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Garisma He 
Joâo Paulo II 
atral jovens 
do mundo 
Inteiro . ^ 
A popularidade e o c^isma ^ 
do papa Joâo Paulo li forsini^ 
decididamente confirmado^ 
durante a celebraçâo das Jornadas 
Mundiais da Juventude Catôlica 
(JMJ), encerradas no domingo 
passado, com a participaçâo de 
uma multidâo de cerca de dois 
milhôes de jovens. 

^ Pâgina 4 

i- 

acusa PSD 
de tenter crier instebilidede 

José Junqueiro avisa Durâo: 
«Nâo queira governar a casa dos outros quem 

nâo consegue governar a sua propria casa" 
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Coluna 
sent vertebras 
E as crianças, Senhor! 
As crianças sâo sempre as mais castigadas pelas 
vicissitudes da vida. As mais inocentes criaturas 
racionais, sâo as que sofrem os "altos e baixos" 
dos paises, da guerra cruel, das desinteligências 
familiares, das loucuras dos homens e mulheres. 
Nos ùltimos dias, entre muitos tristes exemplos, 
uma mulher-enfermeira, dos EUA, abandonou 
uma criança de 3 anos, doente, num 
supermercado em Vancouver. 
Em Toronto, uma outra mâe, de boa posiçâo 
social, médica de profissâo, atirou-se para 
debaixo do Metropolitano local, levando consigo 
um filho nos braços. Ambos morreram. 
No primeiro caso, a enfermeira mâe de dois 

filhos, adoptou a criança que abandonou, por 
considerar-se capaz de a protéger e ajudar na 
cura das suas doenças, dada a sua profissâo. 
Talvez desesperada por nâo conseguir os seus 
bons intentas, entrou em desepero e abandonou- 
a no Canada, deixando escrito as suas razôes e os 
cuidados a ter corn a criança. No sçgundo caso, o 
da mâe-médica de Toronto, a morte e os 

segredos sociais, "esconderam" para sempre a 
verdade. 
E as crianças, Senhor? 
A enfermeira americana, jâ se apresentou à 
Policia e...partiu para os EUA em liberdade. A 
criança também, uma vez que é natural dos 
EUA. Agora, surgiu no panorama a mâe 
biolôgica da criança, uma mâe de 24 anos, très 
filhos, analfabeta. Na América do Norte, o 
paraiso do dôlar, também hâ disto! Nâo é so no 
terceiro mundo! 
Que havemos de fazer para que as crianças nâo 
sofram as consequências de seus pais, de 
adoptadores ou responsâveis sociais? Um assunto 
que é noticia desde que o mundo é mundo e que, 
por mais estudos que se façam, nâo se encontram 
soluçôes. 
Sera que somos todos culpados e a soluçâo esta 
em nos? 
Diz-nos, Senhor? 

JMC 
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Olà, minha gentel 
O tempo passa a correr... 
Num ^ice estamos de novo a "tucàtulatar" 
convosco, sem cerimônias. 
As festas e as actividades comunitàrias sucedem-se 
de tal forma que difîcilmente damos vasâo a tudo. 
Mas, vamos fazendo pela vida, dando o mais e o 
melhor de que somos capazes. Vamos a isto. 

No proximo dia 31 de Agosto, sera lançado no 
Consulado-Geral de Portugal, o livro de Euclides 
Cavaco, "Pedaços do meu pais". A cerimônia terâ 
lugar pelas 17:30 horas. 

Nos Cinemas Carlton, em Toronto, foi jâ estreado o 
filme "Testamento", do au tor Caboverdiano 
Germano Almeida. O filme foi rodado na cidade 
de Mindelo, Cabo Verdej pelo realizador Luso- 
BrasileirOk Francisco Manso, corn müsica de Tito 
Paris e a voz da diva caboverdiana Cesâria Évora. 
Este filme que relata a histôria de um comerciante 
em Cabo Verde, o sr. Napumoceno, corn seus 
segredos, tragédias e amores, venceu alguns 
prémios, como o "25o. Festival Internacional do 
Gramado", no Brasil, e o "Cine Eco", em 1997. Tem 
como pricipais intérpretes Nelson Xavier, Chico 
Diaz e Maria Ceiça. Info: (416) 504-5303 Ext. 404. 
E falado em português corn legendas em inglês. 

A Igreja de Sâo Mateus realiza de 1 a 4 de 
Setembro, as grandiosas festas de Nossa Senhora 
da Luz. No sâbado, dia 2, às 18:30 horas, Procissâo 
de Recolha das Imagens corn a Banda Sociedade 
Filarmônica Uniâo Popular Luzense, da Freguesia 

da Luz, Ilha Graciosa. No domingo, dia 3, 
majestosa Procissâo de N. Sra. da Luz, pelas ruas 
vizinhas à parôquia de Sâo Mateus, acompanhada 
de Bandas e autoridades canadianas e portuguesas, 
os convidados Présidente da Câmara Municipal da 
Vila de Santa Cruz da Graciosa e o Deputado José 
Aguiar, représentantes de Associaçôes e püblico em 
gérai. No arraial, teremos comes-e-bebes, baile, e 
variedades corn o consagrado Carlos Alberto 
Moniz, vindo de Lisboa, e os artistas locais: Tony 
Câmara, José Ferreira, Steven Medeiros, Emily 
Melo, Suzanne Silva, Isabel Rodrigues, Michelle 
Cabral, Caravana Açores, Coro Ecos de Portugal e 
Rancho Folclôrico do Académico de Viseu. 
Participem! 

Charles de Sousa 
assume nova posiçâo 

O conhecido Charles de Sousa, 
filho do pioneiro Antonio de 
Sousa, de hâ muito funcionârio 
de destaque do Royal Bank, foi 
nomeado Gerçnte Principal do 
Departamento de Assuntos 
Governamentais e 
Comunitârios, do importante 
estabelecimento de crédita do 
Canada. Charles de Sousa, um 
autêntico fora de série na sua 
profissâo, é também o actual présidente da 
Federaçâo Luso-Canadiana de Empresârios e 
Profissionais e um grande amigo da comunidade 
portuguesa, à quai pertence corn muito orgulho. 

Desejamos ao Charles de Sousa as maiores 
felicidades no novo cargo e na sua vida. Parabéns. 

De 18 a 26 de Setembro vamos poder participar e 
apreciar o "14o. CICLO DE CULTURA 
AÇORIANA", sob o tema "Açores - Esmeraldas do 
Atlântico". 
Mais uma vez o Ciclo de Cultura Açoriana vai ter 
lugar no Sport Club Lusitânia de Toronto. Para 
mais informaçôes contactem pelo telefone: (905) 
279-8368. 
O Ciclo de Cultura Açoriana é uma iniciativa do 
Centro de Divulgaçâo Açoriana no Canadâ, 
presidido por Oliveira Neto. 

O Clube Académico de Viseu de Toronto, realiza 
de 23 a 30 de Setembro, a sua "4a. SEMANA 
CULTURAL BEIRÀ", na sede-social, 925-A 
Weston Road, em Toronto. 
Para informaçôes, contactem o présidente José 
Valentim, pelo telefone: (416) 604-1125. 

O centro de ajuda social ABRIGO CENTRE, 
realiza no dia 26 de Setembro, terça-feira, o seu "3o. 
Torneio Anual de Golf de Caridade". O Torneio de 
Golf sera disputado no Cardinal Golf Course, 2740 
Hwy 9, Ketteby, a Este da Hwy 400. 
O "Tee off serâ às 11:00 da manhâ. No preço da 
inscriçâo estâo incluidos jantar, prémios e o 
carrinho dos tacos. Inscriçôes: (416) 516-3919; 538- 
5232; 535-990, ou 259-8222. 
Divirtam-se e ajudem os que mais precisam. 

Foi uma grande tacada, hem? 
Aquele abraço e até...jâ! 

— 
O MILÉNIO - Semanàrio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto M6J IWO 

Ontario-Canada 

Tel: (416) 538-0040 Fax: (416) 538-0084 

E-mail: info@omilenio.com 

o MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 A 
Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redacçâo - José Mârio Coelho 

Subchefe de Redacçâo - Domingos Melo 

Suporte Técnico - Luis R. Pinto 

Paginaçâo e Publicidade -Jamie Iria 

Colaboradores: 

Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, Luis 

Fernandes, Ana Fernandes, Dr. César Cordeiro, 

Dra Aida Baptista e Feliciano de Melo 

Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 

Joâo Lima (Ilha Terceira), 

Gustavo Sousa Sâ (Porto). 

Publicidade: Manuel Gonçalves, Denise 

Guimarâes, Bill Farsales, Bon Falcone, Maggie 

Medeiros. 

Bureau in Ottawa-Hull 
José Soares. 
90 Boulevard Mont-blue Hull- Quebec, J8Z 1J4. 
Tel: 819-777-2091. Fax; 819-777-6561 

E-mail: lusologias@videotron.ca y 



O MILÉNIO 
Quinta-feira, 24 Agosto, 2000 

ACTUALIDADE 3 

A simpâtica Maria Luiza Bernardete 
Gouveia Camarata, de corpo franzino 
mas rija como um pêro, nào teve uma 
vida fâcil. A morte rondou-lhe a porta, 
levando-lhe o filho em 1984 e, seu 
marido, eml985. Nào esmoreceu, 

quem câ fica tem de prosseguir a 
caminhada. 
Maria Luiza Bernardete Gouveia, 
nasceu na ilha dourada de Porto 
Santo, Regiâo Autônoma da Madeira, 

Dezembro de 1923. 
Luiza e José Camarata casaram no dia 
5 de Maio de 1946, na Igreja de Sào 
Pedro, no Funchal. 
José Garcês Teixeira Camarata 
emigrou para o Canada na primeira 

leva de madeirenses, em 
1953. Chegou a Halifax 
no dia 2 de Junho de 
1953. 
Começou pela apanha da 
Cereja em St. Catherines, 
Ontario, junto de vârios 
companheiros de viagem. 
Pouco depois de um mês, 
José Camarata deslocou- 
se para Toronto onde 
arranjou trabalho num 
restaurante, primeira- 
mente na limpeza e 
depois na cozinha. Por 
esta altura, Janeiro de 
1954, chegou a Toronto 

Maria Luiza, com a filha do casai. 
Maria Luiza Camarata, na altura corn 
6 anos de idade. A filha Maria Luiza 
nasceu no Funchal em 28 de Junho de 
1947. Em Toronto formou-se e casou. E 

em 14 de Outubro de 1924. uma mâe feliz, de 5 filhos, e é 
Casou corn José Garcês Teixeira professora na St. Florence School, em 
Camarata, nascido na Freguesia da Scarborough. O segundo filho do casai 
Ribeira Brava, Madeira, em 1 de Camarata, José Luis Camarata nasceu 

Primeiro grufmd^Madeirenses em St, Catherines em 1953. 
De pi vise, Angelo BacaViau, José Camarata e Belo entre outras. 
Em baixo, Jordan demFaial, Quintal, Placido e outras. 

em Toronto em 1959, corn uma 
deficiência cardiaca, que o vitimou em 
1984. 
Entretanto, em 1954, o José Camarata 
conseguiu entrar para a companhia de 
abatimento de gado Toronto Abateur, 
onde chegou a encarregado de secçâo 
e esteve mais de 30 anos. Foi o José 

fA famtUa Camarata 

em dia de/esta. 

que conseguiu trabalho para outros 
portugueses na Toronto Abateur, 
entre eles, os cunhados Francisco (jâ 
falecido) e o Manuel José Gouveia que 
se mantém na companhia. Uma 
doença invulgar no figado provocou a 
saida do José Camarata do serviço e 
provocou-lhe a morte em 27 de 
Novembro de 1985. 
Paralelamente, devido ao pouco que o 
marido ganhava nos principios de 
vida. Maria Luiza procurou trabalho, 
encontrando dificuldades devido à 
lingua. Aprendeu a dizer "work" e 
passou a bâter à porta do 
"Unemployment" até que a atenderam. 
Um dia arranjaram-lhe trabalho numa 

fâbrica de Chinelos de Cabedal, onde 
esteve 7 anos, cosendo chinelos numa 
màquina de costura profissional. A 
fâbrica encerrou e, pouco depois, 
conseguiu entrar como governanta 
para a casa de Padres da Congregaçâo 
"Basilian Fathers", em Toronto. Foi 
para a Maria Luiza "um céu aberto" 
pois, manteve-se na casa 27 anos, 
exactamente até à reforma, em 1988. 
Era muito estimada pelos Padres 
Basilios que, quando completou 25 
anos de serviço, fizeram-lhe uma 
bonita festa de felicitaçôes. 
A tristeza de uma vida por vezes 
dramâtica compensada corn um 
trabalho onde era estimada e 
considerada. 
José e Luiza Camarata participaram 
também na sociedade que adquiriu e 
desenvolveu o Madeira Park, em 1963. 
Depois da perda do filho e do marido. 
Maria Luiza Bernardete Gouveia 
Camarata vendeu a sua casa em 1986 
e passou a viver corn a filha Maria 
Luiza McCormick, tratando de toda a 
lida da casa e dos 5 netos. 
E uma mulher activa. Crente. "Parar é 
morrer", lema que Luiza vai manter 
até ao fim. Felicidades. 

JMC 

Almoço de Gala 
da ACAPO/2000 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio - 
ACAPO, realiza o seu convivio anual "Almoço de Gala'2000", no 

proximo dia 17 de Setembro, às 13:00 horas, no Mississauga 
Convention Centre. Neste almoço sera entregue o "Merit Award", este 

ano corn 6 categorias: Trabalho Comunitârio (escolha dos clubes); 
Comunicaçâo Social; Literatura; Mùsica; Desporto e Belas Artes. 

Os bilhetes estào à venda no escritôrio da ACAPO, pelo preço de $75 
dôlares cada e, uma mesa, por $600 dolares. 

Mais informaçôes: (416) 536-5961. 
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O santo padre, sempre recebido de forma calorosa 
pelos mais de dois milhôes de jovens de 160 paises 
reunidos em Roma para a manifestaçâo, foi 
contagiado pela alegria e o entusiasmo que os fieis 
de pouca idade demonstraram. Na "corrente" 
estabelecida corn os jovens, o papa solicitou que 
eles se comprometessem corn "a paz", e se 
posicionassem contra ideologias que no século XX 
alimentaram "a destruiçâo e o ôdio". Os jovens 
catôlicos de Portugal, Espanha, Estados Unidos, 
Canada, Brasil, Alemanha, Angola, Holanda, entre 
outros paises saudaram os principios evocados pelo 
papa, entre eles o de estarem "dispostos a dar a 
prôpria vida para defender a paz", como pediu o 
santo pontifice, no imenso campo universitârio de 
Tor Vergata, onde mais de dois milhôes de jovens 
passaram a noite em vigilia. 
No discurso de sâbado o papa defendeu novamente 
a castidade antes do matrimônio e a fidelidade, 
pedindo também aos catôlicos a se manifestarem 
contra a pobreza, a fome, as diferenças sociais e a 
guerra. 
O mesmo Joâo Paulo II pôs o dedo na ferida ao 
falar, durante o discurso de encerramento das 

jornadas, da crise da igreja, ao desejar que "brotem 
entre as pessoas numerosas e santas vocaçôes ao 
sacerdôcio". Sobre a reduçâo do numéro de 
sacerdotes e da ausência de forças novas para a 
evangelizaçâo do novo milénio, o papa pediu aos 
jovens que se convertam em "sentinelas do 
amanhâ", em "testemunhas de fé", oferecendo 
Cristo como resposta às düvidas dos jovens. "Cristo 
ama-nos até quando o decepcionamos", disse o 
Papa ao solicitar aos jovens que aceitem "a lôgica da 
cruz e do serviço, oferecendo a prôpria 
disponibilidade para sacrificar-se pelos outros". 
"Nào se conformem corn um mundo em que outros 
jovens morrem de fome, sâo analfabetos, estâo sem 
trabalho; defendam a vida em cada momento do 
seu desenvolvimento, esforçando-se corn todas as 
energias para fazer que esta terra seja cada vez mais 
hospitaleira para todos", clamou o pontifice. 
Durante o ultimo discurso para a multidâo, o papa 
exortou os jovens de todo o mundo a "mudar de 
rumo" para conseguir romper a "espiral do 
desespero". "E urgente mudar de rumo e dirigir-se a 
Cristo, que é também o caminho da justiça, da 
solidariedade, do compromisso corn uma sociedade 
e um futuro digno do homem", finalizou o papa. 
As jornadas 2002 serâo em Toronto. [Zil 
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Submarino russo “Kursk 
«Os nossos piores receios foram 
confîrmados, todos os compartimentos do 
submarino foram immdados e nenhum 
membro da équipa sobreviveu», disse 
Mikhail Motsak, chefe do Estado-maior da 
Frota do Norte, à quai pertencia o 
«Kursk». A Rûssia pediu assistência à 
Noruega para recuperar os corpos dos 
marinheiros. Os mergulhadores 
noruegueses conseguiram pela primeira 
vez, no inicio da semana, abrir as 
escotilhas de uma das saidas de 
emergência do submarino, verificando que 
«ste se encontrava totalmente inimdado e 
nâo havia possibilidades de haver 
sobreviventes. 

Deram, por isso, terminada a sua missâo de 
salvamento. De acordo corn declaraçôes feitas pelo 
comandante da équipa de salvamento norueguesa, 
almirante Erinar Skorgen, à cadeia de televisâo 
norte-americana ABC, os russos sô autorizaram os 
seus mergulhadores em metade do submarino, 
onde nâo foram encontrados sobreviventes. Instado 
a precisar os danos sofridos pelo submarino, o 
almirante norueguês respondeu: «nâo posso 
realmente fazer isso porque os russos limitaram as 
nossas operaçôes a metade do submarino». 
Entretanto, destroços do que se admite ser a rampa 
de protecçâo da ponte de um submarino 

estrangeiro, provavelmente britânico, 
foram encontrados a 330 metros do 
«Kursk», indicaram hâ instantes fontes 
militares russas citadas pela agência 
Interfax. Em resposta, o Ministério da 
Defesa britânico «desmentiu 
categoricamente» que os destroços 
descobertos a 330 metros do submarino 
russo «Kursk» possam pertencer a um 
submarino britânico. «Nâo nos deram nenhuma 
possibilidade de olhar à volta em redor do 
submarino. 
Numa das metades (inspeccionada pela nossa 
équipa), nâo hâ grandes danos», acrescentou. Na 
parte inspeccionada, «nâo hâ sobreviventes. 
Utilizâmos uma câmara para facilitar a inspecçâo, 
para vermos todos os recantos, mas nâo hâ 
esperança». Ao final da manhâ, um porta-voz do 
comando militar norueguês tinha anunciado o fim 
das operaçôes dos mergulhadores noruegueses por 
concluir que nâo havia possibilidades de encontrar 
sobreviventes. 
A équipa de 12 mergulhadores noruegueses que 
participou na operaçâo internacional de 
salvamento ao «Kursk» nâo reùne as condiçôes 
técnicas essenciais para satisfazer o pedido de ajuda 
do Governo russo. A companhia para a quai os 
mergulhadores trabalham explica que esta acçâo de 
resgate dos corpos exigiu preparativos muito 
complexos que requerem pelo menos très semanas 
de planeamento e uma équipa diferente de novos 
mergulhadores. 
Os especialistas noruegueses de grandes 
profundidades salientam que a entrada no 
submarino envolveu aspectos totalmente novos que 

modificam por completo o carâcter da operaçâo 
dos mergulhadores. 
Os fatos de mergulho tiveram de ser diferentes para 
resistirem â mistura de poluentes e quimicos 
diluidos que espera qualquer mergulhador no 
interior do «Kursk». Para além disto, os 
mergulhadores precisaram de instruçôes especiais 
sobre a planta interna do submarino e outros 
aspectos que envolvem grande secretismo militar 
para salvaguardarem a sua prôpria segurança 
pessoal na operaçâo. 
O Governo da Noruega disponibiliza-se a custear 
todos os custos da operaçâo de retirada dos corpos 
dos marinheiros mortos. 
O présidente russo, Vladimir Putin, assumiu "plena 
responsabilidade" pela tragédia do Kursk, no termo 
de um dia de luto nacional a que as familias dos 
marinheiros mortos recusaram associar-se. As 
familias recusam-se a pôr luto enquanto os corpos 
dos marinheiros nâo forem retirados do submarino 
e anunciaram jâ o propôsito de accionar 
judicialmente o présidente, o governo e o 
ministério da defesa "por danos morais". 
Concretamente, acusam os très de "nâo terem 
adoptado medidas suficientes para salvar possiveis 
sobreviventes" do submarino. 
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PONTADELGADA 
CIDADE COM MAIOR 
DESEMPREGO 
MOS AÇORES 

De um total de 2000 pessoas, 
:erca de 30% dos inscrites nas 
\gências para a Qualificaçâo e 
Smprego encontram-se no 
iesemprego hâ mais de 4 anos. Na 
iua maioria, do sexo feminino, os 
lümeros chegam a atingir os 75% 
ievido à falta de habilitaçôes 
iterârias e ausência de 
îxperiência profissional. 

rONINHA BRAVA 
MORTAACABA 
EM ISCO 

Lima toninha brava deu à costa no 
passado fim-de-semana, no Cais 
dos Soldados, Monte Brasil, na 
iiha Terceira. 
3 mamifero raarinho encontrava- 
se sem vida, aguardando o seu 
îstudo por técnicos especialistas 
da üniversidade dos Açores. 
No entanto, o animal foi 
sncontrado também por 
Pescadores, que mutUaram-no 
ifim de obterem isco. 

EMBARCAÇÔES 
ATUNEIRASRUMO 
AO ATLÂNTICO SUL 

\ APASA (Associaçâo de 
Produtores de Atum Similares dos 
\çores), estâ a averiguar 
/iabîlidade que lhes permita 
pescar no Aüântico Sul, entre 
Dutubro deste ano e Maio 
proximo. Tornar esta hipôtese 
aum facto real, é a ûnica 
îscapatôria à vista, uma vez que 
aâo hâ memôria nos Açores de 
ama mâ safra de atum equiparâvel 
i actual. 

fSD ACUSA GOVERNO 

DE OCULTAR PROBIÆMAS 

\GRlCOLAS 

\JSD/Açores acusou o Governo 
Regional de ocultar dos 
rgricultores das ilhas, os “graves 
probiemas” do sector, por motivos 
ïleitoralistas. Em comunicado, a 
[SD afirma que os agricultores 
içorianos nâo sabem se lhes serà 
ttribuida quota leîteira e quem irâ 
rssumir o pagamento das multas 
por excesso de produçâo. 

Vuicâo da Serreta reduzido a manifestaçôes 
hidrotermais - vulcanôlogo 
O vuicâo submarino da Serreta, cuja erupçâo foi visivel na ilha Terceira durante 
meses, cessou a sua actividade, apenas subsistindo na zona manifestaçôes 
hidrotermais, disse à Lusa fonte da Üniversidade dos Açores (UA). Segundo o 
vulcanôlogo Joâo Luis Caspar, da UA, nâo existem sinais de actividade eruptiva 
desde as ultimas missôes ao vuicâo, realizadas em Abril. Apesar disso, a area em 
que a erupçâo surgiu em finais de 1998, mantém-se sob vigilâneia, adiantou. A 
poucos quilômetros da Terceira, o vuicâo da Serreta desenvolveu-se sempre em 
profundidade sendo, por vezes, vistos à superficie materiais expelidos e vapor. 
Em consequêneia da erupçâo, o fundo do mar na zona subiu, chegando a 
admitir-se a possibilidade do seu afloramento. ESI 

Bombeiros Ponta Delgada corn nova quaitel 
a partir de Setembro 
O novo quartel dos Bombeiros Voluntârios de Ponta Delgada é inaugpirado a 03 
de Setembro, mas o processo de transferêneia para as novas instalaçôes vai 
prolongar-se até final do ano, disse fonte da corporaçâo. As obras de construçâo 
do novo aquartelamento da maior corporaçâo de bombeiros dos Açores 
iniciaram-se hâ dois anos e representaram um investimento da ordem de um 
milhâo de contos (cinco milhôes de euros). Corn um efectivo de 120 elementos, 
vinte dos quais mulheres, os Voluntârios de Ponta Delgada ocupam hâ 25 anos 
o actual quartel, que vai ser cedido ao Governo Regional e onde ficarâ instalado 
o Banco Alimentar contra a Fome. Segundo adiantou à Agência Lusa fonte da 
corporaçâo, o centro de telecomunicaçôes serâ um dos primeiros serviços a 
funcionar no novo aquartelamento, passando a integrar uma rede regional 
alargada às nove ilhas açorianas. IZD 

AssociaçSes de Juventude querem reforço 
da polîtica educaciopal nas ilha 
As Associaçôes de Juventude dos Açores concluiram pela necessidade de 
"reforçar a aposta numa politica educacional mais adequada à realidade das ilhas 
e de acordo corn o mercado de trabalho existente no arquipélago". Reunidos no 
seu III Congresso, que decorreu no fim-de-semana na Terceira, os ôrgâos de 
representaçâo dos jovens das ilhas consideraram que as Associaçôes de 
Juventude poderâo ter um papel como "parceiras das entidades vocacionadas 
para o ensino oficial e técnico-profissional, através da divulgaçâo e informaçâo 
dos diferentes cursos e na orientaçâo profissional dos jovens". As Associaçôes de 
Juventude reivindicaram, por outro lado, uma "definiçâo clara dos apoios por 
parte da administraçâo regional ou central, para que nâo exista duplicaçâo ou 
ausência de apoio às suas diversas actividades". Neste quadro, sublinharam ser 
igualmente importante que "cada organizaçâo encontre formas de 
financiamento por forma a diminuir a importâneia do apoio püblico". Durante o 
congresso a Direcçào Regional da Juventude assumiu, por outro lado, o 
compromisso de passar a integrar no Programa de Incentivos ao Associativismo 
Juvenil uma rubrica destinada à aquisiçâo de equipamentos, depuis da respectiva 
aprovaçâo pelo proximo conselho de Governo. No III Congresso de Associaçôes 
de Juventude dos Açores estiveram em discussâo temas como a situaçâo actual 
da politica da juventude e suas perspectivas futuras, o relacionamento entre 
autarquias e organizaçôes nâo governamentais, gestâo associativa, educaçâo e 
emprego juvenil. O Congresso foi organizado pela Associaçâo Cultural 
Recreativa e Desportiva da Juventude de S.Sebastiào, em parceria corn a 
Federaçào de Associaçôes de Juventude dos Açores (FAJA), Direcçào Regional 
da Juventude, Emprego e Formaçào Profissional e Associaçôes de Juventude. 
Nos Açores existem actualmente 35 associaçôes de Juventude em actividade e 
uma Federaçào. IZ] 

MANUEL ARRUDA DEIXA CÂMARA MUNICIPAL 
EM FINAL DE AGOSTO 

o lider do PSD para os Açores, Manuel Arruda, vai abandonar temporariamente 
a partir da ultima semana do mês de Agosto, a maior autarquia dos Açores. Na 
substituiçào, o cargo serâ entregue provisoriamente a Antonio José Ferreira, para 
que o lider do PSD/Açores se possa dedicar por inteiro às tarefas partidârias, 
inseridas na sua candidatura a présidente do Governo Regional, nas eleiçôes de 
Outubro. [SI 
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Você Jà ouviu, muitas vezes, que ter um amigo é como possuir um tesouro. é bem 
verdade. Mas, consiga deter o seu pensamento na importância de ser um amigo fiel, no 
que isso représenta de enorme potencial da riqueza interior. Por isso temos o unico 
objectivo de cada cliente ser um amigo. Por isso cada cliente é o ser da existência da 
Concord Furniture de Toronto. Sâo estes os nossos motivos da razâo do bem servir, e 
do seu conforto e bem-estar. Samos artistes, e façam como n6s, comprem as suas 
mobilias na Concord Furniture de Toronto e verâo que estâmes ceitosi 

de tenter crier instebilidede 

PSD use «o pais e a instabilidade para 
os transformar em armas de 
arremesso politico». «Vemos corn 
desagrado - sublinhou o porta-voz do 
PS - que a Oposiçâo, em vez de fazer 
parte da soluçâo de problemas como o 
da segurança e de se solidarizar corn 
os esforços que estâo a ser feitos pelo 
dr. Fernando Gomes, queira superar a 
sua crise interna procurando lançar 
uma crise sobre o pais», segundo 
publicou o lusomundo. Interrogado 
sobre se o PS estaria preparado para 
eleiçôes antecipadas, José Junqueiro 
disse que o seu partido «esta pronto 
para continuar a trabalhar pela 
estabilidade de Portugal», mas 
defende «um governo de quatro anos». 
«A questâo das eleiçôes é colocada por 
quem quer a instabilidade», disse, 
lembrando a resposta «muito clara» 
que foi dada por Antonio Guterres, 
aquando da apresentaçào do 
programa do Governo na Assembleia 
da Repüblica: «Entre a espada e a 
parede, prefiro a espada». Quanto à 
polémica em torno do referendo sobre 
a Lei da Droga, Junqueiro lembrou 
que o Parlamento jâ tomou uma 
posiçâo e que o Governo a respeitarâ. 
As criticas dirigidas a Jorge Sampaio 
sô podem ser entendidas, na 
perspectiva do porta-voz do PS, como 
prova «da desorientaçâo politica» em 
que vive o PSD. E para dar conta do 
quanto considéra «caricatas» as 
declaraçôes de Durâo Barroso na 
"rentrée" da Nazaré, Junqueiro 
lembrou que o lider do PSD até se 
insurgiu contra o facto do PS, para 
além de ter a maioria das câmaras, o 
Governo e a Presidência da Repüblica, 
também deter a presidência da 
Assembleia da Repüblica. «O dr. 
Almeida Santos foi eleito corn os votos 
do dr. Durâo Barroso. Nâo sei do que 
é que ele se queixa», comentou. 

Sociais-democratas negam 
"ullimato" a Guterres 

O PSD nâo gostou que tivesse sido o 
porta-voz do PS, José Junqueiro, a 
pronunciar-se sobre o discurso 

proferido, por Durâo Barroso, na 
Nazaré, e, por isso, a direcçâo social- 
democrata "ignora essa 'resposta' e 
réclama uma posiçâo clara" de 
Antonio Guterres em relaçâo às 
"propostas sérias construtivas" 
lançadas pelo seu présidente no 
comicio de sâbado. O desafio foi 
deixado, pelo lider parlamentar. 
Antonio Capucho, incumbido de tal 
missâo, por a nota à Imprensa incluir 
o anüncio de que os deputados do 
PSD vâo propor que a Lei da 
descriminalizaçâo do consumo de 
drogas "passe a contemplar também 
medidas positivas inerentes â 
prevençâo, ao tratamento e à 
reinserçâo dos toxicodependentes". 
Isto para que o diploma deixe "de 
significar perigosamente, como 
agora, uma abertura à tolerância do 
consumo", adiantou. 
O comunicado nega também a 
intençâo dos sociais-democratas 
provocarem uma crise governativa, 
afirmando que "o PSD nâo tem como 
objectivo colocar o primeiro-ministro 
'entre a espada e a parede', mas sim 
proporcionar-lhe uma abertura 
construtiva para inverter o caminho 
para o descalabro". E acrescenta: 
"Confundir isto corn chantagem ou 
ultimato é bem revelador da 
impotência face à realidade em que o 
Governo e o PS se encontram". Em 
apoio de Durâo Barroso saiu também 
o lider do PSD/Madeira. Joâo Jardim 
disse subscrever "integralmente" a 
apresentaçào de uma moçâo de 
censura, se o Governo nâo aceitar 
cumprir très condiçôes. 
A saber, a separaçâo das pastas da 
Economia e Finanças, tuteladas por 
Pina Moura, a "substituiçâo urgente" 
do ministro da Administraçâo 
Interna para inverter o estado de 
insegurança e a realizaçâo de um 
referendo sobre a lei da droga. O lider 
regional justificou o seu apoio à 
moçâo anunciada por Durâo, porque 
"este é o momento de atacar forte". 
Considerando que foi usado "como 
arma de arremesso" contra o lider, 
garantiu ter assegurado que "nâo lhe 
criava mais problemas". [Zü 

L=-s œtffiïÊ CIS 
O porta-voz da Comissâo Permanente 
do PS, José Junqueiro, afirmou, em 
Coimbra, que «a organizaçâo do PS e 
do Governo sô ao PS e ao Governo 
competem». Um dia depois da 
"rentrée" do PSD, deixou um aviso a 
Durâo Barroso: «Nâo queira governar 
a casa dos outros quem nâo consegue 
governar a sua prôpria casa; nâo 
queira remodelar governos quem nâo 
consegue remodelar as sombras dos 
seus governos imaginârios». O 
dirigente socialista garantiu que o 
Governo «nâo aceita chantagens nem 
pressôes» e afirmou que «no PS nâo se 
dorme a noite das facas longas». Para 
o porta-voz da Comissâo Permanente 
dos socialistas, o discurso de Durâo 
«sublinha uma crise interna profunda 
no PSD e anuncia uma tentativa de 
lançar o pais num clima de 
instabilidade». Na sua perspectiva, «o 
nümero de ausência de notâveis» na 
Nazaré, as declaraçôes de Alberto 
Joâo Jardim, a demissâo do vice- 
presidente do PSD, ou o ultimato de 
Luis Filipe Meneses, que deu dois 
meses ao lider do partido «para 
inverter a situaçâo», sâo bem a prova 
disso. «Em matéria de autoridade 
politica sô tem legitimidade para 
exigir e afirmar quem é capaz de 
demonstrar o exercicio da autoridade 

dentro do seu prôprio partido», disse o 
dirigente socialista, considerando que 
depois das «invectivas» do présidente 
do Governo Regional da Madeira, 
«sobre o lider daJSD», Durâo Barroso 
nâo exerceu «a sua autoridade» dentro 
do partido e «perdeu a face perante o 
pais». Ao contrârio do seu vice- 
presidente e "ministro-sombra" da 
Justiça, «que se demitiu perante as 
sucessivas demissôes de autoridade» 
do lider. Na ôptica do PS, «o 
verdadeiro «problema de Durâo 
Barroso é o PSD» e o deste «é o 
crescimento do PP» nas sondagens. «A 
moçâo de censura nâo nos diz 
respeito, é um velho despique corn o 
PP», declarou Junqueiro. O que «é 
lamentâvel», no seu entender, é que o 

^^Nào queira 
governar a casa 
dos outros quem 

nào consegue 
governor a sua 
propnacasa../^ 
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GUTERRES 
Jardim sugere eleiçôes jà 

j Alberto Joào Jardim defende a 
! apresentaçào imediata de uma 
\ moçâo de censura e diz que este é o 
j melhor "timing" para realizar 
i eleiçôes antecipadas. Porque 
I Guterres e o seu Governo estâo 

descredibilizados, havendo 
condiçôes para o PSD ganhar as 
eleiçôes antecipadas. 
Alberto Joâo Jardim falou numa 
entrevista ao Diârio da Madeira, 
sobre as ultimas posiçôes de 
Durào Barroso, recordando: 
“Vamos la a ver. Esta questâo da 
moçâo de censura jâ eu vinha a 
defender hâ quase um ano atrâs. 
Praticamente desde que o 
Governo tomou posse, em 
Novembre, e logo a seguir ao 
Natal, começou-se a ver que este 
Governo era muito pior que o 
primeiro governo de Guterres, 
levando o Pais a uma derrapagem, 
inclusivamente por causa de nào se 
conseguir adaptar às dificuldades 
internas que vinham da politica 
eleitoralista, que foi o comprar de 

votos através dos encargos corn a 
administraçâo pùblica. Repare que 
se fala em sessenta mil "boys" e 
"girls". 
Por outre lado, hâ os encargos corn 
o Rendimento Minime Garantido, 
que eu defendo para as pessoas que 

jâ nâo estâo em condiçôes de 
trabalhar, mas que nâo posso 
aceitar que seja dado a pessoas 
que possam trabalhar, sendo este 
outre peso enorme. Depois, vem 
a situaçâo econômica mundial, o 

^ petrôleo, principalmente, mas 
também outras retracçôes, como 
seja a concorrência dos paises do 
Leste europeu, em que o 
Governo nào teve "unhas" para 
fazer face. E em terceiro lugar, 

' temos a politica africana, um 
Ah sorvedouro de dinheiro dos 
portugueses, sem contrapartidas 
para Portugal. 
E claro que o Governo começou a 
"patinar" no meio disto tudo. E 
desde ai que comecei a defender 
uma moçâo de censura, mesmo que 
o Governo nâo caisse”. CH 

COIOCAÇÂO DE MARCOS MUNICIPAIS 
CDU assinala 

vitôrias da populaçâo 

A CDU visitou os locais onde, 
segundo diz, as pessoas lutaram e 
venceram. A iniciativa, integrada nas 
comemoraçôes dos comunistas do 
Dia da Cidade do Funchal, teve por 
objectivo assinalar a força de 
reivindicaçào do povo, colocando 
para o efeito plaças, designada pela 
CDU por "Marcos Municipais", nas 
zonas onde os moradores 
conseguiram alcançar, através da 
luta e de vârios protestes, os 
objectives que pretendia. «Aqui a 
populaçâo lutou e venceu». Esta foi a 

frase escolhida pela CDU para 
lembrar que a mobilizaçào dos 
cidadâos pode levar a inùmeras 
conquistas. Uma espécie de 
homenagem à populaçâo e ao 
mesmo tempo um recado aos 
governantes que surgiu em diversas 
localidades do Funchal. Vereda do 
Trapiche, Caminho do Miranda, 
Caminho do Moinho, Très Paus, 
caminho da Vereda da Fundoa de 
Cima, Caminho dos Marcos, no 
Monte, Caminho de Santana, nos 
Alamos e Vereda das Fontes, em Sâo 
Joâo Latrào, foram as zonas 
escolhidas pelos comunistas. E foi na 
Vereda das Fontes que Edgar Silva, 

lider da CDU-Madeira, elogiou «as 
importantes conquistas das 
populaçôes», salientando que, na 
altura das reivindicaçôes, tanto o 
Governo como a Câmara do Funchal 
rejeitavam a possibilidade da 
concretizaçâo das obras, alegando 
que os custos eram elevados ou, 
entâo, porque nào estavam previstas 
no orçamento, sendo assim 
tecnicamente impossiveis. «Mas isto 
sô foi possivel porque os cidadâos se 
mobilizaram. Tiveram consciência 
da sua cidadania e participaram 
activamente. Quem lutou, venceu», 
disse. O exemple estava à volta. 
Depois de vârios protestes, abaixo- 

assinados e deslocaçôes à Câmara, 
numa das quais os moradores de Sâo 
Joào Latrào chegaram a entregar 
uma garrafa de gâs ao edil, a Vereda 
das Fontes, percorrida corn 
dificuldade durante décadas deu 
lugar a uma estrada, embora esteja 
ainda por alcatroar. ISI 

PS ACUSA FALTA 
DE PIANEAMENTO 

Teleférico servira 
para ver os erros 

ca em baixo 

o vereador do PS na Câmara 
Municipal do Funchal, André 
Escôrcio, convidado a fazer um 
balanço da acçâo da Câmara, 
considéra que «estâo a brincar corn 
o Funchal», na medida em que 
«temos vindo a assistir a uma 
crônica relutância em aceitar que o 
planeamento é uma questâo vital do 

crescimento e desenvolvimento da 
cidade». Segundo o vereador, a 
Câmara «estâ fechada sobre si 
propria, seguindo a politica de nâo 
ter politica estratégica». E 
precisamente por isso, estâ mais 
vulnerâvel às pressôes, aos "lobbies" 
e «à corrupçào conceptual». Nesta 
linha de raciocinio, o verador refere- 

se a Sâo Martinho para dizer que 
«aquilo que deveria ser gerido corn 
rigor, com mil e um cuidados, 
porque se trata de uma nova 
centralidade, isto é, da possibilidade 
de poder criar cidade, estâ, aos 
poucos, a transformar-se numa ârea 
incaracteristica e desordenada. A 
postura da Câmara tem sido a de 
aprovar prédios. E a Câmara tem 
em seu poder um instrumente de 
trabalho vital, que é o Piano 
Director, sô que nào tem tido unhas 
para tocar aquela guitarra. Sâo 
Martinho, estâmes certes, serâ 
dentro de alguns anos o espelho do 
que vai na mente dos actuais 
gestores da Câmara», disse. 
A vereaçào socialista entende que «a 
Câmara continua a conceber a 
cidade de uma forma mecânica, 
rotineira, sem procéder às 
verdadeiras anâlises estratégicas da 
realidade», e questiona se «serâ o 

teleférico a grande ideia». 
A équipa gestora da Câmara é 
acusada de gerir a coisa pùblica 
«pela passiva de acordo corn os 
calendârios eleitorais, corn o 
excelente "marketing" do présidente 
da Câmara, onde sobressai uma 
notâvel mestria, reconheça-se, de 
passar entre a chuva sem se molhar. 
Mais, é dito que a cidade nào é 
cosmopolita e que o que existe é «a 
dimensâo do canteiro, do jardim e 
nào uma dimensâo cultural que 
implica a cidade corn aima, 
respeitadora do patrimônio 
histôrico-cultural, construida pelo 
Homem e para o Homem. A cidade 
que nâo espezinha os sens direitos. 
Aliâs, sô se é universalista, quando 
se é regionalista. 
Esta Câmara, de todo, nâo tem sido 
regionalista no sentido da 
preservaçâo de uma identidade 
prôpria». IS] 
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A conhecida e aplaudida Banda Lira 
Portuguesa de Brampton, dirigida 
pelo maestro Antonio da Silva 
Moreira e fundada em 1976, realizou 
a sua tradicional festa anual dedicada 
a SANTA CECILIA Padroeira dos 

müsicos. As lestas decorreram na 
sede da Banda e no Centro 
Comunitârio Português de Brampton. 
O arraial foi abrilhantado no sâbado 
e no domingo pela Banda Lira 
Portuguesa de Brampton e pelo 

Conjunto Samba 2001. 
A Procissâo de Santa Cecilia saiu 
da Igreja de Nossa Senhora de 
Fâtima, em Brampton, 
percorrendo as ruas à volta da 
Parôquia. 
No arraial, houve ainda Folclore, 
arremataçôes, bazar e petiscos. 
Fizemos uma visita à sede-social 
da Banda Lira Portuguesa de 
Brampton, acompanhados pelos 
simpâticos dirigentes Jacinto 
Almeida (Présidente), Jorge 
Medeiros (Vice-Presidente) e 
Manuel Frade (Secretârio). Para 
além do que sabiamos em relaçâo 
às dificuldades em manter uma 
Banda, ficâmos a saber que para a 
reparaçâo dos instrumentos. 

raramente é menos de $600.00 
dôlares e que, por exemplo, uma 
Tuba, custa actualmente 10 mil 
dôlares! Se contarmos corn 
fardamentos e locais de ensaio, 
transportes, etc, hâ que reconhecer as 
dificuldades cada vez maiores e que, 
estas Bandas, em Portugal e por câ. 

sâo autênticas escolas de müsica e de 
virtudes. 
-"Daqui jâ sairam alguns 6 ou 7 
casamentos e estâo mais a seguir...", 
disse corn um sorriso de felicidade, o 
présidente Jacinto Almeida. A Banda, 
dirigida por Antonio Moreira é uma 
autêntica familia. Bonito, parabéns.C3 

lANÇAMENTO A15 DE SEÎEMBRO 
Aeroporto em selos no dia da inauguraçâo 

A inauguraçâo do Aeroporto 
Intemacional da Madeira serâ 
assinalada pelos Correios de 
Portugal, corn o lançamento de uma 
ediçâo especial de um selo alusivo a 
este mega-acontedmento, cuja data 
de i4)resentaçâo estâ marcada para 
15 de Setembro, precisamente no dia 
da inauguraçâo do aeroporto. 

Cada vez -mais se préfigura que a 
abertura do Aeroporto Iiiternacional 
da Madeira ira contagiar todas as 
areas do saber, da cultura e do lazer na 
Regiâo. A filatelia também nâo serâ 
excepçâo. Segundo o Diârio da 
Madeira conseguiu apurar, os 
Correios estâo a preparar uma 
emissâo especial para assinalar esse 
mega-acontecimento regional. Este 
Selo, cujo lançamento deverâ ser feito. 

precisamente, a 15 de Setembro, no 
dia da inauguraçâo do Aeroporto 
Intemacional da Madeira, mostra um 
aviâo a descolar, onde as cores 
prédominantes sâo o verde, azul, 
branco e cinzento e ira custar 140$00. 
Na pagela relativa a esta ediçâo sâo 
feitas algumas referências histôricas 
do aeroporto do Funchal, desde que 
foi inaugurado, em 1964, na altura 
corn uma pista de 1.600 metros. 
Depois, jâ corn 1.800 metros, foi 
decidida a sua ampliaçâo, que veio 
agora a concretizar-se corn os 2.781 
metros. Um projecto da autoria do 
professor Edgar Cardoso. 
Durante o mês de Junho foram 
lançadas très ediçôes, a primeira das 
quais no dia 1, sobre "Portugal em 
Hannover", de um sô selo, a segunda, 
no dia dois, alusiva aos "25 anos da 
abertura da Assembleia Constituinte, 
também corn um ùnico selo, e. 

finalmente, um bloco de seis selos 
referente à "Pesca do bacalhau". Este 
ano, de acordo corn os Correios de 
Portugal, estâ previsto um total de 20 
emissôes, duas das quais alusivas à 
Regiâo, exactamente uma sobre o 
Aeroporto Intemacional da Madeira e 
uma outra, de seis selos, sobre a 
floresta laurissilva da Madeira, que 
saiu no inicio do mês passado. A 
ediçâo sobre as "Plantas da floresta 
laurissilva da Madeira", cujo designer 
foi Carlos Alberto Pinto, corn fotos de 
José Gomes Ferreira, é composta por 
seis selos, ilustrando vârias espécimes 
desta floresta. O preço dos selos varia 
entre os 52$00 e os 350$00, custando o 
conjunto um total de 872 escudos. As 
plantas ilustradas nesta ediçâo foram a 
orquidea da serra, orquidea branca, 
folhado, loureiro, visco e barbusano. A 
pagela relativa a esta ediçâo fala da 
floresta laurissilva da Regiâo como 

uma autêntica reliquia. Tal como 
référé, «actualmente é na ilha da 
Madeira que existe a maior extensâo 
deste tipo de floresta, ocupando uma 
ârea aproximada de 15 mil hectares, 
localizada essencialmente na costa 
Norte da ilha». IZ3 
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Belem Travel Services Inc. 
1601 Dundas St. W., Toronto, On. 

(416) 535-2800 
Excursâo a Fâtima, Santiago de Compostela, 

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

Inclui: viagem aérea; autocarro de luxo em Portugal, très refeiçôes diârias, 
hoteis 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, Ccisa 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 Obidos e Nazaré. 
Em Lisboa, dia livre e â noite Jantar de Despedida numa Ccisa de Fados. 
Guia turistico: Vasco Belém 
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llairtrak il^hmrragqudra 
Take-out 

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

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

Under L.L.B.0 

Roasted Suckling Pig» 
Roasted Chicken* 

[il Grilled Codfish* 
Charcoal Rabbit* 

Goat & much more...* 

(416)539-8239 
(416)534-7057 
(905)273-9438 
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Aumenta o numéro de 
estudantes de medicina 

As faculdades de medicina das 
universidades do Ontario vâo fegistar 
um aumento no numéro de 
estudantes nesta area, informou a 
ministra da saüde. 
Elizabeth Witmer anunciou um 
fundo no valor de um milhâo de 
dôlares para ajudar a custear os 
programas académicos de medicina 
para que haja um maior numéro de 
médicos na provinica. Ultimamente 
no Ontario têm-se assistido a um 
exôdo de pacientes para os Estados 
Unidos por falta de médicos que os 
possam assistir. Um total de 
quarenta novas posiçôes sera 
adicionado às cinco faculdades de 
medicina da provincia - Universidade 
de Toronto, McMaster de Hamilton, 
Ottawa, Western Ontario e Queen ' s. 

Papa para que retirasse a decisâo de 
ser Toronto o palco das prôximas 
Jornadas da Juventude, em 2002, e 
cujo o anüncio foi divulgado no fim 
de semana passado, em Roma, 
durante as Jornadas. 
Alguns dos membros da Campanha 
Contra o Lixo em Adams Mine 
iniciaram uma petiçâo para recolher 
assinaturas suficientes que possam 
convencer o papa Joâo Paulo II a 
cancelar a decisâo que tomou para 
Toronto. Por seu turno, os activistas 
em Kirkland Lake dizem que nâo 
parece ser justo o facto de Toronto 
receber milhôes de dôlares do evento 
catôlico dirigido à juventude e que 
despache o lixo para uma localidade 
indefesa. 
A câmara de Toronto deverâ finalizar 
um acordo que deverâ enviar cerca de 
vinte milhôes de toneladas de lixo, 
por comboio, num periodo de vinte 
anos, para a mina abandonada. 

Grupo Anti-Lixo contra 
a decisâo do Papa 

Suspeitos do assassinato de 

Farah Khan em tribunal 

O grupo activista que se manifesta Teve inicio esta semana o caso do pai 
contra o descarregamento do lixo de e madrasta da pequenina de cinco 
Toronto em Kirkland Lake pediu ao anos, Farah Khan, morta e 

" SEXO - vamos falar " 
Porquê falar de sexe? 

MITOS E FACTOS 

Mito: 
As crianças inventam histôrias 
sobre serem abusadas? 

Facto: 
A maioria dos estudos indica que 
isto é, de facto, muito raro, 
especialmente se a criança esta a 
e^fplicar a situaçâo corn detalhes. 
Muitas vezes a primeira reacçâo de 
um pai ou de uma mâe é nâo 
acreditar ou entâo dizer: 'Torque é 
que os deixaste fazer isso?". Este 
tipo de reacçâo deve ser evitada 
porque culpa a criança. Uma 
criança nunca tem culpa e um 
adulto nunca tem o direito de se 
aproveitar sexualmente de uma 
criança em nenhuma circuns- 
tância. 

Mito; 
As crianças/os J ovens menores de 
17 anos nâo sâo sexualmente 
actives? 
Facto: 
Um estudo feito no Oeste do 
Canadâ em 1992 concluiu que 

metade de todos os rapazes de 17 
anos jâ tinham tido relaçôes 
sexuais. 30% desses jâ tinham tido 
4 ou mais parceiros. As raparigas 
entre os 15 e os 17 anos têm mais 
alta percentagem de doenças 
sexualmente transmitidas, como a 
clamidia e a gonorreia. Contudo, 
apenas 57% dos rapazes de 17 anos 
disseram que usavam 
preservatives. 
Mais informaçôes na PIN, ou por 
intermédio de Marieta: (416) 537- 
2455 Ext. 235. Aprenda mais 
perguntando a quem sabe. 

esquartejada no passado mês de 
Dezembro. 
Os restes mortais da menina foram 
encontrados em dois parques de 
Toronto dias apôs o seu 
desaparecimento. 
O juiz decidirâ se hâ evidência 
suficiente para que Muhammad Arsal 
Khan, 36 anos, e Kaneez Fatima, 45 
anos, sejam acusados de homicidio 
voluntârio. O caso deverâ prosseguir 
durante très ou quatre dias. 

Janet Ecker contra a greve 

A ministra da Educaçâo surpreendeu 
algumas pessoas quando decidiu 
proferir um discurso sobre a situaçâo 
actual da educaçâo. Janet Ecker 
reuniu-se corn os directores da 
Federaçâo de Professores do Ontario 
para lhes pedir que acabem corn as 
ameaças e continuem corn o trabalho 
de ensino. 
A ministra reconhece que ainda hâ 
alguns assuntos por tratar, mas 
adiantou que ameaças de uma 
possivel greve de professores no inicio 
deste ano lectivo sô alertarâ e 
prejudicarâ os pais, estudantes e 
professores. Nâo obstante os assuntos 

por resolver, Janet Ecker nâo vê razâo 
que justifique a interrupçâo da 
educaçâo dos jovens mais uma vez. 

Mike Harris volta às reuniôes 

apos periodo de férias 

O primeiro ministro do Ontario 
voltou a reunir-se corn os membros do 
seu governo apôs o periodo de férias 
de verâo do governo. 
Dos vârios assuntos que foram 
discutidos na reuniâo, o governo de 
Mike Harris debruçou-se mais no 
controlo de prejuizos e da tragédia 
que surgiu em Maio corn a crise da 
âgua em Walkerton. 
O ministro, assim como o ministro do 
ambiente Dan Newman voltaram a 
ser vitimas de fortes criticas por nâo 
terem tornado as precauçôes 
suficientes para protéger a âgua do 
Ontario. 
Os conservadores também foram 
criticados por terem autorizado a 
cidade de Toronto a enviar milhôes 
de toneladas de lixo para Kirkland 
Lake, uma zona onde se situa uma 
mina abandonada. 

Ana Fernandes 

suo 
TELECOM GROUP 

Para mais informaçôes contacte: 

1 800 672 8030 

horas ao dia, sete dias por semana 

•Mudar de companhia é fâcil e gratis 

•Sem custos adicionais, 
mensais ou extras 

Nâo nécessita ligar numéros extras 

•Utilizaçâo doméstica e comercial 

Serviços directos de Longa Distancia 

TEIEFONE PARA PORTUGAl 
POR SOMENTL. 
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Justiça popular no Algarvè 
Na Fuzeta, trinta pessoas 
reagiram a alegada 
agressâo de veraneantes 
a um jovem. 
Houve feridos e 
um processo crime 

Situaçôes de violência e insegurança 
estâo a deixar fortes marcas neste 
Verâo algarvio. Poucos dias depots de 
incidentes em duas discotecas, numa 
das quais envolvendo quatro jovens 
ingleses, que receberam assistência 
hospitalar na sequência da agressâo 
de elementos da segurança, e de um 
assessor do primeiro-ministro, ter 
sido esfaqueado no peito durante a 
madrugada num bar da Praia da 
Rocha apôs discussâo corn vârios 
individuos, foi agora a vez de, na 
quinta-feira passada, um grupo de 
cerca de 30 pessoas querer fazer 
justiça pelas prôprias mâos na ilha da 
Fuzeta (Olhâo). 
O caso ocorreu no dia seguinte a uma 
alegada agressâo de veraneantes a um 
rapaz de 15 anos, a quem terâo 
acusado de se ter apropriado 
indevidamente de uma canoa. Como 
resultado, e para além de alguns 

terem recebido assistência no 
Hospital Distrital de Faro, apurou-se 
junto de uma fonte da Capitania do 
Porto de Olhâo que estâo 
identificados "mais de dez 
individuos", alguns dos quais 
menores, tendo os mais velhos 27 e 29 
anos, contra os quais foi apresentado 
um processo crime ao delegado em 
Olhâo da Procuradoria-Geral da 
Repùblica. 
"Nâo se trata de um gang, mas da 
reacçâo de um conjunto de pessoas de 
um bairro" da zona da Fuzeta, onde 
vive O jovem, referiram as autoridades 
maritimas. 
Alarmante é também a série de 
assaltos ao nivel de materiais e 
equipamentos diverses em obras de 
construçâo civil, onde um empreiteiro 
disse ter sofrido prejuizos no 
montante superior a 20 mil contos. 
No espaço de très meses. Antonio 
Ramos ficou, por duas vezes, sem um 
"cabo especial com mais de 40 
metros" instalado em gruas numa 
obra situada em Faro, à quai alguém 
teve de subir a uma altura de "30 
metros, correndo o risco de morrer 
electrocutado". 
Numa outra empreitada na zona da 
Bordeira (Aljezur), até uma màquina 
giratôria de pneus para abrir valas foi 
incendiada durante a madrugada. 

Apesar das queixas 
apresentadas na Guarda 
Nacional Republicana e 
Policia Judiciâria, sobre 
este ultimo caso, 
continua por descobrir o 
autor dos roubos, embora 
as suspeitas incidam 
sobre cidadâos estrangei- 
ros que estâo a construir 
moradias naquele 
concelho, estando, 
inclusivamente, jâ 
"referenciado" um alemâo. 
A vaga de assaltos, na via pùblica e a 
moradias, sobretudo na zona de 
Albufeira, nos meses de Maio e 
Junho, altura em que ultrapassou 50 
por cento comparado corn igual 
periodo do ano transacto, obrigou 
empresârios de hotelaria e de 
empreendimentos turisticos do 
Algarve a reforçar o sistema de 
vigilância, corn a contrataçâo de 
elementos de segurança de empresas 
privadas, para além de o Ministério 
da Administraçâo Interna ter 
destacado um maior numéro de 
agentes policiais para o Algarve. 
Os empresârios da regiâo garantem 
sentir, agora, "tranquilidade", mas, 
por outro lado, manifestam-se 
"preocupados", perspectivando 
"reflexos negativos" para a imagem 

turistica do Algarve, devido à 
existência de crimes de "bandos 
organizados" que tem atingido bares e 
discotecas. 
Para o governador civil de Faro, 
Fialho Anastâcio, "nâo hâ violência" 
nesta regiâo, baseando-se para tal em 
"todos os indicadores provenientes 
das forças policiais e das conversas 
mantidas com muita gente em muitos 
locais", afirmou. 
Reforçando essa tese e procurando 
desdramatizar varias situaçôes 
anômalas, garantiu que "este ano estâ- 
se tâo seguro ou mais do que nos anos 
anteriores", o que, observou, "nâo 
impede que aconteça um ou outro 
caso pontual", referindo-se ao 
esfaqueamento ao cidadâo Rui 
Fernandes, assessor do primeiro- 
ministro. CS] 

ERVâNÂRIA WTÔRIA itic. 
PRODUTOS NATURAIS E MÉDICINA HOMEOPATICA 

Marque mtut cntrevista corn o Naturista Honieopata 
Antonio Medeiros, jâ corn niiiitos mws de expcriêdn, 
que o poderâ ajudar na solnçâo dos seus probiemas. 

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

Parôquia de SANTA CRUZ 
em festa 
Os paroquianos da Igreja 
de Santa Cruz, em 
Toronto, festejaram 
Nossa Senhora dos 
Anjos no ultimo fim-de- 
semana. 
A majestosa procissâo de 
Nossa Senhora dos 
Anjos teve lugar no 
domingo, corn saida às 
15:00 horas, fazendo o 
giro pelas ruas 
circunvizinhas. As 
pregaçôes estiveram a 
cargo do convidado 
Padre Joâo Martins 
Furtado, Pâroco de 
Santa Cruz da Lagoa, 
Sâo Miguel. 
No Arraial, sempre 
concorrido, actuaram 
sâbado e domingo, Joâo e Marco 
Paulo, Conjunto Tipico de 
Francisco Gouveia, Junior 
Fender e Prisdlia, Sarah Pacheco 
e as Bandas Nossa Senhora de 
Fâtima de Santa Inès e do 

Senhor Santo Cristo. Curioso o 
sabor popular que o Conjunto 
Tipico de Francisco Gouveia 
continua a dar às festas em que 
participa e a frescura e beleza 
que Sarah Pacheco transmite 
quando canta.C3 
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Panasonic RX-FS430 lasonic CDP-870 
Portable Stereo 
CD, Radio, 
Cassette 
Recorder 

Lasonic 
TRC-395 Lasonic LPO-98 

AM/FM 
Stereo 
Cassette 
Recorder 

Portable Stereo 
Double Cassette 

Component System 

MetroSonix 
NiS-922 
FM/SCA 

MetroSonix 
MS-222-S 

IJ. AM/FM/SCA 

Citizen iTR 1822K 
Stereo Radio 
Cassette 
Player 

MetroSonix 
MS-283 
SCA/FM 

MetroSonîc MS Y2K 
usGST&PST FM/SCA Receiver 

Informaçôes pelo tel: (416) 5374066 | 
iSTES RRDIIS ESTll 1 VERRA NOS SE60INTES LOCAIS: 
EM TORONTO: Papelaria Portugal 220 Ossington Ave. Tel: 537-3730 * Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 
* Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 
Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: 
Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas St East Unit 4 Tel; (905) 279- 
9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats - 
157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM OSHAWA: - Clube Português de Oshawa- 68 Bloor St, E. Tel: (905) 728-9018 
EM LONDON : Acadia Travel 366 HamUton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 
519-675-0446 * AÜantic Sea Fish Market, 708 HamUton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 HamUton Rd. 
519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 

Festival Português - Canal 2 



12 PORTUGAL 
Quinta-feira, 24 Agosto, 2000 

O MILÉNIO 

Todas as versôes ouvidas pela 
Agência Lusa na Rua dos 
Poiais de S. Bento, em 
Lisboa, onde morreram 

cinco pessoas, coincidem com a 
versâo de fonte oficial inicialmente 
divulgada, que avançou a hipôtese de 
"ajuste de contas". Um dos 
sobreviventes do incêndio que 
deflagrou num prédio ocupado por 
toxicodependentes disse à Lusa ter 
sido ateado fogo à escada que 
conduzia ao primeiro andar do 
edificio. O jovem mostrava-se 
convencido de que tudo nâo passou 
de uma "vingança por um roubo" e 
adiantou que a escada de acesso ao 
primeiro andar terâ sido previamente 
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regada corn gasolina. A mesma fonte 
disse que, quando deflagrou o 
incêndio, dormiam 18 pessoas no 
prédio, utilizado por toxico- 
dependentes desde hâ alguns meses. 
O jovem disse ainda ter sido a 
primeira pessoa a fugir pelas escadas 
em chamas, enquanto outros doze 
saltaram do primeiro andar para a 
capota de um carro estacionado. Para 
este sobrevivente, o fogo é "uma 
vingança por um roubo" alegada- 
mente ocorrido dias antes e atribuido 
a um jovem oriundo do Vale da 
Amoreira, que pernoitaria no prédio 
desde hâ duas semanas. O edificio era 
ocupado por um nümero inconstante 
de toxicodependentes que, segundo a 
mesma fonte, nâo tinham qualquer 
tipo de acompanhamento médico ou 
participaçâo em programas de 
recuperaçâo. 
Uma fonte oficial présente no local do 
incêndio tinha jà adiantando a 
hipôtese de "ajuste de contas". 
Contudo, contactado pela Lusa, o 
gabinete de imprensa da PJ apenas 
adiantou que "os elementos 
recolhidos foram enviados para 
anâlise" do Laboratôrio de Policia 
Cientifica. Segundo uma outra 

testemunha, residente num prédio 
das proximidades, pouco antes do 
inicio do incêndio terâ havido uma 
forte discussâo sobre questôes de 
droga. De acordo corn fonte do 
gabinete do vereador Antonio Abreu, 
O rés-do-châo do edificio estava 
devoluto, O primeiro andar estâ a ser 
alvo de uma acçâo de despejo 
apresentada pelo ministério da Saüde 
contra uma sobrinha da antiga 
arrendatâria, enquanto o segundo 
andar e as âguas furtadas eram 
ocupadas "periodicamente" pela neta 
da arrendatâria, uma senhora muito 
idosa internada hâ meses num lar. A 
Câmara de Lisboa chegaram, 
entretanto, rumores de que amigos 
das vitimas "falam jâ de vingança", 
por suspeita de que os cinco mortos e 
seis feridos resultaram de crime, pelo 
que a policia "jâ foi alertada", 
adiantou a fonte. A populaçào do 
bairro terne agora que a "tragédia" se 
repita num pequeno prédio ocupado 
da vizinha Rua da Cruz dos Poiais, 
que estarâ actualmente em situaçâo 
mais degradada do que estava o 
prédio ardido. 
Os jovens que, na sua maioria, se 
albergam por poucas noites nestes 

edificios abandonados que funcio- 
nam como "plaças giratôrias", sem 
âgua e sem luz, usam vêlas e 
candeeiros a petrôleo que assustam a 
vizinhança, que terne um "novo 
incêndio do Chiado". O incêndio na 
rua dos Poiais de S. Bento foi 
combatido por cerca de 40 homens 
do Regimento de sapadores de 
Ourique, que deram o fogo como 
extinto uma hora apôs a sua chrgada 
ao local. [Zil 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peça na fjOMmeedoJi 
hahUiud M cafmoA da 

atla quàtidada da 
VoMwgM HCeoi Pack&t» 

Horâcio Domingos 

ouT’o po'P'buguês- 

omingos- ma 
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Ao participai na grandiosa festa da CIRV - Paramount Canada's 
Wonderland, "PORTUGUESE DAY", nâo so pode e deve divirtir-se e 

assistir ao grande espectaculo programado, como ainda tem 
oportunidade de ganhar varios prémios. 

Uma viagem a Portugal (Toronto x Lisboa, ou Toronto x Porto), uma 
oferta magnifica da Accord Travel. 

Uma antena parabolica digital para captar a RTPi, um gesto de 
simpatia de Orbit Satellite Systems. 

Uma viagem e estadia, por uma semana, em Varadero/Cuba, gentileza 
de Happy Travellers e CIRV-fm. 

Adquira o seu bilhete com antecedência para poupar-se a "bichas" e, 
também, para compra-los com quase 50% de desconto. 

Info: (416) 537-1088. 

Papel do Operador 
Comunilario do Sadde na 

Reduçâo do Gonsumo 
indovido do Alcool o Droga 

(Manual do Gabinete de Planeamento e de 

Coordenaçào do Combate à Droga) 

O operador comunitario de saùde 
pode desempenhar um papel 
relevante na identificaçâo précoce de 
casos de consume indevido de alcool 
e de droga na comunidade. Poderâ 
também participai na reabilitaçâo de 
individuos durante a fase de pôs-cura, 
ajudando, por exemple, os individuos 
na sua reintegraçào na sociedade e no 
estabelecimento de contactes corn 
pessoas nào-consumidoras. Ajudar a 
procurai um emprego adequado às 
capacidades do individuo pode ser 
também uma forma importante de 
contrariai as pressées, pessoais e 
sociais, que conduzem ao consume 
indevido de droga. 
Cumo parte intégrante da 
comunidade, os agentes de cuidados 
de saùde primaries deverâo estai 
informados sobre as drogas mais 
sujeitas a consume indevido e 
manter-se alerta em relaçâo a novas 
substâncias e novas formas de 
consume introduzidas na sua area. 
Deverâo poder informai e envolver os 
lideres da comunidade nesta 
problemâtica e promover a 
sensibilizaçào da comunidade. Estes 
agentes estâo em posiçâo de encorajar 
a formaçâo de grupos de acçâo 
comunitârios ou, no caso de estes jâ 
existirem, de obter a sua cooperaçâo. 
Deverâo também estai em condiçôes 
de ajudar a formai associaçôes de 
pessoas que se encontrem em 
recuperaçâo de problemas 
relacionados corn droga e alcool, de 

modo a que as acçôes comunitârias 
partam desses grupos. 
A remodelaçâo das redes sociais e a 
estimulaçâo de envolvimento da 
comunidade sâo métodos 
comprovadamente eficazes no apoio 
a pessoas que sofram corn esta 
problemâtica. 
Dependendo do pais em questâo, os 
agentes de cuiddos de saùde 
primaries estâo sujettes a um 
determinado grau de supervisâo. Em 
algumas zonas, o papel de operador 
comunitario de saùde esta 
claramente definido enquanto que 
neutres locais a demarcaçâo das suas 
funçôes, as suas responsabilidades e 
os niveis de supervisâo poderâo ter de 
ser clarificados e as tarefas melhor 
definidas. 
As aptidôes dos operadores 
comunitârios de saùde também 
variam de uma regiâo para outra e as 
suas responsabilidades terâo de estai 
de acordo corn o nivel das suas 
capacidades. 
As redes de saùde existentes deverâo 
actuar sob a forma de um sistema de 
apoio bâsico. Deverâo ser 
estabelecidos contactes corn 
trabalhadores de outres sectores, 
nomeadamente do desenvolvlmento 
agricola, da saùde materno-infantil, 
do planeamento familiar, da 
educaçâo, da orientaçâo para o 
casamento, de modo a que toda uma 
rede de grupos possa ser envolvida na 
reduçâo e prevençâo dos problemas 
relacionados corn o alcool e a droga, 
quer a nivel pessoal quer a nivel 
comunitario. [ZI 

■un €mUÆ PMTI^ 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

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

aiaû®s a® §®IN9(|® (fla ©siciiiiaiMsKfl® 

José da Costa corn o seu cliente 7 mil e tal... 

1832 Bav Street, em Toronto (a none da College SU [ 
Jl^Telefone; (416) 964-3211^ 
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É de Loulé, azougada, cantora dos nossos 
dias. Pimba? Quem sabe, que o diga. Esta 
louletana, conhecida entre os jovens do seu 
tempo, por "Barbie", atirou-se as cantigas e, 
o Algarve ficou p'ra tras... 
Percorre o pais de lés-a-lés, cantando e 
distribuindo alegria por todos. 
Gravou de novo e, desta vez, o êxito chama- 
se "Preciso D'um Heroi", uma cantiga com 
assinatura do conhecido Ricardo Landum. 
Quantos herois Ihe batem à porta na busca 
de serem eleitos nâo disse a ninguém... 
Mas, pela amostra, nâo devem ser poucos. 
Pelo sim, pelo nâo, pretende estudar e ser 
Educadora de Infância ou Assistente Social, 
porque adora crianças. 
Vamos a ver se algum "Heroi" esta 

interessado em satisfazer-lhe os desejos. 

CLAUDISABEl 
sempre em festa 

A arte d< 
seduçâo 
Esta é para saudosistas. 
Giovanni Giacomo 
Casanova, um italiano à 
boa maneira antiga, foi 
grande sedutor do séculi 
Logo pelos 16 anos de 
idade foi expulso do 
seminârio onde estudav: 
por conduta...imoral! 
Serviu o exército, 
trabalhou como 
secretârio, pregador, 
alquimista, jogador, 
violinista, director de ca 
de jogos de azar... enfim 
uma graftde teia de 
influências à sua volta. Mas, o que verdadeiramente lhe deu fama, foi o 
enorme poder de seduçâo junto das mulheres. E infindâvel o numéro de 
jovens e mulheres adultas, solteiras e casadas, que viraram a "casaca" pelo 
Casanova. Casanova inspirou vârios livros e filmes. Paz à sua aima! 

Banda Ika Partuiaasa la Bnaiptan 
A Banda Lira 
Portuguesa de 
Brampton, fundada em 
1976, gravou um CD 
corn vârios temas 
musicais da autoria do 
Maestro Antonio Silva 
Moreira, e 3 trechos de 
outros compositores. 
Trabalho bem 
executado que premeia 
os exécutantes, 
responsâveis e 
simpatizantes. 

Oprimeiro disco de 
RUI VELOSO (na 
altura passou a ser o 
Chico Fininho pelo 

êxito alcançado corn o seu trabalho), "Ar 
de Rock" em 1980, acaba de fazer 20 anos. 
20 anos de continues sucessos mas, como o 
"Chico Fininho", nenhum outre tema 
conquistou tamanha popularidade. Ainda 
hoje se ouve o "Chico Fininho" corn o 
mesmo entusiasmo e corn a mesma 

verdade. 
Rui Veloso, "o pai do Rock 
português" como foi apelidado -para 
além de Chico Fininho-, tem uma 
carreira brilhante e sempre fiel ao 

rock. Em Setembro vai sair um "Ar 
de Rock" corn um ar diferente... 

Uma homenagem ao Rui Veloso, 
corn Xutos & Pontapés, Ala dos 
Namorados, Os Clâ, Da Wessel, 
Os Mâo Morta e Jorge Palma, 
entre outros, cantando os temas 

desse primeiro grande êxito, tais 
como, "Chico Fininho", "A 

Rapariguinha do Shopping", "Donzela Diesel", "Sei de Uma Camponesa", etc... 
Ao contrario do que se diz, Rui Veloso nasceu em Lisboa em 1957, tendo ido 
para o Porto corn a familia aos 3 meses de idade. Aos 6 anos jâ tocava 
harmonica e aos 15 começou a tocar viola. Nessa altura conheceu Carlos Tê 
corn quem começou a tocar e a cantar. Sua mâe levou às escondidas duas 
cançôes ao Valentim de Carvalho, em Lisboa, e o produtor Antonio Pinho ao 
ouvir o "Chico Fininho" nâo hesitou. O resto toda a gente sabe! 

nova 
A cantora-actriz Madonna 

estâ em forma. Mais um 
filho, mais um filme, mais 

um CD. Sinal m2iis para 
Madonna. 

O filme intitula-se "Ligaçôes 
Perigosas" e, o novo CD, 
denominado "Music". O 

"puto" foi baptizado de 
Rocco. 

A filha Lourdes jâ estâ corn 
3 anitos. 

Madonna, sempre nas bocas 
do mimdo, pôe o mtmdo 

de...boca aberta! 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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■m- “A cerveja dos 
portugueses" 

SA TELLITE SYSTEMS 

n n Tnr tJ 1^131 JL 
SA TELLITE SYSTE 

(905) 670-3660 ou 1-877-672-4848 

VENDA ANTECIPADA 
ENTRADA SERAI: «25. 

00 

-(taxas incluidas)- 

CRIANQAS E 
TERCEIRAIDADE: 

(inclui O espectdculo e todas as 

diversoes do parque) 

Bllhetes 
Ovendaom: 

TORONTO 
-Papelaria Portugal 
-Portugal Mix 
-Portuguese Book Store 
NI88ISS41JGÀ 
-Vi-Ana Gifts 
BRAMPTON 
■Concord Furniture 
OAKVILLE 

CALDENSE BAKERY 

Info; ClRV-fm 
(416I53M088 

CiRV-fm, Toronto’s Multicultural Supor Mix 
APRESENTA 

DOMINGO. 27 DE AGOSTO DE 2000 
FARAMOUMT CANADA’S WONDERLAND 

@ KINGSWOOD MUSIC THEATRE 
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(Ronicfl D£ COIMBRA CZcnvaisaii2o com... 
É realmente uma felicidade 
podermos contar com a preciosa 
colaboraçâo da Dra. Lucinda 
Ferreira, directamente de Coimbra. 
Os seus conhecimentos e simpatia 
fazem-nos muita falta. Que o digam 
aqueles e aquelas que tiveram o 
privilégie de com ela conviver e 
dialogar. Uma surpresa 
agradabilissima. 
Pedimos-lhe uma entrevista e, com a 
gentileza que Ihe é peculiar, deu-a, 
mas de forma diferente. Ela propria 
elaborou-a porque, logo no seu 
intimo, nasceu a vontade de nos 
ajudar... Trabalhou por nos e para 
vos! Que maravilha. 
Assim, jâ nos deixou colaboraçâo 
para algumas semanas. O resto vira 
conforme a disponibilidade. 
"Conversando com..." Lucinda 
Ferreira, momento de boa leitura e 
com assuntos que dizem respeito a 
todos. Nao hesitem. E se quiseram 
façam-lhe perguntas via O Milénio, a 
Dra. Lucinda Ferreira vos responderâ. 
Vamos entâo conversar... 

Este artigo abre a porta a uma 
colaboraçâo regular que tentarâ 
transpor para Toronto, flashes da 
“Minerva” Portuguesa. 
Desta vez, “Conversando com...” sera 
uma reflexâo, um divagar ao sabor da 
pena, um testemunho. Ha dias, apos 
participaçâo num programa com José 
Mario, alguém me perguntava: 

Entâo agora, vai ser uma 
colaboraçâo regular na Radio? 

- Nâo, infelizmente. Estou aqui 
apenas de passagem. Nâo digo por 
acaso, porque o acaso nâo exite. Diz- 
se que o “acaso” é quando Deus nâo 
quer assinar. Bern, mas falar do 
“acaso” dava oportunidade para um 
longa conversa. 

Dra. Lucinda Ferreira 
com um dos seus quadras nojardim 
da familia Ferreira em Brampton. 

Sâo as palavras “acaso”, “destino”, 
“azar”, “sorte” e tantas outras que 
sera intéressante fixarmos. 
- Bom, mas diga-nos entâo algo sobre 
este assunto, jâ que levantou o véu, 
poderâ ser? 
- A questâo é esta: “quando o 

dlscipulo, esta pronto, o Mestre 
aparece”: é quando desejamos muito 
algo, isso pode acontecer. Ficamos 
predispostos a aceitar o que nos é 
oferecido. Hâ uma espécie de 
ressonância empâtica que facilita a 
circulaçâo da luz. 
...e acendemos o radio quando 
habitualmente o nâo faziamos é... 
porque tinhamos necessidade de 
ouvir, o que ouvimos, até se verificar 
a coincidência? 
- Entâo e o destino? 
Nâo existe destino. Nos é que 
fazemos o nosso prôprio “destino” 
corn os pensamentos, acçôes e 
omissôes que alimentamos. Dai, que 
quando recebemos informaçâo sobre 
o futuro, (o que alias é possivel 
conhecer-se: A partir da teoria 
Holistica sabemos que somos um 
TODO constituido por passado, 
présente e futuro), podemos 
transformâ-lo à medida dos nossos 
desejos, porque fomos criados corn 
livre arbitrio. 
Alias, a grande desgraça da maioria 
das pessoas é que nâo tem objectivos. 
Nâo sabe quem é, de onde vem e para 
onde vai. Sera como um barco sem 
büssula que nunca chegarâ a bom 
porto, porque nâo fixou onde queria 
ir. 
Mas as palavras e as ideias sâo como 
as cerejas. Entâo, tem que se saber 
que para ter um “destino” 
intéressante é necessârio viver o Aqui 
e Agora em harmonia. 
Mas o que é essa “harmonia” e como 

j2ucintia 

nx'assistente 

ccnoi2ada da 

^f-acuUdada da 
ûatta$- 74jtivetstdada 

da dx>unbia 

se alcança? 
Harmonia e bem estar, é estar-se bem 
consign mesmo, corn os outros e corn 
Deus, seja quai for a ideia que d 'Ele 
se tiver. 
Naturalmente que se acredito nüma 
coisa e faço outra, fico em conflito 
permanente. Ora isto chama-se 
sofrimento. 

E quem é que escolhe 
deliberadamente o sofrimento? 
- Os masoquistas e os “queixinhas” 
que passam a vida a culpar os outros 
da sua incapacidade de viver, 
escolhem o sofrimenta-por ignorância 
de certos mecanismos. 
- Nâo me diga que nâo hâ pessoas que 
fazem a “vida negra” aos outros! 
- Nâo. Cada um de nos reage de 
diferentes :xianeiras a situaçôes 
idênticas. Cada um de nos e sô nos, 
podemos fazei a felicidade e a 
infelicidade Nii jyuém é responsâvel 
por isso. Confori i 3 cada um assume 
SER deste ou dacuele outro modo de 
ser, é feliz, corn sor..e ou muito infeliz 
e cheio de azares. É que atraimos 
sempre o que senrieamos. Bem e corn 
isto do SER e du TER, sumariamos 
um proximo enccntro, pode ser? 
Uma saudaçâo fraterna aqui fica para 
todos os amigos. 

Pinochet serh inierrogado a 9 de Outubro 
OiSTRiBUTOnS ÊNC. 

Electrodomésticos de Exportaçào Autorizados 
de 220v/50Hz 

Sona distributors é o agente autorizado 
das seguintes marcas: 

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

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

1520 Steeles Ave. W. 991 Matheson Blvd. E. 
■ÏÏQXÎQXIÏÎJ) [iSBâ^siliasl 

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

Telefoiie Hràtisï 

Depois do levantamento da imunidade 
parlamentar pelo Supremo Tribunal de 
Justiça chileno no passado dia 8 de 
Agosto, Augusto Pinochet enfrentarâ o 
primeiro interrogatôrio sobre violaçôes 
dos direitos humanos a 9 de Outubro. 

Augusto Pinochet tem novo encontro marcado corn 
a Justiça. 
De acordo corn informaçôes do juiz instrutor do 
processo, o magistrado Juan Guzman, a data do 
primeiro interrogatôrio ao ex-ditador estâ marcada 
para 9 de Outubro. 
Em conferência de imprensa, Guzman garantiu 
que este serâ o dia da audiência em que o arguido 
é acusado de ter cometido violaçôes aos direitos do 
Homem durante o periodo de tempo que dirigiu o 
pais da América Latina, de 1973 a 1990. 

Uma aviâo Airbus A-320 da companhia aérea Gulf 
Air que efectuava a ligaçâo entre o Cairo e o Barém 
despenhou-se no Golfo de Barém, informaram 
fontes oficiais. Fonte do Ministério da Informaçâo 
do Barém indicou à agência EFE que se deveriam 

Se a data estâ jâ definida, o local onde se vai 
desenrolar o interrogatôrio nâo foi ainda divulgado 
e, de acordo corn o juiz Guzman, Pinochet pode ter 
uma palavra a dizer sobre o local do encontro. 
A mais alta instância judicial chilena, o Supremo 
Tribunal de Justiça decretou a 8 de Agosto o 
levantamento da imunidade parlamentar de que 
gozava Augusto Pinochet desde que assumiu o 
cargo de senador vitalicio, um titulo criado a 
pensar no antigo ditador. 
Era graças a este rôtulo protector que Pinochet 
escapava dos cerca de 160 processos de acusaçâo 
pela morte e desaparecimento de mais de très mil 
pessoas durante o regime totalitârio de Pinochet. 
Actualmente, o general tem 84 anos e enfrenta um 
processo onde é tido como responsâvel pela 
execuçâo sumâria de 74 opositores do regime, no 
caso que ficou conhecido pelo nome de «Caravana 
da Morte», ocorrido em Outubro de 1973, apenas 
um mês depois do golpe de Estado que derrubou o 
governo socialista de Salvador Allende. 

encontrar 150 pessoas a bordo, precisando que o 
acidente se deveu a um incêndio num dos motores 
do aparelho. O voo era proveniente do Cairo e 
despenhou-se nas imediaçôes do Barém, pais de 
destino. 

Aviâo Airbus despenha-se no Goifo do Barém 
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CANADÂ 17 

r 
(Reminiscências) 

Conclusào 

Sua mâe nâo gostava que ele fosse 
corner a sopa da cozinha dos pobres 
- nâo porque fossem ricos, claro - 
mas por outras razôes!... 
Costumava ela dizer-lhe: - nâo tens 
vergonha!... - Quem te vir lâ, hâ-de 
pensar que na tua casa estâo a 
morrer de fome! 

Comunicado: 

O conhecido agente de viagens Joâo A. 
Ferreira informa os sens amigos, clientes e 
comunidade em gérai, que a partir de agora 
encontra-se ao dispôr na sua nova agência, 
"Dundas Travel & Tours", no 1344 Dundas 
St., West, em Toronto. Para mais informaçôes 
podem contactar pelo telefone: (416) 516-8336. 
Joâo A. Ferreira mantém todos os serviços 
que sempre prestou aos amigos e clientes. 

Festas: 

Nâo era tanto pela tigela da sopa, 
mas pela companhia dos amigos! 
Todos levavam aquilo numa 
parodia! Para falar verdade, o caldo 
também nâo era mau!... - Batatas, 
abôbora, feijôes e macarrâo! - O 
Ramiro Costumava ficar 
empanturrado, depois de uma 
dessas refeiçôes, sentado na 
companhia dos amigos nos 

compridos bancos que 
ladeavam as mesas do 
refeitôrio do "Albergue 
Nocturno Margarida 
de Chaves", que além 
de refeiçôes aos pobres, 
dava ainda dormidas. 
De volta a casa, um 
carro de cocheira, 
puxado por dois 
cavalos, cruzou-se corn 
ele no caminho. 
Dando uma pequena 
corrida sem que o 
boleeiro desse por isso 
- o Ramiro saltou para 
a traseira do veiculo, 
indo empoleirar-se nas 
molas ogivais, paralelas 
às rodas, que serviam 
para segurar e atenuar 
os balanços do carro - 
acomodando-se para 

-Sâbado, dia 26, às 20:00 horas, "Encontro 
Fadista", corn jantar, no First Portuguese 
C.C.Centre, e as vozes de Luciana Machado e 
Humberto Silva. Réservas: (416) 531-9971/72. 

-Sâbado, dia 26 de Agosto, a Comissào Nossa 
Senhora da Luz, da Igreja de Sâo Mateus, 
organiza um jantar de boas vindas à 
Filarmônica Uniào Popular Luzense. 
Info: (416) 536-6871. 

-A Comissào de Apoio à Reconstruçào da 
Igreja de Sâo Roque de Sâo Miguel-Açores, 
em Toronto, promove um jantar de Convivio 
Familiar, dia 16 de Setembro, no Ukrainian C. 
Centre, corn a presença do Grupo Coral da 
Igreja de Sâo Roque, em Sâo Miguel, e do 
Pâraco Fernando Teixeira, que por esta altura 
nos visita. 
Info: (416) 366-4931. 

-A convite do Embaixador do Canada em 
Lisboa, desloca-se a Toronto o antigo jogador 
internacional Carlos Xaxier, para ministrar 
um curso de futebol para jovens nos dias 30 e 
31 de Agosto. Inscriçôes e informaçôes: 
(416) 219-7191. 

-Grupo de Apoio e Educaçâo de DIABETES 
vai ter lugar, gratuitamente, no Parkdale 
Community Health Centre, durante 10 
semanas, às quartas-feiras, corn inicio dia 20 
de Setembro. Informaçôes e registos por 
intermédio de MARIETA: 
(416) 537-2455, Ext. 235. 

uma furtiva e curta viagem... 
Aquele era um prazer que toda a 
cambada miùda disputava e ia 
contra a vontade dos condutores, 
conhecidos por boleeiros - talvez 
por as corridas inocentes das 
crianças, envolverem riscos que 
poderiam acarretar-lhes dissabores. 
Como quase sempre os magotes de 
rapazes eram mais numerosos do 
que o espaço da traseira do carro, 
que apenas podia comportar dois - 
os mais destros ocupavam-nos - 
enquanto os outros ficavam a 
remoer as suas frustraçôes. 
Para se vingarem, gritavam para o 
cocheiro: -"Dâ-lhe riscas"!... Àquela 
espécie de aviso, o boleeiro, corn o 
chicote que usava para os cavalos - 
estendia corn uma vergastada, a 
delgada tira de coiro, sobre a capota 
do carro - indo por vezes esta, 
apanhar as cabeças dos “parasitas” 
dependurados na traseira, os quais 
debandavam, a esfregar a parte 
dolorida. 
Apôs estas ocorrências 
desagradaveis, começavam os 
insultos ao cocheiro e as 
perseguiçôes aos detractores. 
- "Cabeça grande!... - Filho 
daquela... Etc., bramiam!... - 
Quando eu te apanhar, vou-te por 

Por: 
Fernando 
Feliciano 
de Melo 

um olho negro”!... 
O Ramiro, encolhido, esperava que 
ninguém desse por ele, quando o 
tâo temido aviso, ecoou perto, 
alertando o homem que dirigia o 
carro. 
Uma potente chicotada, desferida 
pelo "desconhecido conductor", 
apanhou-o em cheio, rente a uma 
orelha — pelo "lado direito da 
cabeça". 
Soltando um grito abafado, Ramiro 

notou que tudo escurecia à sua 
volta; nâo chegara a cair... Porém o 
caleidoscôpio rolara-lhe da mâo. 
O "Espirito do Passado", deitando 
um olhar compassivo ao Sr. Ramiro, 
tristemente abandonou aquela casa. 
Haviam-se acabado os sofrimentos 
do velho amigo!... - Aquele nâo 
voltaria a precisar mais da sua 
magia! 
... O curto passeio na traseira do 
carro de cocheira, fora uma boa 
alegoria à sua "ultima viagem"!... 

FIM 

Toronto, 20 de Novembro de 1992 

Working Women C. Centre O "Working Women Community Centre" tern 
um novo programa chamado "Career 
Exploration Mentorship Project", com o 

objectivo de ajudar jovens portuguesas a explorar e 
a adquirir novos conhecimentos em diverses ramos 
profissionais. 
Além de desenvolvimento pessoal, as jovens terào 
guia profissional corn senhoras jâ estabelecidas na 
Comuunidade. 
As jovens deverào ter de 17 a 29 anos, que tenham 

desistido da Escola mas que pensam em voltar, 
devem estar desempregadas ou em "part-time", ou 
ainda, em trabalhos corn salarie minime. 
O "Working Women C. Centre" procura senhoras 
portuguesas estabelecidas em diferentes profissôes 
que possam dispôr de 1 hora por semana para 
convivios corn as jovens. 
Para mais informaçôes contactem a Lidia pelo 
telefone: (416) 532-2824, no Working Women 
Community Centre. EJ 

imibrbbbid L-uiiibiibiib«iL. 
o conhecido e estimado Técnico de Turismo do 
ICEP, em Toronto, Vasco de Jesus Rodrigues, anda 
feliz da vida, fazendo turismo... 
E que teve o prazer da visita a Toronto de sua mâe 
Augusta de Jesus Rodrigues, de seu irmâo Anibal de 
Jesus Rodrigues (também ligado ao jornalismo na 
Madeira), sua esposa Maria Celina e o filho Hugo 
Alexandre. Ao Técnico de Turismo nâo foi dificil 
estabelecer um piano de visitas e, nelas, foi 
naturalmente incluido o Madeira Park e as festas de 
N. Sra. do Monte. Conseguimos captar os manos 
Vasco e Anibal, juntamente corn o sobrinho Hugo 
Alexandre, a dialogar corn um dos membros dos 
Corpos Gerentes do Canadian Madeira Club, o 
conhecido Luis Bettencourt. Desejamos à familia 
Rodrigues uma boa estadia entre nos e que levem 
boas recordaçôes. EJ 
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DIU também 
é contracepth/o 
de emergência 
Poucas coisas sâo tào 
preocupantes como uma 
gravidez indesejada. Por 
isso, quando os métodos 
anticoncepcionais 
falham, os contraceptivos 
de emergência sâo a 
ünica saida. Entre os 
recursos disponiveis, o 
mais conhecido é a pilula 
do dia seguinte. Mas 
existe outra forma de 
impedir a gravidez 
depois de uma relaçâo 
sexual desprotegida; o polémico 
dispositivo intra-uterino (DIU). 
O uso do anticoncepcional corn 
essa finalidade foi tema de um 
artigo na Archives of Family 
Medicine deste mês. Esse emprego 
é conhecido hâ cerca de 15 anos, 
mas ganhou impulso nos ûltimos 
tempos. 
O dispositivo deve ser colocado, no 
mâximo, très dias depois da relaçâo 
sexual (a exemplo da pilula do dia 
seguinte). 
O seu mecanismo de acçâo é 
baseado no cobre, material présente 
no aparelho e que vai sendo 
liberado gradualmente (a duraçâo 
de um DIU é de cerca de cinco 
anos). A alteraçâo quimica do utero 
torna o ambiente desfavorâvel â 
sobrevida da célula sexual 
masculina. 
Em ultimo caso, se o 
espermatozôide jâ tiver fecundado o 
ôvulo, a reaçâo quimica faz corn 
que as paredes uterinas se tornem 
lisas e incapazes de segurar o ovo. 
Razâo pela quai alguns cientistas 
consideram o método abortivo. 
Mas o DIU nâo deve ser usado por 
mulheres que nunca tiveram filhos, 
pois hâ um minimo risco de que 
possa causar infertilidade. Contra 
uma ünica qualidade hâ uma lista 
de inconvenientes no uso do DIU 

como contraceptivo de ultima hora. 
Caso ocorra uma gravidez apôs a 
colocaçâo do dispositivo, é 
necessârio retirâ-lo porque a taxa de 
abortamento, neste caso, séria de 
50 por cento no segundo trimestre 
da gravidez, o que implicaria uma 
cirurgia de risco. 
Outro problema importante é que o 
fio do dispositivo, localizado no 
colo uterino, pode facilitar a 
entrada de agentes infecciosos no 
interior do ütero. 
A colocaçâo também deve ser bem 
feita para evitar infecçôes, 
hemorragias e perfuraçâo uterina. 
Hâ ainda uma questâo ética e 
religiosa. Segundo a Organizaçâo 
Mundial de Saûde, o aborto sô se 
configura depois de treze dias da 
fecundaçâo. Mas tanto a Igreja 
como alguns cientistas consideram 
o DIU abortivo. Finalmente, o 
factor econômico também depôe 
contra o método. Além de pagar 
pelo aparelho, a paciente paga pela 
colocaçâo - e cada ginecologista tem 
a sua taxa de serviço. 
A pilula do dia seguinte, corn a 
mesma eficâcia do DIU na 
contracepçâo de emergência, isto é, 
75 por cento, sai mais barata. 
E os sens efeitos colaterais 
resumem-se a nauseas e vômitos 
nos primeiros dias. CSl 

^ Assine e dix/uilgijie ^ 

! O MIUÉNIO ! 
I Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, I 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Envie a sua inscriçâo (nome, morada, côdigo postal e ^ 
I nùrnero de telefone) através do FAX: (416) 538-0084 | 
I ou para o 1087 Dundas Street West Suite 103 . 
' Toronto, Ontario, M6J IW9 • 

Pesnuisadores dizem que 
châ verde pode ajudar a 
provenir cancre da pele 
Beber quatro ou mais 
xicaras de châ verde por dia 
ou usar a substância em 
cremes protectores pode 
ajudar a prévenir o cancro 
da pele, revelaram 
pesquisadores. A bebida, 
que é muito popular na 
Asia, onde o cancro é mais 
raro que no Ocidente, e 
contém antioxidantes 
conhecidos por evitarem o 
cancro de pele em ratos, 
pode ter o mesmo efeito 
sobre seres humanos, diz 
um relatôrio que resume 
uma recente pesquisa sobre 
châ verde. Pesquisas anteriores 
sugeriram que substândas contidas 
no châ verde, chamadas polifenôis, 
podem matar as células doentes e 
impedir que o cancro se espalhe, 
limitando o numéro de vasos 
sanguineos ao seu redor. Latiyar 
alertou, porém, que o châ verde é 
uma medida preventiva, nâo a cura, 
para o cancro de pele. A folha e o 
botâo da camélia sâo a base do châ 
verde e do châ preto. Mas, 
diferentemente do châ preto, que é 
fermentado, o châ verde é seco por 
vapor logo apôs a colheita, o que faz 
corn que preserve uma quantidade 
maior de polifenol. O polifenol mais 

efectivo na prevençâo do cancro da 
pele é o epigallocatechin gallate 
(EGCG), explicou o relatôrio. 
Estudos anteriores, feitos em ratos 
expostos â luz ultravioleta, 
mostraram que alimentâ-los corn châ 
verde ou a aplicaçâo de EGCG na 
sua pele protege-os dos primeiros 
estâgios do cancro da pele, que sâo a 
vermelhâo e as bolhas. Experiências 
recentes mostraram que, quando 
aplicado à pele humana que foi 
exposta ao sol, o EGCG évita tanto a 
inflamaçâo como o desenvolvimento 
de leucôcitos, os glôbulos brancos 
présentes no sangue que servem 
como marcadores do cancro, disse 
Katiyar. CH 

Cientistas descobrem noues genes 
em uasos sanguineos de tumores 

Cientistas anunciaram 
terem encontrado 
dezenas de novos genes 
envolvidos no processo 
usado pelos tumores para 
se alimentarem, o que ^ 
abre novas possibilidades 
de alvos potenciais para 
as terapias contra o 
cancro. Os pesquisadores afirmaram 
terem ficado surpresos ao verem 
quantos genes estâo envolvidos na 
formaçâo dos minùsculos vasos 
sanguineos que possibilitam o 
crescimento do tumor - a maioria dos 
quais eram desconhecidos até entâo. 
Os pesquisadores usaram uma 
tecnologia desenvolvida e licenciada 
pela Genzyme Oncologia Molecular 
chamada Anâlise Sequencial de 
Expressâo Genética (Sage, pela sigla 
em inglês) para identificar 79 genes 
que se comportam de modo diferente 
em vasos sanguineos ligados a 
tumores do que em vasos sanguineos 
comuns. Os pesquisadores retiraram 
tumores do côlon de um paciente corn 
cancro e estimularam as células 

endoteliais em volta dos 
vasos sanguineos que 
alimentam o tumor. Para 
comparar, eles 
observaram células 
endoteliais de um tecido 
saudâvel do côlon do 
mesmo paciente. A Sage 
ajuda a identificar os 

genes activos numa amostra de tecido. 
A maioria das células contêm todos os 
genes que uma pessoa possui mas, 
dependendo do tipo de célula, nem 
sempre se expressam. 
A équipa identifîcou 46 genes no 
tecido canceroso que normalmente 
nâo sâo activos, ou nâo se expressam, 
e outros 33 genes que se expressam 
pouco normalmente. "É um foco 
totalmente diferente para tratar o 
cancro que se deve abrir num 
mercado tâo grande como a 
quimioterapia é hoje", disse. 
"Acreditamos que, como a 
quimioterapia é usada combinada corn 
outros tratamentos hoje, factores anti- 
angiogénicos também serâo usados na 
combinaçâo." d 
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CRÔNICA À DISTÂNCIA 

À$ mentiras oficiais da “esquerda” sobre a droga 
Para aprovaçào da "lei da droga", a "esquerda" pôs 
a correr uma série de mentiras oficiais, que a 
seguir desmonto. 
Recusou O debate. 
Recusou O referendo. 
Insultou e caluniou quem se lhes opôs e disse 
umas Verdades. 
A "esquerda" mente, quando diz que, 
actualmente, os consumidores vâo 
necessariamente para a cadeia. 
Nâo é verdade. 
Actualmente, sô um numéro diminuto de 
consumidores sâo punidos corn prisâo e, nestes 
casos, a maior parte das vezes por outras razôes 
que estâo acumuladas, que nâo as do puro 
consumo. 
A "esquerda" diz que a nova lei quer apenas 
descriminalizar o consumo da droga. 
Nâo é verdade. 
A "lei da droga", ao nâo dar qualquer penalizaçâo 
ao consumo, traduz-se em, doravante, em tê-lo por 
permitido e licito. Assim, liberaliza o consumo. 
Despenaliza também o pequeno trâfico, que é 
aquele que esta em contacto corn os 
consumidores, pois estes traficantes alegarâo que 
as quantidades que possuem, sâo para consumo. 
Livre o "trabalho" do pequeno traficante, mais 
ganharâ o "tubarâo" que nunca é apanhado, e 
assim o sera menos, o grande traficante. 
Porém, a "esquerda" diz que a descriminalizaçâo 

do consumo é "um instrumento de 
combate ao trâfego de droga", na 
medida em que baixando desta forma o 
preço da droga, "o mercado ficarâ 
desinteressante". 
E mentira. 
A este argumento tâo idiota, como 
hipôcrita, respondo: consumir alcool, 
nâo é crime; ora, o preço do alcool nâo 
tem baixado, na medida em que é 
fixado por quem produz e vende, e nâo 
pelos compradores. 
A "esquerda" diz que a liberalizaçâo do 
consumo nâo aumenta o dito consumo. 
E mentira. 
A liberalizaçâo do consumo traz para o 
mercado os ex-receosos, os que nâo 
consumiram pelo medo da ilicitude de tal acto. 
A "esquerda" diz que deve baver "liberdade" do 
consumidor. 
E uma hipocrisia da "esquerda", na medida em 
que pôe assim em causa a liberdade das Familias, 
a liberdade dos que estâo sujeitos a terem de 
conviver corn consumidores, a liberdade de 
TODA A SOCIEDADE, que terâ de suportar e 
pagar as consequências que a droga provoca em 
cada individuo. 
A "esquerda" diz que a nova lei pretende um 
sistema de tratamento médico adequado. 
E mentira. 

O sistema em vigor jâ assenta, no 
que diz respeito aos consumidores, 
na primazia do tratamento e da 
cura da dependência dos 
narcôticos. 
A "esquerda" diz que o universo dos 
consumidores é apenas formado 
pelos "ocasionais", os drogas leves, 
os que conseguem compatibilizar o 
uso de estupefacientes corn uma 
vida social ordenada. 
E mentira. 
Porque hâ os viciados nas drogas 
duras, os socialmente marginais, e 
na maior parte dos casos envolvidos 
na deliquência por causa da droga, 
para se poderem drogar. 

A descriminalizaçâo que a "esquerda" propôe, é 
algo que os traficantes aplaudem. Veja-se o caso da 
Holanda. 
A descriminalizaçâo que a "esquerda" propôe, é 
desejada pelos actuals consumidores, os quciis, 
agora sem problemas, poderâo entregar-se ao vicio 
que os escraviza e destrôi. 
Os traficemtes vêm se lhes apresentar um mercado 
maior, mais prôspero, corn novos futuros clientes 
que, agora, sem receio da lei, poderâo comprar- 
Ihes o que eles querem vender. 
Comprarâo a ilusâo de momentos. Comprarâo a 
morte, ao cabo de algum tempo. 

CHEVROLET 

üLüSMOBIU 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Hâ muito que West York Chev-Olds serve os 
portugueses corn uma grande selecçâo de 
automôveiSx 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 acessôrios em toda a cidade de 
Toronto. Victor Maciel 

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

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Td? 
Surge-lhe uma nova oportunidade. 
Mostre autoconfiança, você vai fazer 
muito sucesso. As circunstâncias 
começam a voltar-se a seu favor. 
Um nativo de Leào tem papel de 
destaque no seu dia. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Destaque para actividades 
relacionadas coin a poHtica municipal. 
Preste atençào às pessoas corn as quais 
se associarâ, em parceria ou 
casamento. No cenârio, figuram 
natives de Caranguejo e Capricôrnio. 

GÉMEOS Diversifique, dê ampla vazào à sua 
curiosidade intelectual. Procure vestir- 
se correctamente - as roupas sào 

4 dispendiosas, mas ajudam muito na 
. 1 sua apresentaçào. Hâ um nativo de 
^ ^ sagitàrio no cenârio. 

☆ 

r 
LEÀO Esteja preparado para uma mudança 
22/7 a 22/8 jg itinerârio. Um pessoa que deveria 

estar atenta cometeu um erro grave. 
Seja gentil, nào lhe esfregue isso na 
cara. Natives de Gémeos e Virgem 
figuram no cenârio. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

A sua atençào gira em torno do seu lar, 
questôes domésticas, rendimentos em 
potencial. Ouça mûsica, descontraia-se, 
dance. O présente recebido é um 
objecte de arte. 

BALANÇA Olhe nos bastidores, hâ alguém a 
23/9 a 22/10 querer falar consigo. Seja cuidadoso, 

porque poderâ decepeionar-se. 
Um nativo de Peixes figura no cenârio. 

I O seu numéro da sorte para esta 
sëlnaiîa é o 7. ^ ^ 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Disponha-se a re-escrever, révisai, 
desmontar para reconstruir. Assegure- 
se de que a estrutura é sôlida, nào 
tome nada como certo. Natives de 
Touro e Leào participam neste 
momento. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Tome cuidado quando estiver no 
trànsito. Um nativo de Capricôrnio estâ 
a digirir depressa demais para você. 
A fase lunar ressalta sensualidade, 
criatividade e estilo. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Nào abandone o navio. Você deverâ ter 
reconhecimento dos seus mérites, 
viajar, encontrar um escoadouro para a 
sua criatividade. Natives de Carneiro e 
Balança demonstram lealdade. 

CAPRICÔRNIO Abandone as ideias preconcebidas, 
22/12 a 20/1 abra a sua mente para o processo 

inventive. Faça uso da coordenaçào de 
cores. Natives de Leào e Aquârio 

^ participam na sua semana. 

AOUÀRIO talvez tenha a seguinte sensaçào: 
21/1 a 19/2 "Estou de volta ao lugar de onde lugar 

comecei." A verdade, porém, é que você 
fez mudanças significativas e serâ 
lindamente recompensado. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Comemore - hâ natives de Gémeos e 
Sagitàrio envolvidos. Divirta-se, 
compreenda que as pessoas estào 
prontas para algo novo. 
O seu numéro da sorte é o 3. 

Émbora estas duos imagens pareçam idênticas, 

possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

Palavras Cruzadas 
Horizontals: 
1-Habitar;larâpio.2- Ave cor- 
r9doura(pl.).Fumo espesso; 
reduziras a fio.4-Vazio; tan- 
que de jardim.S-Sofrimento; 
catedrai;lugar onde se seca 
a cana-de-açucar(pl.).6-Bri- 
sa;ramada.7-Rumores;letra 
grega.8-Toma nota de; ape- 
lido; alguma. 9 - Concorde; 
mordiscar.10-Aparas;fio me- 
tâlico. 11 - Carne de bovino 
entre a pâ e o cachaço. 12- 
Astenia; vasilha corn asas. 

Verticais: 

1-Mào-cheia; ave trepadoura. 2- Indigo (matéria corante). 3-Remexe; 
olvida. 4-Assim seja; segura. 5- Ramadas; adv. de lugar; progenitor. 
6-lmperador Romano; batràquio. 7-Crença; tosta. 8-Adv. de lugar;pre- 
posiçâo;acomete.9- Juntar; aragens.10- Berrar; muito ouro. 11- Nome 
de letra (pl.). 12- Restes mortais; bocado de pâo(pop.). 

Soluçâo na horizontal: 

epesB 
iBjuieuv-Sl. 0 iLueoB IB :y -fi. eujBJB îBduJnv -01- 'U IJBJBJ leujju -6 

Buin :BS iBjouv -8 'i !oj ‘.sooe !v -L 's îBUJBJ !JB îy -9 'SBJje les îJOQ -g 
•O6B| leuBUj ly-t’ 'SBJBij :ujeAnN-e 'S!J II ISBUie :v-8 'ouniBb :JBJOIA|-|. 
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CNTREVI8TAS 

N0VIDADE8 

T0P8 

AGENDA 

BI0GRAEIA8 

P 

TopdevmdasdaAJP.P. 

Crush 
Bon Jovi 

OopsI I did it again 
Brttney Spears 

CMy Pain is Real 
science 4 

1 de Agosto no Rock Rendez-Vous 
Xutos e Pontapes 

m 
Don't &ive me Names 

urta 

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

das 21:00 as 24:00 horas. 

ROCK 
DANCE 

POP 

MB TECNO 

LOUCURA TOTAL 
Com aprescntaçao de Jamie Iria 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem Pesquisar Q 

Quando o primeiro trabalho ”Eu sei, tu es..." 
estavQ pronto a soir, nao havio urn nome para 
a banda. Como nenhum membro tinha a 
minima idcia para urn nome, urn jornalista 
amigo da banda ccdeu-lhes uma lista com 
cerca dc 50 nomes, entre os quais 
Santamaria. Acabaram por optar esse nome 
por nao estar inteiramente relacionado corn o 
projecto e poder, eventualmente, despertar 
uma maior curiosidade por parte do publico. 
Jd se conheciam hd algum tempo quando 
resolveram formar a banda. O Luis (produtor 
musical) trabalhava corn o Tony queé irmao 
da Filipa, vocalista do grupo. Os très 
elaboraram parte do dlbum. Entretanto, 
precisaram de mais dois elementos. Foi 
quando contactaram a Dind (bailarina e coro) 
e 0 antigo elemento da banda que foi 
substitufdo pela Magda ^bailarina e coro), que 
também jd conheciam ha alguns anos. 
Santamaria j^d contam corn très dibuns na sua 
discograf ia’. Eu sei, tu es...", *Sem limite" e 
"A Voar". Filipa Lemos, vocalista, falou 
recentemente sobre o sucesso deste ultimo 
dlbum^, dos novos projectos do grupo e da 
existència de outras bandas nacionais. Para ela, 
0 dificil nao é alcançar o estatuto que agora é 
reconhecido ao grupo Santamaria. Filipa c da 
opiniao gue o mais dificil é manter o estatuto 
porque e necessdrio "ter destreza para se 
pensar no g^ue fazer no futuro, para que esse 
estatuto nao venha nunca a ser lesado". 
Observando a caminhada dos Santamaria, é fdcil 
reparar que de dlbum para dlbum existem 
diferenças e amadurecimento da parte dos seus 
membros e da qualidade musical. No caso deste 
ultimo dlbum, a Filipa crè que é bastante mais 
elaborado relativamentç à concepçâo e ds 
técnicas de produçao. E talvez aquele que terd 
mais possibilidade de alcançar a 
internacionalizaçao que pretendem. Quanto ao 
projecto, Filipa disse "pensdmos, desde o imcio, 
num projecto de dance music cantado em 
portugues. Gostariamos de manter essa posiçao 

Tony, Luis, 

até ao f im, porque achamos que nao hd 
nccessidade de cantar em estrangeiro, apesar 
de termos noçSo que poderia abrir-nos outro 
tipo de horizontes". 
Perante este cendrio, é fdcil divagar pelas 
possibilidades e pelos segredos que levam à 
coesao de uma banda como esta. Os membros 
sao unanimes neste sentido: o mais importante 
para que possa haver coesao entre os vdrios 
elementos da banda c a existència de respeito 
pelas vdrios opinioes aue surgem no interior do 
qrupo. Este e o qrande sucesso desta banda qi que 
id vai dando um passo a nivel internacional 
ïevando até outros povos a musica de expressao 
Portuguese e f irmando-a no estrangeiro. Entre 
nds, os Santamaria sao um dos^rupos mais 
vendidos e mais solicitados a nivel de rddio. 
Talvez porque, segundo a Filipa, ser müsico "nao 
implica sacrificios desde que se seja musico por 
prazer e corn o gozo de tenter faze-lo corn a 
maior validade e desempenho". 

W®ïii(â®fQam(â 

"Ao Canto Da Noite" é o single escolhido para 
apresentar o novo dlbum de Luis Represas, e que 
serd conhecido a partir da proximo segunda- 
feira. Quanto ao dlbum, a sua data de solda 
acontecerd a 9 de Outubro... 
LUIS Represas explica a cançSo "Ao Canto Da 
Npite". 
«E um encontre desencontrado, é uma relaçSo 
impossivel que te empurra para a solidao mas uma 

solidao que se vive na expectative de que deixe de 
existir e se transforme em concretizaçao. Por um 
lado, hd essa conscièneia de que a relaçao é 
impossivel mas por outro lado manténs-te vivo ç 
tens esperança que ela se possa concretizar. E 
uma busca constante que acaba por revelar um 
pouco 0 ponto de partida para todas as outras 

Paginû do outorio de Jœtiie Iria ®2000 
CoiobofoçSo de Ano Femondes 
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Posiçâo na Labatt Breweries 

A Labatt Breweries Ontario procura individuo 
interessado em fazer parte da sua equipa para a 

posiçâo de Director de Sector Territorial do 
Distrito Central de Toronto. As 

responsabilidades da posiçâo sâo as de vendas e 
promoçâo dos vârios tipos de produtos 

produzidos pela Labatt. Prefere-se individuo 
com frequência universitâria ou escolaridade 

compléta e 3 a 5 anos de experiência de 
vendas. Deve saber trabalhar corn MS Office e 

ter alguma experiência em fornecimento e 
assistência ao pûblico além de ter que falar 

português. 

Oportunidade de uma carreira de concorrência 
num lider industrial. Envie o seu curriculo 

confidencial por fax para: 

Human Resources 
La.batt Breweries Ontario 

Fax: 235-2201 
Ou através de E-mail para: 

Janet.patterson@labatt.com 
Nào se aceitam propostas 

pelo telefone. 

Precisa-se de pessoa para fâbrica 
de processamento de galinha. 
Tel: 787-4234 é fale corn Maria 

na secçâo da salada, 
na extènçâo 236. 

Cabeleireira para salâo Unisex. 
TEL: (416) 532-1373 
e fale corn José Carvalho 

Carpinteiros para entrada imediata. 
TEL: (416) 534-8218 depois das 7 da tarde. 

— — — n 

I Assine e divulgue 

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

Empregados de balcâo e cortadores corn 
experiência para talho português. 
Full-time ou part-time. TEL: (416)533-7667 

Carpinteiro-Marceneiro corn experiência. 
TEL: (416) 667-8779 e fale corn Tony. 

Costureiras para fâbrica. 
TEL: (416) 780-1466. Fale corn Olivia. 

Carpinteiros e aprendizes corn carro e ferramenta 
prôpria. 
TEL: (416) 766-8544 

Nome: 

Morada: 

Côdigo Postal: 

Padeiros para turno da noite. 
TEL: (416) 603-0290 e fale corn Vince. 

Pessoa para companhia de escavaçâo. " 
TEL: (905)738-6655 ■ 

Tractorista, pedreiros e ajudantes para companhia _ 
de construçâo. | 
Entrada imediata e bom salârio: 
TEL: (416) 531-9816 L 

Tel: ( )   

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

ou para 
1087 DundasStW., Suite #103 

Toronto, Ontario M6J IW9 

Mfe m rrfgM^fra 

Ingredientes: 
7 filet mignon com ZOOgrs 
1 fatia de presunto 
1 dente de alho 
1 folha de louro 
1 colher de (sopa) de margarina 

Confecçâo 
Coloque numa frigideira de barro a margarina, o 
alho e O louro. Quando a margarina estiver bem 
quente, coloque o filet mignon e deixe corar de 
um lado e do outro. Sal e pimenta q.b. Coloque o 
presunto em cima e junte o molho demi-glacé e 
umas gotas de vinagre. Coloque as batatas às 
rodelas à volta e sirva bem quente. 

Sobremesa 

Lie LO /L9eitlâO 
Ingredientes: 
220 grs de fécula de batata 
72 ovos 
1 colher rasa de (café) de baunilha empô 
ovos moles c/amêndoa q.b. 
fios de ovos q.b. 
220 grs de açûcar 
7 colher de (sopa) de leite 
7 colher de (sobremesa) de 
fermento em pô 

Confecçâo 
Bate-se o açûcar corn as gemas. Quando estiver 
grosso juntam-se o leite, a baunilha e, em seguida, 
a farinha corn o fermento, batendo muito bem. 
Batem-se as claras em castelo firme e ligam-se à 
massa sem bâter. Divide-se por très formas iguais, 
previamente forradas corn papel e untadas corn 
manteiga. Cozem-se os bolos em forno brando, 
para crescerem devagar. Depois de desenformados 
e frios, unem-se corn ovos moles, para formar um 
ùnico bolo. Coloca-se no prato que vâ à mesa, 
cobre-se corn o resto dos ovos moles e tapa-se 
completamente corn fios de ovos, estes podem ser 
de compra. 

Bom A.petite 
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As alergias sao geralmente reacçôes 
exageradas de um organismo muito 
sensivel, isto é, com elevado grau de 
intoxicaçâo, a certos elementos do 
ambiente, principalmente a uma 
atmosfera muito poluida, como a que 
abrange esta zona do globo, ou seja, a 
cidade de Toronto havendo mesmo 
quern a désigné como a cidade santa 
das alergias. Assim sendo, maior 
razâo existe, para que as pessoas aqui 
radicadas, se preocupem e se 
interessem em adoptar um regime 
que as ajude a desintoxicar, porque a 
intoxicaçâo aqui é continua e a todos 
os niveis. 
As alergias, na sua generalidade, sào 
também anormalidades adquiridas 
geneticamente, isto quer dizer, que jâ 
podemos vir a este mundo, 
predispostos a ser potencialmente um 
sofredor de alergias e porquê? Porque 
algum dos nossos ascendentes nâo 
teve O cuidado de viver segundo as 
regras naturais, contraindo anomalias 
que ao longo das geraçôes foram 
pontualmente transmitidas aos 
descendentes por via da qualidade 
sanguinea, como por nos também, 
podem ser transmitidas aos nossos 
filhos qualidades alérgicas, 
decorrentes de vicios e maus hâbitos 
adquiridos, como por exemplo o 
tabagismo, o alcoolismo, o vicio do 
café, das drogas ou de uma 
alimentaçâo abusiva e anti-natural. 
Uma das alergias mais comuns é a 
alergia ao pô, aos mofos, a certos 
fungos, perfumes, tintas, animais, 
vestuârio, medicamentos e, por 
ultimo, a algum alimento que tomam 
o nome ou designam por alérgenos, 
isto é, capazes de desencadear uma 
crise alérgica e porquê? 
Porque as pessoas estando 
intoxicadas, possuem um campo 
alérgeno degenerado, que apenas 
poderâ ser corrigido corn um regime 
desintoxicante oportuno e adequado. 
O factor climâtico e a pressâo 
atmosférica sâo importantes. As 
manifestaçôes podem ser variadas 
como as reacçôes da pele (dermatoses 
alérgicas), as urticarias, a renite, a 

coriza, amigdalite, otite, simesite, 
assim como as diarreias, corrimentos 
vaginais e da uretra, etc. As reaçôes 
mais intensas podem provocar até o 
choque anafilâtico. As asmas, 
bronquites e corizas, sâo perturbaçôes 
do sistema respiratôrio, geralmente 
de foro alérgico, que se caracterizam 
por crises de falta de ar, tosse, 
agitaçâo e roido peitoral, corrimentos 
nasais, defluxo catarral, etc. Ocorre 
como acima se disse em pessoas 
hipersensiveis a um ou a vârios 
elementos do ambiente, como fungos 
(mofo) insectos, pêlos de animais, pô, 
poeiras, alimentos e a outros 
alérgenos capazes de desencadear a 
crise respiratôria. Ocorre em crises 
que podem ser leves, moderadas ou 
extremamente fortes exigindo por 
vezes internamente hospitalar. Como 
a cima também se explicou, o 
problema de fundo, esta geralmente 
ligado à hereditariedade porque quer 
se queira ou nâo, a qualidade do 
sangue e do terreno biolôgico 
(condiçâo vital das pessoas) tem uma 
importância fundamental no 
desencadeamento dessas crises. O 
tipo biolôgico ou biotipo da pessoa, 
que se caracteriza pela sua 
capacidade vital, que geralmente é 
avaliada pelo naturopata ou pelo 
médico naturista, mediante o exame 
vital ou de saüde que se pode obter 
por vârios testes ou pela iridologia 
(observaçâo da iris), indica-nos o grau 
de intoxicaçâo do paciente a vârios 
niveis (quadrantes biolôgicos), ou 
seja, dos seus orgâos excretores ou 
emunctôrios que mais necessitem de 
uma intervençâo naturopâtica ou 
desintoxicaçâo. 
No meu livro “Guia Prâtico da 
Alimentaçâo Saudâvel e da 
Terapeutica Natural”, na sua terceira 
parte, consagrada à terapeutica 
natural, ensino as formas bâsicas de 
“desintoxicaçâo” através do repouso, 
do jejum ou dieta liquida, do sono 
normal, do ar puro da luz solar e da 
aplicaçâo da âgua hidroterâpica, 
tanto na sua vertente fria como 
calôrica. Como se devem solicitar os 
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emunctôrios nos regimes de 
desintoxicaçâo, principalmente do 
intestino grosso ou côlon. Pois, o mau 
funcionamento dos côlons e do 
aparelho digestivo no seu conjunto, 
podem condicionar um trânsito 
intestinal defeituoso e por 
conseguinte fomentador de uma 
obstipaçâo acentuada (prisâo de 
ventre), que em outro artigo 
explicarei as causas, para nâo alongar 
demasiado este. Mas uma questâo é 
certa: o mau funcionamento do 
côlons e do aparelho digestivo no seu 
conjunto, estâ na origem da colites e 
estas provocam por sua vez uma auto- 
intoxicaçâo individual que cria as 
condiçôes bâsicas para os distürbios 
alérgicos que atrâs se mencionaram. 
As mudanças de temperatura, os 
ambientes poluidos, os aspectos 
nervosos ou psiquicos, as 
idiossincrasias individuals, tudo 
dependerâ das condiçôes do tereno 
(grau de intoxicaçâo individual) em 
presença. 
Por conseguinte, a primeira tentativa 
de soluçâo dos casos alérgicos é 
efectivamente a desintoxicaçâo. 
Desintoxicar o organismo através 
dum regime adequado e sugerido por 
técnico competente, naturopata ou 
médico naturista, no quai a 
alimentaçâo tem uma prepon- 
derância fundamental, seguida das 
demais prâticas naturistas. 
Na alimentaçâo das pessoas corn 
problemas alérgicos, temos que 
retirar, em primeiro lugar, os 
chamados alimentos alérgenos, ou 
seja, os mais propicios a desencadear 
crises alérgicas tais como: o leite de 
vaca nâo pré-digerido e os seus 
produtos fermentados (queijos 
curados em gérai), requeijôes, etc, 
justamente por estes alimentos 
desencadearem a nivel do sistema 
respiratôrio, razâo porque em relaçâo 
aos quais, o asmâtico é mais sensivel, 
no entanto, o individuo corn 
bronquite comum, igualmente terâ 
que possuir os mesmos cuidados 
terapeuticos. Igualmente tem 
capacidade alérgica, o açücar branco 
e os produtos que o contenham, os 
aditivos alimentares sintéticos ou 
artificials, os ovos de aviârio 
industrial, as visceras de animais, as 
peles animais, os peixes reimosos ou 
de conserva, os salgados, fumados, as 
carnes processadas, enchidos, carnes 
de porco, etc. 
Todos estes alimentos mencionados 
sâo subsceptiveis de criar situaçâo 
alérgica ou preparar o terreno para 
manifestaçâo das mesmas. Nesta 
conformidade, podemos adoptar uma 
regra naturapâtica que é fundamental 
em todo o regime que procura 
equilibrio, o equilibrio do sistema 
âcido-base ou (ph) reduzindo ou 
suprimindo os alimentos 
extremamente âcidos, aumentando 

Manuel R.C. Melo, N.D. Ph.D., Especialista 

das Medicinas AUemativas Naturais 

significativamente os de incidências 
(...) 
No caso particular dos asmâticos, 
bronquiticos e até mesmo dos 
sinusiticos, os alimentos mais 
indicados serâo os seguintes: agriâo, 
aipo, alface, alho, alcachofra, cebola, 
cereais intégrais, salsa, inhame, queijo 
de soja, leite de soja, m.iso, tahine, 
frutas alcalinas incluindo as citricas, 
raizes, tubérculos, (a batata comum 
deve ser utilizada sempre corn a 
casca, cozida a vapor ou assada), 
comida corn certa moderaçâo. 
Mesmo assim deve-se sempre levar 
em consideraçâo as misturas dos 
alimentos entre si, ou seja, as 
chamadas regras de incompa- 
tibilidade ou compatibilidade. 
As frituras e os alimentos 
fermentados devem também ser 
evitados. 
Na macrobiôtica indica-se a dieta dos 
dez dias de arroz integral durante a 
crise para abortar casos de alergias, 
nos casos bronquicos e ao fim e ao 
cabo nos demais casos, é muito ùtil a 
utilizaçâo dos sumos frescos, ou seja, 
de momento de: agriâo, alface, de 
nabo comprido branco (daikon), da 
raiz de lotus, da salsa, do gengibre 
(como tempero), assim como outros 
sumos ricos em clorofila, tais como 
alface (lucerna, trigo, aveia, etc.) 
Relativamente à complementaçào 
titoterâpica (ervas medicinais), 
sugerem-se as seguintes: unha de gato 
(cat's claw), Feno-grego (fenugreek 
seeds), Funcho (fennel seeds), 
Eupatôriodolhas (mullein leaves), 
Râbano silvestre (horseradish root), 
Verbascofolhar (boneset herb), etc, é 
também de muita utilidade o extracto 
de propolis (sobre produto natural 
fabricado pela abelha), a grapine, 
produto composto a partir do 
pienogenol e de bioflavonôides 
especiais denominados 
antocianidinas, presntes em muitos 
tipos de frutas, végétais e outras 
plantas. E, no entanto, um produto 
extraido particularmente de sementes 
de uva (grainhas) e da casca do 
pinheiro. Enfim, falar de alergias, 
séria um nâo mais acabar, por isso 
termino apenas referenciando como 
melhor terapêutica para os estados 
alérgicos, uma alimentaçâo saudâvel 
bem adequada e um tratamento à 
base de homeopatia, bem aplicado, 
isto é, de acordo com as 
particularidades biolôgicas do 
paciente alérgico. C3 
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APolîcia Judiciâria de Aveiro deteve um 
jovem de 19 anos, jogador de futebol, 

residente em Setûbal, presumivel autor do 
assalto a uma espingardaria, acompanhado 
de mais dois menores. Quem serâ este 
jogador? 

Portugal exportou 71 futebolistas para 10 
paises europeus. 27 em Espanha, 10 em 

Itâlia, 7 na França e a Suiça corn 5. A 
Alemanha e a Holanda 3 jogadores cada, 
na Bélgica 2 e, Grécia e Rüssia, 1 cada. 
E Portugal, quantos importou? Uââââu... 

«I 

OBenfica vai apresentar uma proposta 
de alteraçào aos castigos praticados na 

LIGA. Nâo estâ certo que um jogador que 
acumulou 5 cartôes amarelos por um clube, 
na época imediata, nâo possa jogar por um 
novo clube, tal como aconteceu corn 
Miguel, transferido do Estrela da Amadora 
para o Benfica. Nâo pôde jogar devido ao 
castigo da época anterior... Por outro lado, 
um jogador corn dois cartôes amarelos em 
campo é expuiso e leva um jogo de castigo. 
Paulinho Santos, jâ corn longo historial, 
agrediu Acosta e foi expuiso. Foi castigado 
corn um jogo? Esquisito... 

OUniâo da Madeira assegurou o 
concurso de Carlos Pedro, jogador 

angolano que esteve ao serviço da 
Académica na época anterior. Este atleta 
joga a médio ou a defesa central. 

rtivos i 

I 

EUSEBIO continua o maiori o 
Manchester United e o Newcastle 

resolveram homenagear as suas antigas 
glorias George Best, Bobby Chalelton e 
Dennis Law. Jâ adivinharam que fez a 
entrega dos troféus? Claro, o nosso Eusébio. 

Antonio Pinto em grande forma. Na 
meia-maratona de Glasgow, 

denominada " Great Scottish Run", Antonio 
Pinto venceu e convenceu, dando ideia 
clara de que é capaz de fazer furor nos 
Jogos Olimpicos de Sidney'2000. Estamos 
quase lâ... 

Augusto Inàcio: 
«Plantel nâo estâ fechado» 
O treinador do Sporting, Augusto Inâcio, 
admitiu terça-feira na apresentaçâo de Bruno 
Caires, que o plantel nâo estâ fechado. Na 
tentativa de "tornear" os diversos nomes 
surgidos nos jornais, o técnico argumentou que 
a formaçâo de Alvalade é, neste momento, um 
clube apetecivel para jogadores oriundos de 
diversos mercados.El 

Oito expulsôes 
na jornada inaugural 

Oito expulsôes marcaram a primeira jornada do 
campeonato português da Primeira Liga em 
futebol, na quai o Sporting iniciou a defesa do 
titulo, corn uma vitôria por 1-0 sobre o Farense. 
Sete jogadores, dois dos quais no encontro entre 
Aves e Belenenses, e um treinador, Paulo Autuori, 
foram expulsos na jornada inaugural do 
campeonato, na quai se marcaram 16 golos. Um 
tento de Joâo Pinto, aos 47 minutos, foi suficiente 
para o triunfo do Sporting, que poderia ter 
conseguido um resultado mais dilatado, se tivesse 
concretizado em golos o dominio exercido, 
sobretudo na primeira parte, apesar de alguns 
contra-ataques perigosos dos visitantes. Numa 
jornada em que se destacava o clâssico entre o FC 
Porto e o Benfica, dois dos tradicionais candidates 
ao titulo, corn a vitôria a pertencer aos portistas, 
por 2-0, acabou por ser o elevado numéro de 
expulsôes a saltar para primeiro piano. O FC Porto 
obteve a sua sétima vitôria consecutiva sobre o 
Benfica em jogos a contar para o campeonato 
disputados no Estâdio das Antas, corn golos 
marcados na primeira parte por Alenitchev, aos 23 
minutos, e por Jorge Costa, aos 44. O "clâssico" 
entre FC Porto e Benfica registou uma das 
expulsôes da jornada, corn o defesa paraguaio dos 
"encarnados" Rojas a ver o cartâo vermelho, por 
acumulaçâo de amarelos, no final da primeira 
parte. Logo na sexta-feira, o jogo inaugural do 
campeonato, no quai o Boavista foi ganhar ao 
Beira-Mar, em Aveiro, por 4-2, ficou marcado pela 
expulsâo do médio do Boavista Rogério. Além de 
Rojas e de Rogério, foram expulsos nesta jornada 
Frederick, do Guimarâes, Adalberto, do Paços de 
Ferreira, Nuno Assis, do Gil Vicente, Fâbio, do 
Belenenses e Braima, do Aves. O Boavista mostrou 
em Aveiro a sua boa forma no inicio da temporada 
e chegou a 3-0, corn golos de Silva, aos 39 minutos, 
de Rogério, aos 55, e de Duda, aos 58, antes de 
Rogério ser expuiso no minuto seguinte. Os 

axadrezados ainda aumentaram a vantagem para 
4-0, corn novo tento de Duda, aos 78 minutos, antes 
de os aveirenses terem reduzido, corn golos de 
Ôscar, na marcaçâo de uma grande penalidade, e 
de Ricardo Sousa, nos ùltimos minutos do 
encontro. A outra vitôria dos visitantes nesta 
jornada foi alcançada pelo Belenenses que ganhou 
por 1-0 ao Desportivo das Aves, corn um golo de 
Pedro Henriques, aos 36 minutos. No "clâssico" do 
Minho, o Braga impôs-se ao Guimarâes por 1-0, 

corn o golo da vitôria a ser apontado pelo seu novo 
reforço hüngaro Miki Feher, antigo jogador do FC 
Porto e do Salgueiros. A Uniâo de Leiria, corn golos 
de Dinda, aos 19 minutos, e de Paulo Alves, aos 87, 
ganhou ao Estrela da Amadora por 2-0. O 
Campomaiorense esteve prestes a começar o 
campeonato corn uma vitôria, depuis de se ter 
adiantado no marcador, por Jorginho, aos 19 
minutos, mas deixou que o Gil Vicente empâtasse, 
por Vitor Vieira, aos 62 minutos. Alverca e 
Maritimo nâo conseguiram melhor do que um 
empâte, num jogo sem golos, mas também sem 
qualquer expulsâo. üSl 

SW (BMs ■ Obiectivos passant 
pelo “regresso imediato ” à I Liga 

o présidente do Santa Clara 
garantiu que os objectivos do 
clube açoriano, que disputa a II 
Liga, para a época que agora se 
iniciou passam pelo "regresso 
imediato" ao escalâo maior do 
futebol português. Paulino 
Pavâo, que falava apôs um 
encontro corn o présidente do 
Governo Regional, Carlos 
César, salientou que esse 
propôsito requer a resoluçâo de 
"algumas carências fisicas e 
humanas do clube", caso de 
outro espaço para a sede social e 
recursos humanos profissionais. 
Para cumprir a época na II Liga, 
depuis da despromoçâo na 
ultima temporada, os dirigentes 
do Santa Clara vâo "procurar 
cumprir os objectivos sem 
hipotecar o clube" no aspecto 
financeiro, adiantou o 
présidente dos "encarnados" de 

Ponta Delgada. 
O chefe do Governo Regional 
salientou, por seu lado, que a 
présente temporada représenta 
para a équipa comandada por 
Manuel Fernandes "uma 
segunda oportunidade para 
ascender ao mais alto nivel 
competitivo do futebol" 
nacional. O Santa Clara 
continua "a ser a équipa que 
représenta os Açores num 
escalâo mais elevado", razâo 
pela quai "a aposta do Governo" 
de apoiar o clube "deve manter- 
se", assegurou Carlos César. 
Segundo referiu, os apoios 
pûblicos "serâo significativos", 
incluindo, também, os clubes 
das ilhas que disputam a II 
Divisâo B, numa estratégia "de 
valorizaçâo das équipas que 
estâo a participar em 
competiçôes nacionais". El 
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Brano Gaires apresentado aficialmente Bruno Caires foi, esta semana, 
oficialmente apresentado 
como jogador do Sporting 
para as prôximas quatro 

temporadas. 
O médio-defensivo ’’pescado”, a custo 
zero, na lista de dispensas do Celta de 
Vigo surgiu na sala de Imprensa de 
Alvalade passavam poucos minutos 
do meio-dia, ladeado por Carlos 
Freitas, assessor da SAD leonina, e 
por Augusto Inacio, o técnico que 
’’solicitou” o seu regresso ao 
campeonato português. Vestido a 
rigor com o equipamento do clube, 
leâo ao peito e numéro quatro nas 

Negocio Sa Pinto resolvido 
até 28 do Agosto 
A lesao do avançado do Real Madrid, Morientes 
aguçou ainda mais o interesse do clube 
madridista em Sa Pinto. Os contactos com o 
Sporting prosseguem com a intermediaçâo do 
empresârio José Veiga, peça-chave em todo o 
processo, e deverao concretizar-se até 28 de 
Agosto, prazo mâximo dado por Luis Duque para 
resolver a questao. A escolha da data nâo é 
arbitrâria nem inocente. Sera precisamente na 
segunda-feira da proxima semana que o Sporting terâ de enviar para a 
UEFA a lista de jogadores que poderio jogar na Liga dos Campeoes. 
Ora, por um lado, Inacio quer saber se pode ou nâo contar com Sa 
Pinto. E, por outro, se o avançado português for utilizado pela equipa 
leonina jâ nâo poderâ jogar pelos espanhôis nesta ediçâo da prova. y 
BOAVISTA a caminho- 

da Taça UEFAI 
Os "boavisteiros" com o 2-0 da 
primeira mao da pré-eliminatôria aos 
amadores do Barry Town do Pais de 
Gales nâo deverào ter problemas 
hoje, quinta-feira no jogo da segunda 
mào e, com naturalidade, 
carimbarem o "passaporte" para a 
Taça UEFA. Em futebol o excesso de 

confiança é sempre perigoso, por isso, 
Jaime Pacheco nâo aceita 
"desconcentraçôes e papo cheio"... 
O jogo tern 90 minutos e é preciso 
veneer o adversario, veneer e 
convencer! 
O sorteio da Taça UEFA esta mesmo 
à esquina, esperando o Boavista. 

Irao: Arbitro morre 
de ataque cardfaco 

em plene iege 
Um arbitro de futebol faleceu 

pouco antes do final da 
primeira parte de um jogo, 

vitima de ataque cardiaco, noticia o 
diario iraniano Hamchahi. 
Amanollah Mahdavi Oskou, natural 
da provincia de Mazadaran, estava a 

costas, Bruno Caires sentou-se ao 
centro da mesa e, apos ouvir as breves 
explicaçôes do assessor de Luis 
Duque, colocou-se à disposiçâo dos 
jornalistas para responder a todas as 
qUestôes que quisessem colocar-lhe. 
Entre palavras de contentamento por 
poder regressar a casa e 
considerandos sobre o Benfica, que 
faz hoje parte do passado, o mais 
recente reforço da equipa de Alvalade 
deixou uma promessa aos adeptos 
leoninos: a garantia de tudo fazer 
para estar a 100 por cento quando, em 
Setembro, a equipa necessitar dele 
para jogar na Liga dos Campeoes. 
“Acho que estarei em condiçôes de 
dar o meu contributo”, assegurou 
Bruno Caires, explicando, de 
imediato, as razôes do seu optimisme: 
’’Desde 30 de Junho que estou a 
treinar no Celta de Vigo. Por causa da 
participaçâo na Taça Intertoto, 
começâmos mais cedo. A força de 
vontade e o querer veneer podem 
ajudar. Agora, também depende de 
mim trabalhar para tentar convencer 
o técnico.” 
Sempre bem-disposto e disponivel, o 
médio-defensivo avançou, depois, 
para outro tema que, ao contrario do 
que era previsivel, nâo Ihe causou 
qualquer tipo de embaraço - o 
Benfica, o clube que deixou, antes de 

tentar a sua sorte no pais vizinho. 
Antes de se deslocar à sala de 
Imprensa, o ex-jogador do Celta de 
Vigo participara no apronto matinal 
da equipa de Alvalade. Estivera no 
balneario e trocara impressôes com 
alguns companheiros. Uns, novos; 
outros, mais antigos. 
Como Joâo Pinto, conversou durante 
breves instantes no relvado. Depois, jâ 
diante dos jornalistas, Bruno Caires 
falou de um balneario ganhador e de 
jogadores de grande qualidade. 
“O Sporting é campeâo nacional, e 
isso, além de ser muito importante, 
pode reflectir-se em todos os aspectos. 
Aqui, todos sâo grandes jogadores, 
todos têm uma mentalidade 
ganhadora, e isso pode ser decisivo 
numa equipa que foi campeâ e quer 
atingir outros objectivos”, observou o 
mais recente reforço leonino. 

arbitrar um jogo da segunda divisâo 
numa cidade ao norte do Irâo, 
quando caiu no relvado aos 35 
minutos da primeira parte da partida. 
Apesar das tentativas para o 
reanimar, o juiz jâ nâo voltou a 
recuperar os sentidos. 

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

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

4: Preços acessiveis; 
ÿ Advogado disponivel para defèsa criminal; 

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

3045 Southereek Road, Unit 3 
Mississauga, On 
L4X 2X6 (Auto-estrada 427 e Dundas) 
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Toronto lynx 1 
Vanconver86ors 4 
Cerca. de 3.000 pessoas présentes 
Aos 4 minutos e meio Vancouver 
estreou o marcador. Jogada 
iniciada por Kevin Holnes no 
lado direito, tendo imenso 
espaço livre para se aproximar da 
grande ârea do Toronto Lynx. 
Passou a bola a Tiarnan King 
que em velocidade ultra, passou 
os dois centrais, sem dificuldade 
e marcou o primeiro golo sem 
que o guarda redes local nada 
pudesse fazer. 
Aos 43 minutos, Tiarnan King 
teve um grande remate à baliza 
do Lynx que foi correspondido 
corn uma magnifica defesa do 
Théo Zagar. 
Primeira parte muito pouco 
emocional corn ascendência do 
Vancouver 86ers por serem mais 
râpidos sobre a bola. 
O Toronto Lynx falhava no meio 
campo e na defesa havia 
aberturas que facilitavam os 
movimentos dos avançados 
visitantes. 
Na segunda parte, entrou 
Francisco dos Santos para o lugar 
de Aron Banjamin sentindo-se 

uma melhor movimentaçào da 
équipa da casa e um querer em 
modificar o marcador o que 
aconteceu precisamente aos 52 
minutos corn um cruzamento 
por Francisco dos Santos com 
Vignjevic a fazer um bonito golo 
de cabeça. Corn o golo sofrido, o 

Vancouver 86ers despertou e aos 
61 minutos mais uma vez 
Tiarnan King, de longe, rematou 
bem ao que Théo Zagar 
corresponde corn uma boa 
defesa. No minuto seguinte, em 
canto contra o Lynx, cria-se 
confusâo na ârea e Dinofrio nào 
perdoou fazendo o segundo para 

o Vancouver. O terceiro golo do 
Vancouver chegou corn um golo 
de Alfredo Valente, um autêntico 
tiro fora da ârea. Quando 
faltavam cinco minutos para o 
fim do jogo, uma vez mais a 
defesa abriu e o guarda redes 
Théo Zagar, no meio de très 
avançados do Vancouver, sô 
pôde fazer um falta que originou 
um “penalti” que Darren Tilley 
converteu. 
Vitoria justa do Vancouver, mais 
organizados, mais prâticos. Do 
lado dos Lynx, uma noite para 
esquecer. 
De salientar no intervalo do jogo, 
o intéressante desafio entre duas 
équipas de déficientes que vâo 
participar nos Jogos Olimpicos. 
1-1 foi o resultado e um aplauso 
de pé para tâo briosos atletas. 
Sexta-feira, 25, e domingo, 27, 
corn jogos a iniciarem-se às 7:30, 
teremos o Toronto Lynx contra o 
US Pro-40 e o Richmond 
Kickers, respectivamente. Em 
Cirv Fm e O Milénio hâ bilhetes 
grâtis para o jogo. 

Por: Jorge Campos 

rc Porto 
eliminado por 

Anderlecht 
FC Porto 0 - 

Anderlecht 0. 
Jogo da segunda 
"mâo" da terceira 

prèeliminatôria 
da Liga dos 

Campeôes de 
futebol, 

disputado no 
Estàdio das 

Antas, no Porto. 
Na primeira 

"mâo": 
Anderlecht 1 

FC Porto 0. 
Anderlecht 

qualificado para 
a Liga dos 

Campeôes corn o 
resultado global 

de 1-0. 
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Portuguesa de futebol Profissional 

dâassiêixuicdû T^suHta2as 
Equipas Beiri-Mw 24 Baavisu 

in Bijunsni 110 0 4 23 
02 FC PORTO 110 02 0 3 
03 0 mou 110 02 0 3 
04 DEUNENSES 110 0 10 3 
os SALGOEiROS 110 0 1 0 3 
06SP.0RAGA 110 0 1 0 3 
07 CAMPBIIAIOR. 10 10 1 11 
00 GilVICENTE 10 10 1 11 
os AUTERCA 1 0 1 0 0 0 1 
10 MARITIMO 1 0 1 0 0 0 1 
n mmi i o o o o o o 
12 SPORTING 1 0 0 0 0 0 0 
130ESP.AVES 10 0 10 10 
14 GUIMARAES 10 0 10 10 
1SPFERBEIRA 10 0 10 10 
16 GEIRA-MAR 1 0 0 1 2 4 0 
17 RENFIGA 1 0 0 1 0 2 0 
10 E.AMA00RA 1 0 0 1 0 2 0 

FCPirU 2-0 Btnfica 
SiLBrasa 1-0 V.Guimaries 

OestLitoas 0-1 Balaaansas 
Salgaairas 1-0 NçasFarraira 
GilHIcanta 1-1 Campamaiar. 

Alvarca 0-0 Marftima 
U.lairia 2-0 EsLAinadara 

Spartlpg 1-0 Faransa 

^ ^^ûtnada 

Est Rmadara-Sp. Braga 
Campamaia. -Salguairas 

Vit. Guimarias - Spaiting 
Farapsa-Mvarca 
Banlica-Baira-lllar 

Balanapsas-FC Parta 
Paças Farraira - Basp. km 

Baavista-URiialairia 
Maritima-GilVicanta 

Dois golos 
Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 

Um golo 
ÔSCAR Morais (Beira-Mar) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
PEDRO HENRIQUES (Belenenses) 
ROGÉRIO de Melo (Boavista) 

Elpidio Silva (Boavista) 
Miki FEHER (Braga) 
Jorge Santos "JORGINHO" 
Dmitri ALENITCHEV (FC Porto) 
JORGE COSTA (FC Porto) 
VÎTOR VIEIRA (Gil Vicente) 
JOÀO PEDRO (Salgueiros) 
JOÀO PINTO (Sporting) 
Jailton Santos "DINDA" (Uniào Leira) 
PAULO ALVES (Uniào Leiria) 

Sidney/2000 
nadadores portugueses 

vâo estaglar em Brisbane 
o estâgio final dos sete nadadores Mario Carvalho (FC Porto), Ricardo 
olimpicos de Portugal serâ em Pedroso (Algés e Dafundo), Simâo 
Brisbane, jâ na Australia, apenas se Morgado (CN Amadora), Pedro 
deslocando para a aldeia olimpica Silva (ABV Estons) e Raquel 
de Sidney dois dias antes da Felgueiras (Sporting Braga), 
abertura dos Jogos. Os nadadores Acompanham-nos os treinadores 
viajarào de Lisboa para Sidney, via Carlos Cruchinho (Sporting), Paulo 
Amesterdâo, nos dias 03 e 04 de Frischnecht (Algés e Dafundo) e 
Setembro, mudando-se de imediato Joâo Paulo Vilas-Boas (FC Porto) e o 
para Brisbane, para evitar o director-técnico nacional, Francisco 
previsivel "stress" e agitaçâo da Alves. O présidente da federaçâo 
aldeia olimpica. O estâgio, de quase portuguesa de nataçâo, Vitor 
dez dias, termina a 13, entâo corn a Nogueira, também estarâ em 
mudança definitiva para Sidney. As Sidney, onde participarâ no 
primeiras provas de nataçâo Congresso da Federaçâo 
começam a 16, prolongando-se por Internacional (FINA). Outra 
uma semana. Os sete nadadores que presença nos bastidores dos Jogos 
conseguiram os minimos olimpicos sera a do jovem nadador Hélder 
sâo José Couto (Sporting), Nuno Lopes, que é convidado do Comité 
Laurentino (Algés e Dafundo), Olimpico de Portugal. 

Portuguesa de Futebol Profissional 

(ZâassiifUcaçâo T^^suâtados 
Equipas 

I SANTA CIARA 
2VARZIM 
3VIT.SETDBAL 
4ACADEMICA 
50NARENSE 
6 UNIAO LAMAS 
7PENAHEL 
8 MAIA 
8NAVAL 
10 CHAVES 
11ESPINH0 
12IM0RTAL 
13 FELGUEIRAS 
14FREAMUN0E 
15 NACIONAL 
16 RIO AVE 
17LECA 
18 MARCO 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Naval 3-3 
Sp.Espinht 1-1 

Maroa 0-2 
U. lamas 2-1 

Acadimica 2-1 
Vaizim 2-0 

Penaliel 1-0 
Fraamunde 1-2 
ViLSetiibal 3-2 

Maia 
Desp. Chaves 
Saau Clara 
Naclenal 
Felgueiras 
laça 
Rie Ave 
Ovarense 
Imartal 

2^ ^^tnada 

Sanu Clara ■ 
Maia■ 

Desp. Chaves- 
Naclenal- 

Felgueiras- 
0varense- 

leça- 
Imertal- 
RioAve- 

Penaflel 
VlLSetûbal 
Naval 
Marce 
Ouiie lamas 
Acadtmica 
Freamunde 
VarUm 
Sp.Espinhe 

JORN^L 

o MILENIO 
Uma presença semanal 

Benfica-Casa Pia, 2-2: 
Confusâo e iigaffes» no ninho da àguîa 

Encarnados foram vulgarizados, a espaços, pela turma da II Divisâo B. A 
ig(ualdade sô foi alcançada aos 85 minutos, por intermédio de um ‘^penalty*’ 

forçado. Heynckes recebeu uma valente assobiadela 
O Benfica dos milhôes empatou (2-2) terça-feira 
na Luz corn o Casa Pia dos tostôes. A turma 
encarnada foi vulgarizada a espaços pelo 
conjunto da II Divisâo B. No final do pesadelo, a 
esmagadora maioria dos cerca de dois mil 
espectadores présentes brindou Heynckes e os 
jogadores corn uma valente assobiadela. O 
conjunto encarnado quase nâo conseguiu 
provocar perigo na primeira metade. Reinou a 
confusâo e nâo existiu fio de jogo. As alas 
funcionaram pouco, o meio-campo perdeu 
muitas bolas e a defesa cometeu algumas 
“gaffes”. O Casa Pia adiantou-se aos 29 minutos, 
por intermédio de Chaves, que aproveitou um 
deslize de Meira, o quai, pressionado por dois 
adversârios, atrapalhou-se e perdeu a bola. 
Diante de Bossio, o avançado atirou cruzado. 
Carlitos foi um dos jogadores mais esclarecidos. 
De um dos seus “raides” na direita nasceu 
empâte, assinado de cabeça por Tomâs, aos 38 
minutos. Perante este cenârio, Heynckes ouviu 
bocas e assobios quando desceu à cabina. A 
“tônica” manteve-se na etapa complementar. O 
Benfica fabricou alguns lances de perigo mas nâo 

concretizou. Aos 71 minutos, o Casa Pia vol tou a 
adiantar-se, por intermédio de Ramos, que 
beneficiou do facto de a defesa ter tentado 
colocâ-lo em fora de jogo para se isolar e bâter 
Bossio. Até ao final, o Casa Pia esteve mais perto 
do 3-f do que o Benfica do 2-2. Os “gansos” 
podem queixar-se de um ’’penalty”, cometido por 
Escalona, nâo assinalado pelo ârbitro José Lima. 
Aos 85 minutos, o Benfica empatou. Tomâs 
bisou na conversâo de uma grande-penalidade 
forçada. 
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Nada mudou. Na frente as cores 
habituais logo à partida. Sô la nào 
esta O encarnado da Luz porque, 
naturalmente, perdeu nas Antas, na 
estreia. O bem de uns é o mal dos 
outros... 
Em grande "Os Belenenses" e o 
Boavista que foram ganhar ao D. de 

Aves e ao Beira Mar, respectivamente, 
demonstrando um equilibrio de 
sectores muito bom, o que jâ tinha 
sido notado no defeso. 
Gil Vicente, Campomaiorense, 
Alverca e Maritimo dividiram os 
pontos entre si. E melhor um do que 
nada. 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CRV 
O im 

INTERNATIONAL*/ TORONTO 
h 

TOROHTO^S MULTI^ 

NOVE HO'IAS DIARIAS 
DE RÂDIO AO SERVIÇCf 
DA CULTURA 
PORTUGUESA 

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

CIRV-FM.....M cSTACÀO 
DO FUTUROÜ! 

SUPER MIX 

SERViNDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 
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Em resumo, Belenenses, Boavista, 
F.C. do Porto, S. Braga, Salgueiros, 
Uniâo de Leiria e Sporting entraram 
corn o pé direito e os respectivos 3 
pontos. 
A seguir logo se verâ. 
A prôxima jornada, a 2a., tem os 
seguintes jogos; 
Na sexta-feira, dia 25, E. Amadora-S. 
Braga, às 16:00, corn transmissâo na 
SporTV. 
No sâbado, 26, Campomaiorense- 
Salgueiros, às 14:00, e, Guimarâes- 
Sporting, às 16:00, corn transmissâo 
na SporTV. 

No domingo, 27 de Agosto, às 13:00 
horas, Farense-Alverca; às 14:00, 
Benfica-Beira Mar, corn transmissâo 
na SIC; às 16:00, Belenenses-F.C. do 
Porto, corn transmissâo na RTPi; e, à 
mesma hora, o PaçoS' de Ferreira-D. 
das Aves. 
Na segunda-feira, dia 28, às 15:30, 
Boavista-U. Leiria, corn transmissâo 
na SporTV. 
No sâbado, 2 de Setembro, às 11:00 
am, Maritimo-Gil Vicente. 
Agora, quem tiver "unhas" que vâ 
tocando guitarra...! 
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Nâo sabemos quai foi a 
intençâo do fotôgrafo que 

apanhou o présidente 
benfiquista Joâo Vale e 

Azevedo de vela na mâo. 
Serâ que o présidente 

"encarnado" nâo tem luz na 
Luz? 

Ou anda à procura de 
pontos? 

Se é de pontos que anda à 
procma, nâo é de vela na 
mâo que os vai encontrar, 

nem coisa que o valha. 
Também nâo acreditamos 

que seja por estar no Vale... 
dos caidos. Até porque no 

futebol português Vale 
tudo e mais algtuna coisa. 

Vamos a ver se uma 
rabanada de vento nâo pôe 

o présidente às esciuras! 
Também é muito possivel 

que, com uma rabanada de 
vento e à vela, o présidente 

Vale e Azevedo comece a 
navegar melhor... 


