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Terminou no passado dia 28 de Julho o Curso 
de Verâo da Universidade dos Açores. 

Como jâ acontece noutras universidades do pais, o curso de 
verâo foi - e vai - ao encontro dos intéresses de luso- 
descendentes de todo o mundo, e do publico em geral que quer 
conhecer de perto a realidade das Ilhas dos Açores, permitindo 
que aprofundem o contacto com a riqueza da Lingua 
Portuguesa e com a diversidade da Cultura Portuguesa. Os 
conteüdos programâticos estâo divididos por duas grandes 
areas: Lingua Portuguesa, aos niveis basico, intermédio e 
avançado, e Tematicas Açorianas, com micleos variados 
relacionados com a realidade dos Açores. Este ano, a Dra. 
Manuela Marujo, Professora de Português na Universidade de 
Toronto, esteve nos Açores para ensinar o curso de Lingua 
Portuguesa. Deslocamo-nos até ao seu escritorio para 
dialogarmos com ela sobre o curso de verâo. 
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Hâ pouco mais de seis meses 
surgiram no panorama associativo 
da Comunidade Portuguesa de 
Toronto. Um punhado de amigos 
ergueram a Associaçâo Migrante 
de Barcelos, em Toronto e, quase 
sem darmos por isso, 
cresceram a «olhos vistos»... 
-Sim, jâ nos enraizamos devido à 

^bo^vontad^d^muit^gent^de 

Barcelos e arredores...-Começou 
por nos contar a jovem e activa 
Maria Vieira, Vice-Presidente da 
Associaçâo Migrante de Barcelos.- 
Um grupo de amigos de Barcelos, 
um pouco por brincadeira e por 
causa da équipa de futebol 
amador, resolveu formar a 
Associaçâo. 

^Pagina 4 

fDr. Aires Gameiro prossegue^ 
a luta em defesa da saùde 

fisica-mental dos pacientes 
Dr. Aires Gameiro é autor de 
vârios livros na ârea de psicologia, 
saùde mental, âlcool, abuso e 
consumo de droga, dinâmica psico- 
social da familia e migraçâo e 
identidade cultural. O Dr. Aires 
Gameiro encontra-se de visita ao 
Canadâ para lançar mais um livro. 
De visita a Cirv Fm e o jornal O 

Milénio, dialogou corn Valdemar 
Mejdoubi. 
M - Sr. Dr. veio a Toronto corn 
vârios propôsitos, por assim dizer. 
Um deles é o lançamento de um 
livro, nâo é verdade? 
Dr. Aires Gameiro - Sim, é verdade. 
Foi uma coincidência. 
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Dr, Aires Gameiro e Gutdter Carvalho nos estudhs da CJRV-fm 
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Coluna 
sent vertebras 
Quanto mais ouço e leio noticias do futebol 
português -dito profissional!-, mais pasmo. 
Todos os agentes ligados ao futebol, incluindo 
governantes, dizem alto e bom som que os 
Clubes portugueses vivem muito acima das suas 
possibilidades, no que concerne a aspectos 
financeiros. 
Pois! 
Quanto mais falam de dificuldades e "viver 
acima das possibilidades" mais os clubes 
esbanjam dinheiro para comprar jogadores e, os 
que têm em casa, que jâ custaram fortunas, 
mandam-nos embora sem contrapartidas, na 
maioria dos casos. 
E que devido aos ordenados exorbitantes que 
auferem mensalmente, os mais "pequenos" nâo 
os podem contratar e, assim, sô resta a soluçào 
de os "aguentar" sem jogarem, ou "despachâ-los" 
para outros clubes de menos posses e 

suportarem os grandes ordenados que, 
contratualmente, assumiram ambas as partes! 
Vinculos do Arco da Velha! 

Por sua vez, os agentes oficiais (FIFAdos) dos 
jogadores aumentam todas as paradas possiveis 
pois, dessa maneira, "enchem o saco" pouco ou 
nada fazendo. Um circulo cada vez mais vicioso 
para o quai nâo se vislumbra um fim! 
E quem paga a verdadeira factura? Os clubes, 
claro! Ou as SAD's da era moderna? 
Cada vez estou mais distante dos labirintos da 
bola indigena. 
No Sporting passa-se um caso exemplar. 
O SPORTING C.P. SAD, desembolsou milhôes 
ao ponto, creio, de os responsâveis José 
Roquette e Luis Duque se desentenderem... José 
Roquette jâ deixou a presidência do Sporting e 
Luis Duque continua a dizer que abandona a 
SAD. Em que ficamos? E, se ambos sairem, 
quem assume as responsabilidades dos gastos jâ 
feitos? 
O problema maior é que os ditos responsâveis 
"lavam as mâos como Pilatos" e, o clube e os 
sôcios, ficam de "mâos a abanar"! 

E O circulo vicioso prossegue... 
JMC 
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nas festas do SENHOR DA PEDRA alguns artistas 
locais corn destaque para Henrique Cipriano que se 
desloca de Montreal corn a sua Banda. Haverâ 

Na Igreja de Santa Inès, em Toronto, têm lugar as 
Festas do Senhor da Pedra, nos dias 4, 5, 6 e 7 de 

^ Agosto, corn a procissâo no domingo, dia 6, 
percorrendo as ruas habituais. A Missa Solene a 
cargo do prégador Padre Octâvio Cidadâo, de 
Ottawa. 
Participam vârias Bandas do Canadâ e dos EUA e, 
ainda a Filarmônica Eco Edificante da Vila de 
Nordeste, Sâo Miguel, Açores. Também présentes 

arraial e sorteio de um automôvel e outros prémios. 

A Parôquia de Santa Maria, em Hamilton, realiza 
as grandiosas Festas em Honra de Nossa Senhora 
dos Anjos, no proximo fim-de-semana, dias 11, 12 e 
13 de Agosto. 

Bom, e no ultimo domingo de Agosto, dia 27, nâo 
percam o PORTUGUESE DAY, no Paramount 
Canada's Wonderland, com artistas maravilhosos 

da nossa Comunidade e convidados do Brasil e de 
Portugal. Adquiram os bilhetes com antecedência 
para poupar muito dinheiro... 
Ciao. 
Saiide e diversào, com Sol e alegria. 

JMC 

Ola, gente leitora! 

O tempo nâo ajuda muito mas temos que aceitar 
com paciência o Verâo que Deus nos dâ... 
Entre este Verâo e a neve do nosso Inverno, 
prefiro o que temos agora, que acham? 
Mesmo assim a nossa gente nâo désisté de tentar 
a sorte e parte até ao exterior sorridente para 
participar em pic-nics, relaxamento em praias, 
jogos ao ar livre e passeios vârios. 

Assim, os responsâveis do OPERÀRIO Sports 
Club, realizam o seu pic-nic anual no Bronte 
Creek Provincial Park-Section A, domingo, 6 de 
Agosto, corn futebol, vârios divertimentos e 
müsica de animaçâo. Informaçôes a cargo de 
Norberto Vital, pelo telefone; (416) 656-7133. O 
parque fica situado na QEW e saida 109, Burloch 
North, depois da Higway 25. 

Na sexta-feira, abertura da festa corn feira, 
variedades e folclore. 
No sâbado, Missa, arraial, folclore, arremataçôes e 

baile com o Conjunto Starlight. 
No domingo, dia 13, Missa Solene às 2pm, 
Procissâo Solene de Nossa Senhora dos Anjos às 
3:30pm. Prégador, o Reverendo Padre Dr. Aires 
Gameiro. 
Fim de festa corn müsica, folclore, concertos por 
Bandas convidadas, arremataçôes e sorteio. 

E, para refrescar, um passeio no Lago Ontârio, 
numa realizaçâo do First Portuguese C.C.Centre 
em colaboraçâo corn a Academia do Bacalhau de 
Toronto. O passeio no "M.V Pioneer Princess", 
terâ lugar no domingo, dia 13 de Agosto. 
Inscriçôes: (416) 531-9971; (416) 538-6764, ou (905) 
281-2000. 
Neste cruzeiro haverâ refeiçâo, müsica para 
dançar, variedades e surpresas. 
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diB GEIMTE 
É minhoto de boa têmpera. 
Antonio Morais Correia é natural da 
Freguesia de Miranda, Concelho de 
Arcos de Valdevez onde nasceu em 23 
de Setembro de 1934. 
Ainda na Escola Primâria, jâ ia para o 
campo ajudar o pai no cultivo e 
cuidar do gado, assim continuando 
até emigrar para o Canada. 
Antonio Morais Correia casou, por 
Procuraçâo, em 26 de Outubro de 
1964, corn Arminda Jesus Soares da 
Rosa, natural de Rio Frio, Arcos de 
Valdevez, onde viu a luz do Sol em 15 
de Fevereiro de 1939. 
Antonio Morais Correia chegou ao 
Canada no dia 23 de Maio de 1957. 
Com um sorriso, lembrou: -"Demorei 
très dias. De aviâo entre Lisboa e 

Santa Maria.JDepois, Santa Maria até 
à Terra Nova (Newfoundland) e, 
finalmente, de Gander para 
Montreal. Um cansaço medonho..." 
Horas depois, de comboio, foi 
enviado para London, Ontario. 
De Maio a Dezembro trabalhou 
numa quinta de Tabaco. O patrâo era 
romeno e nada entendia da lingua. 
Até pensou que era aquela a lingua 
inglesa... O romeno, depois da 

apanha do Tabaco, levou-o para West 
Lome, onde o largou sem mais 
pormenores. Por ali jâ viviam alguns 
portugueses com quern travou 
amizades. Ao fim de meses sem 
trabalho e quase sem dinheiro, indo a 
passear com o conterrâneo José 
Bernardo (da Serra da Estrela), uma 
senhora funcionaria do Banco onde 
tinham as suas parcas economias, 
abordou-os e perguntou-lhes se 
andavam à procura de trabalho. 
Naturalmente, anuiram e a senhora 
arranjou-lhes trabalho numa Serraçâo 
e Aparelhagem de Madeiras. Antonio 
Correia por la ficou 10 anos, até 1967. 
Deslocou-se para Toronto onde jâ 
residia o seu irmao Abel. Nessa altura 
jâ sua mulher Arminda Correia se Ihe 

juntara. Em Toronto, ao 
casai Correia nasceram 
dois belos rebentos: Délia 
Correia, em 1 de Abril de 
1969, hoje casada e que jâ 
Ihes ofereceu a neta 
Hannah e Robert 
Correia, em 2 de 
Fevereiro de 1972, 
Engenheiro Mecânico, 
funcionârio da Firma 
Viana Roofing. 
No ano de 1967, Antonio 
Correia foi trabalhar para 
Pearls Enterprises 
Roofing, onde esteve dois 
anos, parando devido a 
acidente. Antonio 
Correia caiu de um 
telhado tendo fracturado 
parte da bacia. Esteve em 

tratamento e recuperaçâo durante 
très anos e meio. A conselho da WCB 
voltou à companhia para trabalhos 
leves. Mais tarde, impulsionado pelos 
patrôes para voltar ao trabalho 
normal nos telhados, tentou mas nao 
conseguiu. Queixou-se ao seu médico 
da situaçào e, este, admitiu que o 
Correia estava em condiçôes de 
trabalhar. Zangou-se com o seu 
médico e dirigiu-se a um outro. Este 

Antonio Marais Correia 

pertenceu aos Corpus Gerentes mas 
ajuda no que é possivel. 
Antonio Morais Correia vai com 
frequência a Portugal. A vida nâo o 
tern tratado com a paz desejada mas, 
logo que possivel, régressa ao seu 
cantinho em Arcos de Valdevez. De 
vez! 

JMC 

soldador. Pouco tempo depois foi 
de férias a Portugal e no regresso, 
passou para funcionârio da 
Simpsons (hoje. Bay), para a 
secçào de manutençâo. Ali esteve 
durante 22 anos, até à reforma, 
como mecânico, soldador, 
electricista, canalizador, 
carpinteiro, etc... Devido âs 
modificaçôes gérais que a Bay 
impôs ao adquirir a Simpsons, 
Antonio Correia saiu corn 
reforma antecipada e corn 
compensaçào, em 1992, aos 58 
anos de idade. 
No campo social. Antonio 
Correia é sôcio da Associaçào 
Cultural do Minho, em Toronfo, 
desde a altura em que adquiriram 
a sede-social e seu irmâo Abel 
Correia, era o Présidente. Nunca 

ultimo reconheceu a sua 
incapacidade e voltou a ser 
considerado para recuperaçâo pela 
Workers Compensation Board da 
altura. 
Em 1970, os serviços "Manpower" de 
Toronto enviaram-no para uma 
fâbrica em Scarborough, a CEB- 
Canadian Electric Boxes, onde 
passou a trabalhar como 
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Belem Travel Services Inc. 
1601 Dundas St. W., Toronto, On. 
 (416) 535-2800 

Excursào a Fàtima, Santiago de Compostela, 
Norte de Portugal e Lisboa de 8 a 16 de Outubro. Preço: $1,790.00 

Indui: viagem aérea; autocarro de luxo em Portugal, très refeiçôes diârias, 
hotels confortâveis, impostos incluidos. 
Visita a Lisboa, Estoril, Cascais, Guincho, Cabo da Roca, Sintra, 
Coimbra - Universidade, convento de Santa Clara, Biblioteca e Portugal 
dos Pequeninos, Fâtima - Valinhos, Loca do Anjo, casa dos pastorinhos e 
santuârio, Porto - cidade, Igreja de Sâo Francisco e uma das Caves do 
Vinho do Porto, Braga - santuârios do Sameiro e Bom Jesus, e Santiago 
de Compostela. De regresso a Lisboa, visita a Ôbidos e Nazaré. 
Em Lisboa, dia livre e à noite Jantar de Despedida numa Casa de Fados. 
Guia turistico: Vasco Belém 
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Bateafta ^hurragquëîra 
Take-out 

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

1000 Cottege St. Tor., Ont. M66 1A7 
1002 CoH^e St. Tor.. Ont. M66 1A7 
33 Hlllcrest Ave. Miss., Ont. L5B 1K5 

Under L.L.B.O 

Roasted Suckling Pig» 
Roasted Chicken» 

ill Grilled Codfish» 
Charcoal Rabbit» 

Goat & much more...» 

(416)539-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 
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Associaçâo Migrante de Barcelos 

Somos muitos barcelenses em Toronto e arredores 
e nâo tinhamos um local de convîvio prôprio. 
Assim, achamos por bem iniciar a caminhada 
juntos de modo a proporcionar convîvio, recreio e 
desporto, para além de uma sâ camaradagem corn 
os minhotos como nos do Arsenal do Minho e da 
Associaçâo Cultural do Minho, nâo 
marginalizando ninguém de outras regiôes de 
Portugal, bem pelo contrario. Estamos aqui para 
colaborar corn todos! 
-Jâ temos mais de 200 sôcios! -Acrescentou o 
Présidente da Associaçâo de Barcelos, Carlos 
Miranda. 
-E, devido ao crescimento râpido -Continuou 
Maria Vieira-, resolvemos adquirir uma sede-social 
pequena, que nos dê mais possibilidades de acçâo e 

nos permita um desenvolvimento mais 
capaz. 
-Assim -Confirmou, Carlos Miranda-, corn 
a ajuda preciosa da Maria Vieira, 
comprâmos um edificio que, julgamos, ira 
resolver as nossas necessidades de 
momento. 
-Onde se situa o edificio? -Quisemos saber. 
-Numa zona para onde os portugueses 
estâo a deslocar-se. Fica situado 
precisamente no 2.079 da Dufferin St., 
junto da Rogers. 
-Jâ conseguiram o dinheiro suficiente para o 
negôcio? 
-Isso é que era bom! -Disseram em unissono.- 
Vamos procurar junto dos sôcios e amigos arranjar 

o que falta por agora. -Disse Maria Vieira, ainda 
a rir. 
-Quais os pianos para angariaçâo de fundos? 
-Para jâ vamos realizar uma grande festa no 
salâo da Casa do Benfica de Toronto, no 
sâbado, dia 26 de Agosto. Ainda nâo temos o 
programa total mas posso garantir que vai ser 
uma grande festa. Contamos corn os 
barcelenses, corn as gentes do Minho, e toda a 
comunidade. Precisamos de todos! 
-Estamos a ensaiar um Rancho Folclôrico, corn 
trajes e cantigas tipicas de Barcelos, para 
podermos dar alegria à nossa gente e, 
naturalmente, colaborarmos corn todos os 
clubes e associaçôes da Comunidade. -Salientou 

Milosevic marca eleiçôes 
Jugoslavas para Setembro O présidente jugoslavo 

Slobodan Milosevic 
marcou, para 24 de 
Setembro, a data das 

eleiçôes fédérais e municipais. 
na Jugoslavia - um feito que 
servira como o maior teste à sua 
liderança desde os 
bombardeamentos da Nato 
contra o pais, no ano passado. 
A maioria dos partidos da 
oposiçào - excluido o maior 
deles, o Movimento pela 
Renovaçâo Sérvia - anunciou 
que vai participar da votaçâo, 
apesar das recentes emendas à 
Constituiçâo, as quais 
favoreceram claramente o 
regime de Milosevic. 
Milosevic pretende, nitida- 
mente, solidificar uma década 
de poder na Sérvia, a maior das duas provincias 
que formam a Jugoslavia. A outra é Montenegro, 
onde o governo prô-ocidental informou que 
boicotaria qualquer voto convocado por 
Milosevic. 
O parlamento federal aprovou um projecto de lei 
redigido pelo prôprio gabinete de Milosevic, 
dando ao présidente a opçâo de disputar mais 
dois mandatas consecutivos de quatro anos cada, 
depois que o seu actual terminar em Julho de 
2001. A nova lei também permite que o 

présidente seja eleito por 
maioria simples, sem a 
necessidade de disputa de 
segunda volta. 
A modificaçâo é expressiva 
num pais onde a oposiçâo 
ameaçou realizar um boicote 
eleitoral em peso. 
Outras emendas possibilitam 
aos legisladores da câmara alta 
do parlamento jugoslavo, a 
Câmara das Repùblicas, serem 
eleitos através do voto popular. 
Actualmente, as assembleias da 
Sérvia e de Montenegro têm, 
cada uma, 20 représentantes na 
Câmara. 
Com o voto directo, o governo 
da pequena Montenegro deverâ 
ser esmagado no Parlamento e 
Milosevic terâ mais facilidade 

para promover os politicos montenegrinos que 
lhe forem leais. No primeiro semestre de 1999, a 
Nato bombardeou a Jugoslâvia durante 78 dias, a 
fim de punir Milosevic pela violenta repressâo 
aos Albaneses da provincia do Kosovo. Ao 
término da ofensiva, a Nato e as Naçôes Unidas 
assumiram o controlo do Kosovo. 
Ainda assim, e apesar da cada vez mais crescente 
perseguiçâo aos meios de imprensa 
independentes. Milosevic persiste e parece 
contar corn o apoio da maior parte da populaçâo. 

Carlos Miranda. -Queremos receber mas dar 
também. 
A proposito do crescimento da Associaçâo 
Migrante de Barcelos, a Graça Sousa, Relaçôes 
Pùhlicas, informou-nos que jâ foi apresentada aos 
sôcios a équipa de Gil Vicente F. C., agregado à 
Associaçâo, uma vez que é filial do clube mâe. 
-Agora precisamos do apoio de todos, mais sôcios, 
artistas locais e, donativos, serâo bem vindos. - 
Finalizou a Graça Sousa. 
Tudo se movimenta no sentido de termos entre nôs 
uma associaçâo forte e representativa de Barcelos. 
Informaçôes pelos telefones (416) 653-8130 , 616- 
2985 ou, ainda, 651-3142. 
Fazemos votos para que os sonhos em andamento 
se tornem realidades a curto prazo. A iniciativa e os 
sacrificios desta gente de Barcelos merecem a 
estabilidade que procuram. 
Pela nossa parte, ficamos ao dispôr. /AfC 

Festas de Nossa 
Senhora do Monte 

- Padroeira da Madeira 
E jâ no fim-de-semana, dias 12 e 13 de Agosto, as 
grandes festas em Honra de N. Sra. do Monte, 
Padroeira da Madeira, no Madeira Park. 
Missa Campai junto da Capelinha do Parque corn 
a presença do Padre do Estreito de Câmara de 
Lobos. 
Nas variedades teremos o intérprete Joào 
Mendonça, vindo da Madeira e, os conjuntos locais 
Samba 2001 e Mârio MEarinho e Fâtima Ferreira. 
Também os Ranchos Folclôricos da Casa e de 
Bradford. No domingo, também, os Searas de 
Portugal. 
Ainda da Madeira vem às Festas de N. Sra do 
Monte, no Madeira Park, a apresentadora da RTP- 
Madeira, Maria Aurora. 
Mais informaçôes por intermédio do festeiro-2000, 
Salomé Gonçalves, pelo Telef: (416) 533-2401. 

Na sua companhia 

Todas as semanas 

Mais um passo em frente! 
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AGRICULTORES 
SENTEM-SE 

DESAPOIADOS PELO 
GOVERNO 

Fernando Sieuve, présidente da 
Associaçâo de Produtores Horticolas 
da ilha Terceira, acusou o Governo 
Regional de nâo prestar apoio a esta 
instituiçâo que desde 1997 jâ investiu 
cem mil contos em 20 projectos, 
demonstrando descontentamento 
corn a falta de vontade politica, 
referente ao III Quadro Comunitârio 
de Apoio(QCA). 

DESEMPREGO ATINGE 
OS 2,7% NOS AÇORES 

Segundo o Serviço Regional de 
Estatistica dos Açores (SREA) a taxa 
de desemprego no quarto trimestre de 
1999, é idêntica à do trimestre 
anterior. No quarto trimestre do ano 
passado estavam desempregados 
cerca de 2.688 pessoas em todo o 
arquipélago, que contava na altura 
corn uma populaçâo activa de 100.359 
trabalhadores. 

GOVERNO CEDE 
EMPPREGO 

A 80 ENFERMEIROS 

O Executive açoriano, possibilita este 
ano cerca de 80 vagas no sector de 
enfermagem para os centres de saùde 
e hospitais do arquipélago. Esta 
decisào foi tomada na reuniâo do 
ultimo conselho do Governo, 
realizada em Ponta Delgada, 
objectivando garantir a fixaçâo destes 
profissionais nos Açores. 

BRUXELAS QUER 
QUOTAS LEITEIRAS 

PAGAS PELOS 
LAVRADORES 

A Comissào Europeia quer que os 
lavradores sejam os responsâveis pelo 
pagamento de multas referentes ao 
excesso de produçâo de leite, 
afastando qualquer hipôtese de apoio 
por parte do Governo Regional. Por 
outre lado, a Federaçâo Agricola diz 
que esta situaçâo é totalmente 
impensâvel, uma vez que existem 
lavradores que tiveram produçôes 
elevadas équivalentes a multas de 30 
mil contos, o que originaria a sua 
falência: 
"Esta totalmente afastada a hipôtese 
de os lavradores açorianos pagarem 

as multas respeitantes ao excesso de 
quota leiteira. Nâo aceitamos, nem 
podemos aceitar, porque séria a 
falência de centenas de exploraçôes"- 
acrescentou o lider da Federaçâo 
Agricola. Paulo Ferreira, por outro 
lado, culpa o Governo da Repüblica 
por incentivo â produçâo de grandes 
quantidades para que o Pais nâo 
tivesse que devolver a quota. 
O mesmo Governo perdeu o controlo 
da produçâo e agora as multas estâo a 
ser atribuidas aos lavradores. 
“E impensâvel que sejamos os 
responsâveis pela situaçâo provocada 
pelo Governo da Repüblica”- disse o 
lider da lavoura açoriana. Sô na 
Terceira, hâ lavradores que teriam de 
pagar cerca de 35 mil contos à Uniâo 
Europeia. Mas vulgares seriam 
multas na casa dos 20 mil contos. 
Séria decerto a falência dessas 
exploraçôes, que teriam de pagar as 
multas através da venda dos animais. 

PRAIA DA VITORIA 
VAI TER NOVA ESCOLA 

o Governo Regional, abriu concurso 
püblico internacional para a 
construçào de uma Escola Bâsica 2/3 
na Praia da Vitôria, ilha Terceira. O 
projecto esta orçado em 1.5 milhôes 
de contos, corn um prazo de execuçâo 
de dois anos e meio. 

IIIENCONTRO DE 
ALCOÔLICOS 

TRATADOS 

No dia 2 de Setembro deste ano, a 
cidade de Ponta Delgada serâ palco 
do III Encontro de Alcoôlicos 
Tratados. Corn iniciativa por parte da 
Casa de Saùde de Sâo Miguel, este 
acontecimento visa alertar, informar 
o püblico e apoiar os recuperados e 
suas familias por forma a que se possa 
reduzir alguns danos nesta area. 

Governo Regional aprovou uma 
resoluçâo que autoriza as Juntas 
Autônomas dos Portos de Angra do 
Heroismo e de Ponta Delgada a abrir 
concursos pùblicos internacionais 
para a aquisiçâo de duas gruas 
portuârias: uma para o porto de 
Ponta Delgada e a outra para Angra 
do Heroismo. 

PROBABILIDADE DE 
DASABAMENTO 

AUMENTA NAS FAJÀS DE 
SÂOJORGE 

Eduardo Dias, biôlogo das 
Universidade dos Açores, adiantou na 
passada semana que o risco de 
ocorrer desabamentos de terra nas 
encostas das Fajâs de Sâo Jorge, 
aumentou devido à proliferaçâo da 
espécie “faia do norte”. 
Esta espécie é originâria da Nova 
Zelândia e foi introduzida na Regiâo 
por ingleses. Nas suas caracteristicas 
naturais, esta planta tende acelerar a 
erosâo dos solos, aumentando 
consequentemente a probabilidade 
de ocorrência de derrocadas nas 
taludes das encostas das ilhas. 
Segundo o biôlogo da Universidade 
dos Açores, a abundância desta 
espécie na ilha de Sâo Miguel, pode 
estar na origem das derrocadas da 
Ribeira Quente que soterrou parte 
das habitaçôes da freguesia, 
provocando a morte de 30 pessoas em 
1996. Referindo ainda que é 
impossivel a erradicaçâo da “faia do 
norte”, podendo-se apenas procéder 
ao controlo do seu crescimento. 
Numa tentativa experimental, o 
especialista jâ efectuou um “modelo 
de combate” na zona da Ribeira dos 
Gatos, ilha Terceira, no quai irâ tirar 
conclusôes no final deste ano. Se se 
confirmarem resultados adequados à 
prevençâo de catâstrofes, este método 
serâ implantado nas zonas de risco. 

FINALMENTE 
GOVERNO SUBSIDIOU 

COMBUSTÎVEIS 

As Corporaçôes de Bombeiros dos 
Açores nâo recebiam subsidios para 
combustivel desde o inicio deste ano. 
Estavam decorridos oito meses de 
atraso e o Executive Regional ainda 
nâo tinha desembolsado qualquer 
verba para manter as ambulâncias e 
veiculos anti-incêndio em constante 
acçâo, ameaçando a sua paragem. Por 
pouco isto nâo veio a acontecer. 
O Governo Regional no passado dia 
25 de Julho, disponibilizou uma 
verba de cerca de 20 mil contos, 
normalizando toda esta situaçâo. 

AGUA DOS AÇORES NO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EUROPEU 

A qualidade da âgua dos Açores 
encontra-se novamente em düvida. 
Na passada semana, a Comissào 
Europeia avançou corn um processo 
de infracçâo contra Portugal, 
anunciando o envio de um parecer 
fundamentado por incumprimento 
da directiva Avaliaçâo do Impacto 
Ambiental. 
Um processo que inclui a Regiâo 
Autônoma dos Açores e que volta a 
debruçar-se na qualidade da âgua da 
Ribeira Grande. Ricardo Rodrigues, 
Secretârio Regional do Ambiente diz 
nâo haver motivo para qualquer 
preocupaçâo, e que a queixa 
apresentada por um residente local à 
Comissào Europeia refere-se ao ano 
passado, garantindo ainda que o 
Governo açoriano jâ respondeu a esta 
notificaçâo da Comissào Europeia, 
expressando os seus argumentos. 
Certo é que o Tribunal de Justiça dâ 
apenas ouvidos ao residente, 
indicando que a âgua püblica nâo 
respeita os principios de Bruxelas. 

ESTUDAM-SE PLANOS 
PARA NOVO HOSPITAL 

DE ANGRA 

Um grupo de trabalho criado pelo 
Governo tem estado a estudar pianos 
de construçào para o futuro hospital 
de Angra do Heroismo, ilha Terceira. 
A iniciativa de se criar um novo’ 
hospital naquela cidade terceirense, 
estâ na impossibilidade de expansâo 
do actual hospital de Santo Espirito. 
Ao que tudo indica, o projecto 
hospitalar sô estarâ concluido daqui a 
seis meses. Ainda na passada semana, 
em Ponta Delgada, o Conselho do 
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Dr. Aires Gameiro prossegue a luta em defesa 
da saude ffsica-mental dos pacientes 

Continuaçào da pagina 7 

A editora deu-me o livro a tempo e eu entâo entrei 
em contacto com Toronto, pois séria uma bela 
oportunidade de o apresentar e lançar aqui, tanto 
mais que parte das gentes deste livro também 
nasceram aqui, precisamente em Toronto. Depots 
teve outros envolvimentos, mas começou aqui, nos 
anos 80. 
M - Para além do lançamento deste livro, encontra- 
se entre nos também para falar um pouco sobre um 
problema que aflige praticamente todo o mundo... 
Dr. A. G. - Sim, é verdade. Sâo os problemas das 
dependências, com foco especial desta vez na 
dependência do alcool. Eu nâo gosto de falar de 
alcoolismo, mas de dependência do alcool e de 
problemas ligados ao alcool. Tem havido grandes 
desenvolvimentos nesta area da Organizaçâo 
Mundial de Saüde a nivel da Europa, da Uniâo 
Europeia e do mundo. Tenho estado ligado a isso 
através de uma nâo governamental europeia e 
também da Sociedade Anti-Alcoôlica Portuguesa. 
Por isso, este é um problema que merece cada vez 
mais atençâo. Agora vai haver um congresso em 
Siracouse, nos EUA, sobre as estratégias globais. 
Hoje tudo é global e também vai ser a primeira 
iniciativa de constituir uma rede global de 
estratégias de prevençâo dos problemas ligados ao 
alcool que sâo realmente muitos: a nivel de familia, 
de circulaçâo, de locals de trabalho e de saüde. 
M - Dr. Aires Gameiro, ligado como esta a este grave 
problema mundial, como se justifica o crescimento 
deste problema, uma vez que nos é dado saber do 
aumento progressivo do mesmo. 
Dr. A. G. - Para enumerar todos os factores, nunca 
mais terminariamos este diâlogo, mas realmente 
uma cultura de permissividade esta na base deste 
problema. O crescer do nivel de vida das pessoas 
também leva a isso; as pessoas uma vez que têm 
meios, gostam de experimentar tudo. Depois hâ 
ainda uma certa agressividade da publicidade, 
principalmente a nivel de Portugal - isso é évidente, 
nâo temos uma lei parecida corn a francesa que 
limita muito mais a publicidade. Isto explica porque 
é que nos ültimos anos, Portugal em vez de reduzir 
os vinte e cinco por cento de consumo de bebidas 
alcoôlicas ainda o deixou aumentar e estamos agora 
em primeiro piano, nâo sô corn o consumo, mas corn 
os problemas que vêm a seguir como consequência 
desse consumo. 
M - Hâ cerca de dois ou très meses, falou-se do facto 
de Portugal estar a estudar uma maneira para entrar 
num processo parecido corn o canadiano, ou seja, a 

■’ venda de bebidas em locals autorizados, na maioria 
pertencentes ao governo. Poderâ esta medida 
concretizar-se e evitar este problema em Portugal? 
Dr. A. G. - Os especialistas têm tido esta ideia, nos 
temos uma lei para nâo vender bebidas alcoôlicas a 
menores de 16 anos, nâo poderem consumir em 
bares, mas infelizmente, em oitenta por cento dos 
casos, nâo é cumprida. Isto é uma espécie de sina 
que temos - as poucas leis existentes, neste aspecto, 
nâo sâo cumpridas. Agora, penso que enquanto nâo 
houver uma politica de prevençâo dos problemas 
ligados ao alcool, sera um pouco dificil que esse 
aspecto va por diante. Fala-se muito, fala-se num 
piano e numa politica nacional de prevençâo, mas 
também hâ muito cepticismo acerca disso, 
infelizmente. 
M - Crê que se se adaptasse um sistema parecido 
corn o canadiano, resolveria ou diminuiria este 
problema? 

Dr. A. G. - Eu julgo que iria reduzir e sâo précisas 
realmente medidas de informaçâo, de formaçâo 
acerca dos problemas de uma forma cientifica e sâo 
depois também précisas medidas legais, mas que 
sejam respeitadas. Nâo podemos esquecer, porém, 
os preços: Portugal é um paraiso onde as bebidas sâo 
muito acessiveis em todo o sentido. De maneira que 
estes sâo alguns dos factores, o que é uma pena 
porque um dos problemas maiores que se verificam 
é que a nivel de crianças, de mulheres grâvidas ou a 
amamentar jâ sâo afectadas e depois no ambiente 

Dr. Aires Gameiro e Tony Letra na CIRV-fm 

familiar onde se verifica que o pai é uma influência 
para o problema. 
M - No centro onde trabalha tem havido alguma 
procura jâ que para se combater o problema do 
alcool é preciso existir uma certa força de vontade... 
Dr. A. G. - E isso mesmo. Tem aumentado um 
pouco a procura à medida que se vâo dando 
informaçôes, vai diminuindo aquele estigma e as 
pessoas começam realmente a pedir ajuda mais 
cedo, mas ainda nâo é tâo cedo como dévia ser. A 
dependência vem muito antes das doenças e os 
problemas de familia também vem antes das 
doenças provocadas pelo alcool ao prôprio 
consumidor. De maneira que em vez de ser aos 
trinta ou quarenta anos, deviam pedir ajuda aos 
vinte o que ainda nâo acontece corn muita 
frequência. 
M - Na sua opiniâo e baseado na sua experiência, 
quai o motivo que leva os jovens a ficarem 
dependentes do alcool e da droga? 
Dr. A, G. - Deixe-me ser optimista e realista. Eu 
penso que estamos numa época de mudança de 
cultura em que se deixa mais liberdade e se espera 
mais responsabilidade de todos a nivel individual. 
Infelizmente, hâ grupos ou estratos e personalidades 
que sâo muito frâgeis a toda esta cultura que esta a 
mudar. E claro que a mudança de cultura é algo que 
tem aspectos muito positivos, mas traz também este 
preço e portante hâ um vazio actualmeiite dos 
valores, da permissividade, do sentido da vida, da 
responsabilidade mais os seus direitos, eu penso que 
hâ sempre a tendência de preencher o vazio corn 
uma coisa que nâo enche o vazio existencial da 
pessoa, como é o caso do âlcool. 
M - Tem escrito e publicado imensos livros 
relacionados corn este problema. Quer falar-nos de 
alguns deles? 
Dr. A. G. - Tenho publicado, principalmente para 
ajudar aqueles que se recuperam no sentido de 

exprimir a diferença entre doenças provocadas pelo 
âlcool e a prôpria dependência, comparando-a corn 
a dependência do tabaco, das drogas e nâo sô. 
Também tenho orientado inquéritos nacionais sobre 
os hâbitos de beber dos portugueses corn amostras 
representativas. Recentemente, fiz um inquérito nos 
Açores e outro na Madeira que vâo ser publicados 
em breve. 
M - Este livro que acaba de publicar nâo estâ 
directamente ligado a este assunto... 
Dr. A. G. - Muito indirectamente, no sentido que 
trata dos problemas dos imigrantes, mas nâo apenas 
dos imigrantes, também daqueles que têm lusofonia 
ou têm uma cultura transmitida pelos portugueses 
quer num passado longinquo ou recente. Portanto, 
trata de problemas de identidade que vêm através 
da lingua. Por isso, defendo para os imigrantes o 
bilinguismo e um bi-culturalismo. Eu penso que isso 
é importante e necessârio no mundo complexo em 
que vivemos que sâo dois marcos importantes. No 
livro, também analiso alguns parses com lusofonia 
ou corn alguns restos de cultura, como foi o caso de 
Malaca, Goa, Sri Lanka, para além dos parses de 
migraçâo. O outro aspecto é o religioso, no sentido 
de cristianismo catôlico, sem discutir se é ou nâo a 
melhor escolha, mas analisando o facto em si: 
visitamos esses lugares e encontramos essa 
identificaçâo e identidade através dos missionârios. 
M - Para os interessados em adquirir os seus livros, 
como poderâo contactâ-lo? 
Dr, A. G. - Procurando nas livrarias ou se me 
escreverem, eu tentarei arranjar o livro, a nâo ser 
que esteja esgotado. Como é o exemplo dos 
“Imigrantes” que escrevi hâ algum tempo e que estâ 
esgotado. Este livro que acabo de lançar é composte 
por crônicas de anâlise psico-jornalrstica, psico- 
social das situaçôes que vivi através de encontros, de 
visitas... 
M - O Dr. Gameiro também é director/editor do 
jornal Hospitalidade... 
Dr. A. G. - Eui até hâ pouco tempo, actualmente jâ 
nâo sou. Dediquei vinte e seis anos a esta revista 
sobre saüde mental porque eu estou ligado aos 
“Irmâos S. Joâo de Deus”, responsâveis pela 
publicaçâo da mesma. 
M - Se alguém no Ontârio necessitar da sua ajuda, 
como o poderâo contactar? 
Dr. A. G. - Agora sou director numa das Casas de 
Saüde, Institute S. Joâo de Deus. Ao mesmo tempo 
trabalho corn psicôlogos desta instituiçâo e como 
capelâo em regime de part-time. Acabamos de 
colocar na internet uma pâgina. O e-mail é 
sjdeus@cssm.pt e a pâgina da internet estâ na 
morada www.cssm.pt 
M - Vamos agradecer o tempo que nos concedeu 
para esta entrevista e pedir que deixe aqui a sua 
mensagem. 
Dr. A. G. - Jâ que estou em Toronto e jâ que estamos 
a enfrentar o problema dos toxico- 
dependentes/alcoôlicos e dos deportados ou 
repatriados que infelizmente cairam numa 
dificuldade suplementar, além de todas aquelas que 
tinham de personalidade, doença, 
toxicodependencia e dos tribunals, causada pelo 
problema de nâo possuirem a nacionalidade ou 
canadiana ou americana que teria evitado esta 
separaçâo. De maneira que aqueles que estâo nesta 
situaçâo, se têm condiçôes deverâo procurar 
adquirir a dupla nacionalidade para evitar esses 
problemas. Agradeço esta oportunidade e estou ao 
dispor para discutir nâo sô o livro como qualquer 
outro problema que tenha. 
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Vialitoral jâ patrulha e 
assiste na via-râpida 

Ribeira Brava-Porto Novo 

A Vialitoral - Concessôes rodoviârias 
da Madeira - iniciou no passado fim- 
de-semana a sua actividade no âmbito 
da operaçâo, assistência e 
manutençâo nos troços da via-râpida 
entre a Ribeira Brava e o Porto Novo. 
Viaturas de assistência e 
patrulhamento, devidamente 
equipadas, estào a circular 24 boras 
por dia ao longo dos troços desta via- 
râpida, que a partir de Setembro se 
prolonga até Machico. A Viatoral 
disponibilizou a linha verde de 
assistência permanente 800 204 339, 
através do quai os utentes poderâo 
solicitar vârios tipos de assistência. 
Pedro Fernandes, director da 
operaçâo, adiantou à agência Lusa 
que apesar da pouca publicidade, esta 
linha jâ foi utilizada por dois utentes 
que tiveram avarias mecânicas. 
Confirmou que vâo tentar sensibilizar 
a populaçâo para os perigos para a 
segurança das viaturas estacionadas 
na via, sem razâo aparente, e a 
circulaçâo apeada. 
Apôs um periodo de aproxi- 
madamente très meses de 
sensibilizaçào, a Vialitoral pretende 
celebrar um protocolo corn a PSP 
para que colabore nas acçôes 
destinadas a acabar corn este 
comportamento incorrecto. 

Jardim denuncia 
manobras para "estragar" 

festa do aeroporto 
O presideiite do governo regional 
madeirense denunciou a existência de 
manobras na comunicaçâo social 
para estragar a festa da inauguraçâo 
do Aeroporto Internacional da 
Madeira, cuja cerimônia estâ 
agendada para 15 de Setembro. 
Alberto Joâo Jardim reagia a noticias 
vindas a pùblico de que aquela infra- 
estrutura sô estarâ pronta para a 
tealizaçâo de voos expérimentais a 
partir de 09 de Setembro, uma 
semana antes do dia da cerimônia 
oficial. 
Jardim deslocou-se à freguesia do 
Campanârio, concelho da Ribeira 
Brava, para inaugurar o edificio de 
très pisos no quai vai funcionar o 
centro de saüde e segurança social, o 
centro social e casa do povo, além da 
junta de freguesia, e que representou 
um investimento do executivo 
regional na ordem dos 350 mil 
contos. 
O responsâvel madeirense reforçou a 
ideia de que vai continuar a 
fiscalizaçào "impiedosa" na atribuiçâo 
do rendimento minimo garantido na 

Regiào, salientando que jâ foram 
anulados 25 por cento dos processos. 
Admitiu a existência de "favores" sem 
dolo por parte de funcionârios da 
segurança social ou junta de freguesia 
nas declaraçôes, adiantando contudo 
nâo baver matéria para processos 
disciplinares, uma vez que se trata de 
"abusos corn boa fé a mais". 
Alberto Joâo Jardim e os membros do 
seu executivo deslocaram-se também 
à freguesia de S.Gonçalo, no concelho 
do Funchal, para falar à populaçâo 
sobre as obras em curso no âmbito do 
actual mandato e os investimentos a 
concretizar nos prôximos quatro 
anos. 

Universidade: novo reitor 
apela à participaçâo do 

Gk>verno Regional 

O Governo Regional deve participar 
na definiçâo das grandes linhas 
estratégicas de desenvolvimento da 
Universidade da Madeira (UM), 
afirmou no Funchal o reitor daquela 
instituiçâo. Rüben Capela discursava 
na cerimônia da sua tomada de posse 
como reitor da universidade para um 
periodo de transiçâo, uma vez que 
serâo abertos em breve concursos de 
admissào para novos docentes. Este 
responsâvel destacou que o Governo 
Regional "poderâ e deverâ participar 
nos destinos desta instituiçâo a vârios 
niveis, nomeadamente no que 
concerne à investigaçâo cientifica e 
tecnolôgica, implementaçâo de cursos 
e outras acçôes que sirvam os 
interesses regionais". Declarou ainda 
ser "indispensâvel" saber se a 
estrutura curricular é a mais 
adequada aos objectives da UM e 
"compreender se alguns dos cursos 
nâo terâo de ser reformulados a 
médio e longo prazo, ou mesmo 
substituidos por outres mais 
atractivos e aliciantes que contribuam 
para a preparaçâo de agentes corn 
forte intervençâo no tecido 
econômico e social da Regiâo e do 
pais". 
Segundo Rüben Capela é necessârio 
ponderar a introduçâo de novos 
cursos de carâcter técnico-prâticos 
que possam ser desenvolvidos nesta 
universidade de acordo corn a. 
legislaçâo vigente e corn os recursos 
humanos e logisticos disponiveis e, ou 
em parceria corn outras instituiçôes 
regionais, nacionais ou estrangeiras 
püblicas ou privadas, 
complementando as valências da UM. 
Defendeu ainda a criaçâo de 
parcerias corn entidades regionais 
visando o desenvolvimento de 
projectos de investigaçâo a submeter 
a vârias fontes de financiamento, 
anunciando estar em perspectiva a 
preparaçâo de um gabinete que actue 

directamente em Bruxelas. 
A présidente da Associaçâo 
Académica da UM, Sara Serrado, 
defendeu, na cerimônia, que "muita 
coisa tem de ser melhorada de raiz 
em diversas âreas" na universidade. 
Disse que os corpos que compôem a 
comunidade universitâria têm de 
adoptar uma atitude mais dialogante 
e solidâria e que as estruturas dos 
docentes e estudantes têm de estar 
présentes em toda a delineaçâo das 
politicas da acçào na Universidade. 
"Uma universidade sem a 
participaçâo dos sens estudantes nâo 
tem razâo de ser", concluiu Sara 
Serrado. 

Alberto Joâo Jardim defende 
"Nova Revoluçâo" para Portugal 

"Uma Nova Revoluçâo" no pais foi o 
que defendeu Alberto Joâo Jardim, 
présidente do PSD-M e do Governo 
Regional, durante a festa anual dos 
"laranjas" madeirenses, no Châo da 
Lagoa. Perante uma plateia de cerca 
de 30 mil pessoas, Jardim, no seu 
estilo habituai, empolgou os 
militantes do partido nas vârias 
criticas dirigidas aos "colonialistas" de 

Lisboa, em especial aos socialistas, a 
Antônio Guterres e a José Magalhâes. 
A sua teoria da "Nova Revoluçâo", 
que diz ser "tranquila", preparada 
anteriormente pelos discursos 
inflamados de Jaime Ramos 
(secretârio-geral), Filipe Ramos 
(présidente da JSD-M) e Miguel 
Albuquerque (dirigente da Comissâo 
Politica e présidente da Câmara 
Municipal), assenta na defesa de um 
"saneamento", a nivel nacional, nos 
sectores da Educaçâo e Justiça, que 
afirma estarem "dominados pelos 
comunistas". No seu discurso muito 
critico, proferido sob um manto de pô 
e calor que se fez sentir no Châo da 
Lagoa, o lider madeirense aludiu às 
questôes que, nos ültimos dias, têm 
afectado as relaçôes entre os governos 
central e regional, como sejam a lei da 
despenalizaçâo do consumo de droga 
e a devoluçâo ao Parlamento regional 
de uma lei sobre o estatuto disciplinar 
dos alunos. Perante uma plateia de 
"vedetas" da politica madeirense e do 
seu partido, naquela que é a romaria 
anual à serra madeirense por parte 
destes "colunâveis", Alberto Joâo 
Jardim nâo teve dùvidas ao afirmar 
que o pais "nâo précisa de uma nova 
AD mas sim de uma nova revoluçâo". 

OPEN HOUSE 
278 Gilbert Ave. em Terente 

Sâbado, 5 de Agosto, entre a 1 e as 5 tia tarde 
“Venha ver este Undo Bungalow 

completamente renovado corn 3 quartos, 
2 salas, cozinha e duas casas de banho, 

garagem dupla, tudo novo.” 

A'clu il erca esta oportun IdiidLl i 

Para mais 
informa;ÇÔes 
contacte 

Maria^ '/1 I 

pelo telefone: 

769-1616 
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Continuaçào da pà^na 1 

Milénio - Hâ quanto tempo 
se ensina este curso de 
verâo? 
Dra. Manuela Marujo - O 
ano passado fez-se um curso 
piloto como experiência e 
este ano é que se fez por 
assim se dizer o primeiro 
curso de verâo na 
Universidade dos Açores. 
M. - Quantos alunos tinha? 
D.M.M. - Eu tinha doze. 
Quatro destes alunos eram 
de Toronto. Os restantes eram 
provenientes da Argentina, 
Alemanha, Espanha, Estados Unidos, 
França, Italia, México, Roménia e 
Ucrânia. Destes, havia também um 
grupinho que era de medicina e que 
veio fazer o curso com uma 
componente de saude. 
M - Muitos sâo ainda os alunos que 
desconhecem a existência destes 
cursos ou a matéria que se estuda 
durante o curso. Para os que nào os 
conhecem, o que salientaria como 
nota principal? 
D.M.M. - Ô que é importante dizer é 
que todos os verôes muitas 
universidades portuguesas oferecem 
cursos para alunos que querem 
aprender português. Portanto, sâo 
cursos dirigidos a pessoas que nunca 
aprenderam português ou jâ sabem 
um bocadinho mas nunca aprenderam 
formalmente e pessoas que querem 
aperfeiçoar os seus conhecimentos. 
Este ano recebemos aqui no 
departamento vârios folhetos desde o 
Minho ao Algarve com informaçâo 
sobre os tais cursos. O Instituto 
Camôes mandou-nos um impresso em 
que os alunos que se candidatassem a 
boisas de estudo poderiam ir para 
onze universidades que estavam a 
oferecer cursos de verâo. Tudo isto é 
muito bom porque hâ tilunos que têm 
familia na Covilhâ ou em Aveiro, por 
exemplo, e nâo tem necessidade de ir 
para Lisboa. Os locais tradicionais 
para estes cursos eram Coimbra, 
Lisboa e depois o Porto. Uma das 
vantagens é que agora todo o pais 
oferece cursos e para nos, em Toronto, 
foi muito intéressante esta 
possibilidade dos Açores oferecerem 
um curso na medida que hâ tanta 
gente que é de origem açoriana e 
gostaria de aproveitar a oportunidade 
para ver a familia, passar férias nos 
Açores e para muitos até conhecer os 
Açores. Por exemplo, na Universidade 
de Toronto, dois dos alunos que foram 
para os Açores sâo canadianos e nâo 
tem nada a ver corn Portugal, mas que 
escolheram o curso. O rapaz nâo era 
meu aluno por isso nâo sei as razôes 
que o levaram a escolher de imediato 
os Açores, mas a outra aluna é dietista 
e trabalha corn pessoas diabéticas 
essencialmente de origem açoriana e 
particularmente de S. Miguel. Para 
ela foi uma oportunidade fantâstica 
conviver corn as pessoas que vivem nas 

ilhas. Estes cursos nos Açores têm um 
aspecto, assim me pareceu, diferente 
dos outros: duas semanas intensivas 
de Lingua e depois o reste de 
Temâticas. Entâo essas duas semanas 
intensivas de Lingua permitem 
aqueles que nâo têm tempo, como é 
caso desta rapariga, para ter férias 
como os estudantes, aproveitam as 
férias para ir aos Açores duas semanas 
e intensivamente estudar a Lingua. 
Geralmente, nos outros cursos como 
os de Coimbra, Lisboa, Porto 
ou qualquer outre, sâo as 
quatro semanas ou até talvez 
cinco uma vez que em alguns 
cases o aluno tem que ir antes 
para fazer um teste de 

colocaçâo, uma entre-vista... 
Por isso, a Universidade dos 
Açores oferece esta facilidade 
para além de outra atraeçâo 
que no future os estudantes 
podem considerar: o curso nâo 
se passa sô numa ilha, mas os 
alunos têm oportunidade de ir 
à Terceira, ao Faial e ao Pico. 
Ficam assim corn uma ideia do 
arquipélago, embora o curso 
seja organizado pela 
Universidade dos Açores que tem o 
polo principal em S. Miguel, mas 
também tem um polo no Faial e outre 
na Terceira. 
M. - No Pico também hâ um polo... 
D.M.M. - Nâo, ao Pico foram ver as 
baleias que neste momento estâ a ser 

das actividades uma 

destes cursos? 
D.M.M. - Ter alunos de todos 
os locais acima menciona-dos 
foi fantâstico porque os alunos 
sâo os melhores agentes de 
public-idade. 
Eu prôpria jâ recebi vârios e- 
mails de alunos que querem 
saber se o curso vai continuar 
para o ano e se o podem 
frequentar. Em principle, o 
curso irâ continuar. A 
professera Rosa Simas, 
coordenadora e responsâvel 
pelo curso, trabalha muito 

corn intereâmbios dos Estados Unidos 
e agora também Canadâ, estâ disposta 
a continuar corn o curso, tem tido 
apoios variadissimos desde o Instituto 
Camôes que nos ofereceu duas Boisas 
de Estudo para este curso até à FLAD 
- Fundaçâo Luso-Americana para o 
Desenvolvimento -, as vârias Câmaras 
Municipals, a Direcçâo das 
Comunidades. Graças a estes apoios, 
o curso foi barato. Sô para dar uma 
ideia: aos alunos que foram duas 

mais 

semanas, corn alojamento, 
alimentaçâo e as propinas foi-lhes 
pedido $550.00 americanos. 
M - Como surgiu a oportunidade a si 
para ensinar o curso?... 
D.M.M. - Eu dei aulas nos cursos de 
verâo em Lisboa de 1976 até 1985. Eu 
sou uma entusiasta dos cursos de 
verâo porque acho ser uma maneira 

intéressantes 
arquipélago. 
M - Como 
descreveria este 
curso para alunos 
que futuramente 
estejam interessados 
em frequentar um 

râpida de motivar as pessoas para uma 
cultura. Eu prôpria fiz vârios cursos de 
verâo na Alemanha e na Inglaterra 
devido às minhas âreas e quando me 
surgiu a oportunidade, eu comecei a 
dar aulas na Faculdade de Letras e 
conheci pessoas do mundo todo. No 
curso de verâo encontram-se pessoas 
genuinamente interessadas pela 
Lingua e pela Cultura e entâo é muito 
fâcil ensinar pessoas motivadas. Eu 
tenho muitos amigos que conheci ao 
longo dos anos nos cursos de verâo. 
Por exemplo, em Lisboa, tinhamos por 
verâo cerca de 700 alunos, desde 
embaixadores a intérpretes... Os 
cursos de verâo sâo essa realidade de 
estar dentro da cultura. Quando ouvi 
falar do curso dos Açores, contacte! a 
Professora Rosa Simas, o Sr. Reitor 
também jâ me tinha falado no curso e 
eu gostava de estabelecer algum 
intercâmbio entre a nossa 
universidade e a dos Açores. Nâo é 
fâcil. A Universidade de Toronto, 
como qualquer outra universidade 
mais antiga e mais tradicional, pensa 

que os cursos aqui é que sâo 
bons, como é que se pode entâo 
dar a equivalêneia a cursos que 
nâo conhecem? E nâo é sô isso. 
Hâ também a questâo das horas: 
os alunos necessitam de um 
certo numéro de horas para 
poderem ter uma equivalêneia 
para um curso que nos 
ensinamos durante um ano. 
Entâo nâo sei até que ponto é 
que vai ser possivel, mas vamos 
tentar no futuro fazer uma 
proposta em que os que 
frequentam as duas semanas de 
Lingua mais as componentes 
Temâticas possam ter um crédita 
que nôs aqui jâ damos a 
Coimbra e a Lisboa e estamos 

em negociaçôes corn outras 
universidades. Essa foi uma das 
razôes que me levou aos Açores: é 
mais fâcil eu apresentar e defender 
uma proposta aqui se eu conhecer o 
curso. Além disso, um curso em Ponta 
Delgada tem uma grande vantagem 
em relaçâo a um curso como Lisboa 
porque por exemplo em Lisboa, os 
alunos vâo para a universidade estâo 
lâ aquelas horas e depois cada um vai 
à sua vida - uns para a praia, outros 
para a discoteca, ao passo que em 
Ponta Delgada, mesmo que saiam, 
encontram-se para sairem juntos. 
Foi assim que ficâmos a saber um 
pouco mais sobre os cursos de verâo 
que as universidades portuguesas 
oferecem a iuso-descendentes, neste 
caso particular a Universidade dos 
Açores. Como alguém que frequentou 
estes cursos, aconselho a todos a 
fazerem o possivel para os frequentar 
uma vez que é uma experiência 
extremamente positiva. O nosso 
agradecimento à Dra. Manuela 
Marujo pelo tempo que nos concedeu 
e pelos esclarecimentos prestados. 

Ana Fernandes 
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Comité de Planeamento 
propôe aumento de 50% 
na construçâo 
em Toronto 

O vereador Mario Silva confessou-se, 
esta semana, preocupado corn a 
recente proposta do Comité de 
Planeamento e Transportes da 
cidade de Toronto, que visa o 
aumento de 50% sobre a licença de 
construçâo civil, o que ira, segundo a 
sua opiniào, entravar o 
desenvolvimento da cidade e, ao 
mesmo tempo, afugentar o investidor 
para os arredores urbanos. 
Em carta recentemente enviada ao 
Mayor Mel Eastman, o vereador 
Mario Silva manifesta a sua opiniào 
inequivoca quanto a este aumento, 
referindo expressamente que votarâ 
contra, quando a referida proposta 
for a votaçâo na reuniâo camarâria 
para o efeito. 
Também Tony Dionisio, o 
responsâvel pela Universal Workers 
Union, Local 183, enviou uma carta 
ao Mayor Eastman, expressando o 
seu descontentamento com 

semelhante aumento e chamando-lhe 
a atençâo para a possivel estagnaçâo 
da densidade populacional de 
Toronto devido à desistência do 
investidor em apostar na cidade para 
edificaçâo dos sens pianos. 

Estados Unidos: novo 
centro de tratamento 

para pacientes 
Canadianos 

Muitos sâo os pacientes 
canadianos corn cancro que se 
vêem obrigados a deslocar-se ao 
Estados Unidos da América para 
receber tratamento. 
Um dos motivos para a deslocaçâo 
prende-se corn o facto de os 
hospitals estarem super lotados. 

Durante anos, o sul do Ontario tem 
lutado constantemente contra uma 
crônica reduçâo de radiologistas e 
um aumento de casos de cancro. Esta 
é uma das razôes que tem levado 
milhares de pacientes corn cancro a 
sair de casa para receber tratamento 

ou a esperar inùmeros meses para 
que possam ser tratados. 
Actualmente, hâ grandes atrasos 
para cerca dos 1 400 pacientes que se 
encontram na lista de espera para 
receber tratamento, informou a 
agência Cancer Care Ontario, 
responsâvel pelo funcionamento dos 
serviços de cancro. Perante esta 
realidade, vârios sâo os pacientes que 
nâo têm outra alternativa a nâo ser 
deslocarem-se para os Estados 
Unidos onde sâo atendidos corn a 
dévida atençâo e antecedência. Esta 
situaçâo estâ a revoltâ-los uma vez 
que sâo da opiniào que, como 
cidadàos que pagam impostos, 
deveriam ser tratados como cidadàos 
e ter acesso a todo o tipo de 
tratamento que fosse necessârio. 
Anualmente, cerca de 25 000 pessoas 
no Ontario precisam e recebem 
radiaçào. Porém, s6 quarenta por 
cento dos pacientes conseguem 
receber tratamento no periodo de 
quatro semanas estipulado pelos 
médicos. 
Outros dez por cento recebem 
terapia dentro de seis semanas e uma 
outra percentagem têm que esperar 
cerca de treze semanas para 
iniciarem o tratamento. 
Na tentativa de poder reduzir os 
atrasos, foi lançada uma campanha a 
nivel internacional hâ cerca de um 
ano para atrair radiologistas para o 
Canada. Hâ seis semanas, chegaram 
17 terapeutas doutros paises para 
iniciarem a sua actividade na 
provincia. 
Desde entào, mais oito terapeutas 
foram contratados para trabalhar nos 
centros de tratamento, o que 
permitiu reduzir em 200 o numéro 
de pessoas na lista de espera. Um 
dos administradores da agência 
informou que nâo hâ outra escolha 
para além de recrutar terapeutas 
doutras provincias e paises porque 
nâo existem terapeutas suficientes a 
serem formados na provincia do 
Ontario. 
Este ano nem um ùnico radiologista 
foi formado nesta provincia. 

Âgua do Ontario 
continua a dar 

problemas 
o pesadelo de Walkerton a.inda 

nâo terminou e tudo indica que se 
val espalhar pela provincia. 
Segundo mn estudo revelado a 
semana passada, mais de metade 
dos depôsitos de àgua da provincia 
apresentam problemas. 

A calamidade da âgua do Ontario 
continua a piorar. 
O ultimo estudo feito para analisar a 
qualidade e o tratamento da âgua 
revelou que mais de metade dos 
depôsitos apresentam problemas. 
Este caso nâo se limita apenas a 
pequenas localidades, mas também 
estâ présenté em grandes 
comunidades tais como Hamilton, 
Peterborough e Sudbury. 
As autoridades municipals e alguns 
criticos estâo a pedir aeçào imediata 
depois de um relatôrio publicado 
pelo Ministério do Ambiente ter 
confirmado o que muitos jâ 
receavam: a qualidade de âgua de 
algumas comunidades nâo é boa. 
Esta inspecçâo foi pedida pelo 
governo do Ontario apôs mais de 
uma dezena de pessoas, em 
Walkerton, ter falecido e cerca de 
2000 terem ficado doentes depois de 
terem bebido âgua contaminada pela 
bactéria E.coli. 
Os inspectores do ministério 
informaram que 131 dos 241 
depôsitos de tratamento de âgua 
apresentaram problemas relacio- 
nados corn o equipamento, falta de 
testes da âgua e operadores corn falta 
de treino. 
Ao todo, a provincia do Ontario tem 
630 depôsitos. 
Depois do ministério ter publicado 
setenta e duas ordens para que os 
dirigentes dos depôsitos tomassem 
aeçào imediata para ir ao encontro 
das exigêneias da provincia, este 
relatôrio do comissârio do ambiente. 
Gord Miller, révéla, segundo o 
mesmo, que o governo conservador 
falhou na tentativa de protéger a 
âgua de consumo no Ontario e por 
nâo ter conseguido controlar o indice 
de poluiçâo. 
Miller acusou o ministério do 
Ontario de nâo ter informado o 
pùblico sobre o verdadeiro estado da 
âgua, ao mesmo tempo que nâo 
conseguiu impor-se para que fossem 
tomadas medidas para melhorar o 
tratamento da âgua. 
A acusa de Miller também se 
estendeu ao ministério da 
agricultura por “estar envolvido num 
conflito de interesses” relacionado 
corn o desenvolvimento de regras 
para as fâbricas localizadas nos 
meios rurais, quando esta funçào 
pertence ao ministério do ambiente. 
Os deputados da oposiçâo acusam o 
governo provincial de estar a brincar 
corn a saùde das pessoas ao ignorar 
os apelos feitos pelos habitantes e 
pelas organizaçôes de anâlise da 
âgua para que sejam tomadas 
precauçôes que protejam a saüde e o 
bem-estar do cidadâo. 

Ana Fernandes 

TEIEFONE PARA PORTUGAl 
POR SOMENTE.. 

Serviços directes de Longa Distâneia 

•24 horas ao dia, sete dias por semana 

•Mudar de companhia é fâcil e grâtis 

•Sem custos adicionais, 
mensais ou extras 

Nâo nécessita ligar numéros extras 

•Utilizaçâo doméstica e comercial 

SUD 
_ TELECOM GROUP 

Para mais informaçdes contacte: 

1 800 672 8030 
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ÏÊSaiSÈu L^SLiaûîtiéylir Ham aa ÊELiiC' 
De repente, sem que nada o fizesse 
prever, um automobilista 
despistou-se na Dundas Street, 
junto à estaçâo CIRV-fm e do 
semanario O Milénio. 
Um automovel ligeiro, conduzido 
por um individuo de origem 
italiana (a familia pediu o 
anonimato), por razôes ainda nâo 
explicadas, perdeu o controlo do 
seu carro e bateu com violência no 
poste da electricidade em frente da 
garagem portuguesa A1 Auto 
Service, arrancando o poste "pela 
raiz" e destruindo a frente do 
automovel. O proprio proprietario 
da garagem foi o primeiro a 
socorrer, apagando o fogo que se 

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 têm Garantias Internaclonals D 

Governo Portugues apoia 
os jovens luso-descendentes 

sua O "PS Toronto" expressa publicamente a 
satisfaçâo e congratula o governo socialista pelo 
recém-criado programa de estagios profissionais 
para luso-descendentes. 
Lançado no principio do mês de Julho o 
programa destina-se a jovens portugueses e luso- 
dscendentes residentes no estrangeiro com 
idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, 
que possuam um diploma de ensino ou 
formaçâo técnico-profissional. Serâo 1000 
estagios anuais com a duraçào de 9 meses. 
Para o S.E.C.P., Eng. José Lello, este programa 
"Pretende que os luso-descendentes tenham uma 

^^ercepçâo de como funciona a economia 

portuguesa e durante 9 meses que dura o estâgio, 
eles aprendam a realidade portuguesa". 
O "PS Toronto" acredita que este programa nâo 
sô contribuirâ para uma aproximaçâo dos luso- 
descendentes a Portugal, assim como, 
proporcionarâ a liberdade de escolha ao luso- 
descendente, factor valioso na era da 
globalizaçâo. 
O "PS Toronto" félicita o governo por mais uma 
vez colocar na grande politica nacional a questâo 
dos jovens portugueses residentes no 
estrangeiro, através de acçôes concretas. 
Este COMUNICADO foi enviado pelo 
Secretariado do PS Toronto. 

OiSTRiBUTOnS tNC. 

©dis tomîê para meilMir & servir 
1520 Steeles Ave. W. 991 Matheson Blvd. E. 

UïxîaoûaD GDQssaââSïiigsi 
Tel: (905) 669-3734 Tel: (905) 238-1400 

Teiefeiie Hrâtls; î“SâS“S®N.4-2i# 

interrompido por mais de 2 horas. 
O infortunado automobilista 
continua hospitalizado sem que a sua 
vida esteja em perigo. 
Quando menos se espera "elas" 
acontecem! 
Conduzam os vossos automôveis 
corn todos os cuidados possiveis. 

iniciara, corn o extintor da oficina. 
De imediato surgiram 
ambulâncias, bombeiros e carros 
dos serviços da Câmara Municipal 
de Toronto. 
O condutor do veiculo, ferido corn 
gravidade, recebeu os primeiros 
socorros no local e foi depois 
levado para o Hospital. 
Os serviços camarârios iniciaram 
de imediato a defesa dos cabos 
eléctricos e a remoçâo do poste 
destruido, substituindo-o por um 
novo. Os reboques puseram o 
carro em posiçâo normal e 
levaram-no para, julgamos, o 
"cemitério dos carros"... 
O transita no local esteve 
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Festival Português - Canal 2 

Panasonic RX-FS430 lasonic CDP-870 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Céissette 
Recorder 

Lasonic 
TIIC-395 Lasonic LPC-98 

AM/FM I 
Stereo 
Cassette 
Recorder 

Double Cassette 
Component System 

MotroSonix 
MS-922 

MotroSonix 
MS-222-S 

AM/FM/SCA FM/SCA 
Receiver 

Citizen ITR1822K M^NletroSonix 
^MS-203 
19 SCA/FM 
p|p3 Radio Receiver 

$37.50 
MetnSoMc MS V2K 

‘^Plus GST & PST FM/SCA Receiver 
m 

Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
ESTES RADIOS ESTAI A WENDA NOS SEGOINTES LICAIS: 
EM TORONTO Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
* Portugal Mix 1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 
Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel; (905) 279- 
9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats - 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSH AW 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 * Atlantic Sea Fish Market, 708 HamUton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 HamUton Rd. 
519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 
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Q Alcoolismo, Problema da 
integram familias com dependentes 
de tôxicos. Este padrâo, jâ 
sinteticamente descrito, cria uma 
disfunçâo significativa que se reflecte 
na alteraçâo das relaçôes. Vejamos 
esquematicamente, alguns critérios 
de diagnôstico da co-dependência: 
-Controlo muito exagerado de todos 

os membros e por todos os membres 
da familia; 
-Assumir exagerado das suas 
responsabilidades e das dos outros; 
-Ansiedade e medo de ameaças e 
separaçâo: 
-Relaçôes emaranhadas, nas quais as 
fronteiras intrafamiliares sâo difusas; 
-Outros dependentes de quimicos; 
Très ou mais dos seguintes sinais: 
Negaçào excessiva do problema; 
Repressâo das emoçôes; 
Depressâo; 
Hipervigilância; 
Ansiedade; 
Abuso de alguma substância; 
Ser ou ter sido vitima de violência 
fisica ou de abuso sexual; 
Stress, indisposiçôes fisicas; 
Manter a relaçâo corn o dependente 
desde hâ dois anos, ou mais, sem 
procurar ajuda exterior. 
Esta perspectiva de alargamento da 
unidade de tratamento do alcoôlico 
para toda a familia tem, obviamente, 
consequências no modo de 
abordagem terapêutica destes 
problemas. 
Assim, se deixou de falar apenas de 
médico e de desintoxicaçâo para 
passar a falar-se de équipas 
terapêuticas e de programas de 
tratamento, nos quais a componente 
familia é tida em conta como factor 
fundamentalmente importante no 
sucesso da recuperaçâo do alcoôlico. 
De facto, o alcoolismo é uma “doença 
da familia” e, para que o alcoôlico 
mude, também a familia terâ de 
mudar, alterando-se, assim, nâo sô os 
padrôes de consumo de alcool (que 
terâo de desaparecer por parte do 
alcooldependente), como, também, os 
padrôes de comportamento e de vida 
e a qualidade desta. 

POT Dr.“ Margarida Cordo 

(Publicado no livro “Problemas do Alcool nas 
familias, empresas e comunidades) 

Falar de familia nem sempre é fâcil, 
sobretudo quando se abordam 
problemas que, habitualmente, foram 
considerados individuals, e sô 
recentemente se aceita que afectam 
todos os elementos do mesmo 
agregado familiar. 
-“Se ele é alcoôlico, o problema é 
dele”; 
-“Sô dépende dele...”; 
-O que é preciso é que ele tenha força 
de vontade para deixar de beber”. 
Contudo, nada é tâo simples assim e 
muito menos quando se trata de uma 
doença tâo complexa como é a 
dependência do âlcool, de que 
estamos a falar. Mas, antes de 
prosseguir, poderemos perguntar o 
que é a familia. De facto, numa 
perspectiva sistémica, a familia é um 
agregado de partes ou elementos 
inter-relacionados, o que quer dizer 
que uma modificaçâo em algum 
desses elementos implica 
modificaçôes em toda a familia, para 
compensar a alteraçâo sofrida na rede 
de relaçôes (nâo se fala de sequências 
lineares de causa-efeito, mas de 
comportamentos-funçâo de outros 
comportamentos). 
No caso de surgir na familia uma 

situaçâo de alcooldependência, 
geram-se padrôes de acçâo repetitivos 
e generalizâveis que mantêm o 
problema. Assim, uma familia corn 
paciente identificado alcoôlico pode 
caracterizar-se, em linhas gérais, 
como se segue: 
-Superenvolvimento de todos os 
membros relativamente ao problema; 
-Descrença e desespero face a todas as 
tentativas de recuperaçâo; 
-Sentimento de que nada mais pode 
ser feito para resolver o problema; 
-Comunicaçâo rigida e distorcida, nâo 
se falando directamente sobre o 
problema e havendo negaçâo deste; 
-Sentimentos de culpa e autopiedade; 
-Facilitaçâo da dependência; 
-Distorçâo dos papeis familiares. 
Na realidade, corn o surgimento da 
alcooldependência e corn as 
modificaçôes sofridas, jâ descritas, 
diluem-se e, por outro lado, surgem 
papeis nâo comuns anteriormente 
inexistentes numa familia sem 
paciente identificado alcoôlico. Estes 
novos papeis emergentes (que 
procuram compensar as alteraçôes 
comportamentais do paciente 
identificado) poderâo sintetizar-se 
como se segue: 
-“Facilitador principal”: aquele que 
procura ocupar o lugar do 
dependente, transformando-o em 
“presente-ausente” (que existe, mas 

corn quem nâo se pode contar). 
Assume por ele as decisôes e 
responsabilidades, corn o objective de 
manter a sobrevivência e a uniâo da 
familia. Este papel é, 
frequentemente, desempenhado pelo 
conjugue do alcoôlico, ou pelo filho 
mais velho, se aquele nâo existe; 

-“Herôi da familia”: aquele que luta 
por preservar o valor do sistema 
familiar, esforçando-se por ser a 
pessoa de quem todos se orgulham. 
E, também, um individuo hiper- 
responsâvel e preocupado corn o facto 
de ser o melhor em tudo o que faz, 
mesmo que seja fora do seio da 
familia. Por exemple, procura ser o 
melhor aluno da classe; 
-“Bode expiatôrio”: aquele que chama 
sobre si as atençôes, desviando-as do 
alcoôlico através da exibiçâo de 
comportamentos indesejâveis, quer 
no seio da familia, quer fora 
(problemas escolares, integraçâo em 
grupos de delinquentes ou marginals, 
etc.); 
-“Criança perdida”: aquele que tenta 
sobreviver isolando-se da confusâo 
familiar (uns fazem tudo bem, outros 
fazem tudo mal, nâo havendo 
qualquer coerência nos padrôes 
familiares exibidos). E normalmente 
uma pessoa solitâria que tem 
dificuldade em estabelecer qualquer 
tipo de ralaçôes. Este papel é, corn 
frequência, desempenhado pelo filho 
mais novo da familia. 
Neste clima vivido pela familia, o 
alcoôlico nâo tem qualquer 
necessidade de resolver o seu 
problema, pois todos procuram 
contribuir para amenizar as suas 
consequências, facilitando, deste 
modo, a sua perpetuaçâo. O 
alcoolismo vai-se agravando e, assim, 
se instala uma situaçâo na quai um é 
alcoôlico, mas todos estâo envolvidos 
como co-dependentes. 
Entâo, o que é a co-dependência? 
Trata-se, pois, de uma desordem que 
se manifesta num padrâo consistente 
de traços e comportamentos, 
evidenciada em individuos que 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Manque umn entrevista corn o ISiaturista Hottieopata 
Antàitio Medeiros, jd corn muitos nnos de experiêciti, 
que o poderd (tfiidar na sohiçâo dos sens probtemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Paulo Portas quer debate 
sobre împutabilidade dos 

ïovens delinquentes 
O présidente do Partido Popular (PP), 
Paulo Portas, mostrou-se disponivel 
para abrir um debate püblico "sério e 
sereno" acerca da idade minima de 
imputabilidade dos jovens 
delinquentes. 
Em conferência de Imprensa 
realizada em Faro sobre questôes 
ligadas à segurança, o lider popular 
nâo deu uma resposta cabal à questâo 
da diminuiçâo da idade a partir da 
quai um jovem delinquente poderâ 
ser considerado imputâvel, mas 
avançou corn uma pergunta em jeito 
de resposta: "Se tudo na vida começa 
hoje mais cedo, deve a 
responsabilidade penal começar 
também mais cedo?", questionou, 
recordando que a imputabilidade 
começa aos 16 anos mas um jovem de 
14 anos pode ser penalizado 
judicialmente por "consentimento do 
crime". 
Paulo Portas introduziu ainda outro 
debate adjacente, acerca da 
responsabilidade dos "media" na 
violência perpetrada pelos mais 
novos, interrogando "onde é que os 
jovens aprendem a praticar certos 
tipos de crime". "Nâo é possivel que 
os principais meios de transmissâo de 
valores sejam permeâveis à 
banalizaçâo da violência", afirmou 
Portas, afiançando que nenhuma das 
televisôes cumpre o artigo 21 da Lei 
da Televisâo que proibe a emissâo de 
programas violentos antes das 22:00. 
Anunciando que o seu partido vai 
dedicar uma semana aos problemas 
da violência, -Paulo Portas ocupou 
grande parte da conferência de 
Imprensa a enunciar um vasto 
programa do PP contra a 
criminalidade e pela segurança dos 
cidadâos, composto por oito 
conceitos. 

Alguns deles, anunciou, serâo 
corporizados pelo PP em projectos de 
Lei a apresentar pelo grupo 
parlamentar na prôxima sessâo 
legislativa. Entre eles destacou a 
necessidade de reforço dos efectivos 
policiais em serviço nas ruas, "que sô 
sào 45 mil na aparência, porque mais 
de metade nâo fazem policiamento". 
A alegada falta de coordenaçâo entre 
as forças de segurança, 
designadamente a PSP, GNR e PJ, foi 
outro dos pontos-chave do discurso 
do lider do Partido Popular. 
Recordou a propôsito os recentes 
episôdios relacionados corn a 
detençâo dos membros de "um bando 
juvenil que aterrorizou as auto- 
estradas dos arredores de Lisboa", 
quando PSP e PJ "mandaram recados 
uma à outra pela comunicaçâo social, 
a dizer que as suas detençôes é que 
sâo boas". Paulo Portas considerou 
fundamental uma boa motivaçâo dos 
agentes da Lei, o que nâo acontece 
"quando um policia apanha um 
criminoso e o vê solto poucas horas 
depuis". Propos uma avaliaçâo da 
produtividade das forças de 
segurança através de uma folha de 
serviços, premiando "o mérito, a 
coragem e a bravura" dos agentes da 
Lei. Defendeu a concentraçâo de 
meios no combate ao crime, nas 
zonas mais problemâticas, à 
semelhança do que sucedeu em 
Espanha, em que "as autoridades 
concentraram meios nas seis 
principais cidades corn problemas". 
Portas recusou-se a explicitar o 
pedido de demissâo do ministro 
Fernando Gomes, sublinhando que jâ 
tinha "virado essa pagina", mas 
considerou que uma boa politica de 
segurança "nâo se faz corn este 
Governo e corn este ministro". 

Colisâo: Pelo menos 
12 mortes e 110 feridos 

Pelo menos doze pessoas morreram e 
outras 110 ficaram feridas numa 
colisâo entre dois comboios na sexta- 
feira à noite numa estaçâo da cidade 
brasileira de Sâo Paulo, informaram 
os bombeiros locals. 
O acidente ocorreu cerca das 21:15 
horas locals de sexta-feira na estaçâo 
de Perus, na zona oeste da capital 
paulista. 
Uma das composiçôes estava lotada 
de passageiros, enquanto a outra se 
encontrava vazia. 
Em consequência do acidente, a 
estaçâo de Perus ficou praticamente 

destruida. Segundp o Corpo de 
Bombeiros de Sâo Paulo, um 
comboio que chegou em "alta 
velocidade" à estaçâo embateu num 
outro que se encontrava na altura ali 
parado a recolher passageiros. 
As primeiras informaçôes disponiveis 
indicam que o acidente se deveu a 
falhas no sistema de sinalizaçâo 
ferroviâria da estaçâo, segundo 
disseram fontes dos bombeiros ao 
canal de televisâo "Globo News". 
Os bombeiros também referiram que, 
na altura do impacto, a estaçâo estava 
sem luz. 
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na Ribeira Quanta 

UM ROSTO Dt MEninO m MÛSICft PORTUCUESO 
O Joâo Pedro Pais chegou, viu e venceu. Hâ 2 anos surgiu com o album "Segredos" e, desde 
ai, nunca mais parou de conquistar coraçôes e popularidade. Este jovem compositor, autor, 
müsico e intérprete lançou agora o album "Outra vez" e, outra vez, o sucesso bateu-lhe à 
porta. Entre as muitas cantigas, temos que destacar "Nada de Nada", a de maior êxito - 
reconhecida como uma das melhoras musicas do ano-, e "Mentira", um tema forte que pôe 
em equaçâo o amor e seus dramas. 
Joâo Pedro Pais, com o seu rosto de menino, conquistou um lugar no panorama artistico 
português e, reside nele, as muitas esperanças da vanguarda portuguesa no campo das 
cantigas ligeiras de cunho moderno. 

Os ”chicharros"-2000, na Ribeira Quente, 
foram mais quentinhos que nunca... Para além das obras jâ efectuadas e a 

diferença entre a actual Ribeira Quente 
e aquela que foi afectada pelas cheias e 
derrocada de terras (no Natal de 1996), 

houve a tradicional Festa do Chicharro que teve 
a participaçâo do conjunto musical 
STARLIGHT, constituido por filhos da terra 
agora radicados em Toronto. Foi um Verâo 

ainda a participaçâo de vârios 
artistas de "Cantigas ao Desafio", 
Folclore, Grupos Tradicionais e 
Bandas locais... Uma festa de 
arromba! Nos so nào trabalhâmos 
mais por falta de equipamentos de 
som. Estava tudo alugado! 
-Vao voltar? 

-Temos vârios convites para 
voltar. Temos que escolher, 
até porque os meus colegas 
trabalham e nào é facil 
escolher datas à vontade. 
Ainda por cima no proximo 
ano também temos 
espectaculos agendados no 
Continente... Temos que ver como é. 
-Como estâo a decorrer as vendas em 
Portugal? 
-Segundo a Editora Espacial, o nosso 
trabalho " O Reino das Crianças" esta jâ 
no TOP 20, o que é uma maravilha. A 
Espacial jâ estâ a preparar o lançamento 
do ultimo trabalho "Bombons de Amor". 
-Mal chegâste logo partiste... 
-Este Verâo tern sido sempre assim... Mai 

chegâmos fomos a Sprinfield-USA e, este fim-de- 
semana vamos para Fall River às Festas da 
Igreja de Sâo Miguel, em Honra do Padroeiro. 
-Como é que estâ a tua terra? 

-Por tudo quanto vi e ouvi, as pessoas estâo 
felizes pois, apôs a tragédia, a reestruturaçâo e 
as obras de recuperaçâo e embelezamento sâo 
constantes... 
O Présidente da Câmara, Carlos Avila, e seus 
colaboradores mais chegados, nâo pararam e 
mantêm os trabalhos em bom ritmo. Agora, a 
Ribeira Quente, tem os palmos de terra mais 
caros de Sâo Miguel. Gostei imenso... 
-Para terminar: como decorreu o vosso 
espectâculo na Festa do Chicharro? 
-Foi um dos melhores shows do STARLIHGT 
em Sâo Miguel. 
Assistiram 7 mil pessoas que, nâo sô apreciaram 

o espectâculo, como participaram cantando as 
nossas cançôes. Sabe bem ouvir as nossas 
cantigas tâo longe de Toronto. Também foi 
muito bom conviver corn tantos amigos 
radicados no Canadâ e USA que, em férias, 
nâo deixaram de nos apoiar. Obrigado a 
todos, sem esquecer a Associaçâo Maré Viva, 
que nos convidou! 
O Tony Melo deixou-nos mais ou menos a 
correr, devido aos seus afazeres e, como jâ o 
dissemos, os STARLIHGT vâo de novo para 
os EUA onde, em Fall River, iniciam sexta- 
feira a sua participaçâo nas Festas em Honra 
de Sâo Miguel. 

tôrrido para os residentes, turistas, responsâveis 
e artistas. Os chicharros, claro!, desapareceram 
sem ninguém dar por isso e bem regadinhos... 
Os STARLIGHT apresentaram na festa uma 
cantiga intitulada "Marcha do Chicharro", 
que constituiu marcante êxito popular. Tal 
vez por isso os chicharros "marcharam" tâo 
depressa! 
O Tony Melo, explicou: 
- Os espectâculos diârios eram abertos e 
encerrados corn a "Marcha do Chicharro" 
que nos criâmos e gravâmos de propôsito 
para o acontecimento. Foi um êxito. Toda a 
gente cantava pelo menos o refrâo... 
-Quantos artistas participaram? 
-Muitos! Todos os dias houve festa. A 
abertura foi corn os Quinta do Bill, pelo 
meio os SANTAMARJA e o encerramento 
corn o Marcus e os STARLIHGT. Houve 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Cançâo iovem 2000 RTPi 
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OAKVILLE 
-CALDENSE BAKERY 
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SAUDE EM SUA CASA 

QUANDO OS NERVOS DA MENTE SE SEPARAM. 
O sistema nervoso central é formado 
pelo encéfalo, contido dentro do 
crânio, e pela medula, dentro do 
canal espinhal. O encéfalo é composto 
pelo cérebro, cerebelo e bolbo 
raquidiano. O cérebro comunica para 
traz corn o cerebelo e continua, no seu 
prolongamento em direcçào ao 
pescoço, com o bolbo raquidiano; e 
este, jâ fora do crânio, corn a medula 
espinal. 
Na zona anterior da medula espinal 
estâo localizadas as células nervosas 
que fazem mover as fibras dos 
mûsculos: os neurônios motores. 
Estas células prolongam-se, em forma 
de fios condutores, para formar os 
nervos motores periféricos. A parte 
posterior da medula chegam os fios 
condutores da sensibilidade: os 
nervos sensoriais. A medula espinal é 
o grande cabo central de conduçâo; 
conduz as sensaçôes recebidas da pele 
e visceras ao encéfalo e também as 
ordens de movimento do encéfalo aos 
mûsculos. 
Quando os nervos periféricos nào 
conseguem executar a sua funçào, 
seja ela sensorial, ou motora, a causa 
desse problema pode estar, ou no 
sistema nervoso central, ou neles 
prôprios, os nervos do sistema 
nervoso periférico. No primeiro caso 
nâo recebem ordens; no segundo, nào 
sâo capazes de as conduzir. Varias 
doenças do sistema nervoso central, 
assim como do periférico, podem 
causar enfraquecimentos, 
anormalidade de movimentos, ou 
paralisias de mûsculos de contracçâo 
voluntâria como o das mâos, ou de 
movimento automâtico como os da 
respiraçâo. 
Os centros de comando do bâter do 
coraçâo, da respiraçâo e das visceras 
estâo situados no bolbo raquidiano. E 
esta a razâo porque uma lesâo nesta 
zona, geralmente causada por 
acidente ou doença, é muitas vezes 
fatal. Lesôes ou compressào no eixo 
basal do cérebro, o diencéfalo, 
geralmente causam estupor ou coma. 
Quando a lesâo esta na parte frontal 
do cérebro, num dos lôbulos frontais, 
os sintomas estâo geralmente 
relacionados corn deficiências da 
capacidade cognitiva e inteligência, 
ou corn mudanças na personalidade; 
se for nos lôbulos temporals, a zona 
do cérebro prôxima do ouvido, corn 
despersonalizaçào, mudanças de 
comportamento, e instabilidade 
emociônal; se for no cerebelo, corn 
problemas de equilibrio e 
coordenaçâo de movimentos. 
As neuropatias, doenças dos nervos 
periféricos, podem ser causadas por 
inflamaçâo, compressào ou 
degeneraçâo. As névrites sâo doenças 

inflamatôrias dos nervos. O herpes 
zoster, ou zona, é uma neuropatia 
causada pela reactivaçâo do virus da 
varicela depuis de ficar por muitos 
anos em estado dormente. Pode 
originar dores intensas, semelhantes 
às dos dentes: as nevralgias 
herpéticas. As neuropatias, podem 
causar dores, muitas vezes 
semelhantes às picadas de alfinete, 
ardências, dormências, ou sensaçôes 
anormais e estranhas. A neuropatia 
de compressào mais frequente é o 
sindroma do tûnel carpal. Nesta 
doença, um dos nervos que vai para 
os dedos, ao passar num canal 
estreito, no pulso, pode ser 
comprimido e causar sintomas nos 
dedos, mâo e antebraço, que 
aparecem sobretudo pela madrugada. 
Trata-se corn um aparelho para 
descanso do pulso durante a noite e, 
em casos mais severos, corn uma 
simples operaçâo de descompressào. 
As estruturas fibrosas entre os ossos 
das vértebras, os discos 
intervertebrais, podem romper, e o 
material mole, a polpa do interior do 
disco, ao ser expelido, pode causar 
compressôes nos nervos e tecidos 
adjacentes; sâo as hérnias discais. A 
ruptura dum disco cervical, nas 
vértebras da zona do pescoço, pode 
causar compressào da medula espinal 
e causar paralisias graves. Muitas 
vezes é necessârio cirurgia de 
descompressào para evitar paralisias 
ou deficiências permanentes. 
Enquanto que as hérnias cervicais, 
embora perigosas, sâo raras, as 
hérnias lombares, sâo muito menos 
perigosas, mas muito mais frequentes, 
e podem ser extremamente dolorosas. 
Nas hérnias lombares, a medula 
espinhal nâo é atingida, mas o nervo 
ciâtico, ao ser comprimida pelo disco, 
pode originar dores lacérantes. Cerca 
de 80% dos casos de dores severas, 
causadas por compressào do nervo 
ciâtico, de origem discal, 
desaparecem ao fim de algumas 
semanas, ou muitos meses, corn 
repouso, analgésicos e exercicios. A 
cirurgia dos discos lombares deve ser 
evitada, sempre que possivel, porque, 
muitas vezes, a dor torna a voltar e o 
tratamento torna-se cada vez mais 
dificil. 
O nervo motor termina no mûsculo e 
os sens numerosos filamentos, 
prolongamentos das células da 
medula, terminam nas fibras 
musculares. Aqui a transmissào do 
impulso nervoso é modulado pela 
libertaçâo duma substância: a 
acetilcolina. Quando falta essa 
substância, as fibras musculares têm 
dificuldade em se contrairem e o 
mûsculo perde a força. Esta doença, a 

miastenia grave, manifesta-se por 
uma fraqueza muscular, que agrava 
corn o passar do dia, e que pode 
causar visâo dupla, produzida pelo 
enfraquecimento dos mûsculos que 
movimentam a direcçào do olho. 
Quando as células da parte anterior 
da medula, os neurônios motores, 
ficam doentes, os mûsculos 
controlados pelos nervos originados 
nessas células nào conseguem 
transmitir as ordens recebidas do 
cérebro. O cérebro estâ intacto, lûcido 
e sadio, mas nào é capaz de executar 
o seu querer. E uma doença atroz; o 
sofredor vê progressivamente as 
forças a faltarem-lhe e nada pode 
fazer. Quando o neurônio motor 
morre, nada o pode fazer recuperar e, 
até ao momento, nâo existem 
quaisquer medicamentos capazes de 
curar, ou retardar, a progressâo da 
doença. Felizmente é uma doença 
rara, mas, apesar disso, muitos 
homens famosos, foram, ou 
continuam a ser, vitimas dessa doença 
que sépara o corpo do poder da 
mente. 
Na América, a doença do neurônio 
motor é conhecida vulgarmente por 
doença de Lou Gerigh. Esse grande 
recordista de basebol, perdeu pela 
doença, a força extraordinâria dos 
sens mûsculos. Foi também a doença 
do neurônio motor, a esclerose lateral 
amiotrôfica, que levou um dos 
maiores fisicos teôricos do nosso 
tempo, Stephen Hawkings, à cadeira 
d e 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

rodas, corn uma paralisia corporal 
quase total, mas um cérebro lûcido e 
brilhante. Para além da descoberta 
dos buracos negros do universo, 
Hawkings, o grande continuador de 
Einstein, mostrou-nos que o 
aparecimento duma doença 
paralisante nâo é, se o espirito for 
forte, o fim do seu querer, ou o fim do 
mundo. Capaz de comunicar somente 
por um computador, este cientista 
extraordinârio continua a desafiar a 
doença, e a procurar, por intermédio 
da fisica teôrica, as leis unificadas de 
todo o universo e o conhecimento das 
origens do mundo. 
A doença do neurônio motor, calou 
também, num dia triste mas sereno, a 
voz do mais brilhante e corajoso, e ao 
mesmo tempo o mais humano e 
humilde dos cantores poetas da 
lingua de Camôes. José Afonso, o 
poeta e cantor da esperança, ao 
perder o movimento da mâo, incapaz 
de dedilhar a viola e de toar o timbre 
melodioso da voz, nunca perdeu a 
coragem, ou a consciência social. 
Ainda hoje, muitos anos depois da 
sua morte, continua, como era seu 
desejo, a fazer cantar o mundo. 
Cantar uma cançào de amigo. Ainda 
hoje, e para sempre, continua a 
mûsica de esperança de José Afonso. 

PORTUCUES. SEGUNDA 
UNGUA NA NAMIBIA 

A PARTIR DO PROXIMO 
ANO LECTIVO 

o português vai ser a segunda 
linga na Namibia. A proposta do 
governo português recebeu luz 
verde de Windoek e jâ neste ano 
lectivo, 2000/2001, a Lingua de 
Camôes vai ser ministrada em 
algumas escolas namibianas. A 
confirmaçâo foi dada à RDP 
Internacional por Vasco Graça do 
Departamento para o Ensino de 
Português no Estrangeiro. 
O ensino da Lingua Portuguesa 
vai beneficiar sobretudo os 
angolanos, nâo sô os que jâ estâo 
integrados nas escolas oficiais, 
mas também todos aqueles que se 
encontram nos campos de 

refugiados, provenientes da varias 
provincias angolanas e para quem 
a Lingua Portuguesa é o ûnico 
meio comum de comunicaçâo. 
Vasco Graça que no domingo 
terminou uma visita oficial à 
Namibia por ocasiâo da 
Assembleia Internacional para a 
formaçâo de professores, manteve 
ainda encontros corn responsâveis 
para o ensino de português na 
Africa do Sul, Zimbabwe e 
Moçambique. 
O governo português quer 
encontrar uma estratégia comum 
para o ensino do português na 
Africa Austral. 
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Continuaçâo da ediçâo anterior 

Ali, sentado sobre a pilha de velhos 
colchôes, envolvido pela penumbra 
suave da tarde e pelo cheiro forte de 
naftalina, deixou-se arrastar na 
torrente de pensamentos, cada vez 
mais persistentes, que teimavam em 
levâ-lo de volta, aos seus tempos 
âureos de criança. 
Quase poderia afirmar corn certeza, 
que os dois extremos da linha da sua 
vida, estavam a aproximar-se. 
Intuitivamente considerava ser 
aquele estado, um prenùncio 
eminente do fim. 
Pelo que ouvira ao almoço, entre a 
filha e o genro, sabia que a qualquer 
momento, desconhecidos viriam 
àquele lugar, acompanhados delà, 
carregarem os despojos de uma 
existência feliz, que por nada terem 
em comum corn a nova geraçâo, 
haviam sido descartados como 
intrusos, dos lugares que tinham 
ocupado na casa. 
Viera despedir-se deles, deitar-lhes 
um derradeiro olhar. Quando 
partisse, nào estariam à volta para 

(Reminiscências) 
lhe darem um adeus de saudade. 
Antes de descer, baixando-se, o Sr. 
Ramiro procurou qualquer coisa na 
velha area - encontrando-a, 
guardou-a no bolso. Tratava-se do 
caleidoscôpio - queria salvâ-lo da 
rapinagem dos estranhos. 
Passando em frente ao espelho baço 
de patas de leâo, um dos despojos a 
ser levado, parou para dar-lhe uma 
derradeira olhadela. 
- Adeus meu velho amigo, disse ele 
suspirando, ao ver a sua face livida 
do outro lado do vidro. 

Dificilmente se reconhecia na 
imagem que tinha em frente, velha e 
acabada como o artefacto 
descolorido de melhores tempos!. 
Um estalido seco, quase 
imperceptivel, assinalou uma racha 
no vidro, que o separou em dois!... 

Um pesado camiâo de transporte do 
exército de salvaçâo (Salvation 
Army), no habitual giro pela cidade, 
ia colectando no seu bojo 
avantajado, toda a sorte de artigos 
supérfluos - que os possuidores, por 

certo corn possibilidades financeiras 
- cansados das suas presenças, 
haviam descartado e iam servir a 
outras pessoas menos afortunadas. 
Na cabine, um misterioso individuo, 
corn o rosto da cor do pergaminho, 
sulcado de rugas e emoldurado por 
uma farta cabeleira branca, que 
havia saltado para ali, na paragem 
anterior - sem ao menos se ter 
incomodado a pedir boleia ao 
chauffeur - seguia, indiferente a 
este, mergulhado nos seus 
pensamentos. 
O homem ao volante, nâo poderia 
ter recusado o acesso do 
desconhecido ao seu camiâo, por 
nào ter possibilidade de enxergâ-lo. 
Era como se estivesse a viajar sem 
companhia! 
A estranha figura - o "Espirito do 
Passado"- movendo-se sem forma 
nem transparêneia, procurava como 
usualmente, nâo atrair atençôes 
indesejâveis sobre si. As criaturas do 
présente tentavam acabar corn ele e 
as do passado quase se nào 
lembravam da sua existência. Nâo 
havia lugar no Mundo para sonhos. 

o materialismo viera para ficar!... 
Poderia ter usado um raio de Sol, 
para entrar no sôtâo do Sr. Ramiro, 
como fizera da ultima vez, mas 
decidira experimentar os. dübios 
confortos de um "diesel", corn as 
suas fartas emissôes de fumo negro 
- outra das inumerâveis e aberrantes 
invençôes do présente —tào queridas 
pela nova geraçâo e detestadas pela 
velha... Saudosa ainda dos carros de 
cavalo, mais lentos, mas corn muito 
mais carâcter e sem histôrias de 
desastres ou poluiçâo! 
Apôs algumas voltas seguidas de 
curtas paragens, em que o homem 
ao volante, depois de consultar uma 
lista, descia a abrir a porta da 
traseira e a por em funcionamento 
um elevador que ajudava a subir 
para o camiâo o refugo dos bem 
instalados na vida, aproximava-se o 
itenerârio do passageiro clandestino. 

Continua na prôxima ediçâo 

DOMIXGOS MEAT PACKERS LTD 

Peçu m Am Immcedm 
kahiltud OA cwmeA de 

aila quaHdade da 
VoMutgoA Meal PackeftA 

Horâcio Domingos 

ouTO po-r-buguê? 
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Estudo prova sucesso de programa 
de perda de peso 
Um programa para reduçâo de peso 
excepcionalmente disciplinado ajudou os 
participantes a perder quase um quinto do seu peso 
e a manter essa forma por cinco anos, mostrou uma 
pesquisa. 
O Programa Trevose de Modificaçâo de 
Comportamento, no quai participam cerca de 1.20Ü 
pessoas nos estados norte-americanos de New 
Jersey, Pennsylvania e Florida, é o primeiro de 
perda de peso no pais a comprovar a sua eficiência 
a longo prazo, disseram pesquisadores na Rutgers 
University e na University of Pennsylvania. O seu 
estudo sera divulgado na ediçào de Julho da 
publicaçâo sobre obesidade “International Journal 
of Obesity”. Embora maior parte das pessoas acabe 
por desistir ou ser expulsa do programa gratuito 
por nâo seguir as regras, muito rigidas, o estudo 
mostrou que aqueles que permanecem dois anos no 
programa perdem aproximadamente 19,3 por 
cento do seu peso original. Corn cinco anos de 
permanência, os participantes niantêm-se ainda 17, 
3 por cento mais leves do que quando começaram 
o programa. Por comparaçâo, os participantes do 
programa, em dois anos. perderam 2,4 vezes o peso 
que perderam no mesmo periodo os pacientes 
obesos que utilizaram a pilula de dieta Orlistat. 
Mesmo os participantes do Trevose que sairam do 

programa mantiveram-se cinco por cento abaixo 
do seu peso original apôs cinco anos. Diferente 
de programas que usam pilulas de dietas, o 
programa encoraja a perda graduai de peso por 
meio da boa alimentaçâo, constante contagem 
de calorias, exercicios, pesagens semanais e 
grupos de apoio. Outros programas que usam as 
mesmas tècnicas de mudança de 
comportamento e re-educaçâo alimentar sâo 
menos rigidos. No Trevose, os participantes 
podem ser expulsos do grupo se perderem as 
reuniôes ou se nâo cumprirem as metas que 
estabeleceram para si mesmos baseados na faixa de 
peso saudâvel de acordo corn a sua altura ou senâo 
mantiverem permanentemente pelo menos 90 por 
cento de sua perda de peso. 
O programa. administrado por voluntârios e 
baseado no subûrbio de Trevose, em Filadélfia, foi 
criado em 1970 pelo Dr. Albert Stunkard, director 
da clinica de pesquisa da obesidade da Escola de 
Medicina da University of Pennsylvania, e por 
David Zelitch, que perdeu quase 50 quilos e 
manteve-se em forma até à sua morte em 1998. 
Hoje o programa opera em 62 locals diferentes nos 
estados norte-americanos de New Jersey, no leste 
da Pennsylvania e em Pompano Beach, na Florida, 
corn um total de 108 grupos de cerca de 10 pessoas 

se encontrando semanalmente em espaços cedidos 
por escolas, igrejas e sinagogas, hospitals e outras 
instalaçôes semelhantes. Pessoas que obtiveram 
sucesso no passado corn o programa servem como 
lideres dos novos grupos, muitos dos quais têm 
uma lista de espera de candidatos a participantes. 
O estudo examinou os dados de 329 pessoas que 
entraram no programa entre 1992 e 1993. Muitas 
delas mudaram de ideia ou foram rejeitadas porque 
nâo cumpriam os critérios exigidos, como precisar 
perder entre 10 e 50 quilos. Dos 202 que iniciaram 
o programa, 105 chegaram ao fim do primeiro ano, 
59 ainda participavam apôs très anos e 39 
completaram os cinco anos. A maior perda de peso 
acontece apôs 30 meses, um prazo cerca de cinco 
vezes maior que os da maioria dos programas de 
emagrecimento, disse Janet Latner, uma estudante 
de psicologia da Rutgers que comandou a pesquisa. 

FAO quer rotular raçôes de 
animais feitas corn organismes 

geneticamente modificados 
Os programas 

govemamentais de segurança 
de alimentos precisam 

avaliar, autorizar e rotular as 
raçôes para animais que 
contenham organismes 

geneticamente modificados, 
conhecidos pela sigla OGM. 

A afirmaçâo foi feita pela Food and 
Agriculture Organisation, FAO, a 
organizaçâo das Naçôes Unidas 
para agricultura e alimentos. Num 
relatôrio sobre segurança 
alimentar e os sens efeitos sobre a 
alimentaçâo dos animais, 
apresentado durante a conferência 
europeia da FAO na cidade do 
Porto, a organizaçâo procurou 
passar â margem da controversia 
criada na Europa em torno da 
questâo, ainda nâo confirmada ou 
negada, da ingestâo de alimentos 
geneticamente modificados ou 
corn ingredientes geneticamente 
modificados, ser prejudicial à 
saüde. Na düvida, muitos 
consumidores têm rejeitado esses 
tipo de alimento. No entanto, a 

FAO destaca a existência de um 
consenso sobre o direito dos 
consumidores serem informados 
sobre como os alimentos que 
consomem sâo produzidos. Hâ 
alguns anos. sementes 
geneticamente modificadas têm 
sido plantadas nos Estados Unidos, 
Canada e Argentina, entre outros 
paises, mas as companhias de 
biotecnologia afirmam que esses 
tipo de sementes apresentam uma 
resistência maior a herbicidas e 
pragas, proporcionando colheitas 
melhores. Mas na Europa os 
consumidores continuam 
preocupados corn os uso de OGMs 
na produçâo de alimentos. 

Risco de doença sexual 
é maior para quem busca 

parceiro na Internet 
Pessoas que procuram os seus 
parceiros sexuais “on-line” podem 
estar expostas a um risco maior 
de contrair doenças sexualmente 
transmissiveis, como a Sida, do 
que aquelas que encontram os 
seus parceiros de modo mais 
convencional. indica um novo 
estudo. Mary McFarlane, 
pesquisadora do Centro de 
Controlo e Prevençâo de Doenças 
(CDC), em Atlanta, escreveu na 
publicaçâo desta semana da 
American Medical 
Association que a 
"Internet 
claramente tem um 
papel na escolha de 
parceiros de risco". 
O estudo de 
McFarlane 

I analisou o 
comportamento de 
856 pessoas que 
solicitaram o teste 
de VIH no Denver, 
a Conselhia Pübli- 
ca de Saùde e VHI, 
no Colorado, entre 
Setembro de 1999 v____ 

e Abril de 2000. 
A pesquisadora descobriu que as 
pessoas que procuravam sexo na 
Internet também tinham maior 
possibilidade de jâ estarem 
ligadas a outros factores de risco, 
como o porte de alguma doença 
sexualmente transmissivel (DST) 
e contacto corn mais parceiros do 
que as pessoas que nâo procuram 
sexo on-line. 
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Adeshro ajuda a reduzir 
desejo de corner doces 

Mais uma novidade que promete ajudar os 
obesos. Principalmente aqueles que sâo 
"loucos" por doces. Trata-se de um 
adesivo, corn cheiro de baunilha, que 
bloqueia a necessidade de ingestâo de 
chocolate e oütros doces ricos em calorias, 
anunciaram os nutricionistas do hospital 
St.George, em Londres. O adesivo 
antidoce foi testado em 200 voluntaries 
com peso acima do normal. As pessoas 
usaram o adesivo no dorso da mâo e 
depois de quatre semanas perderam, em 
média, dois quilos. O adesivo, porém, 
reduziu a necessidade por chocolates e 
doces, mas nào teve impacto sobre 
alimentes corn gordura, amido e alcool. 
Collins, uma das 
nutricionistas, nâo esta 
certa sobre o mécanisme 
de funcionamento do 
adesivo de baunilha, mas 
pensa que ele pode 
influenciar a sensaçâo de 
saciedade. A baunilha 
liberada do adesivo nâo 
é absorvida pela pele. 
Pouces, entre os 
voluntaries, disseram 
que o cheiro fez corn que 

sentissem nauseas. 
Collins apresentou o trabalho durante o 
13° Congresso Internacional de 
Nutricionistas em Edimburgo, Escôcia. A 
pesquisa também sera submetida a um 
jornal médico. Os adesivos, produzidos 
pela Aromacology Patch Company, estarâo 
disponiveis na Crà-Bretanha em Setembro 
e serâo lançados internacionalmente num 
ano. A inventera do adesivo informa que o 
cheiro de baunilha do produto é false. 
Trata-se de uma mistura de aromas. O 
produto é o primeiro entre cinco adesivos 
que a empresa vai produzir. O segundo 
sera destinado a reduzir a necessidade por 
comidas gordurosas. 

Os jovens 
escolhem ser 
homossexuais? 

Nâo. As pesquisas mostram 
que a orientaçâo sexual é 
estabelecida desde muito 
cedo na vida da criança. 
A adolescência é 
normalmente a altura em 
que os individuos se 
apercebem dos seus 
sentimentos sexuais. Dado 
que os "gays" e as lésbicas 
jovens interiorizam o 
estigma da 
homossexualidade, eles 
podem sentir a atracçâo y 
homossexual como uma 
experiência assustadora e 
confusa. Eles nào escolhem 
os seus sentimentos 
sexuais, mas podem 
escolher como é que vào 
agir em relaçâo a esses 
sentimentos. Como 
resultado exprimem os 
seus sentimentos sexuais 

verdadeiros ou negam-nos. 
Assim podem estabelecer 
relaçôes corn pessoas do 
sexo oposto, ou 
simplesmente nâo ter sexo. 
Actualmente, o Decreto 
Canadiano dos Direitos 
Humanos e das Liberdades 
proibe a discriminaçâo 
contra a homossexualidade 
e reconhece a dignidade e 
o valor de qualquer pessoa. 
Os pais podem ajudar os 
seus filhos a aceitarem as 
diferenças. 

GHB'BOI-C 

ÜtüiJMOBid 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande sélecçlo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de carga ou 
passageîros às melhores condiçôes de 
financiamento. Quaisquer reparaçôes mecânicas. 
Para tal contactem Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessorios em toda a cîdade de 
Toronto. Victor Maciel 

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CAR.ANGIEJO 
21/6 a 21/7 

Voce nào esta de màos amarradas, 
faça alguma coisa conslrutiva, mostre 
que sabe defender as suas convicçôes. 

^ Um membro da familia demonstra 
«UJ gratidào pela sua contribuiçào. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Você esta à beira da fama e da fortuna. 
Vai fechar um contrato comercial que < 

ajudarâ a subir ao topo. Natives de 
Gémeos e de Sagitàrio participam 
nessa histôria. 

Voce diz para si mesmo: As vezes, nao 
me consigo suportar!" Destaque para 
poder, realizaçào e seduçào. Você estâ a 
progredir na direcçào da sua meta; nào 
se apresse. 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Dia excelente para empreender um ■ 
recomeço. Enfatize a independência, 1 
criatividade, imprima o seu estilo. Um 1 
novo amor surge no Horizonte, que o ■ 
deixarâ ao mesmo tempo encantado e 1 
perplexe. ■ 

LEAO 
22/7 a 22/8 

Q 
As respostas sào encontradas nos I 
bastidores. Esqueça o ôbvio. Você é 1 
atraido por pessoas misteriosas. Um 1 
native de Virgem tem um papel 1 
dominante no cenârio. Muitos de seus 1 
desejos serào atendidos. 1 1 

SAGITÀRIO Enxergue as coisas num âmbito 1 
2WUanA2 internacional. Um casamento ou 1 

parceria poderâ surgir num pais 1 
IMt estrangeiro. Conclua o projecto, 1 
CT iÊÊÊflk °btendo recursos adicionais. Um native 1 

carneiro marca presença no cenârio. 1 

TOURO 

1 ém 

Se solteiro, encontrarâ a sua futura ■ 
aima gémea. O quadro financeiro fica 1 
mais luminoso, você sabe que 1 
sobreviverâ corn certeza. As pessoas ■ 
aglomeram-se à sua volta em busca de 1 
seus conselhos. 1 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

Você conquistou novos aliados, mas 
muito do que realiza dépende de você. 
Procure enxergar as pessoas como 
realmente sào, evitando decepçôes. 
Um native de peixes corn intençôes 
inconfessâveis surge no cenârio. 

CAPRICÔRNIO 
22/12 a 20/1 

Æi 

Empreenda um recomeço, defenda as 
suas convicçôes corajosamente. Uma 
pessoa que vive a fazer promessas 
deveria ouvir: "Por favor, registre tudo 
por escrito.” Hâ um native de leào no 
cenârio. 

GÉMEOS 
21/s a 20/6 

JB— 

1 41 i 

O seu ciclo continua em alta, e.scolha 
o melhor, as circunstâneias estào-se a 
voltar a seu favor. Um outro native de 
Gémeos ajuda-o a tomar uma decisào 
importante. Hâ casamento e parceria 
envolvidos. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Hâ uma promoçào a caminho, mas nào 
compareça a uma entrevista de chapéu 
na mào. Um membro da familia 
oferece-lhe incentive e amor. Um native 
de aquârio é seu aliado. 

AQUÀRIO 
21/1 a 19/2 

O que estava a faltar, finalmente serâ 
recuperado. Muito da sua busca tem a 
ver corn o tempo, corn relôgios. O 
cenârio coloca em destaque'esforços 
cooperados, parceria e casamento. 

Palavras Cnizadas 
I 2 } A 5 f> } 8 1 10 U lit HORIZONTAIS: 

l-Ciência;adiado(abrev.). 
2'<-Aduzic «ns defesa;ol.dî. 
3-Astticioso;simb.quim.do 
americio.4-Guarnrcera de 
asas;Ibérico.5-Qualidade; 
que tem armilas.b-Lavras; 
tomba.?-Dotar;acrediCar. 
8-Sacrificara; nome de 
Xetra. 9-Ligam pelo casa- 
nsento ; levantam. lO-Brtsa; 
enfiadas. 1 l~Batrdquios; 
tocara de leve. 12-Carta 
de jogar; cargo ou digni- 
dade do camareiro ou ca- 
raareira. 

VERTICAIS: 
l-Apelido;construira.2-Adv.de lugar;estimarâs.3-Nome de 
letra;queridos.4-Nome de homem;trlturar.5-Entregarâ;ro~ 
deada de arame.6-Bacanais.7-Pincara corn cal.8-Citar;re- 
mar para tras.9-0bstdculo;tosta.lO-Prendcram-se corn e- 
los;brisa.ll-Levantaram;poeta português.12-Retardaram; 
tgualdade em farmdcia. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL 

• t?if jejtî«n?ot sy~3X 'lUïts 

-ealpîsg'a-xxST®meaîav-OÏ 'ntîmeir ttneseo-g• «Seteaexoïo-j; 
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Pesquisar Q 

BIOQRAriÀ8 

DE8T4Q1JE 

Top de vendas da AJRR 

Agora as 6“*fclras o ritmo c jovcm 

portug'»**® 

das 21:00 as 24:00 horas. 

ROCK 
DANCE 

POP 

R4B TECNO 

4 LOUCURA TOTAL 
Corn opresentaçSio de Jomie Iria 

ENTREVI8TA8 

NOVIDADE8 

marcQ o regress 
Apôs cinco anos de silêncio e quando os 
fas receavam o pior, os Bon Jovi 
lonçorom CRUSH, “um grande e divertido 
disco de rock'n'roll", como o definiu 
Richie Sambora. It's my life é o titulo 
do single que serve de cortao de 
apresentoçoo do registo. 

Ctnish 
Bon Jovi 

OopsI I did it ogain 
Britney Spears 

Only Pain is Real 
Silence 4 

A banda de New Jersey esta de volta, em 
força, pronto, ouem sabe, para mais 17 anos 
de rocK e balaaas. Crush, editado em Maio 
ultimo, é 0 disco que marca o regresso dos 
Bon Jovi apos cinco anos de silêncio. Neste 
lapso de tempo, os elementos da banda 
aproveitaram para levar a cabo pro iectos 
pessoais. Jon Bon Jovi, por exemplo, 
editou, em 1997, o seu segundo disco a solo. 
Destination Anywhere (Blaze of Clory, de 
1990, foi a sua primeira incursSo fora do 
grupo), tema que serve a banda sonora do 
filme com o mesmo nome, em que o cantor e 
Demi Moore sdo dirigidos pelo realizodor 
Mark Pellington. 
Jon jd tinha ensaiado os primeiros passos na 
sétima arte em 1994 e, ciesde entao, participou em diverses peliculas. Também Richie Sambora e o 
teclista David Bryan gravaram discos em nome prdprio, enquanto Tico Torres, ex-marido de Eva 
Herzigova, se revelava ao mundo enquanto escultor e pintor. 
Se em 1995, quando editaram These Days, a que se seguiu uma estrondosa digressao, a decisao de 
pararem teve como principal motivo um recarregar das baterias, em 1988 as coisos estiveram mesmo 
mal paradas. Desiludidos com o meio musical, nao obstante todo o sucesso de New Jersey, disco 
daquele ano, os Bon Jovi despediram os seus agentes, advogados e managers e fundaram a sua propria 
empresa. Apds quatro anos de quase inactividade, com os musicos reunidos de novo, Jon rumou a 
Vancouver para graver Keep the Faith. 
Apesar destes dois interregnos, os Bon Jovi levam ja 17 anos de existência. Longe vai o tenyo em 
que um jovem chamado John Bongiovi servia cafés e limpava o chao de uma editora discogrdfica por 
$50 por semana. "Recordo-me de ser miudo, estar na cozinha da casa dos meus pais, a falar corn a 
minha mâe sobre o que poderia ester a fazer no ano 2000 e...aqui estou eu!® 

E onde estao Jon e os companheiros? 
Primeiro, gravaram Crush do principio 
ao fim num estüdio em New Jersey, a 
sua terra natal, o que aconteceu pela 

I primeira vez. Depois, como dizem, 
^nao tivemos que trabalhar de olho no 
relogio, foi bastante relaxante"; em 
seguida explicam ue todo o processo 
se assemihou "a um regresso a casa" e, 
por fim, como salienta Ritchie 
Sambora, o resultado esta à vista: 
“Um grande e divertido disco de 
rock n' roll". Por outras palavras, os 
Bon Jovi nao podiam estar melhor, 
conservando a extensa e délirante . 
legido de fas, que os acompanha desde 
os primordios e que os tem acarretado 
em ombros ao longo de duos décodas. 
Neste momento, a banda esta na 
estrada, de novo, para mais algum 

; I tempo de gloria... 

TOP8 

1 de Agosto no Rock Rend«-Vo»i*i 
Xiitos e Pontopés 

Don't Give me Nomes 
Suoiw Apes 

AGENDA 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem 

Pégino da «itoria de Jomie Iria ®ZOOO 
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Empreoos 
Companhia de limpeza précisa de pessoal para 
trabalhar na zona de Toronto Tel.725-1455 

Companhia précisa de pessoas para jardinagem, 
manutençâo e construçâo de jardins tel.614-9955 

Companhia de construçâo précisa de 
carpinteiros corn experiência. 
Tel. Jack 656-2668 

Companhia de limpeza para predio do governo 
federal précisa de pessoal corn experiência, 
regime part time 
Tel. 905-565-1711 deixe menssagem em português. 

Precisa-se de cabeleireira. Contactar Edite. 
Tel. 5884002 

Companhia de decoraçâo précisa de pintores 
profissionais 
Contactar Carlos tel. 827-5279 

Companhia de limpeza précisa de casais para 
trabalhar na Limpeza a chave nas areas de 
Pickering, Mississauga e Toronto. 
Contactar Joe ou Alice. 905-896-2373 

Precisa-se de carpinteiros de acabamentos corn 
experiência 
Entrada imediata tel.315-3522 

Companhia précisa de senhoras para limpeza 
de apartamentos corn experiência e que falem 
inglês de preferência. Contactar Tony Antunes 
tel. 4181647 

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

Âir^z de Nirfecii 
Ingredlentes: 
500 grs de mexilhào 
400 grs de arroz 
500 grs de amêijoas 
500 grs de camarâo 
4 bocas de sapateira 
4 colheres de sopa de azeite 
1 cebolas médias picadas 
50 grs de margarina 
2 dentes de aUio picados 
1 molhinho de coentros 
picante q.b. 
sal 
1 dl de vinho branco 

Confecçâo 
Limpe e lave os mariscos. Coza-os e descasque-os, 
aproveitando a âgua de todos eles, e deixando 
alguns camarôes inteiros para decoraçâo. Corn as 
cascas e cabeças do camarâo faça um bom caldo. 
Refogue os alhos picados e as cebolas no azeite e 
margarina, sem deixar queimar. Junte o caldo e o 
vinho, deixe levantar fervura e junte o arroz (4 
châvenas de caldo para 1 de arroz) deixe cozer 
por 12 minutes, junte os mariscos e os coentros 
picados, rectifique os temperos e deixe ao lume 
por mais 3 minutes. Retire o tacho do lume e 
décoré corn alguns camarôes inteiros. 
Sirva de imediato. Se gostar pode adicionar ao 
refogado 1 bom tomate maduro, sem peles nem 
grainhas e picado. 

Cadeia de Lojas de Renome Comercial quer 
informar que tem novos postos de trabalho. 
Contactar Charmaine Macisaac Tel.789-1105 0 MIIÊNIO 

Sobremesa 

DSifOlS d6 NdUl 
Churrasqueira portuguesa précisa de ajudante 
de cozinha. 
Corn experiência. Tel. 862-2867 

Companhia de limpeza précisa de pessoal corn 
experiência em mâquinas de Bafo contactar 
Alfred. Tel. 654-0168 [bom salârio] 

Companhia de limpeza précisa de homens para 
trabalhar no turno de dia contactar corn José 
Moniz. Tel. 767-3438 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome:  

Pessoal para limpeza em Toronto. Tel. 725-1455 

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

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

Carpinteiros corn 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 

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 

Ingredientes: 
1 lata de leite condensado 

600 ml de natas 
6 ovos 
15 colheres de sopa de açûcar 
12 colheres de sopa de agua 

Gonfecçâo 
Comece por fazer o caramelo corn 6 colheres de 
sopa de açücar e 6 colheres de sopa de agua. 
Quando estiver a fazer ponto de caramelo vire 
para a forma e espalhe antes de arrefecer. Faca de 
seguida o doce de ovos corn as 6 gemas, 6 
colheres de sopa de açûcar e 6 colheres de sopa de 
agua. Deixe ferver, mexendo sempre para nâo 
agarrar, e quando começar a engrossar deite por 
cima do caramelo. Bata as claras em castelo. Bata 
as natas. Quando estiverem a ficar solidas junte as 
3 colheres de sopa de açûcar. Adicione o leite 
condensado e misture. Junte de seguida as claras 
batidas em castelo. Deite este preparado por cima 
do doce de ovos e leve ao congelador umas horas, 
ate estar completamente solidificado. 
Antes de servir, desenforme. Se for preciso, 
mergulhe a lata em agua morna. 
A disposiçâo no prato e a base de nata, no meio o 
doce de ovos e no cimo o caramelo. 
NOTA: a forma deve ser das que se abrem. 
 Bom Apetite 
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Buscar a saüde com o minimo ou 
nenhum esforço parece hoje em dia o 
milagre que todos pretendem 
alcançar. Como que por magia. Em 
contra partida, dire! que todo o 
esforço deverâ ser dispensado no 
sentido de se preservar a qualidade de 
vida e manter o organismo saudâvel. 
Procurar este objectivo, fiado no 
milagre do Santo Graal, no elixir da 
juventude ou em qualquer mâgico, é 
procurar o nâo atingivel e tentar-se 
fugir à vaidade. 
O verdadeiro poder das plantas ou 
ervas medicinais esta estreitamente 
ligado corn um adequado estilo de 
vida e corn uma correcta alimentaçâo 
natural. 
Face a um estado de doença, sô 
existem dois caminhos possiveis. Ou 
se dâ a importância às causas 
exteriores: virus, micrôbios, 
alteraçôes climatéricas, etc, e 
combater os efeitos sobre o corpo. É 
na realidade o que faz a medicina 
convencional corn os resultados que 
se vêem. Ou dar toda a importância 
ao terreno (estado do organismo), 
esforçar-se por restabelecê-lo na sua 
integridade através de um sâo estilo 
de vida e de uma alimentaçâo prôpria 
para purificar o meio interior 
(desintoxicar) e por suprir as 
carências (revitalizaçào), que é o 
processo seguido pela Medicina 
Natural ou Naturopâtica, a Natura 
Medicatrix de Hipocrates, 
considerado o pai da Medicina 
Clâssica, quando afirmou séculos 
atrâs: “Deixemos que os nossos 
alimentas sejam os nossos remédios e 
os nossos remédios os nossos 
alimentas”. Como se pode verificar, a 
alimentaçâo correcta para a saüde e o 
bem-estar nâo é um conceito novo. 
Culturas diferentes em todo o mundo 
sempre buscaram, nesta grande 
dispensa de nutrientes que é a 
natureza, soluçôes para diversos 
males, transmitidos de geraçâo em 
geraçâo. 
Sempre que se busca na natureza o 
alimento ou remédio adequado e se 
cumprem as regras naturals, o 
organismo triunfa por ele prôprio das 
causas desencadeadoras da doença. 
E claro que jamais podemos falar de 
verdadeira cura dum paciente em que 
nos limitâmos a destruir gérmenes 
infecciosos por um antibiôtico, 
tratamento de choque, corn o quai se 
pretende violentamente extreminar 
os bacilos ou bacterias indesejâveis, 
mas que igualmente se extreminam as 
boas e desejâveis bacterias, 
aumentando assim o 
enfraquecimento do organismo, ao 
retirar-lhe as capacidades de defesa 
do sistema imunolôgico, centrado no 
equilibrio da flora intestinal, uma das 

fontes da imunidade natural. 
Carvel, Marchesseau, Colucci e 
ultimamente Bernard Jarsen 
escreveram afirmando a mesma frase: 
“A doença é o pecado”! Se 
meditarmos bem sobre esta frase, 
somos levados a compreender melhor 
os ensinamentos da Biblia e a 
discernir, que aquilo que cada religiâo 
désigna por pecados capitals, 
correspondem justamente às 
principals faltas cometidas contra a 
natureza e como é évidente, uma 
desobediência contra o Criador, 
factores que servem para preparar as 
doenças que nos atingem, incluindo 
as do dominio espiritual. Dai a 
considerar a doença como uma 
sansâo, vai apenas um passo, que é 
preciso absolutamente franquear se 
quisermos restabelecer a saüde de 
uma forma vâlido, isto é, curar corn a 
condiçâo de fazer cessar as faltas que 
cometiamos e de nos arrependermos 
delas, é justamente a este 
procedimento, que chamo mudar de 
estilo de vida. 
Visto sob este prisma, o método 
natural résulta de uma filosofia 
inteiramente moral. Ele opôe-se ao 
da medicina convencional, 
perfeitamente imoral, uma vez que 
ela esconde do doente a 
responsabilidade que tem na sua 
doença e permite-lhe, logrando as leis 
naturals ou biolôgicas, nâo somente 
escapar às sansôes mas ainda persistir 
o menos impunemente nas suas 
faltas. E inütil dizer que, fazendo isto, 
ela abrevia a vida do doente e 
condena-o a maior parte das vezes a 
morrer em atrozes sofrimentos. 
Desculpe-me o leitor, pela franqueza 
deste meu ponto de vista, que na 
realidade é a verdade nua e crua, pois 
estâ na base da ética do meu ensino 
como naturista; admito que ele possa 
chocar certas convicçôes por ser 
diametralmente oposto ao 
convencional aceite. Mas como dizia 
Gandhi: “O erro nâo se transforma 
em verdade sô porque se propaga e se 
multiplica”. Os factos e os nümeros 
estào à vista, demonstram que, à 
medida que a medicina convencional 
se expande, a doença atinge cada vez 
maior nümero de pessoas, sâo 
factores apontados pelas estatisticas e 
confirmadas pela OMS - 
Organizaçào Mundial da Saüde. 
Doentes cada vez mais numerosos e 
insatisfeitos que nunca, dos cuidados 
que sâo prodigalizados, acorrem aos 
gabinetes médicos especialistas, 
aumentando o nümero das consultas 
e visitas consideravelmente nestes 
ültimos anos e o ritmo de aumento 
nâo diminuiu até hoje. Os 
orçamentos dos estados para a 
segurança social, mesmo os dos 

estados ricos, estào tornando-se uma 
sobrecarga insuportâvel, no entanto o 
problema da saüde continua 
caminhando sem se vislumbrar 
soluçào que lhe valha. E porquê? 
Porque as pessoas continuam 
querendo achar a soluçào para os seus 
problemas de saüde, fora do quadro 
das leis naturals, atribuindo a outros 
a responsabilidade que todavia deve 
ser sua e lutando quixotescamente 
contra as regras da màe natureza, e o 
resultado é o que infelizmente se vê. 
Caro leitor, nâo teço estas 
consideraçôes no sentido de o 
amedrontar, mas simplesmente para 
o informar, tentando consciencializa- 
lo destas realidades, convidando-o a 
raciocinar, na esperança de que esse 
raciocinio o leve a modificar o seu 
estilo de vida e a adoptar uma 
alimentaçâo mais saudâvel e por 
conseguinte mais natural que lhe 
venha proporcionar melhor 
qualidade de vida e de saüde. 
Nesta conformidade estarei à 
disposiçào de todos aqueles que, 
buscando uma alternativa, poderào 
encontrar nos nossos ensinamentos o 
meio prâtico de poder conjugar uma 
alimentaçâo correcta corn a 

Manuel R.C. Meio, N.D. 

Delegado FENMANpara os Açores 

terapeutica mais adequada ao seu 
caso especifico. Como autor do livro 
jâ lançado nesta comunidade, o Guia 
Prâtico da Alimentaçâo Saudâvel e da 
Terapeutica Natural; creio ter 
contribuido corn uma ajuda valida 
para tentar solucionar os vossos 
problemas de saüde do quotidiano. 
No entanto e até principios de 
Setembro, estarei na Ervanâria 
Victoria, tel.: (416) 603-7978 e na 
Baldwin Naturals, tel.: (416) 979-1777 
para qualquer esclarecimento ou 
ajuda relativamente a todas as 
questôes da saüde e do regime 
alimentar. 

Corn Experiência 
Esta cansado de trabalhar por uma 

remuneraçâo nâo correspondente à exigîda 
pçlo 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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O Sporting garantiu a contrataçâo de 
Ricardo Sa Pinto que régressa a Alvalade, 
depois de uma passagem pela Real Sociedad. 
O internacional português assinou um 
contrato de cinco temporadas que implica o 

pagamento de 480 
mil contos aos 
bascos. Luis Duque, 
présidente 
demissionârio da 
SAD do Sporting, 
confirmou o acordo. 
O prôprio jogador 
também admitiu a 
conclusào das 
ârduas negociaçôes, 
e tenciona regressar 
a Lisboa esta 
semana. 

[paaïïQSüas ®0ED ssisijïi® 

A uma semana da estreia em competiçâo na 
3® pré-eliminatôria da Liga dos Campeôes, o 
FC Porto foi subjugado por um Vitôria 
inteligente e em melhor momento de forma. 
Um tento solitârio de Geraldo ditou o 
triunfo vimaranense mas a derrota dos 
dragôes sô peca por escassa em face do 
incrivel descalabro ocorrido na segunda 
parte. No ultimo teste antes do "Agosto 
quente", a nota foi claramente negativa. 
Paulo Autuori, esse, tem razôes para sorrir. 

QŒÛQJGfâOMl 0][fâ§0Q(30ff51 

A inesperada e primeira vitôria do brasileiro 
Rubens Barrichello no Grande Prémio da 
Alemanha mereceu amplo destaque na 
imprensa desportiva daquele pais, tanto 
mais que correram jâ sete anos apôs 
semelhante proeza alcançada pelo grande 
idolo dos brasileiros, Ayrton Senna. Este 
conquistaria o pôdio em 1993, no Circuito 
de Adelaide, na Australia, sob semelhantes 
condiçôes atmosféricas àquelas em que 
"Rubinho" se sagrou vencedor. A chuva 
séria, alias, a adversaria dos pilotos, levando, 
até, Barrichello, em lâgrimas, a dedicar o 
êxito a Ayrton Senna, triplo campeâo do 
mundo e "especialista da chuva". 

“Meira vai jogar nas Antas” 
o diferendo corn o Guimarâes vai ser ultrapassado 
e Fernando Meira jogarâ nas Antas, frente ao FC 
Porto, na primeira jornada da Liga. A garantia foi 
dada pelo director-geral da SAD do Benfica, Alvaro 
Braga Junior, à partida para Belfast, na Irlanda. 
A aproximaçâo entre Benfica e Guimarâes tem sido 
efectuada pelo vice-presidente José Capristano, que 
tenta um acordo para a râpida resoluçâo do 
problema, de modo a que o contrato celebrado corn 
o jogador possa ser registado na Liga de Clubes 
antes do inicio do campeonato. 
Entretanto, a Comissâo Arbitral Paritâria 

reconheceu justa causa ao jogador Hugo Porfirio 
na rescisâo unilateral do contrato que o ligava ao 
Benfica. 
O extremo-esquerdo fica assim livre de assinar por 
qualquer outro clube português ou estrangeiro, 
estando jâ a treinar à experiência no Bradford City, 
de Inglaterra. No entanto, o departamento juridico 
da Luz pode remeter o caso para a FIFA, por 
alegadamente ter sido entregue ao empresârio do 
jogador, Paulo Barbosa, um cheque destinado a 
liquidar as verbas em atraso reclamadas por 
Porfirio. 

Anderlecht é o opositor do 
FC Pono na 3" pré-eliminatôria 
e Benfica vence linfield por 3-2 

A formaçâo belga do Anderlecht sera o adversârio 
que o FC Porto terâ de ultrapassar, na terceira pré- 
eliminatôria, para atingir a Liga dos Campeôes 
europeus de futebol. 
Como se esperava, a formaçâo de Bruxelas 
garantiu em Chipre o apuramento, ao empatar 0-0 
corn o Anarthosis Famagusta, depois de ter vencido 

por 4-2 na Bélgica, hâ uma semana, no jogo da 
primeira "mâo" desta segunda pré-eliminatôria. 
O primeiro embate entre FC Porto e Anderlecht 
realizar-se-â jâ na prôxima semana. 

O Benfica venceu os ingleses do Linfield por 3-2, 
ontem, em jogo particular realizado em Inglaterra. 

■ 

Nuno Gomes: 
«Talvez um dia jogue corn Van Hooijdonk» 
o avançado, que sexta-feira parte para ItàJia, confessou ter sido uma ^^despedida 
dificil’^. ’^Passei très anos nuuravilhosos neste clube. Vou ’torcer’ pelo Benfica e 

vibrar corn as suas vitorias. Tem condiçôes para lutar pelo titulo’’ 

Nuno Gomes disse terça-feira adeus ao Benfica. 
O avançado, que parte sexta-feira para Florença, 
deslocou-se ao Estâdio da Luz para se despedir 
dos seus antigos companheiros e recolher alguns 
bens pessoais. Uma despedida dificil, como 
salientou, embora garantindo que vai "torcer” 
pelo clube que representou. E formulou um 
desejo: "Talvez um dia jogue corn Van 
Hooijdonk.” O ponta-de-lança chegou ao 
estâdio, quando jogadores do plantel se 
preparavam para almoçar, antes da partida 
para Belfast. No interior das instalaçôes despediu- 
se de todos os que corn ele privaram nas ultimas 
très temporadas. Quarenta e cinco minutos depois 
estava de saida. "Sexta-feira para Itâlia e como a 
équipa viaja para a Irlanda, nâo tinha mais 
nenhum dia para vir câ. A despedida foi dificil, 
pois passei aqui très anos maravilhosos. Espero 
que o adeptos nâo se esqueçam de mim, pois nâo 
me esquecerei deles”, afirmou Nuno Gomes. Ao 
longe, o internacional português vai "torcer” pela 
conquista do titulo por parte dos encarnados. 
”Apoiaram-me bastante quando câ cheguei. Como 
disse, passei très anos maravilhosos neste clube. 
Vou vibrar corn as suas vitôrias. O Benfica tem 
boa équipa, tal como no ano passado. Tem 
condiçôes para lutar pelo titulo.” Corn a partida 
para a Fiorentina, perde-se a possibilidade de 
Nuno Gomes formar dupla corn Pierre Van 
Hooijdonk. ’’Quando joguei corn o Brian 

Deane, as coisas correram-me melhor. Estou certo 
que este ano também séria assim. Gostava de ter 
experimentado a nova faceta do Benfica, actuando 
corn um avançado corn as caracteristicas dele. Mas 
como ninguém prevê o dia de amanhâ, talvez 

venha a jogar corn 
Van Hooijdonk. 
Em todo o caso, o 
Benfica continua 
corn boas opçôes 
para o ataque.” 
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Krajicek em Toronto provoca uma surpresa 
O holandês Richard Krajicek causou 
a principal surpresa da primeira 
ronda do torneio de Toronto, ao 
afastar o lider do ranking ATP e 
cabeça de série numéro très desta 
prova do Masters Series, o sueco 
Magnus Norman. 
Richard Krajicek, numéro 24 do 
mundo, derrotou o finalista de 
Roland-Garros pelos parciais de 7-5, 
7-6 (9-7), no final de um encontre 
muito disputado, em que o tenista 
holandês fez a diferença no serviço, 
conquistando 14 ases. 
"Foi uma vitôria muito importante. 
Espero que ela marque um bom 
arranque da temporada em pisos 
dures", afirmou Richard Krajicek. 

"Obviamente, esperava muito mais 
do que ser eliminado na primeira 
ronda. Mas nâo perdi corn um zé- 
ninguém. Perdi corn um bom 
jogador. Nào podia ter feito muito 
mais", comentou Magnus Norman. 
O vencedor dos Internacionais de 
França, o brasileiro Gustavo 
Kuerten, numéro quatre do torneio, 
derrotou facilmente o francês 
Arnaud DiPasquale, por duplo 6-4. 
Dois outres cabeças de série, o sueco 
Thomas Enqvist (6.°) e o australiano 
Lleyton Lewitt (7.°) também 
seguiram em frente na competiçào 
canadiana. Thomas Enqvist 
derrotou Sjeng Schalken, por 7-5 e 6- 
4, enquanto Lleyton Hewitt venceu 

lYNX très derrotas 
consecutivas 

Os prôximos jogos corn o 
Rochester, la e câ, terâo de ser os 
jogos da reabilitaçâo da équipa do 
Toronto Lynx, confrontada corn 
meia düzia de lesôes e très derrotas 
seguidas, a ultima das quais, em 
Montreal, por 3-1, frente ao 
Montreal Impact. 
Para recuperar pontes e a posiçâo 
na "A League", Northeast Division- 
2000. 

Dia 12 de Agosto, o Lynx desloca-se 
a Rochester para bater-se corn o 
campeâo Rochester Raging Rhinos 
e, no dia imediato, defronta a 
mesma équipa em Toronto, no 

Varsity Stadium, numa noite 
dedicada ao Multiculturalisme, 
celebrando mais de 30 linguas 
diferentes. Como diz um 
comunicado da FIFA; "O futebol 
représenta uma extraordinâria 
escola da vida que transcende todas 
as barreiras, sejam elas de raça, 
religiâo, sexo ou classe social." 
Por isso, esta noite multicultural no 
dia 13 de Agosto, no Varsity 
Stadium, noite em que o Toronto 
LYNX defronta o Rochester 
Rhinos, a partir das 19:15 horas. 
Nâo faltem. Temos bilhetes para 
vos. 

O responsâvel dos Toronto Raptors 
Antonio Davis desloca-se este mês, 
entre 7 e 11, a varias localidades na 
provincia, a fim de ministrar 
ensinamentos bâsicos sobre 
basquetebol a jovens entre os 6 e os 16 
anos de idade. 
As familias interessadas em inscrever 
os sens filhos nestas sessôes gratuitas 
deverào fazê-lo corn a dévida 
antecedência. 
Antonio Davis referiu que esta ideia é 
optima visto que no verâo, os pais 
estâo normalmente interessados em 
ocupar os tempos livres dos sens 
filhos, ùtilmente e sem ter que 
dispender muito dinheiro. No caso do 
basquetebol pouco é exigido: uns 
ténis, uma bola e pode começar o 

jogo- 
Esta sessôes denominam-se “Team 
Tiger” e terâo lugar nas seguintes 
localidades: 
Flight Deck, 40 Bay St., Toronto - 7 
Agosto 

O holandês 
eliminou o terceiro 

cabeça de série e 
numéro um do 
mundo^ o sueco 

Magnus Norman, 
na primeira ronda 
da prova a decorrer 

no Canada 

Roger Federer, por 3-6, 6-3, 6-2. 
Noutro encontro da primeira ronda, o 
alemâo Nicolas Kiefer afastou o 
americano Todd Martin, por 6-1 e 7-5. 
No sector feminino, a russa Elena 
Likhovtseva eliminou a americana 
Jennifer Capriati na primeira ronda 
do torneio de ténis de Sâo Diego, na 
California. Elena Likhovtseva, 23.* na 
classificaçào do circuito profissional 
feminino (WTA Tour), venceu 
facilmente o encontro, impondo-se a 
Jennifer Capriati, 17.* do mundo, em 
duas partidas, corn os resultados de 6- 
4 e 6-0. 
Numa jornada em que apenas se 
disputaram mais dois encontros de 
singulares, a belga Dominique van 
Roost, quarta cabeça de série, 
derrotou a japonesa Ai Sugiyama, por 
6-2 e 7-6 (7-4), e a francesa Nathalie 
Dechy eliminou a sua compatriota 
Anne-Gaelle Sidot, por 4-6, 6-4 e 6-2. 
Entretanto, a russa Anna Kournikova 
mudou de ideias sobre os Jogos 
Olimpicos e nâo competirâ em 
Sydney, anunciou a Federaçâo Russa 
de Ténis. Anna Kournikova, que no 
inicio do ano dissera à agência 
americana Associated Press que 
participaria nos Jogos Olimpicos, 
comunicou a sua nova decisâo, disse 
Alexei Selivanenko, vice-presidente 
do organismo russo. 

Os Toronto Raptors ensinam 
basquetebol às crianças no Ontario 

Durahm College, 2000 Simcoe St., 
Oshawa - 8 Agosto 
St. Mary’s High School, 200 Whitney, 
Hamilton - 9 Agosto 
Centennial College, 941 Progress 
Ave., Scarborough - 10 Agosto 
Collingwood Collegiate Institute, 6 
Hurontario St., Collingwood - 11 
Agosto 

RAFFIC 

ICKET 

Propriedade e direçâo de um ^-agente, 
John Zadkovich; 

ÿ Mais de vinte e quatro anog de experiência em tribunal; 

t Fluente em português| 
$ Preços acessiveis; 
ÿ Advogado disponivel para defesa criminal; 

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

3045 Southcreek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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l«(20Ago) 18*(21Jan) 2* {27 Ago) 19«(28Jan) 3* (10 Set) 20*(04Fev) 4» (17 Set) 21‘(18Fev) 5* (24 Set) 22* (25 Fev) 6-(01 Out) 23* (04 Mar) 

Naval - Maia 
Sp. Espinho - Desp. Chaves 

Penafiel - Rio Ave 
Marco - Santa Clara 

Uniào Lamas - Nacional 
Académica - Felgueiras 
Freamunde - Ovarense 

Varzim - Leça 
Vit. Setübal - Imortal 

7* (15 Out) 24* (Il Mar) 

Maia - Vit. Setübal 
Desp. Chaves - Naval 
Rio Ave - Sp. Espinho 
Santa Clara - Penafiel 

Nacional - Marco 
Felgueiras - Uniào Lamas 
Ovarense - Académica 

Leça - Freamunde 
Imortal - Varzim 

8* (22 Out) 25* (18 Mar) 

. Maia - Desp. Chaves 
Naval - Rio Ave 

Sp. Espinho - Santa Clara 
Penafiel - Nacional 
Marco - Felgueiras 

Uniào Lamas - Ovarense 
Académica - Leça 

Freamunde - Imortal 
Vit. Setübal - Varzim 

9* (29 Out) 26* (01 Abr) 

Desp. Chaves - Vit. Setübal 
Rio Ave - Maia 

Santa Clara - Naval 
Nacional - Sp. Espinho 
Felgueiras - Penafiel 
Ovarense - Marco 

Leça - Uniào Lamas 
Imortal - Académica 
Varzim - Freamunde 

10*(05Nov) 27* (08 Abr) 

Desp. Chaves - Rio Ave 
Maia - Santa Clara 
Naval - Nacional 

Sp. Espinho - Felgueiras 
Penafiel - Ovarense 

Marco - Leça 
Uniào Lamas - Imortal 
Académica - Varzim 

Vit. Setübal - Freamunde 

ll*(12Nov)28*(14Abr) 

Rio Ave - Vit. Setübal 
Santa Clara - Desp. Chaves 

Nacional - Maia 
Felgueiras - Naval 

Ovarense - Sp. Espinho 
Leça - Penafiel 

Imortal - Marco 
Varzim - Uniào Lamas 

Freamunde - Académica 

12* (19 Nov) 29* (22 Abr) 

Rio Ave - Santa Clara 
Desp. Chaves - Nacional 

Maia - Felgueiras 
Naval - Ovarense 

Sp. Espinho - Leça 
Penafiel - Imortal 
Marco - Varzim 

Uniào Lamas - Freamunde 
Vit. Setübal - Académica 

13* (03 Dez) 30* (29 Abr) 

Santa Clara - Vit. Setübal 
Nacional - Rio Ave 

Felgueiras - Desp. Chaves 
Ovarense - Maia 

Leça - Naval 
Imortal - Sp. Espinho 

Varzim - Penafiel 
Freamunde - Marco 

Académica - Uniào Lamas 

14* (10 Dez) 31* (06 Mai) 

Santa Clara - Nacional 
Rio Ave - Felgueiras 

Desp. Chaves - Ovarense 
Maia - Leça 

Naval - Imortal 
Sp. Espinho - Varzim 
Penafiel - Freamunde 
Marco - Académica 

Vit. Setübal - Uniào Lamas 

15* (17 Dez) 32* (13 Mai) 

Nacional - Vit. Setübal 
Felgueiras - Santa Clara 

Ovarense - Rio Ave 
Leça - Desp. Chaves 

Imortal - Maia 
Varzim - Naval 

Freamunde - Sp. Espinho 
Académica - Penafiel 
Uniào Lamas - Marco 

16*(07Jan) 33* (20 Mai) 

Nacional - Felgueiras 
Santa Clara - Ovarense 

Rio Ave - Leça 
Desp. Chaves - Imortal 

Maia - Varzim 
Naval - Freamunde 

Sp. Espinho - Académica 
Penafiel - Uniào Lamas 

Vit. Setübal - Marco 

17*(14Jan)34*(27Mai) 

Felgueiras - Vit. Setübal 
Ovarense - Nacional 

Leça - Santa Clara 
Imortal - Rio Ave 

Varzim - Desp. Chaves 
Freamunde - Maia 
Académica - Naval 

Uniào Lamas - Sp. Espinho 
Marco - Penafiel 

JORN AL. /• 

Felgueiras - Ovarense 
Nacional - Leça 

Santa Clara - Imortal 
Rio Ave - Varzim 

Desp. Chaves - Freamunde 
Maia - Académica 

Naval - Uniào Lamas 
Sp. Espinho - Marco 
Vit. Setübal - Penafiel 

Ovarense - Vit. Setübal 
Leça - Felgueiras 

Imortal - Nacional 
Varzim - Santa Clara 
Freamunde - Rio Ave 

Académica - Desp. Chaves 
Uniào Lamas - Maia 

Marco - Naval 
Penafiel - Sp. Espinho 

Ovarense - Leça 
Felgueiras - Imortal 
Nacional - Varzim 

Santa Clara - Freamunde 
Rio Ave - Académica 

Desp. Chaves - Uniào Lamas 
Maia - Marco 

Naval - Penafiel 
Vit. Setübal - Sp. Espinho 

Vit. Setübal - Leça 
Imortal - Ovarense 
Varzim - Felgueiras 

Freamunde - Nacional 
Académica - Santa Clara 
Uniào Lamas - Rio Ave 
Marco - Desp. Chaves 

Penafiel - Maia 
Sp. Espinho - Naval 

Leça - Imortal 
Ovarense - Varzim 

Felgueiras - Freamunde 
Nacional - Académica 

Santa Clara - Uniào Lamas 
Rio Ave - Marco 

Desp. Chaves - Penafiel 
Maia - Sp. Espinho 
Naval - Vit. Setübal 

Toronto lynx 
VS. 

Rochoster 
DOMINGO dia 13 

de Agosto às 7:30 pm 
kick-off Varsity 

Stadium 

HahÜSte-se a uma magem 
ver os P'//'-# 

Toronto Lynx em Montreal 
amabüidttde de: I -v * ,•/ 

uiULlLi iLUiiüimuat i b-liLui-'Lii U’umM^TjniiUiiy iLOitiiLiiUi 
lULü.tjiULLIL'LL' ' 
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Portuguesa de f utebol 

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 T 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»-2iy04/2001 

Campomaiorense - Sp. Braga 
Maritimo - Paços Ferreira 

Farense - Belenenses 
Vît 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 
$p. Braga - FC Porto 

14» - 10/X2/2000 31» - 06/05/2001 

Maritimo - Sp. Braga 
Farense - Campomaiorense 

Vit. Guimarâes - Paços Ferreira 
Sporting - Belenenses 

Alverca - 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 - Alverca 
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 
Alverca - 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 - Alverca 
Paços Ferreira - Gil Vicent^ 

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

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

JORN AL. 

0 MIljNIO r i ) 
Classificaçôes 
da Volta 2000 

apos disputada 
a décima etapa, 

eotre a Guarda e a 
Torre, na distancia 

de 100,2 km: 

Etapa 10 
Individual: 
1. Vitor Gamito (P. Ravessa) 4:28.08 horas 

(média: 37,638 km/hora) 
2. Juan M. Mercado, Esp (Vitalicio) a 2.06 min 
3. José Luis Rebollo, Esp (Vitalicio) a 2.24 

3. Gustavo Otero, Esp (P. Ravessa) a 1.37 

Equipas: 
1. Porta da Ravessa 
2. Vitalicio Seguros, Esp 
3. LA Pecol/Alpiarça 

135:24.15 horas 
a 1.49 min 
a 3.03 

Equipas: 
1. Porta da Ravessa 
2. Vitalicio Seguros, Esp 
3. LA Pecol/Alpiarça 

13:29.25 horas 
a 2.38 min 
a 3.43 

Gerais 
Individual: 
1. Vitor Gamito (P. Ravessa) 
2. Claus Moller, Din (Maia) 

45:06.29 horas 
a 1.29 min 

Pontos: 
1. Saulius Sarkauskas, Lit (LA Pecol) 80 pontos 
2. Angel Edo, Esp (Maia) 74 
3. Pedro Horrillo, Esp (Vitalicio) 65 

Montanha: 
1. Fortunato Baliani, Ita (Selle Italia) 56 pontos 
2. Félix Cardenas, Col (Kelme) 54 
3. Vitor Gamito (P. Ravessa) 44 
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A bola, essa magana, jâ saltita e faz 
das suas pelos estâdios portugueses. 
No Porto, O Boavista, S. Braga, Steaua 
de Bucareste e a Portuguesa de 
Desportos do Brasil, participaram no 
Torneio Internacional do Porto. O 
vencedor do Torneio foi o 
BOAVISTA que venceu na final o 
Steaua, por 2-0. Na terceira posiçâo 
ficou o BRAGA que venceu a 
Portuguesa, por 3-1, nas grandes- 

penalidades, apôs um empâte 1-1, no 
tempo regulamenter. 
Em Leiria, a Uniào de Leiria venceu o 
Torneio da Cidade ao bâter na final o 
Maritimo da Madeira, por 3-1, nas 
grandes-penalidades, apôs um 0-0, 
nos 90 minutos. Alverca e Naval 
foram os outros protagonistas do 
Torneio de Leiria. 
Em Aveiro, o Beira Mar empatou 1-1 
corn o Santa Clara de Sâo Miguel, no 
jogo de apresentaçâo da équipa aos 
seus adeptos. Curiosamente, o Beira 
Mar subiu à la. Liga e, o Santa Clara, 
desceu ao escalâo secundârio. Oscar 
marcou pelo Beira Mar e. George, 
pelo Santa Clara. 
Nas Antas, o F. C. do Porto, num jogo 
insipido e corn um golo de tabela do 
russo Dimitri Alenitchev, venceu o 
voluntarioso Sunderland da 
Inglaterra. Vencer sem convencer. 
No lo. de Maio, em Braga, Benfica e 
Desportivo da Corunha, disputaram 
a II Taça Ibérica, per an te 12 mil 
espectadores. A vitôria sorriu à 
melhor équipa, a do Corunha, que 
bateu o Benfica, por 1-0. 
Até ao inicio da LiGA muitos mais 
Jogos de preparaçào e vârios Torneios 
vào ter lugar para que as équipas 
fiquem aptas a boas prestaçôes na 
época 2000/2001. 

SUPERTAQA 
Porto - Sporting 

A «guerra» PORTO-SPORTING 
começa jâ no prôximo dia 13. 

A primeira mào da SUPERTAÇA 
Cândido de Oliveira vai realizar-se 
dia 13 de Agosto, nas Antas, corn 

inicio às 17 horas. 
O Sporting, por sua vez, receberâ o F.C. do 

Porto, em Alvalade, no dia 10 de Janeiro de 2001. 
Prevê-se um embate jâ renhido depuis das boas prestaçôes de ambas as*' 
équipas neste inicio de época. Quer o F.C. do Porto, quer o Sporting, 

souberam adquirir bons jogadores para poderem manter a supremacia do 
futebol português. Os bons resultados frente a fortes adversârios 

na pré-temporada e apresentaçâo das équipas aos sôcios, 
indiciam uma época de êxitos. 

GOlF no Madeira Park' 
O Présidente da Assembleia Gérai do Canadian Madeira Club - 
Madeira House Community Centre, José Eduardo da Silva, 
entusiâsta do Golf, promove mais um encontro de "golfistas" no 
Madeira Park, no sâbado, dia 9 de Setembro. 
Os interessados de todas as idades que queiram participar no 
torneio de GOLF podem inscrever-se, contactando o José 
Eduardo da Silva pelo telefone: (416) 977-7442. 
Se é amador de Golf nâo perça esta oportunidade de divertir-se 
com o seu desporto favorito, ao ar livre, num local aprazivel, com 
cheirinho a Portugal. 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

TORONTO’S MULTIC 
SUPER MIX 

NOVE HORAS DlÂRîAS 
DE RADIO AO SERVIÇO 
DA CULT JRA 
PORTyauESA 

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

CIRV-FM A ESTAÇÀO 
DO FUTUROÜ! 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

éiüA 

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

FESnVAL PORTUGUÊS RADIO E TELEVISÂO 

Nos fotografias, em cima, o quarteto vencedor do ultimo Torneio de Golf e, 
em haixo, o grupo de individualidades que participou. 


