceiro 
lugar do torneio, em encontro 
marcado para as 14:00 de Toronto, 
que antecede a final prevista para as 
16:00 de Toronto, entre os 
vencedores. O présidente do 
Boavista, Joâo Loureiro, realçou a 
importâneia histôrica dos encontros 
que o Boavista vai disputar, jâ que 
serâo os ùltimos enquanto clube, 
pois a 8 de Agosto adopta a 
denominaçâo Boavista SAD. Para 
Joâo Loureiro, é "uma honra" o 
Boavista ofganizar o Torneio 
Internacional Cidade do Porto, ao 
que o présidente da Câmara do 
Porto, Nuno Cardoso, respondeu jâ 
endereçando os parabéns aos 
responsâveis pela promoçâo do 
evento. Na sessâo da apresentaçâo 
do torneio, que decorreu no 
auditôrio do Parque da Cidade do 

Porto, foi ainda assinado um 
protocolo de cooperaçâo entre o 
Boavista e a Associaçâo Portugal- 
Moçambique. De acordo corn Joâo 
Loureiro, "infelizmente crescem os 
sinais de xenofobia em Portugal" e é 
necessârio nâo descurar nem 
minimizar o problema, recordando 
que "os PALOPS (Paises Africanos 
de Lingua Oficial Portuguesa) 
continuam no coraçâo dos 
portugueses". O preço dos bilhetes 
para o Torneio Internacional 
Cidade do Porto varia entre os 500 
escudos para sôcios, para as 
jornadas de sexta-feira e sâbado, e 
os 2.000 escudos para nâo sôcios, 
para as finais de domingo. 
Programa dos jogos: 

l*jomada 
(sexta-feira, 28 Jul) Boavista - 
Sporting de Braga ( 14:00) 
- 2“jornada (sâbado, 29 Jul) 
Portuguesa - Steaua Bucareste 
(12:00) 

- 3^ jornada (Domingo, 30 Jul) 
Apuramento do 3° e 4“ lugar ( 14:00) 
- Final (16:00) 
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miHAS - MAIS DOIS ANOS DE CONTDATO NA UDIA 
O nosso RILHAS acertou agulhas no 
futebol. Jâ nâo era sem tempo. 
Depots da primeira e inesperada 
aventura no futebol Libanês, Rilhas 
foi convidado a permanecer no pais. 
Entre nos, de novo em curtas férias 

homem corn perfil, querido na 
sociedade Argentina, com excepçào 
da classe politica que nâo o vê corn 
bons olhos... 
Depois de dialogarmos um pouco 
mais sobre Carlos Billardo, Rilhas 
falou da Libia e das suas prôximas 
funçôes. 
-Esta estada na Libia foi uma grande 
experiência para mim a todos os 
titulos. 
Aprendi imenso. Cada terra corn seu 
uso... A Libia é um poço de 
surpresas... 
-Vais continuar corn o principe- 
jogador? 
-Nâo, nâo. Agora fui convidado a 

Rilhas eum dos assitentes da Selecçào 

Oltmpica da Libia, em serviço... 

para rever a familia e dar uns 
pontapés corn o neto, disse-nos: 
-Eh, pâ, fui de novo surpreendido 
pela aquela gente. Apostaram em 
mim e, naturalmente, aceitei. 
-E o treinador Carlos Billardo, 
ficou ou voltou à Argentina? 
-Voltou â Argentina onde tem 
imenso que fazer em relaçâo aos seus 
négociés e ao futebol do pais. É um 

m 

Uma équipa e muitas recordaçôes! Em cima, Joâo, Jack, André, Hermtnio, Corô, 

Hernani, Daniel, Morua e o treinador Luis Vila. Em baixo, o massagista Fonseca, 

Ferrari, Rilhas, Waldemar, VaÜer, Vicente e Vargas. Bons tempos (1970/71). 

que mais gosto. Ensinar os 
mais novos, preparâ-los para 
outres voos. Concordei e vou 
assinar contrato por dois anos. 
-Quando começas a trabalhar? 
-O mais breve possivel. O 
primeiro jogo sera no dia 12 de 
Agosto, na Algéria, entre as 
selecçôes Olimpicas da Algéria 
e da Libia. Nâo podemos 

perder tempo. 
Jâ tens assistentes? 
-Sim e nâo. Estou na espectativa. 
Gostaria de ter um assistente de 
Toronto e outre de Portugal. Jâ fiz os 
meus contactes... Vamos a ver. 
E pronto, o bom do nosso amigo 
Rilhas, feliz da vida, partiu para a 
Libia, deixando um abraço a todos. 

JMC 

Em 1979 a NSL e a Taça NSL Jicaram no First 

Portuguese Canadian Club. Uma /esta. Eduardo, 

Rodney (encoberto), Bolota, Daniel e Rilhas, 

erguem a Taça e dào a volta ao campo... 

tomar conta das Selecçôes da Libia de 
Sub-17 e Olimpica. Exactamente o 

Angel Edo vence terceira etapa 
ao "sprint", Snarez de amarelo 
o espanhol Angel Edo 
(Maia.MSS) venceu ontem ao 
"sprint" a terceira etapa da Volta a 
Portugal em bicicleta, entre 
Odivelas e Leiria, apôs a quai o 
espanhol Miguel Suarez (Paredes 
Rota dos Môveis) mantém a 

liderança da classificaçâo gérai. 
Edo cumpriu os 194,7 km da 
tirada de ontem em 4:30.52 horas 
(média de 42,973 km/hora), o 
mesmo tempo obtido pelo russe 
Serguei Smetanine (Benfica) e pelo 
lituano Saulius Sarkauskas (LA 

Pecol), segundo e 
terceiro classificados. A 
etapa ficou ainda 
marcada por uma queda 
verificada jâ a um 
quilômetro da meta, 
tende dois corredores 
ficado particularmente 
"mal- tratados"; o 
italiano Massimo 
Strazzer (Alessio) e o 
"camisola azul" Nélson 
Vitorino (Gresco 
Tavira), que ainda assim 
conseguiram cortar a 
meta, embora o ciclista 
transalpine estivesse 
muito combalido. 

EFENCE LTO. 
$ Propriedade e direçâo de um ex-agente, 

John Zadkovich; 

t Mais de vinte e quatre anos de experiência em tribunal; 

4: Fluente em português; 

$ Preços acessiveis; 
4: Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

O U telefone fora de haras para 

817-SB68 
3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Figo: 
0 futebolista 

ponuguês 
na mais cara 
contrataçâo 

de sempre 
Luis Figo continua a fazer 

correr tinta na Imprensa e a 
fig^ar nas primeiras paginas. 

Jà todos conhecem o mérito e a 
competência de Luis Figo, por 
isso, tanto a nivel profîssional 

como pessoal tornou-se num dos 
futebolistas mais disputados. 

Detentor de grandes 
sucessos profissionais a 
nivel nacional e 
internacional, Figo passou 
a ser considerado por 
muitos como o 
embaixador de Portugal 
no estrangeiro. 
Competente e 
profîssional, detentor de 
objectivos bem traçados e 
delineados, tem decidido 
a sua carreira futebolistica 
da forma como bem 
entende. Jâ no Real 
Madrid, Luis Figo 
receberâ por época 960 
mil contos. Atendendo a 
seis anos de contrato darâ 
qualquer coisa como seis 
milhôes de contos a 
somar à conta bancâria 
do Jogador. O valor da 
clausula de rescisâo do 
novo contrato corn o Real 
Madrid é de 36 milhôes 
de contos. Luis Figo 
continua a marcar pontos 
e a revelar-se um jovem 
que sabe o que quer da 
vida: profissional 
enquanto tem de ser, para 
além de um pai e 
companheiro atento e 
sempre présente. Nâo 
restam düvidas que Figo e 
Helen sào o espelho da 
cumplicidade, do casai 
perfeito e do amor. 

Supeitaça - rc Porto 
comoça om casa 

o FC Porto, vencedor da Taça dç Portugal da 
época passâda, recebe o campeâo nacional 
Sporting na primeira "mao" da Supertaça, que 
se disputa em 13 de Agosto no Estâdio das 
Antas. Depois de os clubes terem chegado a 
acordo relativamente às datas, o sorteto 
realizado em Lisboa decidiu apenas a ordem 
dos jogos, cabendo ao Sporting receber os 
"dragôes" em Alvalade a 10 de Janeiro de 
2001. O encontro da primeira "mâo" deve 
disputar-se a partir das 12:00 horas de 
Toronto, de 13 de Agosto, um domingo, mas 
este horârio pode sofrer alteraçôes se houver 
al^m acordo nesse sentido entre os dois 
clubes. 

^lynx 0 - Rochester 0^ 
No Varsity Stadium, com um pouco de 
sorte à mistura, o Lynx conseguiu um 

empâte, 0-0, frente ao Rochester. Dia em 
que toda a équipa jogou abaixo do 

normal excepçào para o defesa Adrian 
Serioux e, o Rochester, apresentou-se 
forte corn dois elementos em grande: 
Tommy Tanner e Lenin Steenkamp. 

Lynx e Rochester voltam a encontrar-se 
dias 12 e 13 de Agosto, primeiro em 

Rochester e, dia 13, em Toronto. 

V   / 

Toronto brnx 
VS. 

Rochester 
DOMINGO dia 13 

de Agosto às 7:30 pm 
kick-off Varsity 

Stadium 

Habilite se a unia viagem 
para duos pessoas para ver as 

Toronto Lynx em Montreal 
amabiUdade de: 
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Portuguesa de Futebol 
Profissional 

1» - 20/08/2000 18» - 21/01/2001 

Uniâo Leiria - Est. Amadora 
Beira-Mar - Boavista 
FC Porto - Benfica 

Desp. Aves - Belenenses 
Salgueiros - Paços Ferreira 

Gil Vicente - Campomaiorense 
Alverca - Maritimo 
Sporting - Farense 

Sp. Braga - Vit. Guimarâes 

2» - 27/08/2000 19» - 28/01/2001 

Est. Amadora - Sp. Braga 
Boavista - Uniâo Leiria 

Benfica - Beira-Mar 
Belenenses - FC Porto 

Paços Ferreira - Desp. Aves 
Campomaiorense - Salgueiros 

Maritimo - Gil Vicente 
Farense - Alverca 

Vit. Guimarâes - Sporting 

3» -10/09/2000 20» - 04/02/2001 

Est. Amadora - Boavista 
Uniâo Leiria - Benfica 
Beira-Mar - Belenenses 

FC Porto - Paços Ferreira 
Desp. Aves - Campomaiorense 

Salgueiros - Maritimo 
Gil Vicente - Farense 

Alverca - Vit. Guimarâes 
Sp. Braga - Sporting 

4» -17/09/2000 21» -18/02/2001 

Boavista - Sp. Braga 
Benfica - Est. Amadora 

Belenenses - Uniâo Leiria 
Paços Ferreira - Beira-Mar 

Campomaiorense - FC Porto 
Maritimo - Desp. Aves 

Farense - Salgueiros 
Vit. Guimarâes - Gil Vicente 

Sporting - Alverca 

5»-24/09/2000 22» - 25/02/2001 

Boavista - Benfica 
Est. Amadora - Belenenses 

Uniâo Leiria - Paços Ferreira 
Beira-Mar - Campomaiorense 

FC Porto - Maritimo 
Desp. Aves - Farense 

Salgueiros - Vit Guimarâes 
Gil Vicente - Sporting 
Sp. Braga - Alverca 

6» 01/10/2000 23» - 04/03/2001 

Benfica - Sp. Braga 
Belenenses - Boavista 

Paços Ferreira - Est. Amadora 
Campomaiorense - Uniâo Leiria 

Maritimo - Beira-Mar ' 
Farense - FC Porto 

Vit. Guimarâes - Desp. Aves 
Sporting - Salgueiros 
Alverca - Gil Vicente 

7» -15/10/2000 24» -11/03/2001 

Benfica - Belenenses 
Boavista - Paços Ferreira 

Est. Amadora - Campomaiorense 
Uniâo Leiria - Maritimo 

Beira-Mar - Farense 
FC Porto - Vit. Guimarâes 

Desp. Aves - Sporting 
Salgueiros - Alverca 

Sp. Braga - Gil Vicente 

8» - 22/10/2000 25» -18/03/2001 

Belenenses - Sp. Braga 
Paços Ferreira - Benfica 

Campomaiorense - Boavista 
Maritimo - Est. Amadora 

Farense - Uniâo Leiria 
Vit. Guimarâes - Beira-Mar 

Sporting - FC Porto 
Alverca - Desp. Aves 

Gil Vicente - Salgueiros 

9» - 29/10/2000 26» - 01/04/2001 

Belenenses - Paços Ferreira 
Benfica- Campomaiorense 

Boavista - Maritimo 
Est. Amadora - Farense 

Uniâo Leiria - Vit Guimarâes 
Beira-Mar - Sporting 
FC Porto - Alverca 

Desp. Aves - Gil Vicente 
Sp. Braga - Salgueiros 

10» - 05/11/2000 27» - 08/04/2001 

Paços Ferreira - Sp. Braga 
Campomaiorense - Belenenses 

Maritimo - Benfica 
Farense - Boavista 

Vit. Guimarâes - Est. Amadora 
Sporting - Uniâo Leiria 

Alverca - Beira-Mar 
Gil Vicente - FC Porto 
Salgueiros - Desp. Aves 

11»-12/11/2000 28»-14/04/2001 

Paços Ferreira - Campomaiorense 
Belenenses - Maritimo 

Benfica - Farense 
Boavista - Vit. Guimarâes 
Est. Amadora - Sporting 
Uniâo Leiria - Alverca 
Beira-Mar - Gil Vicente 
FC Porto - Salgueiros 
Sp. Braga - Desp. Aves 

12» - 19/11/2000 29» - 21^04/2001 

Campomaiorense - Sp. Braga 
Maritimo * Paços Ferreira 

Farense - Belenenses 
Vit. Guimarâes - Benfica 

Sporting - Boavista 
Alverca - Est Amadora 

Gil Vicente - Uniâo Leiria 
Salgueiros - Beira-Mar 
Desp. Aves - FC Porto 

13»-03/11^2000 30»-29/04/2001 

Campomaiorense - Maritimo 
Paços Ferreira - Farense 

Belenenses - Vit. Guimarâes 
Benfica - Sporting 
Boavista - Alverca 

Est. Amadora - Gil Vicente 
Uniâo Leiria - Salgueiros 
Beira-Mar - Desp. Aves 
Sp. Braga - FC Porto 

14» -10/12/2000 31» - 06/05/2001 

Maritimo - Sp. Braga 
Farense - Campomaiorense 

Vit. Guimarâes - Paços Ferreira 
Sporting - Belenenses 

Averca - Benfica 
Gil Vicente - Boavista 

Salgueiros - Est. Amadora 
Desp. Aves - Uniâo Leiria 

FC Porto - Beira-Mar 

15» -17/12/2000 32» -13/05/2001 

Maritimo - Farense 
Campomaiorense - Vit. Guimarâes 

Paços Ferreira - Sporting 
Belenenses - Averca 
Benfica - Gil Vicente 
Boavista - Salgueiros 

Est. Amadora - Desp. Aves 
Uniâo Leiria - FC Porto 

Sp. Braga - Beira-Mar 

16» - 07/01/2001 33» - 20/05/2001 

Sp. Braga - Farense 
Vit. Guimarâes - Maritimo 

Sporting - Campomaiorense 
Averca - Paços Ferreira 
Gil Vicente - Belenenses 

Salgueiros - Benfica 
Desp. Aves - Boavista 

FC Porto - Est. Amadora 
Beira-Mar - Uniâo Leiria 

17» -1-^01/2001 34» - 27/05/2001 

Farense - Vit. Guimarâes 
Maritimo - Sporting 

Campomaiorense - Averca 
Paços Ferreira - Gil Vicente 

Belenenses - Salgueiros 
Benfica - Desp. Aves 
Boavista - FC Porto 

Est. Amadora - Beira-Mar 
Uniâo Leiria - Sp. Braga 

JORN Al- 

0 MIIÉNIO 
tT) 

Classificaçôes 
Classifîcaçôes da Volta a 
Portugal em bicicleta, apôs a 
realizaçâo da terceira etapa, que 
ontem ligou Odivelas a Leiria, na 
distancia de 194,7 quilômetros: 

Individual 

1. Angel Edo, Esp (Maia/MSS), 
4:30.52 horas 
(média: 43,128 Km/h) 

2. Serguei Smetanine, Rus 
(Benfica), m.t. 

3. Saulius Sarkauskas, Lit 
(LA/Pecol), m.t. 

Equipas: 

1. Vitalicio Seguros, Esp, 
13:32.36 horas 

2. Lampre/Daikin, Ita, m.t. 
3. Mroz/Supradyn Witaminy, 

Pol, m.t. 

Gerais 

Individual 

1. Miguel Suarez, Esp (PcU'edes/R 
Môvel), 13:09.48 horas 

2. Saulius Sarkauskas, Lit 
(LA/Pecol), a 4.57 minutas 

3. Angel Edo, Esp (Maia/MSS), 

Equipas: 

1. Paredes/Rota do Môvel, a 
39:39.57 horas 

2. Vitalicio Seguros, Esp, a 4.48 
minutas 

3. Maia/MSS, m.t. 

Pontos: 

1. Saulius Sarkauskas, Lit (LA 
Pecol), 39 

2. Angel Edo, Esp (Maia), 33 
3. Aberto Ongarato, Ita 

(Mobilvetta), 32 

Montanha: 

1. Nelson Vitorino, Por (Gresco), 
16 pontos 

2. Miguel Suarez, Esp (Paredes), 14 
3. Juan Miguel Mercado, Esp 

(Vitalicio), 6 



TORONTO 

NOVE HORAS DIÀRIAS 
DE RÂDIO AO SERVIÇO 
DA CULTURA ' 
PORTÜGUESA 

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

CIRV-FM...*,A ESTACÂO 
DO FUTUROÜ! 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

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

FESTIVAL PORTUGIÉ RADIO E TEIEVISÂO 

/Sim®», 
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CiRV 
TRÂNSITO ? NOTÏCIAS ? 

TEMPO ? DESFORTO ? 
INFORMAÇÂO PERMANENTE 

O m 
TORONTO 

Sera que o folhetim FIGO tem paragem? Sera que vamos 
tê-lo no Real Madrid, com o Barcelona no esquecimento? 
O folhetim, se calhar bem engendrado mas corn um outro 
final imaginado, acabou em drama para o jogador de 
futebol mais bem pago do mundo pois, os apaixonados do 
Barcelona -onde era idolo incontestadol-, nâo lhe vâo 
perdoar a «traiçâo»... FIGO vai ter que «dar ao dedo para 
descalçar a bota» e cumprir a sua missâo em Madrid, sem 
complexes ou malabarismos. Terâ capacidade de 

encaixe para aguentar 
a luta de provar que é 
o melhor (mesmo em 
Madrid) sendo 
marginalizado la 

pelos lados de Barcelona e por 
muitos espanhois neutres que nâo 
aceitam este tipo de situaçôes? 
Ganhar um saco de pesetas ao 
minute nâo é para todos! 
E certo que a Direcçâo «azulgrana» 
nâo ligou aos apelos de Luis Figo 
para a melhoria das suas condiçôes 
salariais face às muitas e fabulosas 

ofertas que lhe faziam. Mas, nâo 
parece dificil perceber que Figo e o 
seu représentante José Veiga, nâo 
contavam que fosse o «vendedor de 
promessas» Florentine Pérez a 
vencer a eleiçâo à presidência do 
Real Madrid deixando em segundo 
piano o favorite Lorenzo Sanz. 
Mesmo nos grandes jogos-baixos hâ 
falhas... 

Enfim, se perdermos o FIGO- 
espanhol, que nâo se perça o FIGO- 
selecçâo nacional de Portugal. Fruta 
madura sim, podre, nâo! 

FIGO vai 
ter que 
«dar ao 

dedo para 
descalçar 
a bota» 

Vem ai a LIfiA de 
futebol profissional 

Para começar, dois jogos entre rivais: nas Antas, 
F.C. do Porto - Benfica e, no lo. de Maio, 

Sp. Braga - V. Guimarâes. 
O sorteio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

ditou a sua lei e, logo na primeira jornada, 
a 20 de Agosto, pôs frente-a-frente 

o F.C. do Porto e o Benfica. 

A «la. Jornada» comporta os seguintes jogos: 

U. Leiria - E. Amadora 

Beira Mar - Boavista 

FC Porto - Benfica 

D. Aves - Belenenses 

Salgueiros - Paços Ferreira 

GU Vicente - Campomaiorense 

Alverca - Maritimo 

Sporting - Farense 

Sp. Braga - V. Guimarâes 

Nas pâginas interiores temos para vos todas as jornadas da LIGA 
e respectives jogos, incluindo datas. 

MiMaii 


