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Nossai 
aluzqu 

Como é da tradiçâo, a 
Igreja de Sào Mateus, 

em Toronto, iluminou- 
se mais do que nunca 
no ultimo fim de sem- 

ana, para festejar Nossa 
Senhora da Luz, uma 

tradiçâo daquela 
Paroquia Luso- 

Canadiana de hâ muito 
a esta parte. Curioso 
que, na mudança da 

imagem de Nossa 
Senhora da Luz, acom- 
panha a Procissâo em 

lugar de destaque, o 
andor levado por jovens 

corn a primeira 
imagem de Nossa 

Senhora dos Anjos, 
uma pequena imagem, 
a imagem que foi pos- 

sivel adquirir nos bons 
velhos tempos. 

«► 
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A tâo desejada programaçâo 

FPtv-SIC, 24 horas por dia em 
lingua portuguesa, para jà 

através da rede de cabo digital 
da Rogers -mais tarde por todas 
as outras redes de cabo digital, 
de costa a costa-, jâ esta consigo 

a partir de 7 de Setembro. 
Adquira o seu Terminal Digital 

em qualquer loja da Rogers, 
mande activar e... pronto! 
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sem vértebras 

Hâ coisas que nos confundem. 
Nâo passam muitas semanas sobre a noticia do 
casamento do Arcebispo Emmanuel Milingo 
com Maria Sung e, ao mesmo tempo, da 
remincia do Arcebispo zambiano à vida em 
comum com a Maria. 
Este caso nâo é virgem. 
O Arcebispo, natural da Zambia, casou no dia 
27 de Maio de 2001, com a sul-coreana Maria 
Sung. 
A confusao nasce em nos porque o arcebispo 
catolico "desapareceu" e, a Maria, além de o 
procurar desesperadamente, diz-se gravida e 
quer dar conhecimento ao legitimo marido e pai 
da criança (se é que ela esta gravida, como 
propagou!) do feliz acontecimento. 
Logo apôs a remincia, o arcebispo refugiu-se 
algures onde se encontra em retiro espiritual (?), 
segundo o proprio Vaticano. 
Entao, como é? 
Milingo casa por amor com Maria e, très meses 

depots, escolhe de novo a Igreja 
Catolica e refugia-se em retiro 
espiritual? 
E a mulher? E o filho, como é que é? 
Que coisa tào dispar, dois amores (?), 
um filho pelo meio e... abandono, 
pura e simplesmente da mulher e do 
filho?!... 
Um porta-voz do Vaticano, o 
reverendo Giro Benedettini, 
comunicou no dia il de Agosto à 
France Press que o processo da 
excomunhào tinha sido interrompido 
porque, "dada a complexidade da 
questâo, talvez fosse nece^sârio discutir 
demoradamente corn o Arcebispo Milingo". 
Maria Sung, perdida, no mesmo dia 11, chorosa, 
apareceu aos jornalistas, em Roma; "Hoje 
começo a jejuar até que a Igreja me deixe ver o 
meu marido, ou até que eu morra.". 
Mas o seu desepero nâo fez falar o Vaticano. 

Onde se encontra o arcebispo perdido de 
amores, "que casou corn Maria Sung" e, que, 
segurido declarou em Junho, "Casei corn Deus 
na minha mente e fui levado por um profundo 
desejo de renovar a fé pura e honesta.". 
Tudo isto nos confonde. 
E as crianças, Senhor? 

JMC 

Tu c6 com os leitores 

Ola, amigos leitores! 
Corn o passar do longo fim-de-semana -"Labour 
Day", jâ sabemos que o tempo quentinho e 
solarento começou a desaparecer... 
E sempre assim, nada a fazer. 
Espero que se tenham divertido pois, se calhar, foi 
o ultimo fim de semana corn temperaturas 
propicias as festas no exterior. 
Mas, claro, nada faz parar o convivio e as festas 
entre nés. Sô a morte -longe vâ o agoiro-, nos faz 
deixar de folgar e fazer pela vida. 

No passado dia 30 de Agosto, o Joe Scire, 
proprietârio do No Frills da Dufferin Mail, realizou 
um Churrasco de Beneficência, de apoio às 
organizaçôes "Abrigo Centre" e "Kid's Help 
Phone". 
Houve palhaços, prendas para os mais novos, rostos 
pintados e, a presença do Senhor Banana, mascote 
da casa. 
E bom que responsâveis nâo portugueses, caso do 
Joe Scire, ajudem as instituiçôes luso-canadianas 
pois, a comunidade portuguesa, ajuda tudo e todôs! 
Assim é que é bonito. 

Estiveram em Toronto, numa visita râpida de 
trabalho, os responsâveis do Banco Comercial dos 
Açores-BCA, Dr. Joaquim Marques dos Santos, 
Présidente da Comissâo Executiva do grupo 
BANIF, acompanhado do Director de Residentes 
no Exterior do BCA,. Antonio Costa Ferreira. 
Estes responsâveis do Banif e BCA, ofereceram um 
jantar de confraternizaçâo a vârios convidados no 
Restaurante Richlee's, em Toronto. Neste convivio, 
foi salientado o crescimento constante e 

O casai Joaquim Marques dos Santos, junto de 
Rui Ferreira (BCA de Toronto) e de Antonio Costa 

Ferreira, no restaurante Richlee's. 

harmonioso do Banif e, também, os beneficios 
estruturais que o BCA vai receber para melhor 
servir os seus clientes. 
Ao Dr. Joaquim Marques dos Santos, agradecemos 
o simpâtico convite enviado. 

A Organizaçào VIVER -VIVER WALKS against 
AIDS, organiza a sua participaçâo no AIDS Walk 
Toronto'2001, no Domingo, dia 23 de Setembro. 
Segundo a Health Canada, a infecçâo HIV 
aumenta cada vez mais em Toronto e, a 
comunidade portuguesa, é a terceira corn mais 
casos de AIDS. Por cada dia que passa, 12 
canadianos sâo infectados corn corn HIV, o virus 
que provoca a SIDA-AIDS. E, segundo as mesmas 
fontes, 24% dos novos infectados, sâo mulheres. 

Por agora, a ùnica forma de combater a doença é... 
PREVENÇÀO! 
Contribua para a descoberta da cura participando, 
Domingo, dia 23 de Setembro, no AIDS Walk 
Toronto'2ü01. 
Mais informaçôes por intermédio de José A. 
Medeiros, pelo telefone; 416 59.5-0307, ext. 307, ou 
Rui Pires; 416 340-8484, ext. 242. 

Como também jâ sabem, o "14o. CICLO DE 
CULTURA AÇORIANA" terâ lugar de 17 a 25 de 
Setembro, na sede-social do Lusitânia de Toronto. 
O tema de 2001, é: "AÇORES - DA TERRA AO 
MAR (Saberes, Artes e Sabores)". Nâo faltem! 

A rapaziada -meninos e meninas- voltaram à escola. 
Espero que nâo tenham esquecido a inscriçâo nas 
escolas de português! Comunicar, comunicar, 
comunicar, é uma necessidade diâria, em muitas 
linguas. Quantas mais souberes... melhor és! 

Corn esta me vou. 
Até p'râ semana, se Deus quiser. 

JMC 
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BARRANCOS: Um toureiro de ocasiào é colhido pela vaca que encerrou o ultimo dia das touradas 
nas Testas de Barrancos. - FOTO NUNO VEIGA/LUSA 

Solana “recebido” corn bomba 
Um suicida bombista disfarçado de 
judeu ultra-ortodoxo fez-se explodir 
terça-feira num bairro junto ao 
centra de Jerusalém, causando 1.5 
feridos. 
Mais um atentado extremista 
destinado a minar os esforços da 
diplomacia de paz europeia, numa 
altura em que o chefe da Politica 
Externa e de Segurança da Uniâo 
Europeia (UE), Javier Solana, se 
encontra na regiâo para tentar 
mediar novas tréguas. De acordo 
coin o chefe da Policia de Jerusalém, 
Mickey Levy, o suicida foi abordado, 
minutes antes de detonar os 
explosives que trazia em redor da 

cintura, por alguns 
policias que suspeitaram 
tratar-se de um arabe 
disfarçado de judeu 
ortodoxo. "Lies evitaram 
uma tragédia ao 
impedirem que ele se 
acercasse de uma zona 
muito movimentada" - acrescentou 
Levy, revelando que o suicida tinha 
uma longa barba postiça, semelhante 
à que normalmente usam os judeus 
ultra-ortodoxos. 
A explosâo ocorreu ao principio da 
manhà de terça-feira junto ao bairro 
judaico de Mea Shearim, a apenas 
um quarteirâo de distâneia do local 

onde um outre suicida bombista 
matou 15 pessoas no dia 9 do mês 
passade. 
Além do suicida, nâo se registaram 
mais vitimas mortais, muito embora 
15 pessoas tivessem ficado feridas, 
duas delas - os policias que 
interceptaram o criminoso 
gravemente. 

em Jerusalém 

Governo de Seul demite-se em bloce 
O primeiro-ministro sul-coreano, 
Lee Han-dong (ao centre), 
solidarizou-se corn o ministro da 
Unificaçâo (telefoto Reuters/CM)0 
Governo sul-coreano, liderado pelo 
primeiro-ministro Lee Han-dong, 
demitiu-se em bloco num geste 
destinado a apoiar o ministro da 
Unificaçâo, Lim Dong-won, que no 
dia anterior fora alvo de uma 
moçâo de censura parlamentar. 
O porta-voz presidencial Park 
Joon-young afirmou que os 
ministres e funcionârios 
administratives apresentaram a 
resignaçâo assumindo a 
responsabilidade pelo voto que 
afastou o ministro da Unificaçâo. 
Dong-won, principal impvdsio- 

nador da reaproximaçào à Coreia 
do Norte comunista e um dos 
artifices da histôrica cimeira 
realizada no passade ano entre os 
lideres das duas Coreias, viu a 
censura aprovada por 148 votes 
contra 119. 
O seu afastaniento compromete o 
diâlogo corn o pais irmâo que se 
tornou inimigo hâ quase meio 
século. Saliente-se que o présidente 
sul-coreano, Kim Dae-jung - que 
até final da semana deverâ formar 
um novo Governo - defendeu o seu 
ministro até ao ultimo memento, 
num geste encarado pelos analistas 
como uma justificaçâo da politica 
de reactivaçâo das relaçôes corn a 
Coreia do Norte 

Mas nem todas as viaturas terâo 
que suportar aquele custo de 
conversâo. Para os automôveis que 
estejam equipados corn o modelo 
de tâximetro identificado corn o 
numéro 1150 (aparelho que jâ se 
encontra preparado para a moeda 
ünica), a ùnica alteraçâo necessâria 
serâ a colocaçâo de um vidro onde 
se encontra identificado o novo 
simbolo do euro. Uma operaçâo 
que nâo custarâ mais de quatre 
contes. A adaptaçâo à nova moeda 
estâ a causar alguma confusâo 
junto das empresas que exploram 
frétas de taxis. Segundojosé 
Domingos, vice présidente da 
direcçào da Râdio Taxis de Lisboa, 
a adaptaçâo para o euro terâ lugar 
no inicio do proximo ano 
coincidindo, corn um eventual 
aumento dos preços. A mesma data 
é apontada pelo vice présidente da 
Antral, que déclara estar a espera 
de definiçôes concretas que deverâo 
vir da Direcçào-Geral dos 
Transportes Terrestres (DGTT) e 
da Direcçâo-Geral do Comércio e 
da Concorrêneia (DGCC) para o 
procedimento de adaptaçâo dos 
taximètres para o euro. O 
secretârio gérai da Federaçâo 
Portuguesa de Taxis, Félix 
Pinheiro, chama a atençâo para um 
possivel atraso, declarando que 
tudo dépende de uma alegada 
Portaria da responsabilidade da 
Direcçâo-Geral dos Transportes 
Terrestres (DGTT). Para este 
responsâvel "é estranho que a 
DGTT demore tanto tempo a 
publicar uma Portaria que é 
indispensâvel para que se procéda à 
conversâo dos taximètres". 

Tâximetro 
parao 
Euro custa 
140 contas 
A moeda ùnica vai implicar 
alteraçôes a todos os niveis. Para os 
milhares de tâxis que circulam pelo 
Pals, mudar dos actuals taximètres 
para aparelhos que contem as 
"corridas" em euros custarâ cerca 
de 140 contos. Este foi o numéro 
avançado ao Correio da Manhâ por 
um responsâvel da Multifrota, uma 
das empresas especializadas na 
adaptaçâo de taximetros. 
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Portuguesa desaparecida 
encontrada sem vida 

Bacteria 
mata 
peixes ao 
largo do 
Koweït 
Quase duas mil toneladas de peixes 
mortos deram à costa do Koweit 
desde meados de Agosto devido a 
uma contaminaçâo bacteriolôgica 
nas âguas do Golfo Pérsico. 
"Testes feitos aos peixes mortos 
mostraram que a cultura de 
bactéria streptococcus na âgua do 
mar despoletou a mortandade", 
disse o présidente da Autoridade 
Püblica do Ambiente do Koweit, 
Mohammad al-Saraawi. 
De acordo corn o mesmo 
responsâvel, esta em curso uma 
investigaçào para apurar as causas 
da contaminaçâo, estando jâ 
excluida a hipôtese de poluiçâo 
quimica. A causa prôvâvel é o 
despejo de esgotos nâo tratados na 
baia do Koweit ou noutras areas, de 
procriaçâo dos peixes. A pesca 
junto à costa do Koweit esta 
proibida. 

A portuguesa desaparecida nos Picos 
da Europa, Astürias, no Norte de 
Espanha, foi domingo passado 
encontrada sem vida num barranco a 
cerca de um quilômetro e meio do 
refügio de Vega de Ario, onde se 
encontrava aquando do seu 
desaparecimento, no passado 
domingo da semana anterior, dia 26 
de Agosto. 
Pouco passava das 12 boras da manhà 
locais, quando uma das sete équipas 
de resgate, composta por 13 guardas 
do Parque Nacional dos Picos da 
Europa e um guarda de montanha 
conseguiu localizar o corpo de Maria 
Joâo Santos Amorim Pinto, de 49 
anos, no fundo de uma escarpa de 
grandes dimensôes e corn vârios 
metros de altura, no Vale de Techo, 

O Sindicato dos Quadros Técnicos 
do Estado exige para 2002 um 
aumento de 5,3 por cento nos 
salârios, pensôes, ajudas de custo, 
despesas corn transportes e 
prestaçôes à ADSE. 
Bettencourt Pincanço, sindicalista. 

proximo do Canal de Lacerda. 
Desde segunda-feira que as équipas 
de resgate passavam a pente fino 
esta zona, onde a probabilidade de 
encontrar a professera de 
Matemâtica e Ciências da Natureza 
bracarense era maior. No entanto, 
sô depois é que as boas condiçôes 
meteorolôgicas que se fizeram 
sentir, corn céu limpo e sol aberto, e 
os esforços de cerca de très centenas 
de montanhistas, incluindo mais de 
uma centena de voluntaries 
portugueses, permitiram localizar o 
corpo num local em formate de 'V, 
situado a uns escassos très quartos 
de hora a pé do refügio de 
montanha onde toda a tragédia 
começou. 
Fonte da Guarda Civil de Cangas de 

referiu que "o diâlogo de surdos 
verificado nas negociaçôes para 2001 
foi um mau exemple de negociaçào". 
O dirigente sindical acrescentou 
ainda que os exemples do corrente 
ano devem pôr todos governo e 
trabalhadores "de sobreaviso, porque 

Onis, entidade que liderou as 
operaçôes de resgate acrescentou 
que "tudo indica que ela tenha 
escorregado na ravina e nâo tenha 
conseguido resistido à queda". A 
mesma fonte referiu também que "o 
estado do cadaver, jâ bastante 
deteriorado, leva a concluir que a 
queda terâ ocorrido logo no 
primeiro dia do desaparecimento". 

a situaçâo foi muito mais gravôsa do 
que nos anos anteriores, tais os 
falhanços do Governo no câlculo da 
inflaçâo previsivel, corn erros na 
ordem dos 50 por cento, que 
provocaram grandes danos no poder 
de compra dos trabalhadores. 

flÇOPES: 

Funçâo Püblica aumento de 5,3 por cento 

HeJiâm VmwgM Wkdeôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

WWSWWftWAW/ 

Festas do 
Centro Cultural 
Portugues do 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 8 de Setembro, 
Balle de abertura 
com o conjunto 
Português Suave. 

INFO: 905-275-6844 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

^omm^cs 

Tel: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Morreu o pioneiro dos 
transplantes cardi'acos 
Christian Barnard, o famoso cirurgiào sul-africano que 
realizou o primeiro transplante cardi'aco na Histôria da 
Medicina, faleceu domingo passade, aos 78 anos, numa 
estância balnear em Chipre, vitima de problèmes cardi'acos. 

Barnard, que se encontrava 
hospedado num hotel na estância 
balnear cipriota de Paphos, 
encontrava-se a apanhar sol junto à 
piscina quando, segundo 
testemunhas, se sentiu mal, 
aparentemente devido a uma 
paragem cardiaca. O médico 
chamado pelo hotel limitou-se a 
confirmar o ôbito, embora o ministro 
da Saüde cipriota, Frixos Sawides, 
tenha adiantado que a causa mais 
provâvel da morte tenha sido um 
ataque de coraçâo. 
Nascido a 8 de Outubro de 1922 na 
Africa do Sul, Christian Barnard 
tornou-se uma celebridade mundial 
ao realizar o primeiro transplante 
cardiaco em seres humanos, em 1967. 
O paciente, Louis Washkansky, 
sobreviveu apenas 18 dias, mas a 
técnica desenvolvida por Barnard 
tornou-se uma prâtica comum em 

todo o mundo, permitindo salvar 
milhares de vidas. O pioneiro 
transplante catapultou Barnard para 
o estrelato mundial, sendo conhecida 
a sua reputaçâo de "playboy". Na sua 
autobiografia, publicada em 1993, o 
famoso cirurgiào révéla que foi 
"consumido e intoxicado" pela fama, 
e adianta que o seu maior erro foi 
nâo ter aproveitado as propostas 
vindas de Hollywood. Para além do 
primeiro transplante cardiaco, 
Barnard, descrito pelos colegas como 
possuidor de uma "mente brilhante" 
e da "capacidades extraordinârias", 
realizou ainda a primeira cirurgia de 
coraçâo aberto na Africa do Sul e 
desenvolveu um importante trabalho 
no combate à tuberculose e 
problemas cardiacos congénitos dos 
recém-nascidos, tendo criado em 
1998 uma fundaçâo para promover a 
medicina pediâtrica no mundo. Uma 

artrite reumâtica obrigou-o a deixar 
de operar em 1983, apôs ter realizado 
7.5 transplantes cardiacos, tendo 
dedicado o resto da vida à 
investigaçâo, à escrita de livros e à 
realizaçào de palestras sobre a sua 
actividade. 

Devoçâo e fé levant ceica de 5 mil 
pesseas a Sacavém 
No âmbito dos Festejos 
Anuais da Cidade de 
Sacavém, a -.procissâo 
solene em honra de Nossa 
Senhora da Saùde levou, 
este fim de semana, 
milhares de pessoas às 
principais ruas do centro 
de Sacavém. 
Corn mais de 400 anos de 
existência, a principal 
manifestaçâo religiosa 
desta cidade do concelho 
de Loures "représenta a 
essência da fé religiosa da 
populaçào", segundo 

afirmou Dias Casta- 
nheira, présidente da 
Comissâo dos Festejos 
Anuais da Cidade de 
Sacavém. Corn uma 
presença estimada de 
cerca de cinco mil pessoas 
ao longo de todo o 
percurso do cortejo, o 
recinto do Santuârio, no 
largo 5 de Outubro, ficou 
totalmente preenchido 
corn a multidâo de fiéis 
decididos a acompanhar a 
procissâo desde o seu 
inicio por um periodo de 

tempo que demorou duas horas. 
Entre os crentes contava-se um 
elevado numéro de pessoas que 
formavam dois grupos de promessas, 
composto um de crianças e o outro, 
mais numeroso, de adultos. 
A devoçâo pela Imagem da Virgem 
Santissima, descoberta em 1599 e 
que segundo os crentes foi 
responsâvel- pelo fim da peste que 
entâo dizimava as gentes locais, é 
para a populaçào de Sacavém um 
sinal de "força e coragem perante os 
problemas da vida", segundo disse 
Rute Santos, uma das fiéis que 
acompanhou a procissâo. 

Menos alcool 
ornais 
repressâo 
nas estradas 
As alteraçôes ao Côdigo da 
Estrada, anunciadas corn pompa 
na semana da Pâscoa (Abril) 
pela équipa do Ministério da 
Administraçâo Interna, deverâo 
entrar em vigor a 1 de 
Outubro... se, entretanto, 
tiverem sido sanados os 
contratempos "técnicos e 
legislativos" que impediram a 
sua entrada em vigor a 21 de 
Junho. 

A diminuiçâo da taxa de 
alcoolemia permitida de 0,5 para 
0,2 g/l é a mais emblemâtica (e 
polémica) medida desta 
"musculada" intervençâo 
governativa. 
Para reduzir a sinistralidade, o 
Governo nâo hesitou em apertar o 
cerco aos infractores; diminuiu a 
tolerância ao alcool, criou o 
controlo da velocidade média nas 
auto-estradas, alargou e 
criminalizou o conceito de 
conduçâo perigosa. 
O pacote global de dez medidas 
legislativas, que passou por 
alteraçôes ao Côdigo Penal, ficou 
ainda marcado por uma 
"arreliadora" gralha no decreto-lei 
que altera o Côdigo da Estrada. 
Em vez de cumprir o agravamento 
das penalizaçôes a aplicar aos 
condutores apanhados corn uma 
TAS igual ou superior a 1,2 g/l, a 
nova lei descriminalizava a 
conduçâo sob influência do alcool. 
Corrigida a gralha, a 1 de 
Outubro os 0,19 g/l serào mesmo a 
tolerância mâxima ao alcool na 
estrada. 
Aplicar a lei, dizem as forças de 
segurança, é fâcil. Fazê-la cumprir 
é que parece ser mais dificil, basta 
olhar para o actual Côdigo da 
Estrada. 

Mulher-polîcia agredida por desordeiro com navalha 
Quinze pontos na cara e outros tanto 
no antebraço. Foi assim que acabou a 
noite para uma agente das Brigadas de 
Investigaçâo Criminal (BIC) da 1». 
Divisâo da PSP de Lisboa, de 24 anos, 
depois de ter sido atacada à navalhada 
por um individuo cabo-verdiano de 21 
anos. 
A detençào do agressor, que foi 
abordado por se encontrar a 
pontapear caixotes de lixo na zona de 
Santos, provocou ainda ferimentos 
num outro elemento das BIC e fez 
subir o numéro de baixas entre o 
efectivo policial. 
"A équipa das Brigadas deslocou-se à 
Calçada Marqués de Abrantes para 
responder a uma situaçào de assalto a 
um estabelecimento comercial. 

encontrando-se jâ no local vârios 
elementos fardados", explicou o 
subcomissârio Brissos dos Santos, 
oficial de dia à divisâo e responsâvel 
pelas Brigadas. No entanto, a 'viagem' 
do carro das BIC foi interrompida 
pouco antes do local onde ocorrera o 
assalto, numa pastelaria perto do 
cruzamento corn a Avenida D. Carlos 
I. "A équipa detectou um individuo a 
destruir vârios caixotes de lixo a 
pontapé e decidiu abordâ-lo, de modo 
a impedir que continuasse", sublinhou 
o mesmo responsâvel. 
Assim, depois de sair da viatura, e de 
se identificar como policia, a agente 
das BIC aproximou-se do individuo. 
"Naquela situaçào, o homem 
encontrava-se a incorrer numa contra- 

ordenaçâo e nâo num crime", frisou o 
subcomissârio Brissos, procurando 
uma explicaçâo para o que sucedeu a 
seguir. E que mal foi abordado, o 
vândalo meteu a mào ao bolso, puxou 
de uma navalha, jâ aberta, e, acto 
continuo, tentou atingir a agente. 
Em declaraçôes, alguns colegas da 
policia ferida, que se encontra nas 
Brigadas hâ cerca de ano e meio, têm 
poucas dùvidas de que o golpe era 
dirigido ao pescoço. "A sorte foi ela ter 
desviado a cara e posto o braço à 
frente", explicaram. Ainda assim, a 
agente nâo conseguiu evitar que a 
navalha a cortasse na cara, no lado 
esquerdo, desde o olho até à boca, e no 
antebraço direito. "A lâmina, corn 
cerca de dez centimetres, parecia 

afiada corn uma rebarbadora ou corn 
pedra de Esmoril e ", adiantaram. 
Mesmo ferida, a agente da PSP lançou- 
se na perseguiçâo ao agressor, mas 
acabaria por ficar para trâs logo a 
seguir. "Nessa altura, o outro elemento 
das BIC entrou na perseguiçâo e 
conseguiu travar o individuo, depois 
de ambos terem escorregado nos carris 
do elétrico", explicou o subcomissârio 
Brissos. Contudo, na queda, o agente 
ficou corn a mâo debaixo do fugitive, 
sofrendo uma luxaçâo, que o 
empurrou para a lista de baixas. Na 
mesma situaçào ficarâ a agente 
agredida corn a navalha, que foi 
transportada ao Hospital de S. José e 
suturada corn trinta pontos: 15 na cara 
e 15 no antebraço. 
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“Os D'Arrasar, para além de amigos, 
sâo uma instituiçâo em crescimento” 
Garant:iu o Ricardo, que ficou mais uns dias em Toronto. 

O Ricardo, o jovem elemento dos 
d'Arrasar, ficou mais uns dias em 
Toronto corn a sua bêla e jovem 
mulher Sylvia Aries, visitando o sul 
do Ontario, especialmente, Niagara 
Falls. 
Naturalmente, aproveitâmos o ensejo 
para dialogar corn ambos e saber 
mais sobre os d'Arrasar. E tâo vulgar 
as Bandas -"boys e girls"- começarem e 
acabarem que surpreende-nos a 
existência da Boys Band d'Arrasar hâ 
mais de 4 anos. Ricardo explicou-nos 
na realidade o que sâo e o que fazem 
os d'Arrasar. Vale a pena seguir a 
metamorfose dos d'Arrasar, a partir 
de certa altura... 

Ricardo - Os D ' Arrasar - uma banda 
que jâ vem corn quatro anos de 
historial e que vai agora lançar o 
terceiro disco - conseguiram tornar-se 
no grupo que sâo, graças a um passo 
importantissimo que a banda deu 
porque normalmente este tipo de 
projecto em Portugal é sempre 
explorado pelos tubarôes do 
mercado. Existem meia dùzia de 
produtores, de mùsicos e de editores 
que normalmente vâo em busca de 
talentos e fazem esses projectos. Nos 
conseguimos desvincular-nos desse 
tipo de criaçào e criâmos uma 
estrutura propria de agenciamento. 

editora. 
Temos jâ vârios projectos no 
mercado, jâ fizemos discos de outras 
bandas, jâ lidamos corn o 
agenciamento de outras bandas como 
foi o caso dos Ayamonte, das 
Delirium e agora muito 

sido implementado e estâ a ter um 
grande sucesso. Antes de virmos para 
câ, a Sylvia esteve a cantar corn o 
Ricky Martin, em Portugal, o quando 
da visita deste ao nosso pais; foi 
convidada para lançar o disco delà 
em Eondres e queria criar as ligaçôes 
- o que explica também o facto de 
termos vindo agora ao Canadâ - para 
fazer chegar os trabalhos desta 
produtora independente aqui, saindo 
daquele monopôlio que jâ estâ 
estereo-tipado, para tentar alargar os 
nossos horizontes enquanto 
produtora. 
JMC - Da nossa parte, estâo â 
vontade, pois estamos abertos a todas 
essas iniciativas. 
Ricardo - Exacto. Eu nâo tenho 
düvida que as coisas quando têm 
qualidade sâo apreciadas onde quer 
que seja ou por quem quer que seja. 
Eu estou câ nâo sô tendo o privilégio 
de cantar para a comunidade 
portuguesa - também sou emigrante, 
a minha mâe é diplomata - e, por isso 
jâ corri meio mundo. Corn os 

D'Arrasar também jâ tive a 
oportunidade de visitar vârias 
comunidades, embora nunca nos 
Estados Unidos. Porém, do 
conhecimento que tenho da Europa e 
da Africa, constato que aqui no 
Canadâ existe uma grande 
organizaçâo e a comunidade estâ 
muito bem estabelecida, 
especialmente a nivel de 
comunicaçâo social. 
JMC - Jâ que mencionou a 
comunidade, aproveito para lhe 
perguntar quai é a observaçâo que faz 
desta comunidade em si, uma vez que 
jâ tem conhecimento das outras? 
Ricardo - A nivel de cultura, achei 
esta comunidade um pouco mais 
evoluida do que as outras. Eu nâo sei 
se tem a ver corn o nivel de educaçâo, 
o estrato social ou a prôpria vivência, 
mas achei que a comunidade do 
Canadâ estâ mais bem “apetrechada”. 
Isso reflecte-se essencialmente na 
forma como estâ organizada - é capaz 
de ter sido a comunidade mais bem 
organizada que nos jâ visitâmos - 

de produçâo, de ediçào e de toda a 
gestâo de carreira de uma banda. 
Conseguimos vencer no mercado - 
actualmente somos das très bandas 
mais escutadas no mercado nacional, 
ao lado dos Anjos e dos Santamaria - 
e somos os ünicos corn estrutura 
prôpria. Depuis, entretanto, podemos 
utilisar o exemplo dos Anjos que 
tentaram, este ano, fazer aquilo que jâ 
tinhamos feito e que foi uma tentativa 
frustrada dos “Excesso” que acabaram 
por terminar e que nâo conseguiram pôr 
em prâtica. Portante, hoje em dia o 
que sâo os D Arrasar? 
Os D'Arrasar jâ nâo sâo uma banda: 
sâo uma instituiçâo comercial, nâo sô 
como banda, mas produtora e 

concretamente um projecto novo que 
estâ a começar a sair em Portugal: a 
Sylvia. E curioso que ela por acaso 
também é minha mulher! 
JMC - Por acaso?... 
Ricardo - Sim. Conhecemo-nos, 
precisamente, quando iniciâmos o 
projecto e depuis as coisas voltaram-se 
um bocado para o lado pessoal. No 
entanto, eu como gestor das 
produçôes D'Arrasar e como dono 
da editora, estou a promover este 
projecto que é enédito, ou seja, é um 
misto de português e inglês que 
aborda a müsica num estilo muito 
mais americanizado que é 
fundamentalmente o estilo R&B. 
Este estilo ritmico ainda nâo tinha 
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assim como corn maior impacto. 
Tenho a dizer que também gostei 
muito da comunidade de Africa do 
Sul por estar muito bem implantada, 
embora nâo corn os mesmos meios do 
que esta aqui demonstrou ter. Por 
isso, foi uma agradâvel surpresa. 
JMC - Corn vontade de voltar?! 
Ricardo - Certamente com vontade 
de voltar. 
JMC - Apôs O que jâ foi dito, o que 
pensam fazer depois do projecto 
D ' Arrasar? 
Ricardo - Como disse, fomos uma 
banda que atingiu um sucesso 
relativamente râpido, sendo disco de 
ouro quando saimos hâ quase quatro 
anos, mas quando ainda sô tinhamos 
um mês de existência, o que nos 
catapultou para très anos de loucura 
total, tendo corrido Portugal de lés-a- 
lés, assim como as comunidades e 
tendo feito para cima de trezentos 
espectâculos. O primeiro ano 
andâmos a aprender, o segundo foi 
um ano de estabilizaçâo, de criar uma 
estrutura que nos suportasse e que 
nos projectasse para o futuro, nào 
como cantores, mas como pessoas que 
gostam do meio musical e do 
espectâculo! 
jMC - E que podem viver nele. 
Ricardo - Exacto. Podem viver nele 
numa vertente artistica e numa 
vertente de editores, produtores e por 
ai fora. Vejamos; quanto a müsicos, 
temo-los na banda, assim como na 
area de gestâo; temos excelentes 
comunicadores: todos temos que ter 
vidas paralelas, embora ligadas no elo 
D ' Arrasar, mas que abrange varias 
coisas, desde o Joca como actor, o 
capinha como apresentador de 
televisâo, eu tenho a gestâo 
empresarial, o C.C. como produtor 
musical - alias ao longo deste ano jâ 
vai corn très discos feitos e vai agora 
dedicar-se ao terceiro dos D'Arrasar 
a nivel de conjposiçâo musical - e o 
Jimmy mais numa area de moda e de 
imagem. Dai que somos uma banda 
que conseguiu complementar varias 
necessidades para se estabelecer no 
mercado. Aproveitando isso, criâmos 
os D'Arrasar instituiçâo. 
JMC - Juntando tudo isto, sâo 
sobretudo amigos. 
Ricardo - Nos somos um casamento a 
cincb corn uma base de compreensâo 
e respeito para fazer acreditar e 
credibilizar que nos somos. Jâ nào 
somos nenhuns miüdos, Jâ todos 
caminhamos para os trinta anos, 
todos temos projectos de vida e este 
foi o projecto que nos abriu mais 
portas. Dai que nâo custa viver, como 
se costuma dizer, custa é saber viver. 
JMC - Até porque o tipo de boys ou 
girls bands nâo costumam ficar por 
muito tempo. Vocês, no entanto, 
continuam e tudo promote que vâo 
ficar por mais algum tempo. 
Ricardo - Exacto. Bem, quai é a 
diferença entre nos e outras bandas 
do género? As outras bandas têm um 
produtor ou um manager que gere a 
vida de cinco pessoas que apenas 
vêem o projecto ou estào 
exclusivamente ligadas ao projecto - 
cantor de uma banda. Como jâ disse, 
nos criâmos toda uma força! 
JMC - Mas fizeram-no talvez a partir 
de uma experiência negativa! 
Ricardo - Sim. No inicio passâmos 

por todas as fases que os outros 
passam. O que tivemos foi a 
capacidade de nos apercebermos 
ainda a tempo para criar uma 
estrutura prôpria para sonhar nâo sô 
corn o présente, mas também corn o 
futuro. 
JMC - Para além do projecto da sua 
mulher, estâ presentemente a ocupar- 
se de mais algum? 
Ricardo - Actualmente, estamos a 
fazer uma média de üm lançamento 
por ano. Os trabalhos que lançâmos 
antes deste foram continuidades, mas 
este é novo por se tratar de um estilo 
musical que ainda nào tinha sido 
abordado em Portugal. Para além 
disso, associâmo-lo à imagem e ao 
grande profissionalismo que a Sylvia 
tem. 
Portante é uma estrutura que jâ 
funcionou corn os D Arrasar e que 
temos a certeza vai também 
funcionar corn ela. 
JMC - Como mencionou "ondas 
musicais" por que passam muitas 
destas bandas, os D Arrasar serào 
capazes de mudar de onda? 
Ricardo - Os D Arrasar têm feito isso 
de disco para disco. Nào é fâcil 
porque temos que pensar sempre um 
passe à frente. Eu pense que os 
D'Arrasar porque venderam um 
disco de ouro na primeira ediçâo, na 
segunda aproximaram-se jâ do disco 
de plantina, o que indica uma 
progressâo. Nota-se, sobretudo, que 
nào é uma banda que tem vindo 
gradualmente a conquistar o seu 
espaçô. Como jâ existimos hâ quatro 
anos, é claro que daqui a quatro nào 
podemos co-existir como uma banda 
boys band a cantar para teenagers. 
Temos que pensar em nos restruturar 
desde carreiras a solo a possiveis 
mudanças na abordagem musical. 
Mas isso sâo situaçôes que a nossa 
sensibilidade na estrada vai 
adquirindo. Para jâ, os D Arrasar 
estào de grande saùde e funcionam. 
JMC - Nesta altura, como estâ o 
programa de verào dos D Arrasar? 
Ricardo - Foi inédite termes uma 
semana fora no mês de Agosto. 
Porém, foi opçào nossa porque sô no 
mês de Agosto tivemos dezasseis 
espectâculos e corn o mês de 
Setembro à porta que vai ser uma 
loucura. O facto de vir uma semana 
para o Canadâ no meio deste 
alvoroço e ainda por cima fazer um 
espectâculo, permitir-nos a passar 
uma semana aqui, foi a melhor coisa 
que nos podia acontecer. Sem contar 
os espectâculos de inverno, apenas os 
de verâo, até ao momento jâ totalizam 
cinquenta dois. 
JMC - Devido ao excesso de trabalho 
em palco, sâo forçados a ter cuidados 
fisicos durante a semana? 
Ricardo - Nâo. É exactamente ao 
contrârio. Nôs preparamo-nos 
durante o inverno para aguentar o 
verâo. O nosso verâo nào dâ tempo 
sequer para viver. E uma azâfama de 
viagens, a alimentaçào é muito 
complicada porque é baseada na 
estrada e é o espectâculo em si que 
nos exige um enorme descanso para 
recuperar forças para o dia seguinte. 
A partir de Outubro quando 
começamos as nossas tournés 
internacionais e a parte de 
solidariedade corn o Natal é que nôs 
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acalmamos um pouquinho. 
JMC - Observemos agora o panorama 
artistico português: crê que melhorou 
ou que piorou? 
Ricardo - Existe realmente uma 
grande evoluçâo a nivel qualitative, se 
bem que este ultimo ano foi um ano 
muito complicado para os artistas 
portugueses. 
Houve um fenômeno chamado 
"telenovelas reais" tipo Big Brother, 
Bar da Tv e outros do género em que 
a populaçâo se voltou para isso e 
esqueceu um bocado a miisica. Nâo 
foi sô mediaticamente como a nivel 
institucional, a miisica foi um bocado 
ultrapassada. 
Enquanto que hâ um ano as capas de 
revistas focavam müsicos, hoje em dia 

é impensâvel nâo ser os "Zés Marias". 
Isso reflecte-se depois a nivel da 
müsica chegar ao ouvinte. Mas nào 
tenho duvidas que qualitativamente, 
a müsica evoluiu muito nestes ültimos 
anos. 

Foi um prazer dialogar corn o Ricardo 
e corn a Sylvia. 
Foi bom saber que, embora jovens, 
müsicos e cantores de uma onda que 
chegou e vai passar, os d'Arrasar 
souberam encontrar resposta para os 
seus intéressés futuros. 
Haja o que houver, estào preparados 
para mudanças, estào prontos para 
caminhar e arrasar. 
Felicidades. 

JMC/Ana Fernandes 

IGREJA CARISM A j 
Reverendo 

Tony Silveira 

236 NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 
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Nossa Senhora da luz, 
a luz qua vam da alla 

CONTINUAÇÂO DA 1“ PÂGISIA 

As festas tiveram o seu inîcio na 
quinta-feira, dia 30 de Agosto, corn o 
Triduo corn Pregaçâo do Padre 
Octavio Cidadâo, de Ottawa. 
Na sexta-feira, o parque da Igreja jâ 
se animou corn artistas locais, como 
Dinis Cruz, Carlos Martins e o 
conjunto Jovem Inpério. 

Pelas 18h30, teve lugar a Procissâo 
da Recolha de Imagens com a 
presença da Banda Recreativa de 
Peabody-USA. Depois da Missa, o 
arraial: Conjunto Jovem Império, 
Sarah Pacheco, Adriano Jorge e 
Artes Marciais de Silvestre's 
Freestyle Arts. Mais mùsica, corn Dl- 
.5 Star. 
Domingo, dia 2 de Setembro, às 

No Sâbado, pela manhâ, um jogo de 
futebol entre as Velhas Guardas de 
Peabody e os amigos da Comissâo, 
que resultou num alomoço para 
vitoriosos e derrotados. Hâ jogos 
onde nunca se perde! 

14h30, a majestosa Procissâo de 
Nossa Senhora da Luz, 
acompanhada das Bandas de 
Peabody, Lira Portuguesa de 
Brampton, Sagrado Coraçâo de 
Jesus de Toronto e Lira de Nossa 

RTVERVIEW Produce, de AMARAL E FILHOS, 
esta situado no 50 Alma Ave., junto à DufiTerin St., 

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: C4161588-2489 
Para além da bêla uva da 
California, encontra 
também Mosto 100% 
garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo 
do seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos 
NO FRILLS de Brampton 
(Vodden e Hwy 10) e 
Woodbridge (27 e Langstaff), 
Tenha confiança no que 
bebe adquirindo Uva ou 
Mosto em Amaral e Filhos. 

Ainda podem comprar os 
réfrigérantes APIA, no Cash 
& Carry de Riverview 
Produce Inc. 

RTVERVIEW Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, jâ tem 
ao dispôr dos seus clientes e 
amigos a bêla UVA DA 
CALIFORNIA para o fabrico 
do seu vinho. 

Of jovem patoquianos da Igr^a de 
S, Matem cam a andor da ptimeira 
ima^nn dt Nuf\a Stnhora da Luz. 

Senhora de Fâtima de Toronto. 
Estiveram présentes, o Présidente da 
Câmara Municipal da Vila de Santa 
Cruz da Graciosa-Luls Reis, 
autoridades canadianas e 
portuguesas, assim como 
représentantes de Associaçôes 
portuguesas. O Padre Octavio 
Cidadâo celebrou a Missa Campai e,. 
como habitualmente, seguiu-se o 
arraial, corn as Bandas de Santa 
Helena, de Brampton e Santa Inès e, 
também, o Grupo Coral Ecos de 
Portugal. Participaram ainda no 
arraial, Emily Melo, Michelle 
Cabrai, Tony Câmara e a Caravana 
Açores, liderada por Lurdes Faria e 
Antonio Tabico.. 
Na segunda-feira, ùltimo dia da festa, 
houve às l,5h00, o sempre desejado 
Bodo de Leite, logo seguido do 
Pezinho dos Bezerros, corn Vasco 
Aguiar, José Fernandes e Antonio 
Tabico, que foram acompanhados 
per Antonio Amaro e José Pereira à 

guitarra, e à viola, por Leonardo 
Medeiros, David Freitas e Edmundo 
Pimentel. José Fernandes e Vasco 
Aguiar deram uma "coça" ao Tabico 
mas, este, nào se fez rogado e, deu a 
volta por cima, enfiando uma boa ao 
José Fernandes: 
Tua garganta se irrita 
Tem calma 6 meu rapaz 
O que queres é linguiça frita 
E ovos mechidos por trâs! 

O Padre Santo nào estava na altura, 
nada ouviu. 
Foi um fim de semana em beleza na 
Igreja de Sào Mateus. 
Muito Sol, muita gente, muita 
alegria.e muita fé em Nossa Senhora 
da Luz. Tudo valeu e vale sempre a 
pena, quando se trabalha por prazer, 
com amor ao proximo, com respeito 
e fé. 
So assim se podem manter e 
fortalecer os valores. 

JMC 

Mortalidade Infantil 
Baixa para metade em Portugal 

A taxa de mortalidade 
infantil em Portugal baixou 
para 5,5 por mil em 2000, 
cerca de metade do valor 
registado hà uma década. 

De acordo com os registos sobre a 
"Mortalidade infantil em Portugal", 
divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estatistica (INE), o mimero de ôbitos 
infantis em 2000 foi de 662. 
Destes, 410 resultaram da 
mortalidade neonatal, ou seja com 
menos de 28 dias, e 252 da 
mortalidade pos-neonatal, ou seja 
acima daquela tenra idade. No 
mesmo ano, a quantidade de nados- 
vivos de màes residentes em 
territôrio nacional atingiu os 
120.008. Este cenârio, bastante 
diferente do verificado em 1990, ano 
em que a quantidade de ôbitos de 
crianças com menos de um ano por 
mil nados vivos era de 10,8, retirou 
Portugal do ùltimo lugar de todos os 
paises da Uniào Europeia (UE), no 
que se référé à mortalidade infantil. 
Em 1985, por exemplo, o nosso pais 
apresentava uma taxa de 17,8 de tal 
modo elevada que se destacava. 

visivelmente dos restantes paises 
europeus corn taxas à volta dos nove 
por cento. Em 1999, apesar de o 
nosso pais ser ainda um dos que 
apresenta pior Indice na UE, o Reino 
Unido e Grécia apresentaram 
numéros menos favorâveis do que os 
portugueses. 
A elevada diminuiçâo da taxa de 
mortalidade infantil começou, na 
realidade, a verificar-se nos anos 90. 
Nas décadas anteriores os numéros 
eram assustadores: segundo o INE, 
em 1960, por cada 1.000 crianças 
nascidas vivas, 78 morreram corn 
menos de um ano. Em 1970, esse 
valor atingiu os 58 e em 1980 foi de 
24. Sô em 1990 é que taxa diminuiu 
para os 10,9 por mil. 
De acordo corn o ginecologista e 
obstetra Pedro Canas Mendes, esta 
dirninuiçào estâ relacionada corn a 
melhoria que foi introduzida na 
assistência de parto e pôs-parto. 
O médico considéra que a criaçào da 
Comissâo de Saùde Materno-Infantil 
e a definiçào de uma rede de 
referenciaçào, que define claramente 
a organizaçào e capacidade dos 
hospitais para esta area, foram 
marcos essenciais no combate à 
mortalidade infantil. 



O MILéNIO 
Quinta-feira 06 Setembro, 2001  9 

PORTUGAL 

Matou dois colegas 
e pôs termo à vida 
Dm individuo de 55 anos, 
funcionârio de uma empresa de 
transportes, assassinou esta 
terça-feira, a tiro de caçadeira, 
dois colegas de trabalho, 
ambos corn cerca de 60 anos, 
antes de se suicidar no pàtio 
da firma, localizada em Outeiro 
de Polima, S. Domingos de 
Rana, Cascais. 

Uma discussâo envolvendo os très 
homens poderâ ter estado na origem 
do crime, que deixou boquiabertos os 
vizinhos que conheciam o autor dos 
disparos e que esta a ser investigado 
pela Policia Judiciâria. "Quem diria 
que ele fazia uma coisa destas", 
perguntava Ernesto Barbosa, 
morador do Outeiro de Polima. "Era 
um homem que nâo fazia mal a 
ninguém, que parava sempre para 
beber um copo corn os conhecidos", 
afirmou, ainda espantado corn o 
crime. "Nâo fazia mal a uma mosca", 
acrescentou Aristides Oliveira, um 
outro vizinho da empresa. "Foi 
alguma coisa que lhe passou na 
cabeça", arriscava uma mulher. No 
entanto, o mesmo individuo, de 
apelido Botelho, genro do 
proprietârio da firma 'Centaures', ter- 
se-â envolvido numa acesa discussâo 
corn dois colegas de trabalho, ambos 
motoristas. Durante a manhà, os très 
homens terâo saido para fazer o 
reconhecimento de um percurso de 
transporte escolar, 'fatia' importante 
dos negôcios da empresa, a funcionar 
hâ cerca de trinta anos. Apesar dos 
palpites dos populares, a verdade é 

que as autoridades nâo adiantaram 
quaisquer pormenores sobre os 
motives do desentendimento. "Jâ hâ 
uns tempos tinha ouvido uma 
discussâo em que um deles ameaçou 
matar outro", garantie, por seu lado, 
Aristides Oliveira. Certezas, porém, 
sô quanto ao local onde foram 
descobertos os cadâveres. "Dois 
corpos foram encontrados no patio e 
um na garagem", afirmou o capitào 
Luis, da GNR de Oeiras, escusando- 
se a adiantar mais pormenores. 
Contudo, apurou-se que as duas 
vitimas do homicida foram atingidas 
ao nivel do tronco corn disparos de 
caçadeira, tende sido descobertos no 
local cinco ou seis cartuchos. Pelo 
menos um terâ sido do tiro que 
atingiu o suicida na face esquerda, 
alegadamente depois de ter batido 
intencionalmente corn a coronha da 
arma no châo. A caçadeira, alias, 
encontrava-se junto ao corpo. Nâo 
obstante grande parte dos 
acontecimentos ter sido presenciada 
por um quarto individuo, também 
funcionârio da empresa, nâo foi ainda 
possivel apurar se o homicida tinha a 
caçadeira consigo. "O quatro 
trabalhador fugiu e conseguiu alertar 
as autoridades", sublinhou o 
responsâvel da GNR. 
Ainda assim, tudo indica que o 
homicida terâ saido das instalaçôes 
da firma para ir buscar a arma ao 
carro, regressando depois para 
consumar o crime. No pâtio, a curta 
distancia dos cadâveres, as 
autoridades descobriram a viatura 
Mercedes do homicida corn a porta 
da bagageira aberta. 

Entrada recorde de iates 
na marina da Horta 
No passado fim-de-semana, a Marina ampliaçào orçadas em 600 mil contos. 
da Horta bateu um novo recorde de Esta beneficiaçâo permitirâ duplicar 
entradas. O registado foi conseguido o espaço de atracagem. Nesta 
pela afluência de 1.145 iates àquele primeira fase o projecto é co- 
atracador da ilha do Faial que é o financiado pela Uniâo Europeia. 
principal ponto de paragem dos 
veleiros que atravessam o \î 
Atlântico. „ ji < 
Segundo dados relevantes da 
Junta Autônoma do Porto da 
ilha, no decorrer dos 12 meses 
do ano transacto, deram entrada 
na referida marina, cerca de 
1.144 iates. Este acréscimo, é 
justificado pela escala de rallyes 
nâuticos e provas de vela de 
cruzeiro internacionais. 
Actualmente a marina comporta 
cerca de 120 embarcaçôes e 
encontra-se em fase de obras de 
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Sampaio quer reformas 
para combater “Desânimo” 

o Présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, apelou esta semana à 
realizaçâo de importantes reformas do 
Estado e das instituiçôes politicas para 
combater "o desânimo, a descrença e 
o alheamento dos cidadâos" em 
Portugal. 
"A administraçâo püblica tem que 
melhorar a sua eficâcia, tem que ser 
imparcial, rigorosa, assente no espirito 
do serviço pùblico desinteressado e 
integro que caracteriza o principio 
republicano", preconizou Jorge 
Sampaio na sessào comemorativa dos 
25 anos da autonomia açoriana, na 
Horta. Reconheceu que as instituiçôes 

politicas sâo olhadas hoje nâo apenas 
corn "pouca benevolêneia" e até "clara 
desconfiança", muitas vezes devido à 
sua "prôpria incapacidade de 
reflectirem sobre os novos desafios e 
alterarem o estilo e a natureza dos 
procedimentos". 
O Présidente lamentou que o processo 
reformador do Estado e das 
instituiçôes politicas tenha ficado 
aquém das expectativas, pois muitas 
das mudanças propostas foram 
"insuficientemente elaboradas", 
outras "abandonadas" e outras ainda 
nem tiveram "um começo de 
execuçâo". 

VW JETTA GLS DE 2001 
2.0L, 5VEL., AR COND., ABS, 
ViDROS ELéCTRICOS, FECHO 
CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 
ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 
COLUNA DE DIRECÇÀO 
REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFL'NDIDADE, CRUISE 
CONTROL, RâDIO FM/AM 
CASSETE, ALARME, 4 AIR BAGS, 
BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 
MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA 
NA ESTRADA. 

Compra eni lease 36 pagamentos 20.00()Kni por ano, taxas de transporte, preparaçào, 
ar condicionado. gasolina e administraçâo, sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted. 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave.. Weston On. 416-741-7480 
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JMC - Também deu uns gritinhos por 
ele?... 

Sylvia - Eu infelizemente nao conhecia 
muito bem os D ' Arrasar porque estive 
afastada de Portugal durante algum 
tempo - vivi nos Estado Unidos - dai 
que so conheci a banda jâ em trabalho 
e por acaso porque fui convidada para 
fazer um video clip com eles. Conheci- 
o a dançar, dançâmos juntos... e em 
relaçào as fas até foi curioso observar 
que em vez de ficarem ciumentas ou 
nâo gostarem de mim, receberam-me 
muito bem, conversam comigo, 
perguntam-me coisas e agora jâ nâo me 
incomoda. 

JMC - Jâ agora Ricardo, é dificil 
conviver com as fas? 

Ricardo - Nâo. É ôptimo e é a razâo de 
existirmos, assim como de ter a 
percepçâo que as pessas nos acarinham 
pelo que nos lhes conseguimos dar e 
transmitir. Agora, perdemos um 
bocadinho de privacidade em relaçâo à 
nossa vida porque somos sempre o 
centro das atençôes, dai que temos que 
fazer mais atençâo àquilo que somos 
publicamente porque somos uma 

Ssivia Aries, lovem. bonita, corn voz de reuxinel 
Nâo a conheciamos. Chegou juntamente com os 
elementos dos d'Arrasar. Nâo se envolveu nos 
trabalhos do Portuguese Day. So demos por ela 
quando, com certa surpresa, vimos nos estutlm.s da 
CIRV o garboso Ricardo que, as tantas, nos 
apresentou a jovem Sylvia Aries... sua mulher! 
Contra factos nâo hâ argumentas, por isso, demos- 
Ihe os parabéns. Em resumo, Ricardo e a mulher 
Sylvia, ficaram mais uns dias em Toronto para uma 
curtissima Lua-de-Mel, particularmente, em 
Niagara Falls. Casaram hâ bem pouco. Ricardo e 
Sylvie, conheceram-se nos EUA (ela vivia na 
California), na gravaçâo de um video-clip dos 
dArrasar. Ela era a figura principal do clip. E, para 
o Ricardo, passou a ser a principal razâo da sua 
vida. Paixâo mùtua, lôgica e natural, em dois jovens 
que amam a vida e a müsica. Juntaram o ütil ao 
agradâvel. A instituiçâo d'Arrasar, passou a ser a 
produtora de Sylvia Aries, a menina bonita luso- 
americana que arrasou o coraçâo de Ricardo e que 
canta como um rouxinol... Vamos conhecê-la 
melhor. 

JMC - Como entrou para o mundo da 
müsica? 

Sylvia - A minha carreira estâ 
praticamente a çomeçar. O disco estâ 
quase pronto, o que espero poder 
divulgar em breve, também aqui na 
comunidade do Canadâ. 

JMC - Soubemos hâ momentos que 
foi convidada para cantar corn o Ricky 
Martin. Fale-nos dessa experiência. 

Sylvia - Surgiu um convite no quai, 
incialmente, nâo queria acreditar, pois 
parecia-me irreal. No entanto, foi uma 
oportunidade fantâstica: actuâmos dois 
temas - um em directe na Sic no 
espectâculo do Herman José - em 
inglês e em espanhol. Para além da 
experiência musical em si, foi fantâstico conhecer 
também a pessoa: aquela ideia que se tem de 
pessoas como ele de que devido ao seu estatuto, sâo 
vedetas nâo é totalmente correcta. E uma pessoa 
bastante simpâtica e fala português, especifica 
aquilo que quer e bem, nunca nos deixa sozinhos e 
torna-se numa pessoa fantâstica quer pessoal quer 
profissionalmente. 

JMC - Que sonhos traz “na bagagem” para o 
présente e para o fiituro? 

Sylvia - Os sonhos baseiam-se em tudo aquilo que 
nos queremos: ser feliz. Agora, como casei 
recentemente, sonho em conseguir triplicar as 
coisas fantâsticas que me tem vindo a acontecer, a 
nivel pessoal e profissional. 

JMC - Como vê a imagem das fâs dos D'Arrasar 
abraçadas ao seu marido? É ciumenta? 

Sylvia - Sou ciumenta que baste. Eu 
acho que se uma relaçào nâo tiver 
ciüme, também nâo demonstra grande 
afecto. Agora, eu quando conheci o 
Ricardo, ele jâ estava nesta profissâo, jâ 
era cantor e porque o conheci assim é 
uma coisa que jâ nâo me choca. 

referência. 

JMC - Sylvia, o ter vivido nos Estados Unidos 
influenciou a sua carreira musical? 

Sylvia - Eu sempre cantei. Desde criança que 
cantar faz parte de mim. 
Agora, o estilo musical que adopte! é que estâ um 
pouco ligado à influência da minha vida nos 
Estados Unidos e que é o R&B. Estou a fazer um 
trabalho em português e inglês para poder, assim, 
abordar varias facetas do mercado, do gosto pessoal 
de cada um em que o inglês é um R&B mais 
assumido, embora nâo tanta no português, mas 
creio ou pelo menos espero conseguir esse objective 
agora corn o meu trabalho. 

Sylvia Aries e o Ricardo partiram, sempre 
abraçados, tal como quando chegaram. 
Que a vida lhes sorria tal como eles sorriem à vida! 

JMC/Ana Fernandes 
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Juîza do caso Modema critica sistema judicial 
A jiiiza Conceiçâo Ferreira, 
instrutora do «caso 

Modema», admitiu esta 
semana que o sistema judicial 

português é demasiado 
garantistico, por permitir à 

defesa interpor sucessivos 
recursos durante o desenrolar 

de um processo crime. 

Interrogada sobre se o sistema 
judicial português conféré 
demasiadas garantias de defesa aos 
arguidos - a propôsito de mais um 
protelamento do debate instrutôrio 
do «caso Moderna», desta vez devido 
a um recurso interposto pa'ra o 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 
relative a um incidente de récusa 
(afastamento da juiza) que jâ havia 
sido rejeitado pela Relaçâo de Lisboa - 
a magistrada judicial disse: «Temos 
recursos até ao Tribunal 
Constitucional, corn questôes que nâo 
merecem chegar àquele tribunal». 
Perante uma nova marcaçâo do 
debate instrutôrio para 14 de 

Setembro, a juiza considerou que «nâo 
houve uma reviravolta» no processo, 
uma vez que «o debate foi iniciado», 
embora posteriormente interrompido 
devido à confirmaçâo de um recurso 
interposto pelo advogado de defesa de 
José Braga Gonçalves para o STJ. 
Questionada por que motivos a defesa 
pretende o seu afastamento, a todo o 
custo, do processo, Conceiçâo 
Oliveira disse nâo fazer ideia, 
recusando a hipôtese de existirem 
questôes de natureza pessoal entre ela 
e o causidico Ricardo Sa Fernandes, 
que représenta José Braga Gonçalves. 
A juiza explicou aos jornalistas que se 
concluir o debate instrutôrio 
enquanto estiver no TIC de Lisboa 
sera ela a proferir o despacho de 
pronüncia ou de nâo pronùncia, que 
détermina se haverâ julgamento. 
Esclareceu ainda que o recurso 
dirigido por Ricardo Sâ Fernandes ao 
STJ pode nâo ser aceite por este 
tribunal superior, jâ que hâ «muitas 
questôes prévias» e «o Direito tem 
muitas complicaçôes». 
Conceiçâo Oliveira reconhece que, a 
partir de agora, «tudo é imprevisivel», 
designadamente em questôes de prazo 

Manuel Mira na livraria 
do Congresso dos EUA 
O conhecido e estimado industrial e 
escritor Luso-Americano, Manuel 
Mira, que viveu muitos anos em 
Toronto e, ultimamente, nos Estados 
Unidos da América, corn o apoio da 
Library of Congress e da Hispanic 
Division, realiza vârias leituras sobre 
a -presença dos portugueses na 
América do Norte desde o Século XV, 
fazendo a conecçâo entre os 
Portugueses e os Melungeons. Os 
séculos XV e XVI sào considerados 
por muitos como "os séculos 
esquecidos" da América. Esta uma 
das principais razôes pela quai a 
Portrfguese-American Historical 
Research Foundation, Inc., se 
debruça e apoia a pesquisa e estudos 
sobre esses tempos, quando os 
portugueses e outros deambulavam 
pelos mares e descobriam novas 
terras. Ao mesmo tempo em que 
ocorrem as vârias participaçôes de 
Manuel Mira sobre o assunto, é 
lançado oficialmente o seu novo livro, 
"The Portuguese Making of 
America", em Washington, DC. 
O livro de 424 paginas, 119 
ilustraçôes, 1028 notas e mais de mil 
nomes, versa sobre origens, traduçôes 
e extensiva bibliografia. 
O livro tem ainda uma breve histôria 
de Portugal, cronologia de vârios 
acontecimentos importantes, os 
nomes de todos os navegadores 
portugueses e muito mais. Um livro 
que é uma referêneia. 
Manuel Mira, de 7 de Setembro a 10 
de Outubro, estarâ nos seguintes 
locals, para Leituras: 
Dia 7 de Setembro, em Elizabeth, 
New Jersey, no PISC Club. 

Dia 8 de Setembro, em Newark, New 
Jersey, no Sport C. Português. 
Dia 1.5 de Setembro, em New 
Bedford, MA na Casa Saudade 
Library. 
Dia 20 de Setembro, em Washington, 
DC, na Library of Congress. 
Dia 8 de Outubro, em Vale de 
Cambra, Portugal. 
Dia 9 de Outubro, em Lisboa, na 
Sociedade de Geografia, Portugal. 
Dia 10 de Outubro, em Lisboa, no 
American Club, Portugal. 
Lamentamos nâo nos podermos 
deslocar a Washington, DC, para dar 
um abraço apertado a Manuel Mira, 
também uma referêneia para todos 
nôs. Parabéns e obrigado. Manuel 
Mira. 

processual. No que diz respeito à 
apreciaçâo dos pressupostos da prisâo 
preventiva dos arguidos Joâo e José 
Braga Gonçalves, José Vitoriano e 
Esmeraldo Azevedo, o que terâ de 
acontecer até dia 12 de Setembro, a 
magistrada adiantou que serâ um juiz 
de turno no TIC de Lisboa a fazê-lo, jâ 
que nessa altura estarâ «de férias». 
A defesa dos quatro arguidos detidos 
preventivamente no decurso dq 
inquérito da Universidade Moderna 
pediu para a Relaçâo de Lisboa a 

récusa de Conceiçâo Oliveira como 
juiza instrutora do processo, mas 
aquele tribunal de 2^. instâneia nâo 
deu provimento aos 
pedidos. Ricardo Sâ Fernandes 
interpôs entâo recurso da decisâo para 
o STJ, que ainda nâo proferiu 
acôrdào. 
Fonte daquele tribunal superior disse 
à Lusa que «nâo estâ ainda marcada a 
conferêneia» para decidir sobre o 
recurso, entregaie ao juiz conselheiro 
de turno Virgilio Oliveira. 

Falta de financiamento na base 
da tragédia de Entre-es-Ries 
Cravinho nega responsabilidade na queda da Ponte 
Joâo Cravinho defendeu, esta quarta- 
feira, na Assembleia da Repüblica que 
a queda da ponte de Entre-os-Rios nâo 
se deveu â falta de inspecçôes 
periôdicas, mas a dificuldades de 
financiamento e ao déficiente 
funcionamento da administraçâo 
pùblica, que impediram a construçâo 
de uma nova ponte nos prazos 
previstos pelo prôprio Governo. Joâo 
Cravinho admitiu ainda que a 
extraeçào de areias do Douro pode ter 
sido uma das principais causas da 
queda da ponte de Entre-os-Rios. 

Respondendo â comissâo 
parlamentar de inquérito ao acidente 
de Entre-os-Rios, na qualidade de 

antigo ministro das Obras Püblicas, 
Cravinho revelou dados, segundo os 
quais, o rio Douro perdeu, nos ùltimos 
anos, cerca de 90 por cento dos sens 
sedimentos. Joâo Cravinho lamenta 
que nâo se tenha tido em conta o 
volume de extraeçâo de areias e diz 
que «dévia ter havido a consciência 
nacional, dos mais diverses corpos 
técnicos, que isto ia ter graves 
resultados». 
O ex-ministro considéra ainda que o 
antigo présidente do Institute de 
Navegabilidade do Douro, Mârio 
Fernandes, nâo pode ser apresentado 
como «bode expiatôrio» na questâo da 
extraeçâo de areias. 
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Irregularidades na venda de medicamentos em Portugal 
Hâ medicamentos a serem vendidos 
nas farmacias que podem nao 
corresponder ao que foi prescrito 
pelo médico. 
O alerta sobre esta eventual 
irregularidade é do présidente da 
Administraçâo Regional de Saùde 
(ARS) do Centro, José Cabeça. "Hâ 
medicamentos pagos pela ARS que 
nâo correspondem aos prescritos. 
Verificou-se que existem diferenças 
qualitativas e quantitativas no que é 
vendido e no que é prescrito", 
explicou o responsavel. 
Para avaliar a situaçâo, e verificar se 
"é pontual ou a regra", o présidente 

da ARS do Centro criou um grupo 
de auditoria para investigar estes e 
outros casos irregulares na facturaçâo 
de medicamentos. Até porque, o que 
a ARS tern de pagar as farmacias, 
résultante da comparticipaçào dos 
medicamentos por receita, é jâ muito. 
Basta ver que nos primeiros sete 
meses deste ano, a factura da ARS do 
Centro é jâ de 34 milhôes e 200 mil. 
Aliâs, a regiâo centro foi das que 
registou maior aumento nos gastos 
corn medicamentos; em relaçâo aos 
primeiros meses do ano passado den- 
se um aumento de 11,6 por cento. O 
primeiro lugar cabe, contudo, ao 

Algarve que teve um acréscimo de 
12,6, por cento levando a que nestes 
primeiros meses de 2001 tenha jâ 

uma despesa de cinco milhôes. Em 
terceiro lugar surge o Alentejo, corn 
uma subida de 10,1 por cento, 
significando que desde Janeiro até 
Julho as despesas corn fârmacos por 
receita atingem jâ os sete milhôes e 
650 mil. A regiâo de Lisboa e Vale do 
Tejo foi a que revelou uma menor 
subida, uma vez que em relaçâo ao 
ano passado apenas cresceu 8,5 por 
cento. 
No entanto, nesta regiâo, e nos 
primeiros sete meses deste ano, os 
gastos corn medicamentos 
comprados pelos utentes nas 
farmâcias atingiram 47 milhôes. 

Responsàvel da Air Transat 
confirma que iiouve aviso 
para aviâo nâo descoiar 

Eieiçôes na Secçâo 

de Toronto do 

PPD/PSD 
A Comissào Administrativa da 
Secçâo de Toronto do PPD/PSD 
realizou uma Assembleia Gérai no 
passado dia 31 de Agosto, na sede- 
social, para eleiçào dos corpos socias 
2001/2002. 
A lista "A" foi a eleita. O novo 
elenco da Secçâo de Toronto do 
PPD/PSD, ficou assim constituido. 

- Mesa da Assembleia Gérai 
Présidente - Antonio Pinto Letra 
Vice-Presidente - Reginaldo H. 
Nunes de Melo 
Secretâria - Palmira Mondes 

- Comissào Poli'tica 
Présidente - Carlos M. de Sousa 
Mondes 
Vice-Presidente - Laurentino de 
Sousa Esteves 
Tesoureiro - Abilio Dias Andrade 
-Vogais 
Amilcar Ferreira Jacinto 
Antonio Correia Alves 
Fernando Almeida Rocha 
Manuel Gomes Ferreira 
Sebastiâo Caetano 
Joaquim Pedro M. Novo 
Victor Lopes Marques 

Desejamos aos novos Corpos 
Gerentes da Secçâo de Toronto do 
PPD/PSD as maiores felicidades. 

Um alto responsavel da Air 

Transat, a companhia 

canadiana proprietâria do 

Airbus 330 que foi forçado 

a aterrar de emergência na 

ilha Terceira a 24 de 

Agosto, confirma que um 

mecânico disse aos seus 

superiores que o apareUio 

nâo estava em condiçôes 

de voar e que um 

supervisor os instruiu a 

trocar um motor, apesar de 

Uie faltarem peças. 

A aterragem de emergência na 
Terceira, em que o piloto do voo 236 
de Toronto para Lisboa evitou uma 
amaragem do Airbus corn 304 
pessoas a bordo, conseguindo 
imobilizar o aparelho na pista da 
base das Lajes, deveu-se, de acordo 

corn o relatôrio preliminar da 
investigaçâo, a um problema no 
abastecimento de combustivel ao 
motor, que parou e forçou a 
aterragem, segundo o jornal 
Püblico. 
Um responsâvel da Air Transat 
revelou, sob anonimato, ao jornal 
canadiano "The Globe and Mail", 
que de facto, tal como a associaçào 
representativa de mecânicos tinha 
denunciado segunda-feira, os 
mecânicos avisaram os seus 
superiores quanto às faltas de peças 
nos motores, mas que o seu 
supervisor ignorou a recomendaçào. 
A operaçâo de revisâo decorreu no 
dia 19 de Agosto. 
O mecânico responsâvel pela équipa 
avisou o supervisor que nâo podia 
acabar de instalar o motor porque 
faltavam peças, nomeadamente uma 
bomba hidrâulica. No entanto, foi- 
Ihe dito que instalasse o motor 
usando as regras para um modelo 
ligeiramente diferente. A instalaçâo 
foi terminada corn imperfeiçôes, o 
que provocou o aquecimento e 
fricçào de peças e a ruptura no tubo 

de abastecimento do aviâo. 
No dia 24 de Agosto, as 
cônsequências da alegada 
lïegligência foram visiveis: o 
aparelho, ao perder o abastecimento 
de combustivel nos motores, perdeu 
força e obrigou o piloto a fazer o 
aviâo planar até à base das Lajes. 
O alto responsâvel da companhia 
aérea reconhece, citado pelo diârio 
canadiano na sua ediçào online, os 
erros feitos na manutençâo, mas 
rejeita as alegaçôes de que os 
supervisores ignoraram as 
preocupaçôes do mecânico apôs a 
instalaçâo déficiente do motor. O 
que o executive defende é que os 
temores do mecânico foram ouvidos, 
mas que as instruçôes de recurso é 
que nâo foram correctamente 
executadas. 
"Toda a gente agiu de boa fé", 
defende. Aliâs, acrescenta, o 
mecânico, que terâ gravado a sua 
conversa telefonica corn o supervisor 
de manutençâo em que o avisava dos 
problemas corn o motor, nâo 
colocou objecçôes apôs a instalaçâo 
de recurso. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 
um serviço complète ao seu automôvel 

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 
mecânîcas e bate-chapas. 

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

loe Manuel (4161533-2439 940 lansdowne Ave, 
Rfli'ii (4161330-6295 Building #24, Toronto, Ont. 

Pager. 372-2428 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Cristina e Fernanda têm para vos um 

serviço completo è sério cm tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verâo é coimosco! 

PV 
iŸaoe.U«LŸS 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO 
para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 
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Portugueses e Gregos 
“desconhecem" o Euro 
A menos de quatre meses da entrada 
em circulaçâo da moeda ùnica 
europeia, apenas os gregos acham que 
percebem menos de euros do que os 
portugueses. Este é um dos resultados 
da ultima sondagem sobre a evoluçâo 
da opiniâo püblica na Europa 
durante os meses que precedem a 
introduçâo, em 1 de Janeiro de 2002, 
de notas e moedas em euros, 
publicada em Bruxelas pela 
Comissâo Europeia. 
Em Portugal, apenas 37 por cento dos 
entrevistados afirmam estar 
informados sobre a moeda ùnica 
europeia sendo a média dos Estados- 
membros de 53 por cento. Pior do 
que Portugal esta apenas a Grécia 
corn 33 por cento. Portugal passou 
assim de lanterna vermelha para o 
penültimo lugar (mais très pontos) 
enquanto que a Grécia regrediu 
(menos seis pontos), tendo a média 
dos 12 paises que pertencem à zona 
do euro aumentado ligeiramente 
(mais um ponto). A França é o pais 
onde os cidadâos afirmam que se 
sentem melhor informados (64 por 
cento). Uma questào sobre a data em 
que as notas e moedas vâo ser 
introduzidas, 1 de Janeiro de 2002, 
tem a resposta certa de 73 por cento 
dos europeus corn a Grécia (52), 
França (63) e Portugal (66) a serem os 
piores classificados. O comissârio 
europeu responsâvel pelos Assuntos 
Econômicos e Monetârios, Pedro 
Solbes, sabe que ainda hâ muito a 
fazer para informar a opiniâo püblica 
sobre o eurd; "Um em cada cinco 
cidadâos da Zona Euro nào 
compreende ainda que pode utilizar o 
euro fora do seu pais (...) e corn um 
numéro crescente de cidadâos 

preocupados corn os riscos do 
aumento de preços, ainda hâ muitos 
obstâculos a ultrapassar". Entretanto, 
em Espanha, as notas em euros sô 
serâo distribuidas ao püblico a partir 
de 1 de Janeiro de 2002 pbrque corn 
uma distribuiçâo prévia "séria muito 
dificil evitar que entrassem em 
circulaçâo", afirmou o governador do 
banco central, Jaime Caruana. O 
responsâvel do Banco de Espanha 
garantiu que as grandes superficies e 
o pequeno comércio vâo receber as 
notas de euros antes do inicio do 
proximo ano para fazerem face âs 
suas necessidades de trocos e 
câmbios. Em Portugal, o "silêncio" 
parece ser a palavra-chave no que se 
référé à "Operaçâo Euro". Segundo se 
apurou, existe um pacto celebrado 
entre o Banco de Portugal e todos os 
bancos comerciais para nâo divulgar 
nenhuma informaçào sobre a 
distribuiçâo das moedas de euro. 
"Existem razôes de segurança que 
impedem que sejam divulgadas 
quaisquer informaçôes relacionadas 
corn a distribuiçâo dos euros", disse 
uma fonte do Banco de Portugal. 

Metro "sobrevoa" 
caiçada de Carriche 
A Caiçada de Carriche, no limite da 
capital corn o concelho de Odivelas, 
vai ser atravessada por um viaduto 
corn oitenta metros de extensâo e 
cerca de 15 de altura, apurou-se no 

inicio da semana numa visita ao local 
organizada pelo Metropolitano de 
Lisboa. Esta obra destina-se à 
transposiçâo daquela via rodoviâria 
pela Linha Amarela do Metro, ao ar 
livre, como acontece na estaçâo do 
Campo Grande. O novo viaduto vai 
desembocar num tünel do lado direito 
de quem sobe a caiçada. Graças a esse 

tünel, a rede do Metropolitano de 
Lisboa ficou unida pela primeira vez 
em infra-estrutura a outro concelho, 
Odivelas. Este encontro no novo tünel 
da Linha Amarela entre a Caiçada de 
Carriche (Lisboa) e a zona do Senhor 
Roubado (Odivelas) foi testemunhado 
pelos respectives autarcas, Joào 
Soares e Manuel Varges, e pelo 
présidente do Metropolitano de 
Lisboa, Manuel Frasquilho. Na 
ocasiâo, o responsâvel da empresa 
garantiu ao Correio da Manhâ que "o 
Metro estarâ em Odivelas no segundo 
semestre de 2004, o que é possivel 
corn esta extensâo da Linha Amarela 
em seis quilômetros a partir do 
Campo Grande, orçada em 60 
milhôes de contos". O viaduto sobre a 
Caiçada de Carriche tem dois vâos e 
um pilar, que assenta sobre o 
separador central da rodôvia, como 
esclareceu ao nosso jornal um técnico 
do Metropolitano de Lisboa. 

on Boy 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de uni carro novo ou usado 
[)reços sensacionais 
e financiamento excelente 

■3d A\IIüô .üü ôijdyjçü 
DA (CdiWQJMaiMBŒ 

Visite Joe da Costa, 
représentante portuguès da 
Àddison on Bay, e saiba porque 
é que mais de 7000 clientes 
preferem os sens serviços 

Proximo saido; 
De 7 a 15 de Setembro, 
no Lamport Stadium, 
Junto à King e Dufferin. 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. 0 Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nom carrinka “cozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 
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Doentes em fase terminal acabam os sens dias 
em cama do hospital 
Face à inexistência de hospitals 
diferenciados na Regiao (nem mesmo 
os centros de saüde estâo preparados 
para o internamento), o Divino 
Espirito Santo tem de dar resposta a 
situaçôes crônicas arrastadas a nivel 
de cuidados paliativos ou terminais. 
"Na area das medicinas existem 
numéro variâveis que oscilam corn 
afecçôes crônicas arrastâveis e 
irreversiveis que nâo .teriam sequer 
indicaçâo para estar internado no 
hospital. Mas à falta de alternativas 
ao sistema de apoio aos doentes têm 
que permanecer internados no 
hospital", salienta o director clinico 
do Hospital Divino Espirito Santo, 
Rui San Bento. 
De acordo corn o médico, existem 
muitos pacientes criticos que 
sobrecarregam o internamento 
causando dificuldades na capacidade 
de resposta do hospital em diversas 
areas. Mas nâo é por isso que serào 
atirados ao esquecimento. Muito pelo 
contrario. 
Areas como os cuidados paliativos e 
os cuidados da dor sâo muito 
sensiveis e até reünem a 
compreensâo dos vârios médicos 
especialistas do Hospital de Ponta 
Delgada. E corn o arranque das novas 

instalaçôes hospitalares em 1999, a 
aposta foi precisamente a de criar 
condiçôes para prestar assistência ao 
maior nùmero de doentes em regime 
ambulatôrio. Assim, o utente tem a 
possibilidade de permanecer no seu 
domicilio, manter o contacto corn a 
familia e ambiente social. A criaçâo 
de hospitals de dia vislumbrou-se a 
melhor soluçào no sentido de ficar 
salvaguardada uiria melhor 
qualidade de vida do doente. O 
Serviço de Oncologia arrancou corn 
um projecto do género hâ mais de 
uma década. 
Outros projectos avizinham-se como 
o Hospital de Dia de Psiquiatria. 
"Consideramos um projecto de 
extrema importância na medida em 
que se dirige a um grupo etârio corn 
caracteristicas especiais. A nossa 
expectativa é a de que seja um avanço 
muito significativo da instituiçâo", 
référé ao Açoriano Oriental. 
A dor nâo é exclusiva do campo da 
oncologia. Na neuro-cirürgia, na 
cirürgia vascular, na ortopedia e na 
cirürgia gérai, também todos os 
cuidados sâo poucos. "A dor é uma 
manifestaçâo de quase todas as 
doenças", afirma Rui San Bento. Por 
vezes, a Consulta da Dor surge 

*<s<* 

4m 

Dm rtw clinico do Hospital Dicino 

Espirito Santo, Rui San Bntlo. 

quando o paciente nâo consegue 
resolver o seu problema directamente 
corn o especialista. 
Hoje a dor é encarada de forma 
completamente diferente em relaçâo 
hâ alguns anos que a olhavam como 
"um castigo de Deus". Mas as 
mentalidades evoluiram e as pessoas 
procuram agora resolver e terminar 
corn o sofrimento em que estâo 
enclausuradas. 
O objectivo do médico é nâo sô 
aliviar a dor como eliminâ-la de 
maneira a permitir que o doente 

desenvolva a sua actividade corn a 
maior das naturalidades. 
Por enquanto, o centro de saüde 
trabalha corn o domicilio mas nâo a 
nivel paliativo. Sô agora começa a 
surgir o interesse e motivaçâo por 
parte de instituiçôes privadas de 
solidariedade social. Nesse sentido, o 
hospital manifesta-se aberto para 
qualquer tipo de colaboraçâo. No 
entanto, as carências em termos de 
recursos continuam a ser uma 
realidade e um obstâculo para a sua 
concretizaçâo. 

Mais de 'lO anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar coin RAPIDez para a familia, 
em qualquer parte do mundo, TELefone por 

intermédio da RAPID TEL! 

PORTUGAl .16° 
Canada e EUA .07 1/2 

S. Paulo e Rio de Janeiro .19c, Alemanha, França e Inglaterra .08c, itàlia .09c 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sem pagamentos minimos mensais. 

Ligue jà para: 
1 888-219-3528, ou 905 619-2598 

RapidTel tem central propria, razâo pela quai 
o liga ao mundo em apenas 15 minutes 

Hwâtlos; 'î; - 6pm 
Sabado e Domingo - lOam - zpm 

800 serviços ao seu dispôr, "Calling Cards'',^ 
^Higli Speed Internet" e linhas locals para négocies. 

Telefone ja: 1 888 - S19 - 3588 
FALAMOS PORTUGUÊS 

PS/Madeira felicitou 25 anos 
de autonomia açoriana 
A direcçâo do grupo parlamentar do 
PS/Madeira, enviou votos de 
saudaçâo ao présidente do 
Parlamento Açoriano, pela 
comemoraçâo dos 25 anos de 
autonomia dos Açores. 
No envio da congratulaçâo, a força 
partidària afirma que esta data 
assume um significado muito 
particular para os madeirenses, jâ 
que recentemente celebraram o 
mesmo aniversârio. No documento 
referem que "ambas as Regiôes, 
embora distantes geograficamente, 
percorrem juntas o mesmo processo 
evolutiv'o de descentralizaçâo politica 
e administrativa que sô foi e é 

possivel no quadro constitucional do 
Portugal Democrâtico". 
Sublinharam que "as suas 
Autonomias e a conséquente eleiçâo 
de ôrgâos de governos prôprios das 
Regiôes, é hoje aceite como 
experiência positiva e dialéctica da 
democracia. "Estâ, pois, de parabéns, 
a Regiâo Autônoma dos Açores e as 
suas populaçôes, sejam elas 
residentes ou se encontrem 
espalhadas pelos diferentes cantos do 
Mundo, numa diâspora que 
ultrapassa em muito os limites fisicos 
da Regiâo", terminou assim o voto de 
congratulaçôes ao Parlamento 
Açoriano. 

Café é rico em antioxidantes 
o café é quatro vezes mais rico do que 
o châ verde em antioxidantes, 
substâneias que reduzem a aeçâo no 
organismo humano dos chamados 
radicais livres, que contribuem para o 
desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cancros, cataratas e 
deficiências nos sistemas nervoso e 
imunolôgico. 
A revelaçâo surge pelo resultado de 
um estudo levado a cabo pelo Centro 
de Pesquir.a da Nestle, que comparou 
a actividade antioxidante no châ 
verde, cacau, châs medicinais e café. 
Este ültimo revelou ser o mais eficaz 

na prevençâo das reacçôes oxidantes 
nocivas ao organismo. 
A Organizaçâo Internacional do Café 
apressou-se a comentar que desde hâ 
muito conhece o potencial do café em 
beneficio para a saüde humana. 
Frutas, végétais, nozes sâo alguns dos 
exemplos de alimentos ricos em 
antioxidantes e vitaminas C e E. O 
estudo da Nestle comprova agora que 
o café também faz bem â saüde (claro 
que quando consumido sem 
excessos). E, de acordo corn o estudo, 
o robusta é mais rico em 
antioxidantes do que o arabica. 
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Primeiro acordo das laies 
assinado hà 50 anos 
O primeiro acordo entre 
Portugal e os Estados 
Unidos para utilizaçâo da 
base das Lajes, nos 
Açores, fez esta quinta-feira 
50 anos, mas os militares 
norte-americanos estâo na 
ilha Terceira desde 1946. 

A principal unidade militar 
açoriana, partilhada pelas forças 
aéreas dos dois palses, começou a 
ser construida pela engenharia 
militar portuguesa em 1934 e os 
primeiros estrangeiros a utilizâ-la 
foram os ingleses que ai operaram 
por très anos, a partir de 1943. 
Tida pelos EUA como "porta- 
aviôes" no Atlântico em tempos de 
"Guerra Pria", as Lajes garantiram 
apoio ao lançamento de forças 
vindas das terras do "Tio Sam" 
para intervençôes na Europa e no 
Médio Oriente. 
Corn O desmantelamento do 
"Bloco de Leste" e os ganhos de 
autonomia résultantes de novas 
técnicas de abastecimento em voo, 
O "porta-aviôes" do Atlântico viu 

reduzida a sua importância no 
dispositivo estratégico norte- 
americano. 
Dai resultou, nomeadamente, uma 
menor utilizaçâo das suas pistas e 
uma reduçâo do dispositivo, 
sobretudo no tocante ao pessoal 
civil português ao serviço dos 
norte-americanos. 
Corn O Tratado de Cooperaçâo e 
Defesa estabelecido entre Portugal 
e os Estados Unidos em 1995 e que 
ainda se mantém em vigor 
acabaram-se as contrapartidas 
financeiras directas ao 
desenvolvimento das ilhas 
previstas no acordo anterior. 
Embora timidamente as 
autoridades regionais têm, 
sublinhado os escassos proveitos 
dos novos mecanismos de 
cooperaçâo previstos pelo acordo, 
apenas tendo conseguido 
colaboraçào em projectos de 
pequena dimensâo. 
Uma problemâtica que o possivel 
relançamento do projecto da 
"Guerra das Estrelas" poderâ 
reacender caso as Lajes venham a 
ser incluidas na nova estratégia 
militar dos Estados Unidos. 

fIftTOsinyos: 

1,2 milhôes de contes para 
reabilitaçâo de bairros socials 
A Câmara de Matosinhos vai investir 
1,2 milhôes de contos (seis rhilbôes de 
euros) na requalificaçào dos bairros 
sociais, disse à Agência Lusa o 
présidente da Câmara de Matosinhos, 
Narciso Miranda. 
"Esta é e continuarâ a ser a nossa 
prioridade na ârea da habitaçâo", 
disse o autarca, que inicia esta quinta- 
feira um conjunto de visitas de 
avaliaçâo a todos os bairros sociais de 
Matosinhos, de forma a inteirar-se "in 
loco" das diferentes situaçôes 
existentes e a poder corrigi-las. 
"Cometemos erros, perfeito s6 Deus", 
disse Narciso Miranda. 
O autarca sublinhou que "este 
projecto de requalificaçào dos bairros 
sociais destina-se fundamentalmente à 
reabilitaçâo do espaço püblico e à 
criaçâo de equipamentos de apoio, 
nomeadamente, jardins de infância, 
parques infantis, campos desportivos e 

centros de dia". 
"O nosso objective é fazer corn que os 
matosinhenses que vivem nos bairros 
sociais se sintam cidadàos de corpo 
inteiro, da mesma forma que qualquer 
dos que vivem nas urbanizaçôes de 
luxo, pelo que a reabilitaçâo do espaço 
püblico esta na primeira linha das 
nossas preocupaçôes", afirmou. 
"Quero ârvores, jardins e 
equipamentos sociais de apoio à 
infância, juventude e terceira idade 
em toda a parte, quero que seja cada 
vez mais dificil distinguir os bairros 
sociais de Matosinhos das 
urbanizaçôes de luxo", frisou. 
"Nenhuma câmara do pais tem um 
piano de reabilitaçâo desta grandeza", 
garantiu o autarca, sublinhando que 
aquele montante se destina apenas à 
reabilitaçâo de infra-estruturas 
pùblicas e nào a reparaçôes ou à 
construçào de novos fogos". 

Aulas de Inglês 
Na sede-social do First Portuguese 
C.C. Centre, 980 Bloor St. W., em 
Toronto, tem aulas de inglês Bâsico, 
niveis 1 e 2, corn professora 
portuguesa. 
As aulas sâo de 2a. a sexta-feira, das 
09h00 às llh30 e, à tarde, das 13h00 
às 15h30. 
Os interessados podem dirigir-se 

pessoalmente ao First Portuguese ou 
telefonarem para: 416 531-9971. 

E necessârio apresentarem cartào de 
trabalho, do hospital ou documentos 
que indiquem que sâo residentes 
permanentes ou refugiados no 
Canada. A matricula terâ validade 
até Junho de 2002. 

POm: 

Comerclantes ameaçam 
recorrer a tribunal 
A présidente da Associaçâo dos 
Comerciantes do Porto (ACP), Laura 
Rodrigues, manifestou terça-feira a 
intençâo de reclamar em tribunal 
indemnizaçôes pelos prejuizos 
causados pelas obras da Porto 2001, 
SA na "baixa" da cidade. 
A posiçào foi comunicada por Laura 
Rodrigues numa carta que entregou 
terça-feira à représentante do 
Ministério da Cultura na 
administraçào da Porto 2001, Maria 
Alexandra Mesquita. Na carta, cujo 
teor foi tornado püblico pela ACP, 
Laura Rodrigues reafirma a "situaçâo 
dramâtica" em que se encontram 
muitos comerciantes e os "inümeros, 
significativos e em alguns casos 
irreversiveis prejuizos" causados pelas 
obras da Porto 2001 no tecido 

comercial da "baixa", agravados pela 
"excessiva morosidade" das mesmas. 
Face à "pouca ou nenhuma 
repercussào" dos seus constantes 
alertas e à "ausência de vontade na 
resoluçâo da questào", a associaçâo 
nâo rejeita a possibilidade de 
"despoletar os mecanismos judiciais 
que o ordenamento juridico lhe 
conféré, obtendo por via dos tribunais 
o ressarcimento pelos prejuizos que 
nâo forem objecto de justa 
compensaçâo pelas entidades 
envolvidas". A ACP esta disposta a 
defender "intransigentemente" os 
interesses dos comerciantes lesados, 
privilegiando o diâlogo corn as 
entidades promotoras e corn as 
administraçôes central e local "até ao 
limite do razoâvel". 

É ver quem mais sopra 

A pequenita Tina Coelho, filha do 
casai Linda e Ray Coelho, completou 
dois anitos. Nada de especial... 
Mas, como se pode ver na fotografia, 
na altura de soprar as duas velitas, 
todos sopram... menos a Tina! 
Grande marota, ou nasceu sob o 

signo do menor esforço? 
Os pais, o mano Max e o primo, 
sopram corn vontade, sô ela é que nào 
e, pior que isso, meteu o dedo na 
primeira oportunidade. 
Houve farturinha, ar limpo, sol e boa 
disposiçâo. Parabéns, Tina! 

0 CRUZEIRO là navega 
Flô da Silva, da Streamline Productions, jâ lançou 
estüdio, corn a participaçào de vârios artistas 

0 Steve 

O Cruzeiro 

o seu primeiro trabalho de 
da comunidade: Michelle 

Tavares, Steve Vieira, 
Otilia de Jesus, Daniel 
Carvalho, Sara Ferreira e 
Avelino Teixeira que, 

' nesta primeira aventura 
' da Flô, gravaram duas 
' cançôes cada um. 

O trabalho intitula-se, O 
CRUZEIRO, cançào que 
homenageia os cruzeiros 
anuais da companhia e 
que pôe a "navegar" nas 
ondas hertezianas as 
vozes comunitârias jâ 
mencionadas. Uma 
experiência nova para 
apoio aos artistas locais. 
Parabéns, Flq da Silva, 
pela iniciativa. 
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"Deve Ser Amor" é o tema que abre o primeiro trabalho discografico da nova 
dupla brasileira, Felipe & Gabriel. 
Uma dupla moderna, com bom visual e boas vozes. 
Felipe & Gabriel, pelo menos neste trabalho, dedicam-se à mulher e ao amor 
de alma e coraçâo. "For uma mulher", "Amor Fogueira", "Vale tudo por 
amor", "Ninguém vive sem amor", "Turn turn no coraçâo" e "Você me deixa 
louco" sao exemplo do que escrevemos acima, cançôes que chegam ao 
coraçâo e da autoria de Carlos Randal, Danimar, Tivas, Alberto Carlos, 
Dodo, Valdir Luz, Villas Santos, Negro Cosme e Gabu, entre outros. 
Contactem: www.felipeegabriel@ig.com.br 
Com eles, tudo azul! 

Serenatas das FURNAS 
Sob a direcçâo de Osvaldo Costa, Paulo Pimentel e Ricardo Melo, e com 

gravaçâo e produçâo de Alvaro de Melo, chegou-nos um CD com 1.5 canti- 
gas, tocadas e cantadas por diversos mùsicos e cantadores das Furnas, Sâo 

Miguel, Açores, intitulado SERNATAS DAS FURNAS. 
Com mùsicas e letras de Viriato Costa, Manuel Pimentel, Joâo Machado 
Viveiros, Benjamim Rodrigues, J. Candeias e Padre José Jacinto Botelho, 

assim como algumas de autores desconhecidos, o CD oferece bons momen- 
tos actuais com recordaçôes do passado, e sempre em homenagem à bela 

zona das Furnas. 
Um grupo de Serenatas Furnenses vem a Toronto a convite da Associaçâo 

Amigos das Furnas-Canada, para animarem o primeiro aniversario dos 
Amigos das Furnas, no dia 7 de Outubro, à uma hora da tarde, no Oasis 

Convention Centre, em Mississauga. 
Para mais informaçôes, podem contactar o présidente da Associaçâo Amigos 

das Furnas-Canada, Antonio de Melo, pelo telefone: 416 498-6557, ou Luis 
Silva: 416 6,54-4518. 

Serenatas das Furnas, em Toronto, dia 7 de Outubro de 2001. Um espectacu- 

Bilhetes à venda nas bilheteiras do Roy Thomson Hall, Massey Hall 
e em CIRV-fm, com os seguintes preços: , 416537-1088 

• 4168724255 

DANIELA MERCURY, a musa da Bahia que jâ fez sucesso em toda a Europa, incluindo Portugal, 
estara no Massey Hall com toda a sua energia, swing e axél 

Este espectaculo unico de DANIELA MERCURY terà lugar no MASSEY HALL, 
dia 29 de Setembro, às 20h00. 
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Comimcioa 
7 de Setembro, 

visite a loja 
ROGERS ViDEO 

mais perte de Si, 

ievante a 
Caixa Digitai 

e mande activar 
0 noue Canai Festivai 
Português TV - SiC. 

FPTV-SIC tem o compromisso de trazer até 
si uma grelha de programaçâo variada 

e dinâmica, de nivel superior. 

(a vida nem sempre 
dâ para rlr, estar 
corn FPTV-SIC é 
indispensàvel para 
manter p bom htunor ) 

A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS' 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

ROGERS 
Digital Cable 

A partir de 7 de Setembro de 2001, acompanhe FPTV-SIC. 
24 haras par dia. Para mais detaihes ligue para CiRV-fm: 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÂO 

"O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV-SIC ft 
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HIV résisté a anti-retrevirais 
Em 2005, cerca de metade dos 
doentes com sida de Sâo Francisco 
nào responderâ aos medicamentos 
agora ministrados para tratar a 
doença, devido sobretudo a uma 
inadequada prescriçâo médica. A 
preocupante constataçâo, se 
pensarmos que pode estender-se aos 
doentes de outras regiôes do mundo, 
résulta de um estudo cientifico da 
Universidade da California. 
Os cientistas recorreram a um 
modelo matemâtico para perceber a 
evoluçào da resistência aos 
medicamentos das varias estirpes de 
HIV na comunidade gay da cidade de 
Sâo Francisco, EUA, entre 1996 e 
2001. 

Conclulram que a resistência aos 
antiretrovirais aumenta quando os 

individuos infectados fracassam na 
resposta ao tratamento e quando 
continuam a ter relaçôes sexuais 
desprotegidas. "Descobrimos que 
uma grande maioria de novos casos 
surge mais de uma resistência 
adquirida aos medicamentos do que à 
transmissâo sexual", frisou Sally 
Blower, coordenadora do estudo e 
professora de biomatemâticas. 
Muitos doentes foram receptivos às 
chamadas drogas-cocktail, que 
integravam antiretrovirais muito 
activos, mas o HIV pode desenvolver 
defesas. 
Os cocktails sâo também menos 
eficazes quando a complexa lista de 
tratamentos nâo é escrupulosamente 
cumprida, contribuindo para a futura 
resistência. 

Mas O fenômeno esta a associado a 
outros factores, tâo ou mais 
importantes. Nomeadamente, ao 
déficiente acompanhamento por 
parte do sector da saùde, acrescenta 
Sally Blower. 
Num texto publicado na ediçâo de 
Setembro da Nature Medicine, a 
autora constata que actualmente os 
casos de resistência aos 
medicamentos pode atingir 
proporçôes epidémicas em Sâo 
Francisco, passando dos très por 
cento em 1997 para uma taxa 
previsivel de 42 por cento em 2005. 
"Serâ possivel diminuir o numéro de 
resistências se forem os especialistas a 
lidar corn os doentes corn sida", em 
virtude de nâo sô se tratar de 
terapêuticas muito complexas, como 

Em 2005, metade 
dos doentes de 

Sâo Francisco nào 
responderâ aos 

tratamentos para a 
sIda. Conclusâo 

de estudo, 
publicado na 

"Nature Medicine". 

a forma de abordagem estar 
constantemente a mudar, alerta a 
cientista. 
Acrescenta que os resultados do 
modelo teôrico podem ser 
extrapolados para outras regiôes do 
mundo, dado que foram incluidas 
variâveis muito diversas, como a 
evoluçào de mil diferentes estirpes de 
HIV resistentes. 

Etna muda de identldade e tarna-se mais vialemo 
O vulcâo italiano Etna esta a mudar 
de identidade, para se tornar mais 
violento. Conclusâo de um estudo 
francês publicado esta semana na 
revista britânica Nature. 
Esta "crise de identidade" nâo tem 
precedentes. O Monte Etna, que se 
caracterizava por ser um vulcâo tipo 
"ponto quente", estâ a um passo de se 
tornar no tipo "arco vulcânico 
insular", assegura Pierre Schiano e a 
sua équipa, da Universidade Biaise 
Pascal de Clermont-Ferrand, França. 

Nas très. grandes categorias de 
vulcôes, distingue-se o vulcanismo 
intraplacas, ligado â existência de 
"pontos quentes" - e dos quais fazem 
parte, por exemplo, os vulcôes do 
Havai - e o vulcanismo das "zonas de 
subducçâo", observado nas Filipinas, 
ou no Japâo. Este ultimo divide-se 
ainda em dois tipos: um resultado da 
convergência de uma plaça 
continental e uma oceânica e outro 
consequência da convergência de 
duas plaças oceânicas, associadas â 

OUERtMOS PflZER O MESMO POR Si! 
Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
O departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

formaçâo dos "arcos vulcânicos 
insulares". 
A équipa francesa estudou a 
composiçâo de residuos das lavas 
solidificadas corn 500 mil anos e 
comparou-as corn amostras da cadeia 
vulcânica das ilhas Eôlias, Sicilia, 
onde se encontra o célébré Stromboli. 
Para chegarem à conclusâo que o 
Etna estâ a mudar de natureza. A sua 
lava contém cada vez mais basalto, 
caracteristica das erupçôes vulcânicas 
por subducçâo. 

Os cientistas sublinham que as 
ernissôes de lava e de cinzas do Etna 
se têm tornado mais frequentes e 
mais violentas desde 1971. As 
mudanças de comportamento em 
curso explicam-se pelo facto de o 
vulcâo assentar sobre um "ponto 
quente", situado sob a Sicilia, mas que 
se encontra também numa regiâo da 
Europa que estâ a ser empurrada para 
baixo da plaça africana. Nos ùltimos 
dois meses o Etna tem sido noticia 
pela sua particular violência. 

R^c 
LLB.O. 

"P' rV'CHURRAQQUEIRA 
- GRILL HOUSE ^ 

Aqui ninguém 
paga impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
imposto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 

e sem taxa de imposto 

Cozinha tradicional 
portuguesa corn 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College SL Toronto 
[College e DoverGourO 

Réservas e encomendas para fora: 

Tel.: 416 537- 
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Tome nota da programaçâo da SIG/24 horas 
Ao dispor no seu O Milénio, semanalmente, toda a programaçâo da SIC/24 horas. 

Também, naturalmente, a programaçâo FPtv, a partir da prôxima semana. 
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Em busca de planetas iguais à Terra 
Dentro de dez anos missôes TPF e "Darwin" 
utilizarào telescopies com fotometria de 
baixa precisâo 
As noticias sobre a descoberta de planetas 
semelhantes à Terra poderâo tornar-se 
vulgares se uma técnica que esta a ser 
desenvolvida pela Agência Espacial Europeia 
(ESA) e pela NASA for tâo eficaz quanto 
pensam os cientistas. 
Segundo a ultima ediçâo da revista Science, 
no prazo de uma década esta técnica poderâ 
ser utilizada nas missôes Terrestrial Planet 
Finder (TPF) da NASA e Darwin da ESA, 
que vâo recorrer a telescôpios complexes no 
espaço exterior para tentar encontrar 
planetas semelhantes à Terra neutres 
sistemas solares. 
A técnica de fotometria de baixa precisâo 
permite detectar variaçôes na luz reflectida 

por um planeta na sua ôrbita, segundo 
explica a équipa encabeçada por E.B. Ford, 
do Observatôrio da Universidade de 
Princeton. 
Dependendo da intensidade e cor da luz 
poderâo ser determinadas as caracteristicas 
da superficie e da atmosfera desses planetas e 
até, provavelmente, a existência de vegetaçâo. 
Os projectos TPF e Darwin vâo procurar 
sistemas solares situados até 50 anos luz da 
Terra. 
Até agora, os cerca de 70 planetas 
descobertos fora do nosso sistema solar sâo 
semelhantes a Jupiter no tamanho, tende 
sido detectados através da sua grande força 
de gravidade. 
Pelo contrario, as duas missôes futuras vâo 
tentar localizar planetas de tamanho mais 
pequeno e de configuraçâo rochosa. 

WWW. 
SITES 

GRANDE 
www.metmuseum.org 
Um dos maiores e melhores museus do mundo é o 
Metropolitan Museum of Art, em Nova lorque. A sua 
pagina permite uma visita magm'fica, desde as colecçôes 
regulares até às exposiçôes temporàrias. 
Verdadeiramente, a nào perder. Eis uma das virtudes de 
navegar na Rede. 

AL PACINO 
www.users.bigpond.com/flameit/alpacino 
A pagina, de bom gosto (inteiramente desenhada corn 
tecnologia flash), apenas peca por falta de actualizaçâo. 
É O que se constata quando clicamos nos links da 
galeria de filmes que remetem para lugar nenhum. 
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CARNEIRO - 21/03 A 20/04 

Subitamente, poderâ sentir necessidade de estar 
silencioso, de nào mostrar o jogo, de esconder, de manter 
secreto um afecto, uma sensaçào, um sentimento, um 
desejo. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Prepare-se para ideias e inspiraçôes sübitas. Sera, pois, uma 
boa altura para pensar num novo projecto profissional. Nào 
o faça sozinho. Contrarie algum individiialismo e procure 
alguém para o fazer consigo. 

GÈME08 - 21/05 A 20/06 

i 

Com a Lua a transitar pela Décima Casa, manifestarâ um 
desejo de ser reconhecido pelos colegas de trabalho corno 
uma pessoa bastante trabalhadora e é possivel que, durante 
este trânsito, o seu trabalho esteja a ser examinado num 
todo. 

CARANGLEJO - 21/06 A 21/07 

O seu lado possessivo e ciumento poderâ estar sublinhado. 
Cuidado corn a forma como ira conduzir uma conversa, 
transmitir uma mensagem ou fazer uma comunicaçào, pois 
poderâ exceder-se um pouco e deixar vir ao de cima um 
lado mais emocional. 

LEÂO - 22/07 A 22/08 

Esta semana poderâ ser marcada por experiências 
emocionais mais intensas do que o habituai, reflect!ndo-se 
nas pessoas e nas situaçôes à sua volta. Poderào surgir alguns 
conflitos relacionados corn o seu sentimento de posse. 

ViROCM - 23/08 Â^/0^ 
T 

'-y yj 
Lua a transitar pela Sétima Casa, ajuda a criar um ambiente 
agradâvel no lar, e no local de trabalho. As actividades 
comunais que se realizam nesta altura decorrerào bem e terâo 
muito sucesso. A necessidade de segurança emocional estâ 
acentuada esta semana. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

O ponto mais positivo, aquele a que deve dar maior atençào 
neste dia, serâ o seu bem-estar fisico, a sua saùde, a sua 
agilidade, para a acçâo e para o trabalho. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Uma relaçào desarmoniosa entre a Lua e Plutào irâ trazer-lhe 
um momento de maior agressividade, de maior tensào interna, 
de possessividade, de um certo extremismo ou, uma infundada 
tendência para exagerar uma certa situaçàcj. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A Lua a transitar pela Quarta Casa, indica um momento em que 
sentirâ um grande desejo de ter paz e sossego no ambiente 
familiar. O instinto familiar estâ agora realçado e é possivel que se 
esforce por apaziguar qualquer discôrdia que exista na familia. 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 

Serâ uma boa semana para se voltar para dentro de si prôprio 
e fazer uma reflexào profunda acerca das suas atitudes, 
sentimentos e emoçôes em relaçào ao mundo à sua volta. Nào 
se deixe, no entanto, absorver por imagens do passado que o 
tornem melancôlico. 

AQLARIO - 21/01 A 19/02 

Boa altiua para cuidar de aspectos financeiros. faça um piano 
para melhorar esta ârea da sua vida, confira as suas contas 
bancârias, tente ter uma noçào mais correcta daquilo que 
possui para o poder desenvolver no futuro. 

PEIXES -20/02^20/03 

Poderâ estar ocupado corn as suas necessidades imediatas, 
reorganizando a sua vida pessoal e cuidando da sua imagem. 
Um bom regime alimentar, uma sauna poderào dar resultados 
évidentes. 

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

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.rriarlnosautogroup.com 

(ÿ}HOi«rDA. 

Lakeshore Land Rover Marino's Westend 
Honda Metro West Fine Cars Hyundai 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

3526 lakeshore Bivd.West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

{Between Btovms Une & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416) 816-5417 

Fax; {416)251-5906 
e-mail: subafu.sales#marinosautogroup.com 

QtW 

'.iXeshore Blvt, W«î ! 

•é 

al 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que fera o prazer em servi-lo na sua lingua. 
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Sugestoes, Comentdrios, Pedidos Musicais... 
E-mail: musicajovem@yahoo.com 

MÎJ8ICA r CINéMA J0QO8 X ENTREVISTAS Tl NOTîCIAS 

BACKSIREEf BOYS 
IMem W tREIIESI HRS' 

“Chapter One” é o possivel titulo para um 
album composte por alguns dos maiores 
sucessos da carreira da boys-band norte- 
americana Backstreet Boys e que sera 
editado internacionalmente no proximo 
dia 23 de Outubro. 
Este disco induira uma cançâo inédita, 
intitulada “Drowning”, cujo video jâ se 
encontra gravado, tendo as filmagens 

decorrido num cenârio de cascatas, rios e 
fontes. 
“Nâo lhe queremos chamar um greatest 
hits, porque, se o fizermos, toda a gente 
vai pensar que nos acabâmos”, referiu 
Nick Carter, um dos cinco elementos da 

banda, em declaraçôes à estaçâo televisiva 

VHl. Kevin Richardson, outro elemento 
do grupo, referiu também à VHl que 
“queremos lançar um album que encerre 
um capitule e inicie outro”. 

Entretanto, os Backstreet Boys prosseguem 
actualmente a digressâo norte-americana, 
promocional de “Black & Blue”, o ultimo 
disco de originais desta banda e que inclui 
temas como “The Call” ou “Shape Of My 
Heart”. Esta digressâo havia side 
interrompida devido ao facto de A. J. 
McLean, um dos elementos da banda, ter 

sido internado numa clinica de 
reabilitaçào devido a problemas 
relacionados corn o consume exagerado de 
alcool. 

RADIO MACAU REVEEM CARREIRA 
EM "A VIDA NUM 50 DIA" 
A assinalar os vîntes anos da carreira dos os registos discogrdficos “Radio Macau" (0 

"INVINCIBLE" 
NOVO ALBUM DE 

MICHAEL JACKSON 
A 30 DE OUTUBRO 

"Invincible" é 0 titulo do 
proximo album de 
originais de Michael 
Jackson, que sera 
editado 
internacionalmente no 
dia 30 de Outubro. Este 
disco foi integralmente 
composto e produzido 
por Michael Jackson e 
Rodney Jerkins. 
"You Rock My World" 
sera 0 primeiro single a 
ser extraido de 
"Invincible", disco cujo alinhamento é ainda 
desconhecido, sabendo-se, contudo, que inclui 
também um tema intitulado "Speechless". 
O video de "You Rock My World" foi dirigido 
por Paul Hunter, que jd trabalhou corn 
artistes como Lenny Kravitz ou LL Cool J, 
mas nSo se conhece ainda a data de 
lançamento ou 0 conteüdo deste video. 
Este serd 0 primeiro dibum de originais de 
Michael JacKSon em dez anos, sucedendo 
assim a "Dangerous", de 1991, e do quai 
faziam parte temas como "Jam", "Remember 
The Time", Black or White" ou "Cive It To 
Me". 
Entretanto, Michael Jackson regressard aos 
palcos para dois concertos, a decorrerem no 
Madison Square Carden, em Nova lorque, 
nos dias 7 e 10 de Setembro. Estes 
espectdculos, denominados "Michael Jackson: 
30th Anniversary Celebration, The Solo 
Years" pretendem assinalar os seus 30 anos 
de carreira de Michael Jackson e contarao 
com participaçdes de artistes como Britney 
Spears, Aaron Carter ou Whitney Houston. 

Rddio Macau, vai ser editado em Outubro 0 dibum de estreia, editado em 1984) e "Onde 
dibum "A Vida num So Dia", que faz a 0 Tempo Faz a Curva" (0 ultimo longa-duraçao 
retrospective do grupo de Xana e Flak, entre da banda, que data do ano passado). 

OASIS TERMINAM NOVO ALBUM EM SETEMBRO 
Em declaraçôes ao New Musical Express, Noel 
Callagher, 0 guitarrista e lider dos Oasis, 
referiu que a sue banda tern como meta 
terminer 0 seu proximo dibum ate ao dia 10 de 
Setembro. 
Segundo Noel Callagher, hd apenas cinco 
cançdes a ser vocalizadas pelo seu irmao Liam, 

seguindo-se, posteriormente, a fase de 
misturas do disco ainda sem titulo. 
A urgencia em terminer os trabalhos de 
estudio do novo dibum de originais dos Oasis 
deve-se d mini-digressao britdnica da banda, 
comemorativa dos seus dez anos de existência, 
a realizar-se em salas de média dimensdo. 

Music S. Video 

Queres o melhor da 
musica moderna 
portuguesa neste 
lado do Atlantico, em 
CD ou K7? 
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luis Filipe Neves de neve em Toronto 
Naturalmente, ninguém esqueceu o 
Luis Filipe Neves, professor de 
müsica, compositor e intérprete de 
méritos firmados -câ e là-, que deixou 
a sua marca entre nos. Lui* Filipe 
Neves, de nome artistico Filipe Neves, 
voltou ao nosso convivio corn a sua 
simpâtica mulher, Isabel Neves, 
fazendo companhia à banda 
Teenagers, composta pelas jovens 
Claudia, Rita e Sara, que animaram a 
grande festa portuguesa no 
Paramount Canada's Wonderland, o 
Portuguese Day, a convite de CIRV- 
fm, em Toronto. 
Luis Filipe Neves, mostrou-se 
encantado com a comunidade que 
bem conhece e que tanto o acarinhou. 
Luis, falou-nos da sua vida artistica 

em Portugal e dos proximos passos. 
Os sonhos continuam a nascer na sua 
mente e as realidades prosseguem na 
sua carreira, uma carreira ainda com 
muito para dar nas suas varias 
vertentes. 
-Neste momento fiz uma paragem no 
que respeita à minha participaçâo em 
bandas. Pessoalmente, jâ chega.- 
Garantiu, Luis.- Agora, que jâ 
remodelei os Xanadii e mantenho as 
jovens das Teenagers, vou continuar a 
produzir os sens trabalhos e a 
incentivar as suas carreiras. 
Mantenho outras produçôes e 
componho com frequência para 
vârios artistas. Vou pensar mais em 
mim...- 
-E a carreira a solo. Luis? 

A sempre felix Carmen 
Silva, junta de Luis, 

“amadrinha” as 
Teenagers. 

-Pois, é ai que quero chegar. Devido 
ao muito trabalho nas Bandas e a 
tudo o que envolve a produçâo das 
mesmas, adiei a minha caminhada a 
solo. -Depois de pensar um pouco, 
sintetizou.- Agora, estou a preparar a 
minha primeira gravaçào de carreira. 
Vou voltar a solo, corn um trabalho 
pensado, amadurecido e, creio, à 
minha medida. 
-Podemos saber algo mais? 
-Nào, é melhor ficârmos por aqui! - 
Disse, acrescentando uma 
gargalhada.- O calado é o melhor... 
-Bom, vamos aguardar que esse 
trabalho chegue até câ... 
-Logo que esteja pronto, a CIRV é a 
primeira a receber o trabalho. E 
também o EPTV-SIC, uma vez que 
vou lançar em simultâneo o video- 
clip. Esta tudo para breve. 

O diâlogo corn Luis Filipe Nevés 
prosseguiu, versando mil e uma 
coisas. Aos poucos, a "familia" 
aumentou e a conversa saltou daqui 
para ali, dali para acolâ. Luis e Isabel, 
Carmen Silva, Hernani Raposo, as 
Teenagers, e outros mais, deram ao 
convivio uma outra dimensâo e boa 
disposiçâo. Foi bom recordar velhos 
tempos. O que fizémos e o que ficou 
por concretizar. A vida contiunua. Os 
sonhos também. 
-Deixo à grande comunidade 
portuguesa, a minha comunidade, 
uma saudaçâo amiga, e um obrigado 
pelo muito que me deu.-Rematou 
Luis o diâlogo que manteve connosco. 
Um abraço. Luis! Qua a vida seja 
sempre uma bêla melodia cantada 
por muitas vozes. 

JMC 

lança 
"Return to 

Fantasy" 

A banda "X-Calibur" nasceu recentemente. Pela mâo de 
experientes mùsicos, Valdemar Mejdoubi, Fernie 
Corvelo e o casai Jo (Mariajoâo) e STS (Orlando), a 
banda surge com cançôes em lingua inglesa, 7 no seu 

total, todas da autoria de STS. Os titulos, sâo; Sword & Sorcery, 
Spell, Camelot, The Word, The great March, The last Battle, 
Excalibur (a farewell to friends) e Returning to Eantasy. 
É uma Gxperiência bastante cquilibrada, com a voz da Jo a dar 
um "ar de graça" às cantigas medievais da banda. X-Calibur, do 
passado e de hoje, de maos dadas ao sabor do gbsto de cada 
um. 
O Orlando Matias (nosso antigo companheiro), como Valdemar 
Mejdoubi (na nossa equipa), e também o Fernie Corvelo, sao 
elementos que jâ andaram envolvidos com outras bandas e 
outras experiências, por isso; nâo é de estranhar este tipo de 
trabalho, gravado e produzido por Valdemar Mejdoubi. O 
grande püblico tem agora a palavra. 
Orlando Matias (STS), dedica este trabalho à memôria de seu 
pai, Raül Matias, que viveu entre 1930 e 1995. 

îouni (ûDiit 
Developing 
leaders 

« 

f*| 1 

k 

I have been very fortunate to have the opportunity 
to work with some excellent leaders this weekend 
from our neighbourhoods. In particular two 
members of St. Mary's High School Student 
Council, Carla and Johnny really impressed me. 

Our youth have an incredible 
amount of skills and energy. 
They with their peers can tackle 
challenging situations. 
One definition of a leader is one 
who makes a positive change in 
themselves and or others. 
Leadership following this train 
of thought is someone who takes 
an initiative to make 
opportunities to develop a 
positive change in themselves 

and or others. With this in mind we are all leaders. 
We all have the possibility to make a positive 
change in ourselves and the people around us. We 
must make that change. As the Principal of St. 
Mary's High School Shared it takes WORK, RISK, 

and HOPE. Are you up for the challenge. 
The Youth Corner is an opportunity to help foster 
that positive change. 
If you would like to contribute you are more then 
welcome. It takes a little extra time and effort to 
put together an article that captures what you 
believe. If your up for the challenge to create a 
positive change, I would love to support you. 

Sincerely, 
Steve De Quintal 

I hope your ready to take on the challenges of 
school. If you would like to promote community 
events please call or email 416-530-9967 / 
sdequintal@oise.utoronto.ca. Your input is always 
verv valuable. 
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Obesidade: 
A Epidemia do século XXI? 
Dietas e regimes. Muitas sâo as pessoas que os 
fazem. Toranjas, hidratos de carbono, proteinas 

liquidas, enfim, estes e outres ingredientes fazem 
parte da alimentaçâo diâria de muitas pessoas. 
Muitas sâo as que diminuem as porçôes e jejuam, 
contam as calorias através de varies programas, 

especificamente concebidos “para ajudar a perder 
peso”. Tudo em vào. Tentativa apôs tentativa, 
varias sâo as pessoas que conseguem perder varies 
quilos - que mais tarde voltam a ganhar. A razâo 
nâo se baseia na actividade fisica - uma vez que 
esta quase nâo muda -, mas sim devido à chamada 
“relaçâo corn a comida”. 
Sentimento de culpa? Certamenîe que sim. E 
também o fim de uma ilusâo. Como noventa e 
cinco por cento de pessoas que tentam “perder 

peso” sem o voltarem a ganhar, cada um baseia-se 
numa realidade “obstinada”, totalmente biolôgica. 
Para se manter no “peso ideal”, o corpo résisté a 

estas agressôes que sâo as tentativas de emagrecer. 
O Dr. Denis Richard, responsâvel pela équipa de 
pesquisa sobre a obsidade da Universidade Laval, 
diz que “desde que haja uma resistência à comida 
ou a diminuiçâo de peso, as células gordurosas 
enviam sinais ao cérebro que auto- 

constrôi um sistema de controlo 
muito eficaz. Alguns grupos de 
neurônios acumulam substâneias 
quimicas que por sua vez ajudam a 
acumular a energia dos alimentos e a 
diminuir o consumo de matérias. 
Ora, segundo os peritos, esta situaçâo 
é de verdadeiro desespero. Corn ou 
sem consciência, as pessoas comem 
mais. Consequentemente, o 
metabolismo trabalha na “funçâo 
base”, ou seja, a energia que o 
organismo nécessita para funcionar é 
consumida enquanto se descansa. 
Esta energia é para o funcionamento 
do organismo: respiraçâo, circulaçâo sanguinea, 
produçâo de calor, digestâo, funcionamento do 
cérebro. Enquanto repousamos, consumimos em 
média uma caloria por minuto. Dai à razâo pela 
quai nâo é fâcil, nem duradoura a perda de peso. 
Dai também a razâo pela quai os regimes fazem 
mais mal do que bem. 
Grande parte das clinicas estâo agora a oferecer 
uma alternativa para as pessoas que 
desesperadamente desejam perder peso. A 
primeira pergunta que fazem é “Quai é a sua 
escolha: emagrecer?”, uma vez que o objectivo 
principal do programa nâo foca a importâneia de 
perder peso, mas de nâo perder rapidamente, 
através dos “regimes miragem”. Muito 
brevemente, os regimes miragem funcionarâo nos 
primeiros tempos. No entanto, a longo prazo, 
estes programas sô resultam em fracasso. Os 
peritos dizem que se hâ um mundo onde nâo se 
pode aoreditar em milagres, esse é o mundo dos 

regimes. E que para se poder emagrecer 
eficazmente nâo basta sô perder peso: é necessârio 
transformar o estilo de vida - e adquirir outros 

estilos. 
O caso curioso é que os clinicos mais sérios - cuja 
preocupaçâo é tratar os pacientes da melhor 
maneira possivel, estâo a ficar desacreditados 
porque enquanto muitos programas garantem em 
quarenta ou cinquenta por cento a perda de peso 
em quatro semanas, estes clinicos sô podem 
garantir dez por cento. 
Com ou sem regimes, cada vez mais pessoas 
sofrem de obesidade. E se jâ hâ algum tempo a 
sociedade começou a reparar nos quilos como 
uma ameaça à saüde püblica, o alarme foi grande 
quando este estudo foi lançado. A Organizaçâo 
Mundial de Saüde jâ fala mesmo de “epidemia”: o 

numéro de pessoas que hoje sofre de obesidade no 

mundo - 1.1 biliào - é équivalente â percentagem 
de sub-nutridos. 
Nos Estados Unidos e Canadâ, mais de metade 
dos adultos pesam mais do que o normal para a 

idade que têm. Alias, um quarto da populaçâo é 
considerada extremamente obesa: um numéro 
que duplicou nos ùltimos dez anos. O mais 
assustador é que esta epidemia esta a afectar mais 
os jovens ao ponto que o termo “obesidade 
infantil/juvenil” jâ se tornou oficial. Somente no 
Canadâ, de 1981 a 1996, a proporçâo de crianças 
obesas quase duplicou em relaçâo aos adultos. As 
crianças que nâo se mexem e se alimentam de 
gorduras e doçuras sâo as mais problèmâticas. A 
“Era dos hamburgers” esta agora a produzir as 
consequêneias na populaçâo, nâo sô a nivel fisico, 
mas também psicolôgico. Para além disto, hoje 
em dia come-se mais. O mesmo fenômeno se 
verifica corn as bebidas gasosas, recheadas de 
açucar que acompanham as comidas chamadas 
“fast-food” que por sua vez também contêm um 
elevado grau de gorduras e que se vem tornando 

cada vez mais populares. 
No entanto, nâo se trata sô das calorias que 

ingerimos mas também das que nâo 
desgastamos: na liderança da lista 
encontra-se, claro, a televisâo que 
agora, graças aos avanços da 
teconologia, também é 
acompanhada pela internet e pelos 
jogos de video. Consequentemente, 
as actividades fisicas e recreativas 
foram reduzidas nâo sô nas escolas, 

como também no dia-a-dia em 
familia. Nenhuma iniciativa é 
tomada nas nossas cidades para que 

se incentivem os adultos a caminhar 
ou a utilisar os transportes püblicos 
em comum. 

Na verdade, quer seja no trabalho, 
quer seja nas deslocaçôes ou nas tarefas 
domésticas e passatempos, reduzimos as 

actividades de reduçâo de energia: consumimos 
diariamente menos 300 a 400 calorias do que hâ 
um século. Corn a descoberta do gène Ob, em 
1994, as équipas cientificas conseguiram 
compreender melhor a biologia de perder e 
ganhar peso. No entanto, e devido a algumas 

excepçôes (mutaçâo genética e variaçôes dos 
organismos), os pesquisadores sâo muito mais 
prudentes quanto à teoria genética da obesidade. 

«Fala-se mais dos gènes de predisposiçâo, entre os 
quais se encontram alguns que influenciam o 
consumo de energia, outros influenciam o 
apetite, outros ainda que sâo responsâveis pela 
distribuiçâo de gorduras no organismo», 

informou o Dr. Claude Bouchard. Tudo isto 
porque jâ se conhecem algumas dezenas de gènes, 
mas existem ainda alguns por descobrir . 

De qualquer maneira, tentar ou querer explicar a 
epidemia da obesidade através da teoria genética 
nâo faria muito sentido, uma vez que esta 

epidemia é muito recente e a “bagagem” genética 
da populaçâo nâo muda tâo rapidamente. 

A obesidade é «uma das questôes de saüde sobre 
a quai se escreve mais, mas é a que menos se 
compreende», afirmaçâo retirada do guia familiar 
Johns Hopkins Medical Handbook. Um dos 
responsâveis pelo estudo questiona e lança 
simultaneamente um novo factor que deverâ ser 
estudado. O stresse poderâ ser um destes 
factures: jâ esta comprovado que a “harmona do 

stresse” desempenha um papel importantissimo 
nos mecanismos de contrôle da comida. Outra 
causa a ser estudada tem origem na poluiçâo de 

substâneias tais como DDT e BPC: estas 
substâneias dissolvem-se nas gorduras e conforme 

Segundo os estudos 
mais recentes sobre os 
hàbitos alimentares das 

pessoas, dentro de 
alguns anos, a 

percentagem de pessoas 
obesas sera équivalente 

à percentagem de 
pessoas a sofrerem de 
sub~nutriçào. Quai é 
a explicaçao para este 
aumento de obesidade? 

se perde peso, mais elas se concentram na parte 
gorduraosa do corpo cujo efeito é atrasar o 
funcionamento de consumo de base do 

metabolismo. O Dr. Tremblay indicou ainda que 
a équipa de pesquisa associou a existência de 
virus à obsidade. A carêneia de vitaminas e 

ninerais, incluindo o câlcio, poderâ ser outro 
factor contribuinte para o aumento de peso: os 

consumidores de suplementos de vitaminas, 
segundo obervaram, tem tendência a ser mais 
magros. 
Causas por définir, mecanismo's que parecem 
complicados, vârios factures que surgem na nossa 
sociedade: a obesidade é um problema de saüde 
püblica em ascençâo. Muitos sâo da opiniâo que 
nâo hâ sô um problema, mas dois^ a obesidade e 
a obsessâo pela magreza. A insistência sobre os 

riscos do excesso de peso e a necessidade de 
perdermos peso constantemente “criaram uma 
série de problemas de comportamento alimentar 

e aumentou os efeitos dos regimes”, segundo 
informou o estudo. Um desses efeitos, também 
ele considerado uma epidemia, é a anorexia, tema 

que jâ foi abordado noutro artigo. Por agora, 
ficam os conselhos do estudo: a paciência, a 
mudança a longo prazo, a redescoberta de 

sensaçôes primordiais como a fome e a saciedade. 
Assim, “emagrece-se lenta mas saudavelmente”. 

n Problemas da pele 

G Eczema 

n Sistema genito-urinàrio 

reprodutivo 

Impotência 
n Infertilidade 

n Bronquite 

n Gripe 

12 Asma 

n Colite 

n Obstipaçâo 

D Diabetes 

° Tensâo alta 

n Indigestào 

n Depressâo 

a Artrite   

>2 Dores de cabeça e 

enxaquecas 

n Lumbago 

U Ciâtica 

« 
n Entorses 

n Pescoço tenso 

U Tendinite 

>2 Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 

Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 

CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 

medicina chinesa nas mâos 

de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Seg. - Sex. 

09h. s 17h. 

Para um CONSULTA BRATIS contacte: 

416-534-0937 
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CLASSIFICADOS 

Cabeleireira com experiência. 
Contactât José Manuel. Tel.: 416-538-2364. 

Senhoras para limpeza nas areas de Mississauga e 
Toronto corn viatura prôpria. Tel.: 416-534-8526. 

Pessoal para companhia de alarmes corn ou sem 
experiência. Contactât George. Tel.: 905-502-8288. 

Empregada corn experiência para agência de 
viagens. Enviar résumé à atençâo de Mauricio. 
Fax 416-654-9605. 

Senhora para limpeza de casas a Norte de 
Toronto, corn viatura prôpria. 
Tel.: 905-303-0076. 

Carpinteiros de acabamentos. Tel.: 905-294-9247. 

Pessoas para telemarketing, pode trabalhar 
directamente de casa, ou do escritôrio em 
Brampton. Contactât Ligia Silveira. 
Tel.: 905-457-8874. 

Casais corn experiência para limpeza, nas areas de 
Etobicoke e Brampton. Contactât José Gomes. 
Tel.: 416-329-5302. 

Pessoal para manutençâo gérai, corn carta de 
conduçâo,. Contactât Many Tel.: 416-893-7026. 

Operadora corn alguma experiência em mâquina 
de costura industrial. Tel.: 416-534-2000. 

Pessoal corn experiência para trabalhar corn 
mâquinas escavadoras. Tel.: 416-534-2000. 

Cozinheira corn experiência. Tel.:416-538-3363. 

Pessoa fluente em Inglês, para manutençâo de um 
edificio de escritôrios. Tek: 416-593-4383. 

Pessoal corn experiência em limpeza de interior e 
exterior de veiculos e condutores. Contactât Tony 
Silva. Tek: 416-816-3194. 

Senhoras para limpeza em Toronto. 
Contactât Esperança depois das 5Horas. 
Tek: 416-664-1316. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220U/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Movdinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Ronner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz têm Garantiàs Internaclonals 

ISSO Steeles Ave. W. 
at □ufferin St. 

Tel: CS05] 663-3734 

TOLLETOMŒ (DLSÂUOSâ 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
Tek: 416-315-3522. 

Cabeleireira. Contactât José Carvalho. 
Tek: 416-532-1373. 

Precisa-se de secretâria 
corn experiência para 

escritôrio de Advogados. 

Tel.: 416-535-6329 

Vendedores/as de automôveis 

Oferece-se: Boas comissôes 
Produto de alta qualidade 
Carro da companhia 
Beneficios e treino 

Deve ter: Experiência no ramo 
automôvel 
Relaçôes pùblicas 
Capacidade de trabalho em 
équipa 

Se esta interessado contacte: 

Omar Khan 
Tel.: (416) 489-1018 
Fax (416) 489-9372 

Email: okhan@dfcauto.com 

I 
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Assine e divulgue 

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( )   

I 
I 
I 
I 
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lnCR£DI£nT£S: 
(Para 6 pessoas) 

3 kg de peixe (mistura de enguias, fataça, 
saboga, etc) ; 
3 cebolas grandes ; 
6 dentes de alho ; 
2 folhas de louro ; 
750 g de tomate ; 
salsa ; 
2 dl de azeite ; 
600 g de batatas ; 
200 g de pào de 2“ ou caseiro ; 
sal e pimenta 

(OI1P£CÇflO: 
Cortam-se as cebolas as rodelas e colocam-se 
num tacho de barro corn o tomate aos 
bocados, os alhos âs rodelas, o louro, um ramo 
de salsa e o azeite. Tempera-se corn sal. Por 
cima dispôem-se os peixes cortados aos 
pedaços, em camadas alternadas corn batatas 
âs rodelas. As camadas de peixe e de batatas 
temperam-se corn um pouco de sake de 
pimenta. 
Tapa-se o recipiente e leva-se a caldeirada a 
cozer em lume brando. Para servir, tem-se o 
pào cortado âs fatias numa tigela, rega-se com 
o caldo da caldeirada e dispôe-se o peixe por 
cima ou serve-se à parte, mas ao mesmo tempo. 

Se a caldeirada nào levât batatas, acrescenta-se 
o molho corn um pouco de âgua e, neste caldo, 
cozem-se cotovelinhos. 

SOBR£n£Sfl: 

Âi^olinhas Frîtas 

lnCR£DI£riT£S: 
4 ovos ; 

1 limâo ; 
35 gr de manteiga ; 
1 coûter de sopa de azeite ; 
7 colher de sopa de fermento empô ; 
1 colher de châ de canela ; 

farinha para tender 

lnCR£DI£nT£S PflRO Q CflLDfl: 
500 gr de açücar ; 
2 dl de âgua 

(On^CÇflO: 
Bata os ovos inteiros corn a casca do limâo ralada, a 
manteiga derretida, o azeite, a canela e a farinha, até 
tender. Deixe descansar a massa cerca de 1 hora. 
Tenda argolas e frite-as em ôleo quente. Deixe 
arrefecer. 
Entretanto, faça a calda: Leve o açücar e a âgua ao 
lume, num tacho largo, até atingir o ponto de 
espadana. Junte as argolas e, rapidamente, sacuda o 
tacho. 

TSoni r^fiatita! 
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SAÜDE EM SUA CASA 

0 CICIO DA VIDA 
O conhecimento do ciclo da vida, 
desde a nascença até à morte, é 
essencial para a compreensâo das 
complexidades emocionais e do 
comportamento do ser humano. 
O ciclo começa corn o nascimento 
duma vida, mas muito antes desse 
corpo abrir os olhos e ver a luz do 
dia, jâ pode estar marcado por 
factores herdados dos pais, capazes 
nâo sô de criar. virtudes, mas 
também de originar defeitos e 
causar problemas. Nâo sô a 
aparência fisica pode ser herdada 
dos pais, mas também o tipo de 
personalidade, ou algumas doenças 
fisicas e mentais, podem estar nos 
côdigos dos genes e aparecerem 
quando chegar o sen tempo. O 
cuidado corn a gravidez, ou o 
simples facto de essa gravidez ser 
ou nâo ser desejada, podem fazer a 
diferença entre uma vida brilhante, 
sadia e alegre, ou uma vida fria, 
triste e desolada. 
Nos primeiros dezoito meses de 
vida o crescimento é enorme; nâo 
sô a altura que chega quase a 
metade da de um adulto, mas 

também o cérebro que se 
desenvolve e cresce até os ossos do 
crânio se soldarem. Antes dos oito 
meses o bébé nâo compreende o 
sentido de identidade prôpria, e, 
para ele, é como se fosse um 
apêndice da mâe. Nesta fase, a 
separaçâo do bébé da mâe é 
extremamente traumâtica, e o viver* 
corn uma pessoa estranha pode ser 
altamente nocivo à formaçâo da 
personalidade; neste caso a 
dependência â outra pessoa torna- 
se total e, se existirem distürbios 
nessa dependência, os efeitos 
psicolôgicos podem ser terriveis. O 
comportamento da mâe pode 
afectar profundamente o bébé na 
sua personalidade futura; por isso 
uma mâe afectiva vai contribuir 
para uma criança feliz, corn 
maiores probabilidades de ser, mais 
tarde, um adulto responsâvel e 
confiante. 
Na meninice, do ano e meio até aos 
très anos de vida, desenvolvem-se a 
linguagem e a locomoçâo. Nesta 
idade a criança começa a aperceber- 
se de conflitos entre os sens desejos 

e os desejos da mâe; o medo da 
perça do amor e carinho materno 
pode causar ansiedade e, muitas 
vezes, o comportamento da criança 
é negative, originando birras, ou 
teimosias corn a repetiçâo da 
palavra “nâo”. A percepçâo de 
identificaçâo sexual desenvolve-se 
pelos très anos de idade e, se os pais 
fizeram uma identificaçâo errônea 
do sexo, ou tratarem a criança 
como fosse do sexo oposto, ela 
poderâ ter mais tarde problemas de 
identificaçâo sexual. 
Dos très aos cinco anos: a idade pré- 
escolar, é quando a criança perde a 
forte ligaçâo à mâe e começa a 
identificar-se corn um dos pais do 
mesmo sexo. A criança começa a 
criar a sua individualidade: a dar 
importâneia ao corpo e ganhar 
consciência dos perigos e acidentes 
que podem danificâ-lo. E a idade 
em que as crianças adoram colocar 
pensos no corpo, e mostrar que têm 
dores ou estâo feridas. 
No periodo juvenil: dos seis anos 
até à puberdade, é quando os 
ôrgâos sexuais começam a 
amadurecer e a criança começa a 
desligar-se dos pais e a dirigir a 
atençâo para os companheiros de 
escola e os amigos. Quando a 
ansiedade por desligarem-se dos 
pais é muito intensa, ou dificil de 
superar, podem as aparecer as 
fobias à escola. Estas fobias, muitas 
vezes na forma de dores de barriga, 
quando a criança vai, ou jâ esta na 
escola, nâo sâo medos dos 
professores ou das escolas, mas sâo 
causadas pelo medo de se afastarem 
dos pais. 
Na pré-adolescência: dos dez aos 
doze anos nas raparigas, ou dos 
onze aos treze nos rapazes, começa 
a notar-se o interesse por assuntos 
sexuais. As mudanças bruscas no 
comportamento e valor das 
emoçôes, podem causar conflitos 
em casa e na escola, ou criar 
dificuldades na educaçâo. Um bom 
conhecimento e compreensâo das 
mudanças intensas no 
desenvolvimento fisico, sexual, e 
•emocional, na pré-adolecência., 
juntamente corn a escolha de uma 
boa escola e um bom ambiente 
social de amigos, têm uma 
importâneia extraordinâria na 
saüde emocional e comportamento 
futuros. Neste periodo, a prâtica da 
masturbaçâo nâo sô é frequente, 
mas é também uma prâtica sadia, 
pois diminui a tensâo sexual, uma 
condiçâo fisiolôgica que começa a 
fazer-se sentir, às vezes corn 
intensidade crescente. 
Na adolescência: fase que pode ir 
dos treze aos vinte e um anos de 
idade, a tensâo sexual e vontade de 
experimentar acentuam-se. E uma 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

(416)534^520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - (416)5344i520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefone: 416-534-5520 

fase perigosa, porque na 
adolescência a autoridade da 
familia, assim como qualquer outra 
autoridade, perdeu muito da sua 
importâneia, e jâ nâo é aceite como 
guia. Podem aparecer formas de 
comportamento em desafio da 
autoridade, a levar à prâtica de 
actos ilicitos como o uso de drogas, 
à promiscuidade, ou contraeçâo de 
doenças venéreas. As centenas de 
milhares de gravidezes indesejâveis, 
abortos, e, sobretudo, de 
casamentos infelizes, sâo um dos 
seus maiores problemas. 
Um adulto jovem pode ter dezoito a 
quarenta e cinco anos. E neste 
periodo de idade que se devem 
tomar as grandes decisôes de 
casamento e relacionamentos 
sérios, para que eles possam ser 
estâveis, nâo sô em duraçâo, mas 
também emocionalmente. 
Na meia idade, os problemas 
emocionais do homem e da mulher 
sâo geralmente diferentes. Para a 
mulher, um dos maiores problemas 
é sentirem-se muitas vezès 
abandonadas quando os filhos 
deixam a casa para começarem o 
seu ciclo de vida independente; 
muitas vezes é a separaçâo dos 
netos. Para o homem, os problemas 
relacionados corn a terminaçâo do 
trabalho e carreira profissional, ou 
a diminuiçâo da funçào sexual, têm 
muitas vezes um enorme impacto 
emocional. 
Na velhice o maior problema é a 
diminuiçâo da energia fisica e 
mental. Infelizmente, nas 
sociedades desenvolvida actuals, 
desenvolvidas até no egoismo, 
muitos idosos vivem sozinhos, 
deprimidos e corn saüde precâria. 
Muitos deles sofrem de demêneia., 
agravada por vezes pelo fraco apoio 
familiar e social. 
O fim do ciclo da vida chega corn 
a morte. Ninguém escapa delà, 
mas custa a aceitar. Até que 
chegue o fim, passamos 
geralmente por um ciclo de 
emoçôes corn as seguintes fases: 
Primeiro é a negaçâo da morte, 
onde se procura o conforto 
baseado em ilusâo; depuis, quando 
esta acaba, e é clara a realidade 
dum fim inevitâvel, surge o 
ressentimento; depuis pode 
começar a imploraçâo para que a 
morte venha tarde; ao vê-la 
aproximar-se, chega muitas vezes 
depressâo e desalento. No fim do 
ciclo, pode acabar finalmente o 
desespero e chegar por fim 
aceitaçâo. Sô quando aceitarmos a 
inevitabilidade da morte é que 
podemos entrar na fase final do 
ciclo da vida corn um sentido de 
integridade, e corn ela a calma e 
serenidade, .... ; por fim a paz!. 

0011 



O MILéNIO 
 n 
MISCELâNIA 

Quinta-feira 06 Setembro, 2001 

MISS VENEZUEIA 
é madeirense Ajovem Miss Venezuela'2001, que 

represnta o pais na MISS 
MUNDO LATINO, é madeirense, 

natural de Câmara de Lobos. Trata-se de 
SOFIA GARCIA, de 18 anos de idade, 
corn 1.70 m, e corn as rnedidas; 90-62-92. 
Tem olhos verdes, cabelo castanho e é 
estudante de Contabilidade na 
Universidade de Carabobb. Sofia Garcia, 
adora modelagem, jogar voleibol, dançar 
e 1er. 
A eleiçâo MISS MUNDO LATINO 
Internacional'2001 realiza-se sexta-feira, 
dia 7 de Setembro, às 20h00, no Living 
Arts Centre, Hammerson Hall (à frente 
da Square One), em Mississauga. 
Informaçôes: 905 306-7929. 
Bilhetes: 905 306-6000. 

Ts/iiss y&^e zuefa 

Que O sangue latino que corre nas veias 
madeirenses da jovem Sofia Garcia... 
acelere à vontade na passarela de modo a 
ultrapassar as suas amigas concurrentes. 
Amigas, afhigas, vitôria à parte... 

JMC 

Adeus CNE 

Ao contrario do que é habituai este ano a CNE e a sua feira popular fechou 
corn chave de ouro, ou seja, corn o sol a brilhar. 
O fim de semana em que se comemora o Labour Day, normalmente chuvoso 
e friorento, este ano, talvez por ser o primeiro do milénio, foi um fim de 
semana radioso, quente e ôptimo para “vadiar” na CNE. 

Comunidade 
Sàbado, 8 de Set:embra 
-Baile de reabertura da época, no Portuguese Cultural Centre of Mississauga, 
com o conjunto Português Suave, no Burnhamthorpe Community Centre. 
Info: 905 286-1311. 
-Noite Africana na sede do First Portuguese, com a artista Rebeca Bagarrâo. 
Jantar pelas 19h30. Info: 416 531-9971. 
-Baile de abertura do Sport Club Angrense, em Toronto, corn o E)J-Oasis 
Productions. 
-Festa dos Sôcios da Casa das Beiras C.C.C., em Toronto, corn jantar e 
actuaçâo do Rancho Folclôrico do Académico de Viseu. Para informaçôes: 
416 347-9646, ou 451-6242. 

□omingo, 8 de Setembro 
-Cruzeiro no Lago Ontario, no Northern Spirit, com saida do 207 Queen's 
Quay W., com almoço à brasileira, müsica ao vivo, grupos de dança do Brasil 
e Capoeira. Entre os prémios, uma viagem ao Brasil. Info: 416 53R6330. 

Sàbado, 115 de Setembro 
-Festa de reencontro dos barcelenses e amigos, no Lithuanian House, pelas 
18h00, realizaçâo da Associaçâo Migrante de Barcelos C.Centre. 
Info: 416 530-1662. 

Domingo, ^6 de Setembro 
-Festa de apresentaçâo pùblica e lançamento da gravaçâo "Amor" de 
Artista'2001", produçâo de Venus Creations. O almoço-espectâculo terâ lugar 
no Ambience Banquet Hall, corn inicio às 13h00. Informaçôes: 416 538-6788. 

Sàbado, SS de Setembro 
-Festa das Vindimas, na sede do Canadian Madeira Club-MHCC, com a 
presença do conjunto "Pai e Filhas". Info: 416 533-2401. 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS É MÉDICINA HOMËOPATICA 

Martfiie uwa cntrcvista corn o Naticristti Homcopatn 
Antonio Medeiros, jd coin nniitos mios de cxpericcia, 
ijiie a poderd njudar na soliiçdo dos sens probleums. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Tclefone: (416) 603-7978 
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TREINOU SEM LIMITAÇÔES 

Mantorras 
apto para 
defroptar 
Beira Mar 

Os adeptes do Benfica nâo precisam de 
estar inquiètes. Quarta-feira de manhà 
Pedro Mantorras jâ treinou sem 
limitaçôes confirmando que esta apto 
para o jogo do fim-de-semana, frente ao 
Beira Mar. Desde sâbado que nâo 
trabalhava sem condicionalismos. 
Miguel também foi integrado apôs 
alguns dias de queixas musculares. 
Carlitos voltou ao trabalho depois de 
um dia de ausência devido a febre. 
Julio César e Pesaresi continuam a 
recuperar. 

Torpeios de Gode comupitérios 

Low Groce-69, 
ILÎDIO MEDEIROS. 
Top Low Net -69; <■ 
ANTONIO GERMANO 
Longest Drive, JOE BARCELOS 
Closest to the Pin, DINARTE LIMA 
Melhor em 80 tacadas, 
JOE DE SOUSA 
Melhor em 90 tacadas, 
FRANK ALVAREZ 
Melhor em 100 tacadas, 
LUIS VASCO. 
Mais um convivio saudavel 
proporcionado pelos responsaveis do 
Restaurante Ramboia, muito bem 
aproveitado pelo grupo de "viciados" 
no Golfe, um jogo que esta a entrar 
nos hâbitos de muita gente, homens 
e mulheres. 

JMC 

Sâbado, dia 8 de Setembro, o 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Center realiza o 
seu "5o. Torneio Anual de Golfe", no 
Lyndhurst Park, justamente ao lado 
do Madeira Park, na Hwy 48, a 
norte da Ravinshoe, em Giorgina, 
Ontario. 
Inicio do Torneio âs 09h00. No final, 
um animado almoço no Madeira 
Park, com "espetada à madeirense" e 
outros petiscos, e entrega de 
prémios... 
Info: 416 533-2401, ou 416 977-7442. 

Na Terça-feira, dia 11 de Setembro, o 
The Portuguese Cultural Centre Of 
Mississauga, realiza o seu Torneio 
Anual de Golfe, a favor da nova sede 
social, no Hunters' Glen G.C. 
Green fee, power cart & dinner: 
$150. dôlares. Hole sponser: $300. 

^ rorrespondente aa "MeUmr em. 90pancadas". 
\mm^mmÊÊÊÊÊÊÊàÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊm 

Tibê^ Brancot Dimrie Lma,Jm^ Bibeiro e 
Frank Alvarez, empienh 
cotifratemizaçào, 

dôlares. 
Prémios valiosos: Hole-in-prize: 2001 
Cadilac Catera, da Addison On Bay 
& Joe da Costa e, viagem a Portugal, 
oferta da Accord Travel. 

Informaçôes e réservas: 
416 616-7637 
E-mail: favas@idirect.com 

8o. Torneio Anual 
do RAMBOIA 

Decorreu com a participaçâo 
entusiâstica de vârios 
"golferes" comunitârios, o 
"8o. Torneio Anual de Golf 
do Restaurante Ramboia", 
em Toronto. 
Foi vencedor absoluto -Top 

Apoio Cultural 

Consulado 
Gérai do Brasil 

Uma realhj'içâû: 

BRASIL NEW 4*, 
Pmitm de l etiàas: 

BRA2EX 
416 532-4311 

Brazil News 
416 538-4298 

Brasil Tropica! 
416 535-3365 

Brazilian Star 
416 588-2967 

Traje Esporte FIno Ingressos: $15, Ilf 
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Esperanças hipotecaram apuramenta do Eoropeu 
Equipa de sub-21 perdeu, 
por 1-0, coin Chipre e 
adiou tudo para jogo 
coin Estonia 

Ainda nâo foi desta. A selecçâo 
portuguesa de esperanças nâo foi 
capaz de garantir o "ponto de ouro" e 
acabou por perder (1-0) no ultimo 
minuto, adiando o apuramento para 
os oitavos-de-final do Europeu de 
2002, para a partida corn a Estonia, 
que se realizarâ no dia da 

Implantaçâo da Repùblica (5 de 
Outubro). 
O sonho português terminou, quando 
Elias Charalambous marcou o ùnico 
golo da partida, indefensâvel para 
Sérgio Leite. A verdâde é que a 
formaçâo nacional nunca esteve ao 
seu melhor nivel e apenas Paulo 
Costa, em très lances, criou algum 
perigo. Os portugueses mostraram 
grandes fragilidades perante uma 
équipa cipriota que nâo pertence, 
claramente, ao rnesmo "campeonato", 
num estâdio - "New G.S.Z." - 
praticamente vazio. 

Apesar de superior, a selecçâo 
nacional nunca mostrou grande 
velocidade, falhou vârios passes e 
pareceu, quase sempre, contente corn 
o empâte que se registou até aos 91 
minutos. Ainda no primeiro tempo, 
Paulo Costa isolou-se, passou o 
guarda-redes Giorgallidi, mas 
rematou mal, aparecendo ainda 
Cândico Costa, jâ sem ângulo, a 
acertar no poste esquerdo. 
Apôs a vinda dos balneârios, 
Agostinho Oliveira trocou Semedo 
por Joâo Paulo, que foi jogar para o 
iado de Paulo Costa, tendo Hugo Leal 

recuado um pouco, para o lado de 
Ednilson, e Diogo Luis passado a 
fazer todo o corredor do lado 
esquerdo. 
Mas estas mudanças nâo trouxeram o 
que mais se esperava; golos de 
Portugal. 
Em dois minutos (57 e 58) Paulo 
Costa voltou a desperdiçar excelentes 
oportunidades de golo. E quando 
assim é, arrisca-se a sofrer o que 
menos convém: um tento. Foi o que 
aconteceu, um minuto antes do 
ârbitro bülgaro, Anton Genov, apitar 
para o final. 

PORTUCBL 2004 

Joâo Soares sépara novo estâdio da Lui de revisâo do PD 
o présidente da Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), Joâo Soares, garantiu 
que a construçâo do novo estâdio do 
Benfica nâo esta dependente de 
nenhuma revisâo do Piano Director 
Municipal (PDM). Joâo Soares 
respondeu assim às acusaçôes de Pedro 
Santana Lopes, que segunda-feira 
visitou o Estâdio da Luz onde afirmou 
que o Benfica tinha "toda a 
legitimidade para exfgir uma revisâo, 
ainda que limitada, do PDM, que 
permita a construçâo de habitaçôes e 
escritôrios nos indices previstos". 
"O Benfica pode iniciar amanhâ a 
construçâo de um novo estâdio, se essa 
for a vontade clara da sua direcçâo e 

dos seus associados", sublinha o 
présidente da autarquia lisboeta num 
comunicado enviado à Agência Lusa. 
Joâo Soares réitéra ainda o "apoio e 
empenhamento da CML", como é do 
conhecimento da direcçâo do clube da 
Luz, sublinhando ainda que o apoio 
serâ nos mesmos termos em que a 
autarquia estâ a apoiar o Sporting. 
Segundo Santana Lopes, a construçâo 
de um novo estâdio por parte do 
Benfica, corn vista ao Europeu de 
futebol Portugal2004, permitirâ que a 
cidade, o clube e os lisboetas fiquem a 
ganhar. Nesse sentido o Benfica 
comprometeu-se a construir diverses 
equipamentos para serem utilizados 

pela populaçâo lisboeta, entre os quais 
duas piscinas e dois pavilhôes 
multiusos, o que, para Santana Lopes, 
"justifica que o PDM viabilize o 
projecto de uma instituiçâo que nâo 
pode ser afastada do evento". Para 
Santana Lopes "é inaceitâvel que o 
Porto disponha de dois estâdios para o 
Euro2004, um novo (FC Porto) e outre 
remodelado (Boavista), e a capital 
apenas conte corn um novo (Sporting) e 
nada mais". Em contraponto, Joâo 
Soares, afirmou que a CML estâ 
empenhada na presença da cidade no 
Euro2004 "nâo corn dois, mas corn très 
estâdios: o do Benfica, o do Sporting e 
o do Belenenses - esperando- se, quanto 

a este ultimo, apenas por uma tomada 
de posiçâo por parte do Ministre do 
Desporto. Entretanto, o vice-presidente 
do Benfica Mârio Dias sublinhou que o 
clube pretende um "indicaçâo" clara da 
CML no sentido da alteraçâo do PDM, 
por forma a que sejam garantidos os 
"meios financeiros necessârios para a 
construçâo do novo estâdio". 
O "vice" encarnado, que-falava no final 
de um reuniâo corn a vereadora do 
Desporto da CML, Rita Magrinho, 
disse ainda que "o pedido formai" da 
direcçâo do clube para a marcaçâo da 
assembleia gérai em que o projecto serâ 
discutido e votado pelos sôcios deverâ 
ocorrer quinta-feira. 

17S5 St. Clair Ave., West, Toronto 1 

Grandes 
SALDOS de Verâo 

em West York Che¥-Old 
CHEV-OLDS 

Aproveite as vantagens da campanha GM e faça um 
excelente negôcio ao comprar o carro, pick-up ou 

camiào que procura, corn financiamento desde 0.9% 
e a GM paga a primeira prestaçâo até $5.00.00 

Grande liquidaçào dos modêlos de 
2001 para dar lugar aos novos 
veiculos. 

Marcus o 
Vinicius CHFVROLEÎ 

Victor Macieti 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Victor Maciel corn Joâo Pavào, feliz 

vencedor do automôvel sorteado pela 

West York nas Pestas do Senhor da Pedra. 

Web: WWW.westiyorkchev.cam 
E-mail: service@west:yorkchev.com 
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Chlassificaçâa 
Equipas 

1BENFIGA 
2GILUICENTE 
arepoBTO 
4ALVERCA 
5GHIMABAES 
6 BOAVISTA 
7U.LEIBiA 
8 BBAGA 
9BEiBA-MAB 
10P.FEBBEIBA 
IIMABiTIMO 
12BELENENSES 
13FABENSE 
14SETUBAL 
15SP8BTING 
16 SANTA CLABA 
17VARZIM 
18 SALGUEIRGS 

I V E B M S P 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 

0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 

7 
4 
7 
2 
4 
6 
4 
5 
3 
4 
4 
4 
2 
5 
1 
2 

1 3 
3 1 

4 
1 
3 
0 
3 
4 
3 
2 
4 
4 
6 
5 
5 
6 
4 
2 
5 
7 

7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
0 

(3“jornada) 
Sporting-Alverea 0-1 

Benfica-VitOria Setübal, 3-2 
Santa Clara - Gil Vicente. 0-0 

Varzim-Beira-Mar.1-1 
Paços Ferreira - ü. leiria, 1-2 
Sporting Braga - Farense, 4-0 

Boauista - Belenensea 2-0 
Maritime-FC Porto. 1-3 

Salgueiros - V. Guimarâea T3 

PORTUCUeSfl DC fUTCBOL 
PROCISSIOnflL 
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UH elhores Iwlarcadores 

Resultados FrôxiiBa iornada 
(4^jornada) 

VitOria Setülial - Salgueiros 
Beira-Mar - Benfica 

FC Porto -Varzim 
Belenenses-Maritime 

Ahterca-Boauista 
Uniâo leiria-Snorting 

Gil Vicente - Paços Ferreira 
Farense-Santa Clara 

VitOrla Guimarâes - Sporting Braga 

FARY Faye (Beira-Mar) | 

Pedro MANTORRAS (Benfica) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) j 
HUGO HENRIQjQE (Setübal) j 
Vanderlei da Süva "DERLEI" (Uniâo Leiria) | 

Marcos Nangi "MARCÂO" (Belenenses) 
Joâo Fernandes "NECA" (Belenenses) 

Zlatko ZAHOVIC (Benfica) 

Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 

Elisérgio da Silva "SERGINHO" (Boavista) 

Eric Gomes "GAÜCHO" (Maritimo) 

José Santos "GUGA" (Guimarâes) 

Celso Neves "CAJU" (Alverea) 

Cristian ZARATE (Alverea) 

FERNANDO MEIRA (Benfica) 

Tomo SOKOTA (Benfica) 

Armando Teixeira "PETIT" (Boavista) 

Elpidio SILVA (Boavista) 

José BARROSO (Braga) 

PORTUCUCSfl DC fUTCDOL 
PROCISSIOnftL 
 S 

(Zâassiflicaçdû T^MSultados 
Equipas 

INAGiONAE 3 S 
2GAMP0MAI0REN 3 9 
SAGADEMiCA 3 7 
4AVES 3 6 
5P8RTIM0HENSE 3 5 
6LEÇA 3 S 
7GNAVES 3 4 
8 ESUMADORA 2 4 
GESPiHIiO 3 4 
10 NAVAL 2 3 
nONIAQ LAMAS 3 2 
12MAIA 3 2 
13M0BEiBENSE 2 1 
14PENAFIEL 3 1 
15 RIO AVE 3 1 
16 OVARENSE 3 1 
17MAR/FEL 0 0 
18 OLiVEIRENSE 3 0 

Académica - Oliveirense. 2-1 
Desp. Cliaues - Campomaior, 1-2 

Morelrense-Penafiel.1-1 
Nacional - Ovarense. 4-0 

Desp. Aves - Portimonense. 1-2 
Sporting Espiniio-Maia. 3-1 ' 

Uniâo lamas-leça. 1-1 
Estrela Amadora - Bio Ave. 1-0 
Marco/Felgueiras - Naval (al 

fDzôxuna ^vtita2)a 

Naval 1° Maio - Estrela Amadora 
Penafiel - Marco/Felgueiras (al 

Ovarense-Moreirense 
Oliveirense - Nacional 

Portimonense - Académica 
Campomaiorense - Desp. Aves 

Maia - Desporthio Chaves 
leça-Sporting Espinho 

Bio Ave-Uniâo lamas 
• - Adiados até decisàofinal do processo 

disciplinar instaurado ao Marco. 

BRASILEIRO APONTOU SEIS GOLOS NA «PELADINHA» 

Pedro Barbosa régressa em pleno e Jardel jà marca nos treinos 
O treino leonino da manhâ de quarta- 
feira, realizado no Estâdio Universitârio, 
teve no regresso de Pedro Barbosa aos 
trabalhos sem limitaçôes e na 
demonstraçâo da capacidade goleadora 
de Mario Jardel os momentos altos. 
Apôs quase dois meses de recuperaçâo, 
O capitâo do Sporting jâ integrou em 
pleno a peladinha mostrando os 
atributos que se lhe reconhecem, 

designadamente nos cruzamentos, e 
esta apto e à disposiçâo do técnico 
Laszlo Bôlôni para o encontro em 
Leiria. 
"Estâo a ser cumpridos os prazos. Pedro 
Barbosa foi integrado no grupo como 
estava previsto. Medicamente esta apto 
para treinar sem limitaçôes. Se é 
convocado ou nâo, nâo me cabe a mim 
decidir», adiantou o médico Gomes 

Pereira. 
Para além da boa noticia que constituiu 
a disponibilidade de Barbosa, Bôlôni 
viu também Jardel marcar seis golos 
(entre eles, um de "bicicleta") nas 
diversas peladinhas realizadas, dando 
mostras de excelente integraçâo no 
grupo. Quaresma esteve também em 
foco, marcando vârios tentos de belo 
efeito. 

No treino nâo participou Ricardo Sa 
Pinto, que fez trabalho especifico no 
Estâdio de Alvalade, ainda em 
recuperaçâo e, por isso, uma baixa para 
o prôximo jogo do campeonato. 
Ausentes estiveram também os 
internacionais Rui Jorge, Paulo Bento, 
Joâo Pinto, Beto, Rodrigo Tello e 
Niculae, ao serviço das respectivas 
selecçôes. 

Cïciismo: Volta a Portugal do Futuro - Nuno Ribeiro "vinga-se" e vence etapa 
o ciclista português Nuno Ribeiro 
(Barbot Torrie), que terça-feira 
perdeu a camisola amarela para o 
colega de équipa Marco Morais, 
venceu quarta-feira a quinta etapa da 
Volta a Portugal do Futuro. 
Na tirada que ligou Mondim de 

Basto a Penalva do Castelo, na 
distâneia de 176,9 quilômetros, Nuno 
Ribeiro concluiu da melhor forma 
uma fuga lançada poucos metros 
depots do... primeiro quilômetro de 
corrida. 
Depots da iniciativa individual, Nuno 

Ribeiro viria a ser alcançado por um 
grupo perseguidor à passagem dos 68 
quilômetros. embora nunca tenha 
perdido o contacto corn este grupo de 
fugitivos, premiando a sua corrida 
corn um triunfo que acabou por 
atenuar a desilusâo de terça-feira. 

Para quinta-feira esta agendada a 
tirada que poderâ provocar 
alteraçôes na gérai, que continua a 
ser comandada por Marco Morais, 
corn a disputa de um contra-relôgio 
individual de 14,6 quilômetros, que 
ligarâo Gouveia a Seia. 

FC Porto lança campanha de socios 
nas comemoraçôes do 108" aniuersàrio 
o FC Porto apresentou uma nova 
campanha de angariaçâo de sôcios 
inserida nas comemoraçôes do seu 
108° aniversârio, a cumprir a 28 de 
Setembro. 
Todos os simpatizantes que este mês 
se tornem sôcios portistas ganham o 
direito a um lugar anual grâtis na 
"superior"; os interessados na 
"bancada" apenas têm de pagar a 

diferença do custo. Segundo 
Fernando Gomes, administrador da 
SAD, o principal objective desta 
campanha é estabilizar o nümero de 
lugares anuais, procurando 
aumentar os actuais 20 mil para 25 
mil - actualmente o FC Porto tem 
cerca de 77 mil sôcios pagantes. 
A campanha abrange apenas os 
jogos da Primeira Liga de futebol. 

pois os da Liga dos Campeôes terâo 
de ser adquiridos num pacote â 
parte. Os responsâveis do FC Porto 
pretendem premiar os sôcios que 
cativem mais gente para o clube; a 
titulo de exemple, quem conseguir 
inscrever 10 novos sôcios ganha um 
cachecol, enquanto um angariador 
de 250 elementos ganharâ uma 
viagem corn a équipa na Liga dos 

Campeôes. 
Os actuais 20 mil sôcios corn lugares 
anuais proporcionam ao clube uma 
receita de 550 mil contos - os 
camarotes, corn um preço 35 mil 
contos, nâo entram nestas contas. 
Os sôcios corn lugar anual vâo ter 
preferêneia na escolha do local onde 
vâo ficar no futuro estâdio das 
Antas. 
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Sporting corn dura teste em leiria, 
mas corn lardel 
O confronte entre 
Uniào de Leiria e 
Sporting, 
eventualmente jà corn 
Mario Jardel, a 
disputar sàbado no 
Estàdio Magalhâes 
Pessoa, em Leiria, é um 
dos principais pontos 
de interesse da quarta 
jornada da I Liga 
portuguesa de futebol. 

Corn um inicio de época bastante 
comprometedor e no quai nem joga a 
seu favor a vitôria em casa na 
primeira jornada frente ao FC Porto, 
O Sporting tem em Leiria um duro 
teste, numa altura em que se 
apresenta na "linha de âgua", corn 
apenas um triunfo. Apôs vencer o 
FC Porto (1-0), o Sporting sofreu 
duas derrotas: no jogo seguinte, por 

3-0 na visita ao Belenenses, vendo o 
avançado romeno Niculae falhar 
uma grande penalidade e ser expulso 
(viria depois a ser despenalizado) no 
Restelo, e na terceira jornada por 1-0 
corn o Alverca no seu Estâdio de 
Alvalade. Este foi mais um jogo de 
mâs recordaçôes para os "leôes", 
numa fase de arranque de época e de 
tradicional optimismo, e no quai 
Joâo Pinto e Rui Jorge viriam a ser 
expulsos jâ no final - nos balneârios - 
o que os impede de alinharem nesta 
quarta jornada. 
Assim, o Sporting conta corn apenas 
très pontos em très jornadas e uma 
diferença de golos de 1-4, o que o 
coloca no 16° lugar da tabela de 
classificaçâo. Um mau inicio da 
équipa de Alvalade, mas que, mesmo 
assim, nâo lhe retira quaisquer 
hipôteses neste campeonato. E os 
"leôes", talvez conscientes das 
dificuldades, avançaram e 
concretizaram, na ultima semana, 
uma contrataçâo de "luxo": o 
internacional brasileiro Mario 
Jardel. Depois uma passagem pouco 
feliz pelos turcos do Galatasaray, o 

ym'     ■ 
antigo goleador do FC Porto e 
melbor marcador nacional nas 
quatre temporadas que representou 
os portistas, esta de regresso a 
Portugal, mas para servir o clube 
"verde e branco". Apesar de alguma 
falta de ritmo, Jardel nâo deixa de 
ser encarado como um "matador", 
um verdadeiro perigo para as defesas 
contrarias. Sera um jogo dificil para 
o Sporting, nâo sô por ser 
tradicionalmente complicado jogar 
em Leiria, mas porque a équipa de 
José Mourinho tem mostrado 
alguma regularidade, joga em casa e 
ainda nâo perdeu (uma vitôria e dois 
empâtes). 

UEFA - Discutida a ïnscriçâo de Gibraltar e Portugal 2004 
o Comité Executive da UEFA vai 
abordar este fim de semana as 
eventuais admissôes das federaçôes 
independentes do Kazaquistâo e de 
Gibraltar, bem assim como os 
progresses na organizaçâo do 
europeu Portugal2004. 
Tanto o governo como a federaçâo 
espanhôis se opôem à admissâo de 
Gibraltar, uma colônia britânica hâ 
300 anos e cuja soberania a Espanha 

reivindica. 
Mesmo o vice-primeiro ministro e 
ministre do Interior, Mariano Rajoy, 
comentou que o governo espanhol 
veria "muito mal" a admissâo de 
Gibraltar que, na hipôtese de ser 
aprovada na prôxima quinta-feira 
pelo Comité Executive, ainda terâ ser 
aprovada pelo Congresso da UEFA 
(Uniâo Europeia de Futebol), que 
decorre a 11 e 12 de Outubro 

proximo, em Praga. Mas na sua 
reuniâo de quinta e sexta-feira 
prôximas, que terâ lugar em Nyon, o 
Comité Executive também abordarâ 
outras questôes, como sejam os 
progresses da organizaçâo do 
Campeonato Europeu de Futebol de 
Portugal-2004, o local de realizaçâo 
da prôxima final da Taça UEFA, a 
Taça Intercontinental e as datas dos 
jogos internacionais. 

Porto Comercial bate recorde de vendes 
COM UM RESULTADO DE 85 MIL CONTOS EM AGOSTO 
A PORTOCOMERCIAL, 
entidade responsâvel pela gestâo 
e fomecimento de produtos e 
serviços corn a marca do FC 
Porto, bateu este mês o recorde 
de vendas, corn um resultado de 
85 mil contos. 

Corn um contribute de 37 mil contos 
para a facturaçâo total, a Loja Azul 
do Estâdio das Antas teve um 
contribute fundamental para os bons 
resultados obtidos. 

A mobilizaçâo da massa adepta pelo 
apelo de uma nova época futebolistica 
para a quai a SAD fez grandes 

investimentos desportivos, 
potenciado pelos positives resultados 
da équipa, mormente a qualificaçâo 
para a Liga dos Campeôes, foi um 
factor déterminante para os bons 
resultados da Porto Comercial. 
Desde que foi criada, hâ cerca de 
quatre anos, na sequêneia da 
constituiçâo da Sociedade Anônima 
Desportiva dos azuis-brancos, a 
PortoComercial tem registado um 
progressive e assinalâvel crescimento, 
sendo os seus resultados consolidados 
corn os do FC Porto SAD. 

Anuncie no jonnol 
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Personalized Posters & Signs Br«mpion. ON ■ 

Mounting / Framing LSXZVS 

Portugal vence 
em Chipre (3-1) 
Chipre, 1 - Portugal, 3. Jogo do 
Grupo 2 de qualificaçâo para o 
Mundial de Futebol de 2002, 
disputado em Larnaca. 
Ao intervalo; 1-0. 
Marcadores: 
1-0, Konstantinou, 24 minutes 
1-1, Nuno Gomes, 48 
1-2, Pauleta, 64 
1-3, Sérgio Conceiçâo, 72 

Toronto LYNX 
e Long Island: 
despedida 2001 

A équipa do Toronto Lynx Soccer 
Club despede-se da "Liga A", no 
Varsity Stadium, recebendo a équipa 
do Long Island, sexta-feira, dia 7 dé 
Setembro, às 20h00. 
Esta noite sera a "Fan 
Appreciation/Awards Night", uma 
noite de agradecimento e prémios 
aos fâs, técnicos, dirigentes e atletas, 
respectivamente. 
O Toronto Lynx, que teve uma 
época menos brilhante que a 
anterior, quer despedir-se ante os 
seus fâs corn uma vitôria, por isso 
espera-se um jogo animado, 
emocionante até ao ultimo minuto. 
Nâo faltem ao jogo LYNX-Long 
Island, sexta-feira, dia 7, às 20h00. 

Fabrlclo Carvaibo 
é 0 nova reforço 
do Boavista 
o présidente do Boavista, Joâo 
Loureiro, anunciou terça-feira a 
contrataçâo do brasileiro 
Fabricio Carvalho, médio 
brasileiro de 23 anos, que 
representava o Vasco da Gama. 
"O Fabricio é um jogador forte e 
tecnicista e penso que vai ter um 
bom futuro. De qualquer forma 
ele précisa primeiro de se 
adaptar e sô depois esperamos os 
frutos desta aquisiçào", 
sublinhou o dirigente 
axadrezado. 
Fabricio Carvalho esteve 
anteriormente à experiência no 
Leça, mas a équipa matosinhense 
nâo conseguiu concretizar a 
transferêneia. 
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S nunca abdiques. 
Andorra pagou a fac- 
tura! 
Ag^entou até à entrada 
de Sào NUNO 
GO(mes)LOS que, em 8 
minutes, marcou très 
golos! Os recordes de 
Eusébîo "esfumaram-se" 
corn esta entrada de leâo 
do ex-benfîquistal 

E, os quatre golos apontados por 
Nuno Gomes, também igualaram a 
mesma dose de Eusébio à Coreia, no 
Mundial, lembram-se? 
Sô que O grau de dificuldade de 
Eusébio nessa altura era muito supe- 
rior ao que Nuno Gomes "apanhou" 
frente a Andorra. 
Os 1-7, do jogo Andorra-Portugal, 
nâo sô serve pelos très pontos con- 
quistados comp ainda para a sempre 
possivel contagem final dos golos 
conseguidos e sofridos, entre os pre- 
tendentes ao Mundial'2002. Sem 
esquecer, claro, a moral que as 

vitôrias folgadas dâo! 
Mesmo assim, em Chipre, a selecçâo 
de Portugal nâo conseguiu começar 
bem. Demasiado confiantes por 
defeito natural, quase sâdicos, e uma 
équipa muito mal arrumada, 
acabaram por sofrer um golo e andar 
à nora na primeira parte. Na segunda 
metade, corn a saida de Jorge Costa e 
Joâo Pinto, e a entrada de Sérgio 
Conceiçâo e Nuno Gomes, a melbo- 
ria foi notôria e os golos surgiram. O 
inevitâvel Nuno Go(mes)los igualou a 
partida, seguindo-se os golos de 
Laureta e Sérgio Conceiçâo que 
deram a expressâo correcta ao jogo. 

Agora, na nossa série, todos jâ 
cumpriram os 9 jogos. Portugal esta 
na frente corn 21 pontos, logo segui- 
do da Irlanda corn os mesmos pontos 
mas... menos golos! O proximo jogo 
de Portugal é contra a Estonia. 
Naturalmente, jâ la estamos, no lugar 
desejado, no Mundiàl'2002. Esta ger- 
açâo de futebolistas merecia esta 
gloria. 
Em 2 jogos, 10 golos marcados e dois 
sofridos. Viva Sào NUNO 
GO(mes)LOS e toda a sua felicidade 
quando alinha na selecçâo nacional 
de Portugal. 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 


