
HEIENA VAZ DA SUVA 
funeral com muHos politicos 
0 pouca gente da cultura 
Os ministros Pedro Roseta e Nuno Morais Sarmento, 
ex-governantes e varias dezenas de amigos despedi- 
ram-se na 4“ feira de Helena Vaz da Silva, cujo 
funeral decorreu de manhâ, em Lisboa, com a 
presença de poucos agentes culturais. 
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Mais de 120 mil pessoas, muitas das quais 

emigrantes, assistiram terça-feira em 

Fatima as cerimônias religiosas da 

Peregrinaçâo de Agosto, informou o 

Santuario de Fatima. 

No apoio aos peregrinos estiveram envolvi- 

das 211 pessoas, 176 das quais servitas. 

Entretanto, na terça-feira, os Servitas de 

Fâtima haviam registado a admissao de 138 

pessoas para a cerimonia da bênçâo dos 

doentes, 4.445 peregrinos para confissâo, 

915 no lava-pés e 529 no posto de socorros. 

^ Pâgina 23 

Mais de 120 mil pessoas na 
Peregrinaçâo dos Emig 
em Fâtima 

0 Governo de 
Ernie Eves apeia 
neves imlgrantes 
O ministro da cidadania do Ontario, Carl de 

Faria, anunciou esta semana que o governo 

provincial contribuira com quase 4 milhôes de 

dôlares para ajudar novos imigrantes a 

estabelecerem-se rapidamente no Ontario. 

Continua na pâgina 5 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
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I Coluna sem ossos 

I No tempo do Sansao e da Dalila, jâ as colunas 
I eram famosas e faziam parte da cultura dos 
I povos de tal modo que, sem elas, poucas ou ne- 
I nhumas peles de bufalo se podiam curtir ao Sol. 
I E que, o coiro pendurado numa coluna, tinha de 
I facto, uma exposiçâo ao Sol diferente daquela 

que tinha quando apenas se o estendia no chao, 
jâ para nâo falar nos bichinhos que sempre 
aproveitavam para tomar banhos de Sol em cima 

' do coiro. Pendurado numa coluna, podia dar-se- 
Ihe varias inclinaçôes apanhando por isso, os 

„ raios solares a diferentes temperaturas e intensi- 
dade, o que curava o coiro de tal maneira que o 
deixava mais maleâvel e portanto mais manejâ- 

'' vel para os diferentes destines que lhe davam. 
Se mais nâo houvesse a dizer acerca das colunas, 
este pouco por si sô, jâ era um justificative da sua 

vértïebras 

importância na sociedade. Porém a coluna passa 
a ser um objecte de interesse redondante na 
histôria da humanidade, visto que, sem ela, o 
homem nem sequer se poderia movimentar 
quanto mais andar de pé, transformando-se num 
animal invertebrado mais parecido corn a mi- 
nhoca e, nesse caso, o homem nâo séria o rei dos 
animais mas sim o rei das minhocas. 
Ora, como se vê, a coluna nâo sô é ütil como tam- 
bém indispensâvel à vida, ajudando logicamente, 
o desenvolvimento da inteligência e dai termes 
neste jornal a "Coluna" ora corn ora sem vérte- 
bras. 
E se a coluna é um elemento indispensâvel à sus- 
tentaçâo custa-me a perceber porque é que 
andam a dar cabo delas um pouco por todo o 
mundo. E hâ colunas grandes e pequenas, aba- 
lando grandes ou pequenas estruturas decerto, 
mas sempre causando estragos incalculâveis e 

quantas vezes irreparâveis. | 
Nâo hâ meio do homem brilhar ao Sol, dando fi- 
nalmente razâo à razâo e atingir finalmente o 
trono de rei dos animais devidamente erigido | 
sobre colunas que lhe deverâo merecer a sua | 
mais detalhada atençào. | 
Se isso vai acontecer ou nâo, é coisa para o tempo | 
dizer. Entretanto serâ melhor levar a mente para | 
locais menos séries e mais sarcâsticos para en- 
treter o tempo e deixar a coluna em paz que ela 
faz milita falta. 
Resumindo... A Dalila cortou o cabelo ao Sansào, 
devido à força descomunal que dele lhe vinha, 
porque ele tinha a mania de derrubar as colunas 
o que provocava o levantamento de imensas nu- 
vens de poeira e afectava sobremaneira a Dalila. 
A histôria nâo o référé mas a Dalila era asmâtic i 

DASM 

Tu CO Tu corn os leitores 

Curiosas e ao mesmo 
tempo contribuintes para 
a cultura-geral sâo as 
seguintes coisas de que 
vos vou falar esta semana: 

O que é Plâstico? 
A palavra plâstico significa "que pode 
ser modelado". E um terme normal- 
mente utilizado para nos referir-mos 
aos polimeros artificiais. Contudo, no 
que diz respeito à plasticidade, os 
quimicos dividem os polimeros em 
dois grupos: 
- Polimeros termoplâsticos - quando 
aquecidos,-amolecem e permitem ser 
modelados, adquirindo o formate de- 
sejado pelo fabricante. E o caso de 
polipropileno. 
- Polimeros termofixos - ao serem aque- 
cidos, nâo amolecem mas sofrem de- 
composiçào. E o caso da baquelite. 

For que o fermento faz a massa 
çrescer? 

Porque liberta gâs carbônico (C02) em 
reacçôes quimicas, formando bolhas 
no meio da massa que fazem corn que 
ela aumente de tamanho e fique fofa. 
Existem dois tipos de substâncias usa- 
das para este fim; o fermento biolôgico 
e o fermento quimico. O biolôgico é 
composte por microorganismos vivos - 
leveduras - que se reproduzem graças a 
temperatura da massa e ao açùcar pré- 

sente nela, que lhes serve de alimente. 
Durante a reproduçâo, os microorga- 
nismos libertam gâs carbônico. O fer- 
mento quimico é composte por bicar- 
bonate de sôdio (NaTiCOS) e um âcido 
orgânico, que, quando aquecido a uma 
temperatura de 50 a 60 graus Celcius e 
em contacte corn a humidade da 
massa, reagem e também liberam gâs 
carbônico. 

Por que o camarâo fîca vermelho 
quando é aquecido? 

A cor vermelha é resultado de um 
grupo de pigmentes, conhecidos como 
carotenôides. Esses pigmentes tem 
uma funçào importante no organisme 
do animal, como se transformar em vi- 
tamina A e ajudar a protéger a mem- 
brana celular. Os carotenôides tam- 
bém sâo responsâveis pela coloraçâo 
de certes frutos, por exemple a melan- 
cia No caso do camarâo e de outres 
crustâceos como o siri e a lagosta este 
pigmente estâ preso a uma proteina 
que quando aquecida é destruida 
mostrando sua verdadeira cor. 

Como o sal é capaz de impedir o 
apodrecimento da came cma? 

O sal absorve a âgua que existe em 
todos os alimentes. Para que as bac- 
térias que produzem o apodrecimento 
sobrevivam é precise que haja âgua. 

DASM 

COMUNICADO 

A Portuguese Canadian Democratic Community Centre elegeu em 
Assembleia Geral Extraordinâria, realizada no passade domingo, os 
seguintes directores: Marilia dos Santos, Présidente; Domingos Gil, 
Vice-presidente; Irene Castro, Tesoureira; Alex Clegg, Tersoureira; 
José Meio, Mârio Oliveira, Antônio Vareta, Eduardo Branco, Manuel 
Fernandes, Secretârios; José Meio, Mârio Oliveira e Antônio Vareta, 
Directores/bar; Eduardo Branco, Manuel Fernandes e Domingos Gil, 
Directores/cozinha. A mesa da Assembleia mantem-se â excepçâo do 
cargo de Présidente que passa a ser ocupado por César Cordeiro. 

Curiosidade: 

Dez pessoas sobrevivam 
aqueda emtanquede 
tubarSes nos EUA 
Uma plataforma de um aquârio 
em Nova Orleans, no estado 
norte-americano de Louisiana, 
despencou na noite de quarta- 
feira, arrastando consigo um 
grupo de 10 pessoas, que cairam 
em um tanque cheio de tubarôes. 
Ninguém ficou gravemente feri- 
do, segundo as autoridades. 
Duas pessoas foram levadas para 
um hospital corn pequenos cortes 
e escoriaçôes, informou Melissa 
Lee, uma porta-voz do Aquarium 
of the Americas. 
O acidente envolveu doadores do 
aquârio, que participavam de 
uma exçursâo "pelos bastidores" 
do parque, depois de encerrado 

seu horârio de funcionamento. 
A plataforma sobre a quai o 
grupo estava éra usada pelos cria- 
dores para alimentar os tubarôes, 
e nâo pelo püblico em geral, disse 
Lee. 
Nâo foi esclarecido de imediato o 
que fez a ponte de aço despencar 
sobre o tanque de mais de 1,8 mi- 
Ihâo de litros de âgua. 
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Sete lovens feridos 
em acidente corn 
lancha no Rio Tojo 
Sete jovens ficaram feridos, dois 
deles com gravidade, num acidente 
nâutico ocorrido na madrugada de 
4^ feira no Rio Tejo, na zona de 
Gaviâo (Portalegre), disse o 
Inspector Distrital dos Bombeiros. 
Segundo Luis Costa, o acidente den- 
se quando a embarcaçâo a motor 
(lancha) em que seguiam os sete 
jovens chocou contra uma rocha, na 
margem norte do Rio Tejo, oposta à 
Praia fluvial do Alamal, concelho 
de Gaviâo. 
De acordo corn testemunhas, os 
jovens estavam alegadamente em- 
briagados. EI 

PONTA DELGAEA 

PSP detém 
agressor de 
mener 
A Policia de Segurança Püblica de 
Ponta Delgada procedeu à detençâo 
de um idoso por maus tratos fisicos e 
psicolôgicos sobre um menor. O caso 
ocorreu em Ponta Delgada no passado 
domingo. Ao que tudo indica, o indi- 
viduo detido foi présente a tribunal 
encontrando-se actualmente a 
aguardar julgamento em prisào pre- 
ventiva. O menor, corn apenas très 
anos de idade, terâ sido internado no 
Hospital do Divino Espirito Santo 
mas, até ao momenta, nenhum res- 
ponsâvel daquela unidade de saüde se 
disponibilizou para prestar qualquer 
esclarecimento sobre o estado de 
saüde da criança agredida. Segundo a 
mesma fonte policial, a acçâo da PSP 

decorreu depois de uma denüncia 
sobre os alegados maus tratos de que 
o menor estaria a ser alvo por parte do 
avô. A mesma fonte nâo conseguiu 
precisar os motivos dos maus tratos, 
nem os mesmos foram indicados no 
relatôrio elaborado pelos agentes envia- 
dos ao local. O idoso, supostamente 
responsâvel pela agressâo, foi detido 
em flagrante pela PSP de Ponta 

Delgada. Nestes casos, considerados 
crime püblico, a legislaçâo prevê a de- 
tençâo imediata do agressor sempre 
que estâo em causa agressées a côn- 
juges assim como a menores descen- 
dentes. 
Segundo a fonte contactada, o caso 
estâ actualmente em segredo de 
Justiça e foi entregue, para 
averiguaçôes, ao Ministério Püblico. o 

Um mprto e très %îdps é o balanço da 
P J derrocada de um andaime na obra de 

construçâo da ponte que liga Sardâo, no 
concelho de Alfândega da Fé, a 
Meirinhos, np Concelho de Mogadouro. 
A infra-estrutura faz parte do îtinerârio 
Complementar n“ 5, que liga a Covilhâ a 
Bragança e a derrocada aconteceu por 

■ Il BI I BI volta das 19hi.5, de segunda-feira. 
Na altura encontravam*se no andaime 
cinco operârios, acabando todos eles por 

    ser arrastados na queda. O acidente 

em ponte 
ocorreu no momenta em que os ope- 
rarios estavâm a dar por terminado o dia 
de trabalho. 
A vitima mortal é José Ribeiro, de 42 
anos, natural de Baiâo, distrito do Porta. 
O ferido mais grave, Abel Cardoso, de 
42 anos, foi transportado por helicôptero 
para o Hospital Distrital de Mirandela, 
apresentando fracturas na cabeça, colu- 
na e membros inferiores. 
Feridos ficaram também um imigrante 
ucraniano, Boris Stern, de 32 anos, e o 

portngues Fernando Monteiro, de 24 
anos, que apresentavam ferimentos na 
coluna e nos membros inferiores e supe- 
riores, eventualmente fracturas expostas. 
Estes dois ültimos foram transportados 
para o centro de saüde de Alfândega da 
Fé e transferidos para o Hospital de 
Macedo de Cavaleiros. Fontes médicas e 
da Protecçào Civil adiantaram que os 
dois ültimos feridos estavam estâveis. 
Este é mais um caso lamentâvel de 
mortes no trabalho em Portugal, ca 

Baleia de 14 métros 
no Algarve 
Uma baleia com 14 metros de compri- 
mento e cerca de 10 toneladas de peso, 
foi encontrada morta, na madrugada de 
domingo, numa armaçâo de atum mon- 
tada a quatro quilômetros da Fuzeta, 
Olhâo. 
O cetâceo foi içado por uma grua e, pos- 
teriormente, transportado num camiâo 
TIR para um aterro sanitârioPerante o 
estranho "achado", a principal preocu- 
paçâo das autoridades maritimas foi a 
râpida remoçâo da baleia, face aos riscos 
de contaminaçâo ambiental. De acordo 
corn o comandante da Capitania do 
Porto de Vila Real de Santa Antonio, 
Alves Babaroca, em causa estava tam- 
bém o factor econômico e a propria se- 
gurança da navegaçâo: "A decomposiçâo 
do animal ameaçava o prôprio negôcio 
da empresa responsâvel pela armaçâo, 
pois podia contaminar o atum em 
regime de criaçâo, e para além disso um 
animal desta envergadura é um perigo 
para as embarcaçôes que navegam na 
zona, que podiam facilmente encalhar", 
esclareceu o comandante. 
A falta de meios determinou no entanto 
que sô ontem fosse possivel remover a 
baleia do local. Para o efeito foi utilizado 
um navio-rebocador, que arrastou o 
mamifero até ao porto comercial de 
Faro. Uma operaçâo que, apesar da curta 
distância, demorou cerca de très horas, 
para evitar a desintegraçâo do animal jâ 

em avançado estado de decomposiçâo. 
Sô depois de içada das âguas da Ria 
Formosa, com o auxilio de quatro mer- 
gulhadores dos Bombeiros Municipais 
de Faro, foi possivel aos biôlogos pré- 
sentes no local analisarem a baleia. 
Segundo os especialistas trata-se da es- 
pécie "baleia comum", cujos adultos 
chegam a atingir os 80 anos e os 24 me- 
tros de comprimento. 
Por apurar ficaram as causas da morte. 
De acordo com a biôioga do Zoomarine, 
Helena Marques, o mais provâvel é que 
o animal tenha morrido de causas natu- 
rals, tendo sido arrastado depois pelas 
cor rentes, m 

Se procura mobüias boas, bonitas, baratas e bom serviço 
sô fia um local... ARTNOVA Furniture Plus! 

Décoré 
oseular 

por preços 
sem concor* 

rência 

A casa que corre mundo para es- 
colher os melhores estilos em 
môveis e artigos décoratives, 
garantindo-lhe os melhores preços 
é sô uma: 
ARTNOVA Furniture Plus. ^ J 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

416- ■1133 
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PJ identifica 
mâe de 
recém-nascida 
abandonada na 
Hazard 

A PoHcia Judiciaria identificou 
uma jovem de 22 anos que ale- 
gadamente abandonou na quinta- 
feira passada, na Nazaré, uma 
bébé recém-nascida. 
A menina, que tern cerca de uma 
semana de vida, esta internada 
no hospital de Leiria. A jovem 
detida sera presente a tribunal 
em breve, référé a PJ, em comu- 
nicado. EJ 

Batido 
recorde 
mundial 

de desfile 
em biquini, 
na Figueira 

da Fez 
Mais de 1300 participantes de todo o 
pais desfilaram em biquini na 
Figueira da Foz, no âmbito de uma 
iniciativa que se propunha bâter o 
recorde mundial daquela especiali- 
dade, o que foi atingido. 
O numéro anterior de participantes 

num desfile do género, ocorrido nos 
Estados Unidos na década de 80, era 
de 490. 
Na “passerelle” montada nos pas- 
sadiços de madeira da praia da 
Figueira da Foz desfilaram 1366 con- 
correntes, nümero que faz corn que a 

iniciativa, intitulada "maior desfile 
mundial em biquini", possa constar 
do livro Guinness de recordes. 
A vencedora do desfile, que teve 
concurrentes corn idades entre os 14 
e os 70 anos, foi Rita Pereira, 20 
anos, natural de Cascais. la 

ItlSTITUTO npCIOtlfll Dt CiTPTCTCfl 

Desempregados aumentam em 
Portugal 17,6% em relaçâo a 2001 

o numéro de desempregados em 
Portugal ascendeu aos 243 mil indi- 
viduos no segundo trimestre deste 
ano, o que représenta um aumento 
homôlogo de 17,6% e um incremento 
trimestral de 1,9%, divulgou segun- 
da-feira o Institute Nacional de 
Estatistica (INE). 
Por seu turno, a taxa de desem- 
prego manteve-se nos 4,5% da popu- 
laçâo activa entre Abril e Junho 
deste ano, valor idêntico ao registado 
no primeiro trimestre. 
Comparativamente ao mesmo 
periodo do ano passade, a taxa em 
anâlise représenta um incremento 
de 0,6 pontes percentuais. 
«O aumento do numéro de desem- 
pregados résulta exclusivamente do 
aumento do nümero de individuos 
à procura de novo emprego (-i-20,8% 
face ao homôlogo e -t-5,5% face ao 
primeiro trimestre)», explicou o ins- 
titute. 
De acordo corn o INE, apesar do 
aumento do nümero de desempre- 
gados, a taxa de actividade apurada 
foi de 51,8%, um acréscimo de 0,1 

pontes percentuais face ao 
trimestre anterior e de 0,4 pontes 
percentuais face ao segundo 
trimestre de 2001. 
Neste sentido, «a populaçâo empre- 
gada cresceu 0,9% face ao periodo 
homôlogo e 0,5% face ao trimestre 
anterior». Na distribuiçào por 
idade, destaque-se a variaçâo positi- 
va, relativamente aos dois périodes 
em anâlise, dos grupos 25- 34 anos 
e 45 e mais anos. 
Os serviços continuam a ser o sec- 
tor de actividade que mais forte- 
mente contribui para o aumento da 
populaçâo empregada. 
De salientar também o aumento 
acentuado na construçào, activi- 
dade que registou um aumento 
homôlogo de 7,9%. 
Na anâlise da taxa de desemprego 
por regiâo de residência, Lisboa e 
Vale do Tejo destaca-se como a 
regiâo corn a maior taxa de desem- 
prego do pais, 6,2%. 
As regiôes autônomas registam as 
taxas mais baixas, 2,2% e 2,3% para 
Açores e Madeira, respectivamente. □ 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 
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Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone; (416) 603-7978 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEDICXNA HOMfc'OPATICA 
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Bispo Edir Macedo 
no Pavilhâo Atlântico 
Nenhum demônio escapou ao poder 
carismàtico do bispo Edir Macedo. Jâ 
hâ alguns anos sem vir a Portugal, o 
lider mundial da Igreja Universal do 
Reino Deus (lURD) apareceu muito 
discretamente diante das 17 mil pes- 
soas que o aguardavam no Pavilhâo 
Atlântico, em Lisboa. Pregou, rezou e 
libertou milhares de "possessos" pelo 
demônio sem que o seu nome alguma 
vez fosse pronunciado. 
A manifestaçâo do demo em corpos 
sofredores foi a parte "espectacular" de 
uma cerimônia que durou cerca de très 
boras. As pessoas desmaiavam, gri- 
tavam, gesticulavam, cuspiam, 
soltavam espasmos, um pouco por todo 
o lado. Os exorcismos sâo comuns na 
lURD. Mas corn a presença de Edir 
Macedo, sabia-se que poderia ser maior 
o numéro de possessos do maligno. 
E foi o que aconteceu. Num ambiente 
verdadeiramente surrealista, o bispo, 
depois de hora e meia de pregaçâo, 
cânticos e oraçôes, desafiou a aproxi- 
mar-se quem tivesse doenças espirituais 
- dores de cabeça, complicaçôes 
psiquicas, etc. - "que sô a fé pode curar". 
Explicou que tais sintomas serâo de 
causa demoniaca. 
Ao palco acorreram entâo um milhar 
de pessoas. Quando o maligno se 

começava a manifestar, eram agarra- 
dos pela cabeça pelos colaboradores da 
igreja, chamados de "obreiros". O 
tempo do exorcismo dependia da 
"teimosia" do demo. Tudo terminava 
quando, corn voz firme e autoritâria, o 
obreiro, retirando repentinamente a 
mâo, como quem liberta um objecto 
sob pressâo, gritava: "Sai." 
Os exorcistas eram mais de uma cente- 
na. Os possuidos cerca de um milhar. 
Enquanto tudo isto decorria, o bispo 
Renato Madur, responsâvel pela lURD 
em Portugal, incentivava os outros 
crentes a entoarem um cântico adequa- 
do ao momento. O refrâo era simples: 
"Sai, sai, sai". 
O "sai" cantado por milhares de pes- 
soas em unissono estremecia o pavi- 
lhâo. Junto do palco, os possuidos des- 
maiavam, gemiam, emitiam sons de 
outro mundo... 
Este ritual exorcista durou mais de 
meia hora. Edir Macedo, entretanto, 
desaparecera, corn a mesma discriçâo 
corn que entrara. A cerimônia conti- 
nuou pelo bispo Renato Madur. 
Alias, foi este que a iniciou. Depois de 
explicar o sentido do encontro, imedia- 
tamente convidou os crentes a pa- 
garem o dizimo e a acrescentarem 
mais alguma oferta para ajuda do 

aluguer das instalaçôes. Quem 
quisesse podia ainda entregar cartas 
com preces, prometendo-lhes que as 
mesmas seguirâo para o Monte 
Carmelo, no Egipto, onde Deus se 
manifestou ao profeta Elias. 
Centenas de obreiros, com sacos ver- 
melhos, rapidamente recolheram as 
cartas e o dinheiro. Edir Macedo con- 
tinuou a cerimônia, sem que ninguém 
o apresentasse. Começou a pregar, 
mostrando aos crentes todo o seu caris- 
ma. Cantava, elevava a voz e, no mo- 
mento certo, cortava o ritmo da pre- 
gaçâo corn palavras serenas, subli- 
nhando sempre uma ideia central: "Se 
você acreditar, Deus faz o que você 

quer. 
Enquanto ecoavam as suas palavras, al- 
gumas pessoas desmaivam, outras gri- 
tavam, pedindo a libertaçâo do malig- 
no. Logo corria um obreiro para as exor- 
cizar, e a calma retornava. 
Perto do fim, realizou-se mais um pedi- 
tôrio dirigido apenas àqueles que dese- 
jam "bençâos econômicas". "Dar para 
receber" era o lema. Quem quis colo- 
cou o dinheiro na mâo e levantou-a, 
enquanto o bispo Renato Madur reza- 
va para que se cumprisse o desejado 
êxito financeiro.ca 

Texto publicado no jornal 
Diàrio de NoUcas do dia 11/08/2002 

PERXGOS NAS ESTRADAS PORTUGUESAS HOMICIDIO 

29 mortos em 2.605 acidentes rodoviàrios 
na ultima semana, révéla a GNR 
Vinte e nove pessoas morreram e 78 
ficaram gravemente feridas na se- 
quência dos 2.605 acidentes regista- 
dos nas estradas portuguesas na ulti- 
ma semana, anunciou a Brigada de 
Trânsito da Guarda Nacional 
Republicana (GNR). 
Outras 843 pessoas sofreram feri- 
mentos considerados ligeiros numa 
semana em que as patrulhas da 

Brigada de Trânsito detectaram 
perto de très mil condutores a "ul- 
trapassar" o côdigo da estrada. 
Destes, 541 acusaram taxa de alcool 
positiva, 172 dos quais foram detidos 
por apresentarem uma taxa igual ou 
superior a 1,2 gramas por litro de 
sangue. 
Foram ainda detidos 33 condutores 
sem habilitaçâo legal para a con- 

duçâo de veiculos automôveis ou de 
duas rodas e outros 1.829 foram au- 
tuados por excesso de velocidade. m 

0 6overno de Ernie Eves apoia 
neves imigrantes 
Continuaçào da pàgina 1 

Este fundo faz parte do 
programa “Newcomer 
Settlement” (Esta- 
blecimento do Recém- 
chegado) e sera distribui- 
do por 88 organizaçôes 
da provincia. Para o 
ministro Cari de Faria, 
“o governo de Ernie 
Eves valoriza a diversi- 
dade e reconhece as con- 
tribuiçôes que os recém- 
chegados podem prestar 
à provincia do Ontario”. 
Este programa représen- 
ta uma das iniciativas 

que o governo tenciona 
pôr em prâtica e que con- 
siste de um investimento 
de $50 milhôes de 
dôlares canalizados para 
programas de Inglês 
como Segunda Lingua 
(ESL) e treino a profis- 
sionais estrangeiros. 

Este treino é necessârio, 
segundo informou o 
ministro, devido ao facto 
“destes profissio-nais 
serem essenciais para o 
crescimento econômico 
da provincia”. in 

Homem mata 
a mulher 
à facada 
em Lisboa 
Um cidadâo brasileiro assassinou a 
companheira, também brasileira, corn 
vârios golpes de faca no domingo, no 
Campo Grande, em Lisboa. O crime 
foi cometido na frente do filho de 
ambos, uma criança corn menos de 
dois anos. 
Por razôes desconhecidas, o homem, 
de 36 anos, desferiu vârios golpes de 
faca na mulher, de 27 anos, corn quem 
vivia maritalmente. Apesar de socorri- 
da no local, a vitima acabou por fale- 
cer. 
Depois do crime, o homem fugiu, aca- 
bando por ser detido por um agente 
da PSP, no cruzamento da Avenida do 
Brasil com a Avenida de Roma, guia- 
do por indicaçôes dos populares que 
assistiram ao crime. 
O alegado homicida foi conduzido à 
18^ Esquadra da PSP e foi présente a 
tribunal. 
A criança, um menino em vésperas de 
completar dois anos de idade, depois 
da tragédia ficou à guarda da PSP, en- 
quanto o corpo da mâe foi trasladado 
para o Instituto de Medicina Legal. 
O casai residia hâ très anos em 
Portugal. E] 
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portados para o 
local da corrida. 
Nas touradas de 
praça desfila 
com os restantes 
toureiros, com 
os sens tradi- 
cionais trajes e uma imponente agui- 
Ihada, objecto e simbolo de dominio. 
Nas corridas à corda segura o toiro 
corn uma longa corda que é manejada 
conforme o saber e habilidade do pas- 
tor maioral do meio da corda. Os pas- 
tores procuram as melhores zonas de 
percurso da corrida para que actuem 
os toureiros improvisados, os capi- 
nhas, e para realçar as virtudes do^ 

O pastor de gado bravo é um homem 
estimado e admirado pelo povo da 
ilha Terceira. E respeitado pela sua 
coragem e pelo duro trabalho que de- 
sempenha em prol da festa brava. 

Além de lidar corn o gado bravo ex- 
erce também funçôes de agricultor e 
outras profissôes que afinal sâo o seu 
ganha pâo. Mas é o outro lado da 
vida que o faz vibrar e brilhar os seus 

olhos. Sâo as tarefas desde o nasci- 
mento até à morte do gado bravo. O 
pastor acompanha a vida do pequeno 
novilho até ao toiro adulto e velho. 
Alimenta-o, dâ-lhe uma identidade, 
um nome e um numéro durante a 
ceri-mônia da ferra que é afinal um 
baptismo. Conhece-lhe as virtudes, as 
manhas e os caprichos. Percorre 
grandes caminhadas à procura de um 
toiro tresmalhado corn a ajuda do seu 

bordâo e dos seus fiéis câes. E nâo 
raras vezes pode sentir-se apertado 
num canto de um pasto ou de uma 
canada corn um toiro mais atrevido e 
"malcriado" e levar uma esfrega. E 
bonito e exemplar assistir à mestria, 
corn serenidade, de um pastor no cen- 
tro de um curral, corn dezenas de 
toiros, a circular à sua volta a fim de 
os apartar para diferentes destinos. 
Como autêntico domador conta corn 
o seu saber, coragem e sangue frio e 
os seus instrumentes de trabalho que 
sâo a aguilhada ou o cajado e o seu 
câo de confianca amestrado por ele. 
Em dia de festa aparta os toiros esco- 
Ihidos que sâo enjaulados e trans- 

CRONICAS DE LONGE 
0 PASTOR DE GADO BRAVO DA TERCEIRA HOMENAGEADO 
NUMAINTERVENÇÀO PLASTICA DE DIMAS SIMAS LOPES 

Kcüitocict WkohAoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas do 
Centro Cultural 
Portuguesde 
Mississauga 

Dia 
14 de Setembro 

Baile das 
Vindimas 

Conjunto Português 
Suave 

INFO: 905-286-1311 

Desde 1 de Junho de 2002, que Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recede os seus clientes e 
amigos nas novas instalaçôes, situadas no 3249 

Lenworth Drive, Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

zacLO trunks 

Tel: [4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Trata-se de uma abs- 
tracçâo escultôrica preo- 
cupada com a contempo- 
raneidade, que se impôe 
pelas formas puras e es- 
guias - altura real de 8,60 
metros e uma haste de 13 
metros com uma postura 

► toiro e abrilhantar o espectâculo. 
Ai sâo fundamentais os "toques" corn 
a corda, o sitio exacto onde fazer 
parar o toiro e, por vezes, estimular a 
entrada numa tasca ou varrer um 
muro de gente, criar uma situaçào 
que é afinal o sal de uma 
toirada à corda! Corn 
esta escultura pretende- 
se homenagear uma figu- r 
ra do nosso povo que 
muito tem contribuido 
para o nome da ilha 
Terceira, através da festa 
brava, acontecimento 
marcante da identidade 
desta terra. Implantada 
no cimo do Pico da 
Bagacina, centro das 
pastagens de gado bravo, 
seu habitat natural, 
donde se pode visualizar 
de todos os ângulos das 
redondezas nomeada- 
mente ao longo da 
chamada estrada do 
mato que liga Angra às 
freguesias dos Biscoitos e 
dos Altares. 

de domador corn nobreza, um simbo- 
lo que perpétua a missâo destes 
homens. 

Textes de: 

Dimas S. Lopes & Helio Meneses 

LUIS MIGUEL MILITâO 

Completa-se um ano sobre a 
morte de sois empresàrios 
portugueses em Fortaleza 
Fez na segjinda-feira 
precisamente um ano 
que seis empresàrios 
portugueses foram bar- 
baramente assassina- 
dos na Praia do Futuro, 
Fortaleza, Brasil, num 
crime que teve como 
grande mentor o por- 
tuguês Luis Miguel 
Militâo Guerreiro, jâ 
condenado e preso. 
Quando aterraram à 01:00 (hora do 
Brasil) de 12 de Agosto, no aeropor- 
to de Fortaleza, os seis empresàrios 
portugueses, em busca de umas 
férias de sonho em praias 
brasileiras, estavam longe de imagi- 
nar que Luis Militâo, anfitriâo e 
amigo de um deles, jâ havia engen- 
drado um piano para lhes sacar di- 
nheiro, antes de ordenar a sua morte. 
Naquele que foi o crime que chocou 
o pais e o prôprio Brasil, os em- 
presârios nem sequer tiveram 

tempo para ir ao hotel. 
Aliciados, foram imedia- 
tamente, durante a noite, 
para o "Vela Latina", um 
bar explorado por Luis 
Militâo na Praia do 
Futuro, onde os recém- 
chegados foram mortos a 
tiro, à paulada e à facada, 
depois de despojados dos 
cartôes de crédito e re- 

spectives côdigos. 
Um ano volvido sobre este crime 
horrendo, cuja soluçâo râpida 
muito se deveu à eficiência e à ha- 
bilidade da policia brasileira, con- 
tinua a ser dificil encontrar expli- 
caçâo para o sêxtuplo homicidio 
que, mais tarde ou mais cedo, séria 
descoberto e posto a nu, mediante o 
rasto deixado pelos cartôes de 
crédito utilizados por Luis Militâo. 
Os cinco implicados foram conde- 
nados a penas que variam entre os 
120 e os 150 anos de prisâo. 

Descobertas 45 redes pedofilas 
A Policia mexicana descobriu 45 gru- 
pos de cibernautas mexicanos espe- 
cializados na troca e promoçâo de ima- 
gens de pornografia infantil e de tu- 
rismo sexual implicando menores. A 
operaçâo permitiu a intercepçâo de 
mais de duas mil mensagens elec- 
trônicas e mais de quatre mil sites 

pages promovendo este tipo de mate- 
rial. Os investigadores fizeram-se pas- 
sar por crianças ou por individuos in- 
teressados em obter informaçâo para 
chamar a atençâo dos pedôfilos. A 
policia jâ desmantelara emjulho uma 
rede internacional dirigida a partir de 
Guadalajara. 

Comunicado 
Aos sôcios, siinpatizantes do First Portuguese Canadian 

Cultural Centre e comunidade Portuguesa 

Os actuals Corpos Gerentes do 
First Portuguese C. C. Centre co- 
municam que encerraram, e sub- 
alugaram as suas instalaçôes no 
982 Bloor St. W. num acordo legal 
e amigâvel corn o proprietario, Sr. 
Manuel da Costa, a quem, oficial- 
mente queremos deixar os nossos 
agradeciraentos, pela maneira 
como nos compreendeu e sempre 
ajudou aquando do nosso pedido 
para levarmos este projecto em 
frente, tanto nesta como em outras 
ocasiôes, onde sempre pudemos 
contar corn o seu prestigioso apoio. 
Aqui fica mais uma vez o nosso re- 
conheeido obrigado. 
O facto das instalaçôes da Bloor St. 
terem fechado nào quer dizer que 
o “F’irst” morreu comt) jâ alguém 
afirmou, nada disso, talvez que 
daqui para a frente, possa ter uma 
vida mais intensa e desafogada. 
Mas para tal estamos a tentar 
mudar o sistema usado até aqui, e 
tentar entrar no caminho certo. 
Todos sabem que os tempos estâo 
cada vez mais dificeis, e os clubes 
mais antigos lutam com as mesmas 
dificuldades. 
Aqueles que o fundaram e nutri- 
ram por clc uma certa amizade e 
apego, estâo vclhos e alguns deles, 
infclizmente jâ nào estâo entre nos. 

Os que foram fundados hâ menos 
anos estâo agora na fase em que 
os mais antigos também jâ estive- 
ram. Quando chegarem aos 46 
anos, sera que estarâo tâo fortes 
como agora? Aqueles que ainda 
câ estiverem irâo ver se sera assim. 
Continuâmes actives coin o nosso 
escritôrio, Centro da Terceira 
Idade e a Escola do First, no 722 
College St. S''. Andar, Suites 301, 
303, 307 e a Galeria Corte Real 
também continuarâ corn as suas 
exposiçôes de arte. 
As nossas noites culturais irâo fun- 
cionar da mesma maneira, tal 
como tantos outros clubes, em lo- 
cals a anunciar nas dévidas alturas. 
No proximo dia 18 de Agosto de 
2002 iremos ter o nosso cruzeiro 
anual no Lago Ontario, e muito 
em breve iremos anunciar o pro- 
grama do 46" Aniversârio e iremos 
dando provas que continuaremos 
civos. 
Nenhum de nôs, temos a certeza, 
quererâ ver morrer o “primeiro”, 
aquele que foi o baluarte de todos 
os portugueses, e porque nào o 
berço de alguns clubes da nossa co- 
munidade. 

Viva o First Portuguese C. C. C. 

A Dtrecçào 

tŸmnUe.Ÿs 

Happy Travellers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

Por isso, todos os clientes 
que usem os servies de 

H^>py Travellers an 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a 

servir os sens 
clientes corn o 

mesmo carinho 
como se fossem 

ainda os 
primeiros. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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0 Problema da Acidez 
Humoral do Organismo 
O nosso sangue é um soluto que 
tern um equilibrio acido-base que 
nào pode variai senâo em limites 
minimos, sob pena de déséquilibrai 
todo o funcionamento do organis- 
mo. Para que tal aconteça é 
necessârio termos uma alimentaçâo 
devidamente balançada e o mais 
natural possivel. 
O chamado acido-base (ptt) indica o 
grau de acidez ou alcalinidade, em 
que “p” é igual a potencial e “H” é 
igual a hidrogénio. 
Â reacçâo normal âcido-base do 
meio interno (sangue e linfa) é 
ligeiramente alcalina, com um pH = 
7,4. Quando o pH se altera, da-se 
um desequilibrio no sentido da 
acidez ou da alcalinidade. 
Existem por conseguinte no organis- 
mo humano normal mecanismos 
reguladores capazes de compensai 
as variaçôes da acidez ou da alcali- 
nidade. 
Existem por conseguinte no organis- 
mo humano normal mecanismos 
reguladores capazes de compensai 
as variaçôes da acidez ou da alcali- 
nidade, para que o pH se mantenha 
dentro dos limites normais, que vâo 
de 7,30 a 7,45. Mas em determi- 
nadas condiçôes pode aparecer uma 
descompensaçâo que provoca no or- 
ganismo um estado de acidose ou de 
alcalose. 
A alcalinidade humoral é uma 
condiçâo primordial da vida dos 
tecidos do organismo e da sua re- 
sistência às infecçôes. O sangue das 
pessoas saudâveis é sempre ligeira- 
mente alcalino. 

Verifica-se que a urina é de reacçâo 
âcida quando a alimentaçâo ingeri- 
da é rica em proteinas, gorduras e 
amidos, e é de reacçâo alcalina 
quando hâ predominio de frutas, 
legumes verdes, hortaliças ou végé- 
tais. 
Portanto a influência de um alimen- 
to sobre a reacçâo da urina permite 
classificâ-lo como acidificante ou 
como alcalinzante. 
A alimentaçâo vulgar ou comum, so- 
bretudo aquela que designamos de 
“junk food” ou “fast food”, tern uma 
acçâo altamente acidificante do 
meio interno, pois geralmente con- 
tém uma percentagem elevada de ali- 
mentes ricos em proteinas, em gor- 
duras, amidos e açucares, composta 
essencialmente de carnes proces- 
sadas, peixe frito (filetes), ovos, 
queijos fermentados, margarinas, 
banhas ou gordura animal, ôleos 
végétais saturados, ou toucinho frito 
(bacon), pâo branco, açucares indus- 
triais, massas e pastas provenientes 
de cereais descorticados, polidos e 
inorgânicos. 
As frutas, os végétais e os cereais in- 
tégrais tem uma acçâo alcalinizante 
devido à sua riqueza em sais mine- 
rais, mas geralmente estes produtos 
nâo sâo consumidos pelas pessoas e, 
se porventura o sâo, é sempre em 
doses muito limitadas para as neces- 
sidades reais do organismo. 
Desta maneira, o organismo é obri- 
gado a ceder as suas bases alcalinas 
e as réservas de sais minerais para 
neutralizar o excesso de âcidos e 
manter a alcalinidade humoral den- 

^ Almoço de Homenagem ^ 
ao I 

DR. JOÂO BOSCO NOTA AMARAL 
Ilustre Présidente da Assembleia da Repûblica 

promovido pelo 
Comité Organizador do DIA DOS AÇORES 

1 de Setembro de 2002, pela 1,30 hora da tarde 
no 

OASIS CONVENTION CENTRE, 
1036 Lakeshore Rd. East - Mississauga 

Bilhetes à venda nos seguintes locals: 
CASA DOS AÇORES DE TORONTO - Tel. 416 603 2900 

RANCOCOMERCIAL DOS AÇORES - Tel. 416 603 0802 
CORREIA TRAVEL AGENCY - Tel. 416 0869 

Para mais informaçôes contactar 
Tel. 905 279 8368 ou 416 603 2900 

.Corn 0 apoio do Jornal 0 MILÉNIO J 

Manuel R.C. Melo, N.D. 

Naturôlogo - vice-presidente do 
Colégio Português dos 

Naturopatas. 

tro dos limites normais. 
Isto pode em certo me- 
mento conduzir a pessoa 
a uma desmineralizaçâo 
do organismo, originan- 
do o chamado artritismo 
bâsico corn o seu cortejo de sin- 
tomas (doenças) de origem artritica, 
como a artrose, artrite reumatôide, 
ostéoporose, carie dentâria, reuma- 
tismo, deficiência cârdio, anemia, 
etc. 
A acidificaçâo pode ainda provocar 
perturbaçôes Trôficas e afecçôes da 
pele, das mucosas e das vias respi- 
ratôrias, podendo dar origem a 
eczemas, urticârias, impetigo, eserô- 
fulas, otites, sinusites, anginas ou 
amigadalites, bronquite, asmas, e 
outros estados patolôgicos. 
E précise saber-se que as frutas ditas 
âcidas (citrines) têm uma acçâo al- 
calinizante. O âcido citrico exis- 
tente nos limôes, laranjas, moran- 
gos, ananas, groselhas, etc, estâ com- 
binado corn sais alcalines, formando 
os chamados citratos. Estes ab- 
sorvidos pelo tubo digestive e de- 
pois decompostos pelo organismo; a 
parte âcida é eleiminada pelos pul- 
môes sob a forma de gâs carbônico, 
ficando a parte minerai, que ao ser 
eliminada pelos rins, alcaliniza a 
urina. 
Além do âcido citrico existem outros 
âcidos nas frutas e nos végétais, 
como âcido tartârico nas uvas e o 
âcido mâlico nas maçâs, damascos, 
cerejas, peras, ameixas, marmelos, 
tomates, cenouras, etc. Este âcido 
encontra-se geralmente combinado 
formando bases alcalinas, tais como: 
malato de câlcio, de potâssio, de 
magnésie, etc. 
Os frutos possuem, como sabemos, 
os sens açucares naturais, vitaminas 
e a chamada âgua metabôlica, o que 
lhes conféré um notâvel poder tera- 
pêutico natural em muitos estados 
patolôgicos, desenvolvendo uma 
acçâo fortemente desintoxicadora, 
estimulando a nutriçâo, intensifi- 
cando a eliminaçâo de residues do 

métabolisme, opondo-se 
à formaçâo de novos 
residues, contribuindo 
assim para manter o or- 
ganismo em bom estado 
de saùde. 

Igualmente os végétais têm a 
mesma funçâo orgânica, que é a regu- 
larizaçâo do equilibrio âcido-base 
do organismo. 
A ingestâo diâria destes alimentes é 
nâo s6 ùtil a todos os individuos nor- 
mais ou saudâveis, mas é particular- 
mente imprescindivel aos doentes, 
principalmente âqueles que estâo 
atingidos de acidose sanguinea, 
como os reumâticos, os gotosos, ar- 
terioscleroses, obesos, diabéticos, re- 
nais, cardiacos, infecto-contagiosos, 
cancerosas, etc, para os quais os fru- 
tos e os végétais, especialmente os 
seus sûmes, sâo um verdadeiro soro 
alcalino, vivo e nutritivo, perfeita- 
mente assimilâvel, e corn uma 
poderosa acçâo alcalinizante. 
Sâo particularmente acidificantes e 
altamente nocivos para todo o or- 
ganismo, mesmo para as pessoas 
ditas saudâveis, as seguintes subs- 
tâneias: vinagres, principalmente os 
de origem quimica industrial, picles, 
mostardas, pimentas do reino (bran- 
ca e prêta) e certas especiarias, 
limonadas artificiais e outros réfrigé- 
rantes, sodas na sua generalidade 
(kimas, laranjadas, coca-cola, sprite, 
seven-up, etc...), os medicamentos 
quimicos (fârmacos), as drogas, o 
café e o âlcool ou bebidas brancas, 
etc... 
A acidificaçâo também pode au- 
mentar pela acçâo de factores sus- 
ceptiveis de enfraquecimento, intoxi- 
caçâo indôgena (auto-intoxicaçâo): 
fadiga, excesses de qualquer ordem 
ou natureza, choques emocionais e 
especialmente, o tabaco, as bebidas 
alcoôlicas na generalidade e as dro- 
gas (cocaina, heroina, etc...) 
Os alimentes alcalinizantes devem 
constituir 34 da alimentaçâo (raçào 
diâria) dos adultes e principalmente 
dos doentes. ci 

Tem experiênciaP 
Se tem, ternes 

emprege para si. 
Contacte ja 

Eduardo Oliveira e Joào Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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PRISAO PARA EX-GOVERNADOR DE TIMOR 
O Tribunal de Direitos Humanos de 
Jacarta (Indonésia) condenou Abilio 
Osôrio Soares, ex-governador de 
Timor-Leste durante a ocupaçâo in- 
donésia, a uma pena de très anos de 
prisâo, por crimes contra a 
Humanidade. 

Os juizes decidiram reduzir a pena de 
10 anos e meio pedida pela acusaçâo 
corn base em vârios factores, 
nomeadamente uma carta com um 
pedido de clemência enviada ao tri- 
bunal pelo présidente timorense, 
Xanana Gusmâo. 

COMUNICADO 

A Academia do Bacalhau realiza uma noite açoriana corn alcatra e arroz 
doce no restaurante O Tabico em Toronto, no dia 30 de Agosto. 
Os lucros dcstinam-se a obras de caridade. 
Marcaçôes pelos telefoncs; 416 254-7060 e 416 239-5176 

Buenos Aires, Argentina: Pampa, primeiro vitelo clonado na Argentina, 
apenas corn uma semana de idade, é alimentado a biberâo. 

Fala Brasil e os seniiços 
do Consulado ont Toronto 
No programa comunitârio da FPtv 
de hoje, Fala Brasil, conversamos 
corn O secretârio Unaldo Eugênio de 
Sousa. Ghefe do Setor Cultural, de 
Imprensa e Relaçôes Acadêmicas 
do Consulado Gérai do Brasil em 
'Ibronto, o secretârio explicou qutûs 
sâo os serviços prestados pelo 
Consulado e as respectivas e reais 
taxas cobradas pela prestaçâo destes 
serviços. Fique por dentro e saiba 
como o Consulado pode lhe ajudar, 
por exemplp, a procurar um parente 
que esteja desaparecido no Brasil. 
O Consulado do Brasil estâ aberto 

para o püblico em gérai de segunda 
a sexta-feira das 9:00h às 15:0üh e 
esta localizado no numéro 77 da 
Bloor St. West, suite 1109. 
E ainda no programa de hoje voce 
vai conferir, como jâ é de praxe, 
muita müsica brasileira. 
Nâo percam o Fala Brasil de hoje 
e também os prôximos onde 
mostraremos, em dois prograraas 
especiais toda a influência do ar- 
quipelâgo dos Açores, da 
Madeira, de Cabo Verde e de Sâo 
Tomé e Principe na colonizaçâo 
do Brasil. 

FALA 
BRASIL 
TODASAS 
5"-FEIRAS 
AS18:30h 
NA FPtv 

Produçâo e apresentaçâo: Denise Gulmarâes 

Grande campanha... 
INlao perça esta oferta especial e os nasses 
baixos preços para este fantâstico saldc... 

Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) ^ A.,4 

■«-J CO 

EGUNTON 

ST. CLAIR mHmeeusToma TRUST ACOHUBtHGtsiHeiim 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

1785 St. Clair Ave. W. (4i6i 656-1200 
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As opiniôes expressaspor Mateus Machado nào reflectem as opinioes dojomal 0 Milénio. 

quL asctaoo au, 
d Mugabe firme cem 

fazendeires brances 
"Nos, o primeiro povo do Zimbabwe, 
nos os verdadeiros donos desta terra, 
nâo arredaremos pé. Nâo cederemos 
nesta questao vital - a terra. A terra é 
nossa". Com estas palavras, o 
aguardado discurso do Présidente 
Robert Mugabe deitou por terra as es- 
peranças de muitos fazendeiros do 
pais, brancos na sua maioria, obriga- 
dos a entregar as suas terras para 
serem redistribuldas no âmbito de 
uma muito controversa reforma 
agrâria. 
O limite para a entrega das terras era 
a meia-noite do passado dia 9 e, de 
acordo corn fontes prôximas dos 
fazendeiros, 40 por cento dos cerca de 
2900 abrangidos obedeceram à 
ordem. 
Mas outros esperavam ainda que 
Mugabe pudesse reconsiderar, tanto 
mais que os tribunais decidiram hâ 
dias que terras hipotecadas nâo pode- 
riam ser expropriadas sem conheci- 

mento prévio das instituiçôes 
bancârias. 
Mas Mugabe, num discurso que assi- 
nalou o Dia dos Herôis - proferido 
perante mais de 15 mil apoiantes e 
transmitido directamente pela tele- 
visâo - nào deixou düvidas: "Fixâmos 
o limite de Agosto e esse limite man- 
tém-se". 
E acrescentou: "Desejamos que todos 
aqueles que se interessam pela explo- 
raçào de terras estejam no seu posto 
jâ na estaçâo das chuvas". Ou seja, os 
negros que queiram tomar conta das 
terras poderào começar a instalar-se a 
partir de finais de Agosto e iniciar em 
Outubro a nova época das se- 
menteiras. 
Para os fazendeiros brancos, Mugabe 
acenou ainda corn algo: "Todos os 
agricultores brancos e bem inten- 
cionados que desejem prosseguir a 
sua carreira como cidadâos leais deste 
pais terào terras para o fazer. 

AIDS Commis^ of Toronto 

SERVIÇOS 6 PROGRAMS DO 
AIDS COftSMITTSeOFTORONTO 

399 Church St,, Ath floor 
Toronto, ON MSB 2J6 

Fernanda da Stiva 

Ruî Pires 

’ Servtço de aconselhamento gratuito para famîlias e tndivkiuos 
infectados o« afectados pelo virus da AIDS/SIDA. 

♦ Ajuda na procura de emprego e curriculum vftae {résumé). 

- Preenchimento de Oeclaracâo de Impostos 
(Income Tax return). 

Aulas de computadores para pessoas HIV posd:ivas. 

- Programas de educaçâo e prevençâo para Jovens e aduitos. 

- Oportunidades de voluntariado e respectivo treino, 

« Acompanhamento ao medico e ao hospital. 

- Assistência para prof^ionals que trabalham na area de 
MIV/AIDS (medicos, a&sistentes sociais, etc). 

TEtî 416-340-8484, ext,290 (Fernanda) ou ext, 242 (RuI) 

F-MAïtî fdasl!va#actOfOftto,org ou rpires@actoronto,org 

WEBSITES wwvsf.actoronto.org/portuguese/index.lîtml 

Nenhum necessitarâ de partir por 
ficar sem terra". Porém, os outros, 
"aqueles que querem ser donos deste 
pais em nome da Grâ-Bretanha, para 
esses o jogo acabou e podem voltar 
para o lugar de onde vieram. Nào hâ 
espaço para gananciosos adeptos da 
supremacia" [branca]. 
Reagindo ao discurso de Mugabe, o 
lider da oposiçâo, Morgan Tsvangirai, 

acusou o Présidente de "espalhar uma 
mensagem de violência e de ôdio". Na 
opiniâo do chefe do Movimento para 
a Mudança Democrâtica, o discurso 
foi "um cheque em branco para mais 
miséria e mais mortes". 
"O regime reduziu os cidadâos ino- 
centes à condiçâo de animais que vas- 
culham os caixotes do lixo", subli-nhou 
também Morgan Tsvangirai. 

Consulado Angolano 
faz entrega de 
passaportes 
Aconteceu no passado fim de semana 
em toronto a entrega de passaportes 
pela segunda vez, aos cidadâos an- 
golanos residentes nesta cidade. 
O Consulado de Angola no Canada 
hâ jâ algum tempo a esta parte, tem 
realizado trabalhos de campo facili- 
tando assim a comunidade espalhada 
no Canadâ queira em questôes juridi- 
cas, excreçào consular, notariado e 
registo civil, Ontario e Quebec sâo as 
provincias mais abrangidas por estes 
serviços. 

Segundo diz o consul gérai Fracisco 
Mateta, mais de cem angolanos rece- 
beram jâ os seus passaportes e que o 
facto de muitos estarem na condiçâo 
de refugiados nào afecta na cidadania 
angolana. 
Salienta ainda que o numéro de pedi- 
dos de vistos para Angola tem estado 
a crescer e que no sector empresarial 
jâ existem empresas canadianas a tra- 
balharem em Angola no ramo dos 
petrôleos, diamantes e também 

Dez anos de prisâo para 
celaboradar de 
Ansumane 
Lamine Sanhâ, dos mais prôximos co- 
laboradores do General Ansumane 
Mané, foi condenado a dez anos de 
prisâo efectiva, acusado de "colabo- 
raçào directa" numa alegada tentativa 
de golpe de Estado em 2000. 
O Tribunal Regional de Bissau res- 
ponsabilizou o comodoro Mohamed 
Lamine Sanhâ, de participaçâo ao 
lado de Ansumane "na tentativa de al- 
teraçâo do Estado de Direito por via 
das armas" e de "crime de sequestro". 
Sanhâ, era, em Novembre de 2ü00, 
chefe do Estado-Maior da Marinha. 
Esta ultima acusaçâo reporta-se à situa- 
çào de cativeiro de diverses oficiais 
superiores, que estiveram detidos ale- 
gadamente por ordem do General 

Ansumane. Varies oficiais, como os 
générais Correia Seabra e Emilio 
Costa, chefe e vice-chefe do Estado- 
Maior das Forças Armadas, e 
Melciades Fernandes, Chefe do 
Estado Maior da Força Aérea, estive- 
ram retidos nas suas residências, por 
decisâo de Ansumane, que os acusou 
de desobediência. 
Ansumane Mané, lider da Junta 
Militar revoltosa que derrubou o prési- 
dente Nino Vieira, em Maio de 1999, 
viu-se novemente envolvido numa 
confrontaçào militar, em Novembre 
de 2000, desta vez corn as forças leais 
ao présidente Kumba lalâ - acabando 
por ser morte, em condiçôes ainda 
hoje nào clarificadas. 

■’ MM 
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A Escola, O Sistema e os Nossos Anselos 
Prepaiar os alunos para o futuro: 
0 eosipo superior 
O ministério da educaçâo do Ontario 
decidiu dedicar este verâo ao esclareci- 
mento do programa de “Double 
Cohort”, o quai vos apresentei na sema- 
na passada. Entretanto, recebi alguns 
e-mails de pais cujos filhos terminam a 
escola secundaria neste proximo ano 
lectivo e que nâo sabem se sera fâcil para 
os mesmos entrar no ensino pôs-se- 
cundârio, uma vez que sâo os primeiros 
a ter estudado jâ de acordo com este pro- 
grama. Vejamos, entâo, como fun- 
cionam as inscriçôes e o acesso ao ensi- 
no superior agora que este programa foi 
implementado. 

Desde que surgiu nas escolas 
em 1997 (elementar), 1999 (secundârio), 
o novo programa de quatro anos tem re- 
cebido toda a atençâo do governo do 

Ontario, cujos esforços se têm concen- 
trado nas vagas para as universidades e 
para os “colleges”, para que todo o 
aluno do programa “double cohort” 
que tem qualificaçôes e deseje 
prosseguir no ensino superior nâo tenha 
problemas no que se relaciona corn as 
vagas. Algumas das medidas tomadas 
pelo governo passaram pela organiza- 
çâo de grupos de apoio que trabalharam 
juntamente corn as universidades e os 
“colleges” no sentido de endereçar de- 
terminadas questôes, tais como fundos 
financeiros para boisas de estudo, maior 
numéro de professores para cada depar- 
tamento das faculdades, mais pessoas 
na ârea de pesquisa e encontrar mais es- 
paço para poder acomodar todas as tur- 
mas. 

Poderâ um aluno 
acabar o programa de cinco 
anos depois de 2003? (e-mail 
de um pai) 

No Ontario, sempre 
houve alunos que conseguem 
acabar a escola secundaria em 
menos tempo que outros. Nem 
todos os estudantes que iniciaram o 

Safide em causa na 
lagoa e S. Jorge 

ano antes da introduçâo do novo cun 
riculo secundârio no ano lectivo de 
1999-2000, conseguirâo terminar em 
2003. O piano do governo do Ontario 
para a implementaçâo do novo curricu- 
lo proporciona ao aluno a oportunidade 
de acabar a escola secundaria em cinco 
anos. Nesta situaçâo, porém, o aluno, 
juntamente corn os pais, deverâ ter uma 
reuniâo corn o director da escola. 

O Conselho das Universidades 
j do Ontârio forneceu recentemente 
I - para todas as pessoas interes- 

sadas - uma brochura corn o ob- 
I jectivo de se certificar que todos os 
; finalistas do programa “double co- 
J hort” fossem tratados corn impar- 

cialidade. Em Fevereiro, o 
Conselho publicou um co- 
municado onde anunciava 
que «As universidades do 
Ontârio, juntamente corn 
o governo provincial, têm 
trabalhado nos ültimos seis 
anos num piano de apoio e 

9“ soluçôes para o programa “double co- 
hort”. As universidades participaram 
na validaçâo do curriculo da escola se- 
cundâria e estâo confiantes que os 
alunos que terminem em 2003 estejam 
tâo bem preparados para os estudos uni- 
versitârios como os que lhes precederam 
nos programas de OAC. 

As universidades e o governo 
do Ontârio estâo empenhados em certi- 
ficar que o acesso ao ensino superior 
seja o mesmo, sem olhar ao programa 
em que estejam inscrites, nem darem 
importância ao ano em que iniciaram a 
escola secundâria.» 

Para mais informaçâo sobre 
este Conselho poderâ visitar a pagina 
web em www.cou.on.ca. 

A possibilidade da nova Unidade de 
Saüde de Sâo Jorge vir a concenlrar 
num so espaço os actuals Centros das 
Vêlas e Calheta e o atraso na abertura 
ao püblico da, também nova e jâ cons- 
truida, Unidade de Saüde da Lagoa, 
estâo na origem de dois requerimentos 
de depulados do PSD, apresentados 
ao Présidente da Assemblela 
Regional, para que este solicite es- 
clarecimentos ao Governo. No caso de 
Sâo Jorge, o deputado Mark Marques 
leinbra na sua exposiçâo ao Executive 
que correm “rumores” dando conta 
que os actuaiSvCentros de Saude das 
Velas e Calheta vâo scr concentrados 
num sô e que, face a isso, se levantam 
agora “dùvidas de ordem prâtica” no 
que diz respeito à unificaçâo de 
serviços como a Urgêneia, as 
Consultas ou o Internamento. Perante 
este cenârio, o deputado social- 
democrata questiona o Governo 
Regional sobre se este pretende real- 
mehte, ou nâo, concentrât os dois 
Centros actualmente existentes numa 
sô Unidade de Saiide em Sâo Jorge, 
sendo que, na opiniâo de Mark 
Marques, os Centros das Velas e da 
Calheta se “deveriam manter como 

estâo”. 
O deputado social-democrata por Sâo 
Jorge référé ainda os problemas finan- 
ceiros do Sector da Saüde na Regiâo 
para lembrar que nâo devem ser as 
ilhas mais pequenas a terem, neces- 
sariamente, de “pagar a factura” desla 
situaçâo. l'irar à populaçâo de Sâo 
Jorge a possibilidade, actualmente exis- 
tente, de acesso a um cuidado de 
Saüde no seu prôprio Concelho é, re- 
sumidamente, outro dos motives do 
requerimento apresentado pelo de- 
putado social-democrata. 
Qtianto à Unidade de Saüde da Lagoa, 
é a data previsivel para sua entrada em 
funcionamento e as düvidas quanto à 
empreitada do edificio e ao forneci- 
mento de equipamento, que levam o 
deputado Humberto Mclo a requerer 
esdareciraentos ao Governo. 
O deputado social-democrata por Sâo 
Miguel pede mesmo ao Governo 
copias dos contratos, dos relatôrios de 
fiscalizaçâo e até dos vistos do 
Tribunal de Contas a esta obra, no 
valor de 650 mil euros (130 mil contos) 
que, rccorde-se, foi adjudicada em 
1999, corn o prazo de execuçâo de um 
ano. o 

REQUERIMENTO N^/IX-1 

Apresentado por: 

DEPUTADO CARLOS LUIS do 
Partido Socialista 
o Jornal “Diârio de Noticias” de 30/07 p.p. publicava a seguinte noti- 
cia que passo a transcrever; 

“Irregularidades, situaçôes «inadmissiveis», «despedimentos mas- 
sives». As queixas sâo muitas e partem dos leitores do Instituto 
Camôes (IC) que hoje promovem, em Lisboa, o primeiro encontre de 
leitores do IC organizado pelo Sindicato Nacional do Ensino superi- 
or (SNESup). 
Existe uma «situaçâo absolutamente miserâvel, uma espécie de nova 
escravatura» que é preciso denunciar, acusou a delegada sindical 
Paula Lemos, para quem a maioria dos problemas deve-se à inex- 
istência de um Estatuto do Leitor, uma reivindicaçào da classe que se 
arrasta hâ mais de uma década. Para o SNESup, «a falta de vontade 
politica» para avançar corn aquele Estatuto prende-se corn outra von- 
tade do IC: a «de manter o poder de fazer/desfazer a vida e os desti- 
nes dos leitores». 
O sindicato fala também em «despedimentos massives». Segundo o 
mesmo, o Instituto Camôes terâ, alegadamente, despedido antigos 
leitores (na sua maioria mestres ou doutores) para os substituir por 
«assistentes». Quanto às «irregularidades nos concursos», o SNESup 
deu à Lusa um exemple. «A existência de postos de leitor que sâo 
atribuidos a pessoas de confiança do IC sem passarem por concurso 
ou oferta püblica de trabalho». 
Ao abrigo das ' disposiçôes, constitucionais, legais e regimentals 
aplicâveis solicito ao governo através do Ministre de Negôcios 
Estrangeiros o seguinte esclarecimento: 

Para quando o estatuto de leitor? 
O SNESup fala de “despedimentos massivos”, quais as instituiçôes 
académicas que se viram privadas de leitores? Ém caso afirmativo 
quai o motive? 
O sindicato fala ainda de “irregularidades nos concursos” o Instituto 
Camôes confirma tal acusaçâo? Em caso afirmativo porque nâo 
foram feitos concursos ao abrigo das disposiçôes legais em vigor? 

O Deputado 

Carlos Luis 
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Sottobank abre sucursal am Mississauga 
Passada uma semana da inaugu- 
raçâo do SottoBank Centre na 
Rogers, o SottoBank abriu mais 
uma sucursal, quinta-feira passa- 
da, em Mississauga. Sob a gerên- 
cia de Margarete Ramos, o 
SottoBank de Mississauga vai ao 
encontro da comunidade por- 
tuguesa que nos ùltimos anos têm 
vindo a optar por esta cidade para 
residir. 

Luis Esgaio esteve presente na inau- 
guraçâo e dialogou com a gerente, a 
qual se demonstrou optimista quanto 
ao funcionamento desta nova sucur- 
sal, devido ao facto de “Mississauga 
ser jâ uma cidade com uma enorme 

comunidade portuguesa”. O facto 
das instalaçôes do Sottobank de 
Mississauga estarem localizadas 
num centro comercial onde prédom- 
ina o comércio português sera muito 
benéfico, segundo adiantou 
Margarete Ramos, porque as pessoas 
vâo juntar o ütil ao agradâvel: o 
poder fazer compras e tratar da situa- 
çâo bancâria no mesmo local. Por 
outro lado, a gerente da sucursal de 
Mississauga adiantou que fez uma 
pequena sondagem pelos comer- 
ciantes do centro onde teve “a opor- 
tunidade de verificar a sua sartisfaçâo 

pelo facto de baver junto deles um 
banco português”. 
Para o Dr. Pedro Belo, chairman do 
Sottobank, “Mississauga é uma loca- 
lidade muito importante para o 
banco. Uma vez que terminou o tra- 
balho de renovaçâo de todas as su- 
cursais que o banco tinha aberto na 
zona de Toronto, Hamilton e 
Brampton, o banco decidiu expandir- 
se para outras areas para onde é pre- 
cise trazer os sens serviços”. No en- 
tante, o trabalho do Sottobank nào 
terminarâ por aqui. Ainda segundo 
do Dr. Belo, “o Sottobank vai abrir 

mais duas brevemente em Toronto: 
uma na zona da College por ser im- 
portante para desdobrar a sucursal 
da Dundas que tem um volume de 
serviço impressionante; a segunda 
estarâ localizada mais na zona da 
baixa de Toronto. O reste da expan- 
sào - segundo informou - dépende 
de uma équipa de projecto corn a 
Mackenzie corn quem vâo começar a 
trabalhar em Setembro e sô depois é 
que se poderâ pensar num projecto 
para o Canada”. 
Tudo indica que este projecto nào vai 
parar, embora a preocupaçâo por 
agora seja a de prestar um serviço de 
grande qualidade aos clientes. la 

Ana Fernandes 

THE CAiSiADIAIM NATIONAL EXHIBITION 
PRESENTS 

A CELEBRATION OF. SUMMER 
OVER $00 ATTRACTIONS • 700 EXHIBITORS • 65 RIDES 

PORTUGUESE DAY - FRIDAY AUGUST 30 
INFERNO AT|HE EX • EUKANUBA SUPERD^GS AND LOTS MORE 

^ TOR DETAILS VISIT ViniiyHEEX.COWj^^,_^ 

Ulr /AWitissioN ^ ss&BrrriRlOy 

AU£16-SEPT2,200;l 
TORONTO, CANADA 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 15 Agosto, 2002 13 

Comunidade 
O ConsuladoGeral de Portugal em Toronto informa que no 
dia 15 de Agosto estarâ encerrado visto ser feriado em Portugal. 

j Segundo um fax recebido na nossa redacçâo e enviado por Nellie Pedro, | 
I no sàbado dia 17, pelas 13h00 inaugurarse o escritôrio de representaçâo | 
I da Associaçâo Liberal Provincial Trinity Spadina, contando com a pre- | 
I sença do lider do Partido Liberal do Ontario Dalton McGuinty. Neste | 
I fax, aquela représentante escolar convida a comunidade a travar conhe- | 
I cimento corn McGuinty naquela ocasiâo. 

I Sâbado dia 17 de Agosto realiza-se, no parque Boyd Conservation Area, | 
I Elmgrove, o Sexto Piquenique da Chainça, corn sardinhas e broa gratis. I 
I Muitas surpresas para as crianças. Informaçôes: 416 654-8140. | 

i     *     V.™™™-. I 
I o Canadian Madeira Clube realiza a festa de Nossa Senhora do Monte | 
I no fim-de-semana de 17 e 18 deste mês no Madeira Park. | 
I Participa o Padre madeirense Fernando Pinto dos Reis e também Nélia 
I que vem dos EU corn os seus mûsicos, o conjunto musical Brasil- | 
I Portugal de José Roberto, rancho folclôrico As Tricanas, rancho folclôri- | 
i CO infantil da Casa da Madeira e os artistas madeirenses da comu- | 

I nidadejoâo Neves, Décio Gonçalves, Jorge Carvalho e Rui Marques. | 

I A Parôquia de Santa Cruz realiza as Pestas de Nossa Senhora dos Anjos, | 
ï dias 17 e 18 de Agosto. Participam Emily Melo, Eisa Rabaça, As j 
j Tricanas, Carlos Medeiros, Décio Gonçalves, Carlos Martins, Amor da I 
I Pâtria, Banda de Nossa Senhora de Fatima, Banda do Sagrado Coraçâo | 
I de Jesus, fados por Joâo Silva acompanhado por Antonio Amaro e 
I Leonardo Medeiros. 

I A Casa do Alentejo realiza no dia 18 de Agosto o Torneio da Malha, 
I com 1/2 Libra para o 1° prémio e 1 garrafa de Whisky para o 2°. 
I Incriçôes pelo telefone: 416 537-1166. 

I No dia 18 de Agosto, o First Portuguese Cultural Centre realiza um 
{ cruzeiro no lago Ontârio, com Rebeca. 
I Réservas pelo telefone: 416 531-9971 

I A Associaçâo Migrante de Barcelos Community Centre realiza um con- 
I vivio com todos os socios e amigos daquela associaçâo que terâ lugar no 
I dia 24 de Agosto, na sua sede em Toronto, pelas 19:30 horas. 
I Haverâ mùsica, concertinas, cantares ao desafio, prémios e a entrada é 
I gratis!! 
I Informaçôes: 416-530-1662 ou 416-856-3123. 

I Entre 22 e 25 deste mês, Fall River, EUA, realiza as Festas do Divino 
I Espirito Santo da Nova Inglaterra. 
I A direcçâo destas festas convida todas as irmandades, filarmônicas e 
I povo, da provincia do Ontario, a participar nas festrvidades. 
I Informaçôes: T.: 416 498-6557 

I Dia 30 deste mês, a Canadian National Exhibition apresenta o 
I "Portuguese Heritage Day" com a participaçâo de Shawn Desman, Sarah 
I Pacheco e do grupo Tabu, para além de muitos outros artistas comu- 
I nilarios e dum festival de folclore. 

I A Academia do Bacalhau realiza uma noite açoriana com alcatra e arroz 
I doce no restaurante O Tabico em Toronto, no dia 30 de Agosto. 

Os lucros destinam-se a obras de caridade. 
I Marcaçôes pelos telefones: 416 254-7060 e 416 239-5176 

Manuel F. Gouveia 
1919-2002 

Felismina Gouveia e seus filhos agradecem 
a todos os familiares e amigos terem 

acompanhado o seu marido e pai até à sua 
ultima morada e informam que a missa do 
7° dia sera realizada no Madeira Park, 
no domingo dia 18, pelas llhOO da manhà. 

Entre a compra e o 

pagamento, tempo para 

desfrutar o seu carre 
Como sempre, José da Costa oferece-lhe 

juros e preços sem competiçào no mercado 
em todos os produtos da GM. 

Nào pague juros durante 4 anos na maioria 
dos modelos novos e nàofaça pagamentos 
até Janeiro 2003 na compra de qualquer 

carro usado. 

832 Bay street, em Toronto 
(a none da College St.) 
Telefone: 416-964-3211 

on 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
dc urn carro novo on usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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0 REIMORREU HA 25 ANOS 
Memphis presta homenagem ao rei do rock ‘n’ roll, 

no proximo dia 16. Vinte e cinco anos depois da 
morte de Elvis, Graceland continua a ser um ritual 

de “pereg^nos”, seus fas. 

Em 1958, o Rei do Rock 
‘n’ Roll - cognome que 
logo recebeu dos fas e 
dos meios de comuni- 
caçâo social - tornou-se 

Embora nao tivesse inventado o rock 
‘n’ roll no sentido mais puro da 
palavra - nao obstante ter começado 
a gravar os temas do “Sun” um ano 
antes de Chuck Berry ter gravado, em 
Chicago, o “Maybelline” - nao 
restam diividas de que o rock teria 
sido totalmente diferente sem o Elvis 
Presley. O que Elvis inventou foi o 
estilo, os temas e o espirito natural- 
mente rebelde que se tornou indis- 
pensavel ao rock. Os “entendidos” 
da milsica descrevem o estilo de Elvis 
como linico devido ao facto de ter 
misturado müsica gospel, blues e 
R&B com as formas Country e 
Western, tâo populares nos Estados 
Unidos naquela época. No entanto, 
hâ um elemento que os historiadores 
da müsica por vezes nao mencionam: 
é que Elvis adicionou a todas estas 
variantes musicais o espirito pop. 
Afinal, Dean Martin foi o seu herôi de 
infância e quando o Elvis foi con- 
frontado corn a pergunta “Que tipo 

de müsica interpréta?”, ao entrar pela 
primeira vez nos Sun Studios em 
Memphis, o entâo desconhecido rei 
respondeu “Eu canto todo o tipo de 
müsica”. A partir deste momento, a 
müsica pop e a cultura musical ameri- 
cana nunca mais foram as mesmas. 

Nascido a 8 de Janeiro de 1935, no 
seio de uma familia humilde, em 
Tupelo, Mississippi, Elvis mudou-se 
corn os pais, Vernon e Gladys, para 
Memphis jâ no inicio da sua ado- 
lescência. (Elvis nasceu meia-hora 
depois do nascimento do seu irmâo 
gémeo, Jesse Garon, morto à 
nascença). Entretanto e aos 6 anos de 
idade, recebe uma guitarra que a mâe 
lhe oferece como - possivelmente - 
prenda de aniversârio. Em Memphis, 
Elvis “absorve” todo o tipo de müsica 
que no Sul se considerava indigena. 
Algum tempo apôs ter terminado os 
estudos secundârios, enquanto era 
camionista para a companhia Crown 

Electric, decidiu ir aos 
Estüdios Sun para gravar 
um disco - o quai ele pa- 
garia - como prenda de 
aniversârio para a sua 
mâe. O proprietârio dos 
Estüdios, Sam Phillips - 
na altura produtor de 
blues e müsica negra - 
ouviu em Elvis algo que o 
cativou imediatamente. 
Logo de imediato, re- 
solveu colocar Elvis em 
contacte corn Scotty 
Moore e Bill Black para 
gravar alguns temas que 
ainda hoje sâo conside- 
rados lendas do nasci- 
mento do rock ‘n’ roll 
moderno. E assim 
começou a caminhada 
para o sucesso. 

...uma sondagem 
efectuada nos 

Estados Unidos da 
América em 1991 

demonstra que um 
em cada cinco 

americanos acredita 
que Elvis ainda 

esta vivo. 

no primeiro grande idolo mondial 
das adolescentes e a primeira estrela 
de rock. No mesmo ano, morre-lhe 
a mâe a 14 de Agosto e é incorpora- 
do no Exército e enviado para uma 
base americana na Alemanha 
Federal, onde fica dois anos. 

Através da década de 60, Elvis 
aparece também como protagonista 
de uma séria de inesqueciveis filmes. 
Em 1968, régressa aos écrans de tele- 
visâo na NBC corn o momento final 
de “black-leathered grace ‘n’ glory”. 
A este seguiram-se alguns progra- 

mas em Las Vegas. Nesta altura, 
a vida privada de Elvis entra em 
turbulência, quando em 1972 
Priscilla, a mulher, o deixa. Em 
1973 divorciam-se. 

Nào obstante alguns bons momen- 
tos, a saüde continuou a faltar-lhe e 
o declinio profissional começou a 
ser notâvel - a fama durante os anos 
60 começou a ser dividida corn a 
nova sensaçâo britânica chamada 
Beatles. Para além dos problemas 
de saüde e sentimentais, Èlvis entra 
em depressào, o que o leva a depen- 
der de comprimidos para as dores e 
para o acalmar. Em Abril de 1977, 
desmaia durante um concerto, em 
Baltimore. A 16 de Agosto do 
mesmo ano, tem um colapso, resul- 
tado de paranoia e dos seus 
“prôprios demônios espirituais”. 
Morre aos 42 anos. A sua morte 
causou uma vaga de luto, histeria e 
tristeza nacional como nunca se 
tinha testemunhado até entâo no 
mundo. Facto ainda mais curioso: 
uma sondagem efectuada nos 
Estados Unidos da América em 1991 
demonstra que um em cada cinco 
americanos acredita que Elvis ainda 
estâ vivo, ci 

Ana Fernandes 

Nâo se esqueça!... 
Domingo 25 de Aéosio Canada’s 
Wonderland Portuguese Day 

Combata 0 cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 
PAGER 4I6-7I9-4767 
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ESCRITOR, ROMANCISTA INOVADOR, 

JORNALISTA CRITICO: 
102 ANOS RE MEMdRIAS 
QUEROSIANAS 

José Maria Eça de Queirôs é 
um dos nomes mais impor- 
tantes da literatura por- 
tuguesa. Notabilizou-se pela 
originalidade e riqueza do seu 
estilo e linguagem, nomeada- 
mente pelo realismo descritivo 
e pela critica social constantes 
nos sens romances. Séria dificil 
imaginar o rumo da cultura 
portuguesa no mundo sem o 
nome de Eça de Queirôs, que 
se instaurou como um marco 
da qualidade da nossa literatura 
à semelhança do de Luis de 
Camôes, isto é, nomes de 
incontestâvel repercussâo 
mundial. 

Apôs 102 anos da sua 
morte, a 16 de Agosto, Eça de 
Queirôs é ainda um dos es- 
critores mais lidos e estudados 
da actualidade. Filho e neto de 
magistrados, Eça de Queirôs 
nasceu a 25 de Novembro de 
1845, na Pôvoa de Varzim, 
onde sua mâe, Carolina 
Augusta Pereira d'Eça, natural 
de Viana do Castelo, o daria à 
luz, como fruto de amores 
clandestinos, em casa de pa- 
rentes que habitavam nessa 
Vila. Seus pais sô viriam a 
casar quatro anos mais tarde. 
O Dr. José Maria Teixeira de 
Queiroz, seu pai, era entào de- 
legado do procurador régio 
em Ponte de Lima. Logo apôs 
o nascimento, José Maria é 
entregue aos cuidados de uma 
ama, em Vila do Conde, onde 
é baptizado. O seu segundo lar 
sera o dos avôs paternos, em 
Verdemilho, Aveiro, onde 
permanece até ao falecimento 
destes. Tem entâo dez anos e 
ingressa, como aluno interno, 
no Colégio da Lapa, no Porto, 
onde seu pai exerce o cargo de 
juiz. 

Aos dezasseis anos 
partira para Coimbra matricu- 
lando-se em Direito. Sô depois 
de terminado o curso viverâ 
corn os progenitores, em 
Lisboa, para onde seu pai 
havia sido transferido. Os 
anos de Coimbra (1861-1866), 
onde se entrecruzam fortes 
correntes românticas e posi- 
tivistas, sâo os mais decisivos 
da sua formaçào intelectual 
e civica, ao integrar uma 
geraçâo que foi, no dizer do 
seu lider, Antero de Quental, 
"a primeira em Portugal que 
saiu decididamente e cons- 
cientemente da velha estrada 
da tradiçào." Eça de Queirôs 
faria mais tarde o retrato dessa 
geraçâo coimbrà num texto de 

grande beleza formai denomi- 
nado Antero de Quental, 
recolhido postumamente nas 
Notas Contemporâneas, onde 
regista os acontecimentos e 
descobertas culturais que 
fizeram a sua orientaçâo men- 
tal e evoca o convivio corn o 
poeta dos Sonetos. Os seus 
primeiros textos, publicados 
na Gazeta de Portugal, sob 
forma de folhetins, postuma- 
mente recolhidos com o titulo 
de Prosas Barbaras (1903), 
espantaram pela atrevida 
novidade, muito inspirada na 
literatura romântica europeia 
(Vitor Hugo, Baudelaire, 
Hofmann). Em Evora espera-o, 
por esse tempo, uma experiên- 
cia jornalistica de grande 
folego, como director e redactor 
de um jornal de oposiçâo ao 
governo, o Distrito de Evora 
(1867), onde pôe à prova os 
seus dotes de escritor. Uma 
viagem ao Oriente (Out. 1869 - 
Jan. 1870), Malta, Egipto e 
Terra Santa, permite-lhe assis- 
tir à inauguraçâo do canal do 
Suez e introduz nos seus hori- 
zontes culturais, ainda român- 
ticos, novas realidades que 
virào alterar a sua escrita. Esta 
viagem ira fornecer-lhe 
matéria abundante para O 
Mistério da Estrada de Sintra, 
romance folhetinesco de mis- 
tério, partilhado corn Ramalho 
Ortigào. Sera também o moti- 
vo fundamental de uma obra 
pôstuma, O Egipto, Notas de 
Viagem (1926) inspirando, 
ainda, de maneira essencial 

um dos seus romances mais 
conseguidos, A Reliquia 
(1887). Seguir-se-â uma nova 
experiência, de seis meses, de 
frutuosas consequências, a sua 
passagem por Leiria, como 
Administrador do Concelho. 
Esse observatôrio social da 
vida provinciana dar-lhe-â 
matéria para o primeiro ro- 
mance realista português, O 
Crime do Padre Amaro, que 
surge cinco anos mais tarde, 
em 1875. 

A publicaçào, em 
1871, dAs Farpas, pequenos 
cadernos de sâtira social, cul- 
tural e politica, ira permitir-lhe 
fazer pleno uso do seu talento 
de ironista e humorista, parti- 
Ihando a escrita, ainda desta 
vez, corn Ramalho Ortigào. A 
sua colaboraçâo sera mais 
tarde revista e reeditada corn o 
titulo de Uma Campanha 
Alegre (1890). A ânsia de 
perfeiçâo levà-lo-â ao cons- 
tante aperfeiçoamento desta 
obra que conta très versôes. 
Seguir-se-â O Primo Basilio 
(1878), romance cujo tema é o 
adultério de uma pequeno-bur- 
guesa da baixa de Lisboa, que 
serve de cenârio a toda a 

...Eça de Queirôs 
instaurou-se como 

um marco da 

qualidade da nossa 
literatma à 

semelhança do de 
Luis de Camôes... 

acçâo. Serâ a sua obra de 
maior sucesso editorial, em 
Portugal e no Brasil, com duas 
ediçôes no mesmo ano de pu- 
blicaçào. A estruturaçào e coesào 
da narrativa, a conjugaçào de 
inümeros pormenores repre- 
sentativos e verosimeis, entre 
os quais os sonhos, a variedade 
tipolôgica e psicolôgica das 
personagens, que incluem 
duas figuras das mais expressi- 
vas da sua galeria, o conse- 
Iheiro Acâcio e Juliana, fazem 
desta obra um exemplo mode- 
lar do romance realista. 

E do periodo de 
Newcastle, o mais produtivo da 
sua carreira, o projecto ambi- 
cioso das Cenas da Vida 
Portuguesa, conjunto de doze 
romances que imaginava 
poder produzir à razào de um 
em cada dois meses e onde 
faria o levantamento critico da 
sociedade portuguesa. Desse 
projecto fazem parte obras 
como A Capital, Os Maias, A 
Tragédia da Rua das Flores, 
etc. A radical diferença entre a 
sociedade do norte de 
Inglaterra, onde vivia, e o 
meio português, que pretendia 
retratar, dificultava-lhe a re- 
criaçào literâria deste meio. 
Por outro lado pesava-lhe a 
solidào. O casamento, em 
1886, surge-lhe como uma pos- 
sibilidade que até ai rejeitara. 
Jâ colocado em Bristol (Abril 
1879-1888), produzirâ uma 
novela fantâstica, O 
Mandarim, onde, sem abdicar 
de notaçôes de saboroso realis- 
mo, darâ largas às suas facul- 
dades intrinsecas de fantasista. 
Pouco depois da sua transfe- 
rência para Paris, em 1888, 
Eça dedica-se ao lançamento 
da Revista de Portugal (1889- 
1892), corn a pretensào de que 
ela fosse «a consciência escrita 
de uma naçào». A 
Correspondência de Fradique 
Mendes e a traduçâo das 
Minas de Salomâo, eis os 
maiores sucessos dessa revista. 
No primeiro, publicado em 
livro apenas em 1900, ano da 
sua morte, Eça exprime o 

dandismo fim de século e a sua 
prôpria busca de absoluta 
beleza formai, numa intro- 
duçào intitulada "Memôrias e 
notas ", em que nos dâ a bio- 
grafia de Fradique, texto 
muito rico de reflexôes e 
humor, decerto mais original, 
ainda, que as cartas de 
Fradique, posto que nelas per- 
maneça muito vivo o espirito 
critico peculiar do prôprio Eça. 
A 16 de Agosto de 1900 
morre em Paris, apôs doença 
prolongada. 

Publicado no ano da 
morte do seu autor, A Ilustre 
Casa de Ramires faz o relato 
da vida de um aristocrata de 
linhagem anterior à nacionali- 
dade, autor de uma novela 
histôrica sobre antepassados 
seus do século XIII, que se 
inséré na narrativa do romance. 
Personagem rico de con- 
tradiçôes, leviandades, covar- 
dias, actos de bravura e de 
generosidade, a falta de 
dinheiro leva-o a ser deputado, 
depois de uma série de episô- 
dios que nos dào a imagem do 
Portugal politico de entào. 
Ainda insatisfeito, Gonçalo 
Mendes Ramires decide abalar 
para Africa. Ai enriquece corn 
empreendimentos agricolas 
que nào soube desenvolver no 
seu prôprio pais. A circunstân- 
cia de Eça nào ter revisto os 
ültimos capitules desta obra 
tornam de certo modo 
aleatôrias algumas conclusôes 
que se têm tirado do seu desfecho. 
Se a vida de Gonçalo Mendes 
Ramires denuncia a decadên- 
cia da classe aristocrâtica por- 
tuguesa do século XIX, parece 
ficar nitida a ideia de que das 
suas tradicionais virtudes algo 
haverâ ainda a esperar. Pode 
descortinar-se neste Gonçalo, 
traços e problemas do seu cria- 
dor, o que alias acontece 
também corn personagens 
como Teodoro, o Raposào, 
Carlos da Maia, Joào da Ega, 
Artur e Carlos Fradique 
Mendes. Diremos mesmo que 
um dos traços mais peculiares 
de Eça de Queirôs, como ro- 
mancista, é o modo como, 
frequentemente, se disfarça 
por detrâs das suas persona- 
gens fazendo impiedosas cari- 
caturas de si prôprio. ca 

Ana Fernandes 

(A biografia do escritor foi compilada 

através do estudo e consulta de vdrios 

manuais escolares e do livro de 

Campos Matos) 
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 oberto Leal 
and his band _ # 

#7 . 

APPEARING... 
hawn Desman 

-Main attraction 
from Portugal 

Tickets in advance: 
Ciumren 13 - 6 ml $25.00 
Elderly 160 mJ $25 
Adults-$28 

i At the door-$52 

Contemn;, drilV/5 Si a fuJJ day Tickets on sale: 
or Hfjrertiurirfjefjr Ttr«M.pafleiaiiap»rtiiga 

informations: CIRV fm § 41$ 537-1088 

Paramount Canada’s Wonderland: i 905 832-7000 

ctrlsber Proud Sponsor of international Soccer 
Patrocinador Orgulhoso do Futebol Internacional 
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Gaixa Digital, 
lande activât 
va Canal Festival 

ruiluguâsTH-SIC. 
,1-888-764-3771 

O ROGERS 
Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para mais detalhes 

ligue para CIRV-fm: 

416-537-1088 OU 
1-888-764-3771 

üestaciues àa seLiiau 
Mar 

Os usos e costumes portugueses 
em documentàrio 

Entrem em contacto corn a FPtv, 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. 

ESPIRiTQ DA LEF 
uma nova série na FPtv-SIC, 
à quarta-feira, pelas 17H00. 
A histôria de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

Para informaçâo detalhada da programaçâo diâria, conaulte o aeu 
Tv Guide. CAo aeu diapôr no Terminal GigiCal - uae o comandol 

lima voz de Africa, 
aos domingos. 

pelas 19h00, uma 
produçâo de FPtv. 

“AFRICANDO”, 
apresentaçâe de 

Angela Dala 
Corn a FPtv-SIC tem 

o mundo em sua 
casa! 

Fp . 
JTV 

HIUIÇË8, 
duE^Associaçâsse 

Enviem as informaçôes 

via Fax: 416 537-0144 

Si LJ HJ JHîiJxxjHj =j HjprjJHJ pj-*rjjj ÎLJ.. 

03. .-a. : I V. 

CHRYSLER DODGE JEEP 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR RORTUGUêS 

^Excepto: Viper, Prowler, Ram’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertibie 

Lease price is plus down payment, freight, T, sec, adm, pde & all applicable 

taxes. Cash selling price is pins freight, adm, pde & all applicable taxes. 

1030 Xing Si. West MBollHitst 
[XSRStWBT g 

Os ^^dlltâinâHâ estâo de regresso, nào a Toronto, mas 
com um novo trabalho discografico. Apos uma longa caminhada de sucesso 
e quatro albuns best-sellers 
em Portugal e nas comu- 
nidades de expressâo por- 
tuguesa, o grupo de Filipa 
Lemos apostou no mesmo 
estilo musical para lançar 
“4dance”. Com globos de 
ouro conquistados e di- 
gressoes por todo pais, 
Europa e América do 
Norte, os Santamaria 
voltam a ser a banda mais 
ouvida este verâo com o 
tema “Desejo Azul” e 
prometem nâo parar por 
aqui. “4dance” é, pois, um 
album a nâo perder... BI 

Ac 
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7 de Agosto de 2002 

ESCIARECIMENTO DA P0SIÇA0 DA ACAPO... 
Com pedido de publicaçâo recebemos este esclarecimento da ACAPO. O documento nâo sofreu qualquer 
alteraçâo por parte da redacçâo de O Milénio. 

o Executive da ACAPO ficou surpreen- 
dido com a posiçâo da co-chair Nellie 
Pedro do Comité Organizadora da Visita 
Oficial ao Canada do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, quando 
référé na ediçâo do milénio de 1 de 
Agosto, atirmando que no dia 21 de 
Junho, o Comité de que faz parte, deci- 
diu oferecer um donativo a ACAPO, que, 
segundo ela, rondaria o montante de 4 
mil dôlares. Este montante, de acordo 
corn a estimativa daquela senhora, verifi- 
cou-se depois de todas as despesas pagas 
relacionadas corn o jantar de Gala a re- 
cepçâo de 9 de Junho da referida visita. 
E évidente que a senhora coehair, corn a 
entrevista concedida ao Milénio, apenas 
quer criar confusâo, pois nâo compreen- 
demos porque razâo sô no dia 25 de 
Julho, depois do comunicado da 
ACAPO, na Imprensa local, fez referen- 
da a uma decisào feita no dia 21 de 
Junho, relacionada corn os 4 mil 
dôlares, mas a carta de agradecimento à 
Présidente do Conselho de Présidentes, 
foi enviada no dia 25 de Junho. Se estas 
duas decisôes foram aprovadas nesse 
mesmo dia 21 de Junho, porque é que a 
co-chair nâo fez referencia da tal oferta à 
ACAPO quando enviou a carta à senho- 
ra Présidente do Conselho de 
Présidentes a elogiar o trabalho e sucesso 
obtido na Semana de Portugal? 
Também nâo compreendemos, se o di- 
nheiro recebido do referido jantar, foi de 
63, 260 dôlares e a despesa foi de 57, 
468.63, o lucro séria de 5, 791.37, como é 
que se chegou ao tal montante de 4 mil 
dôlares que acima a co-chair Nellie Pedro 
se référé? Onde esta o restante que é 1, 
791.37 dôlares? 
A ACAPO, através do seu Executivo, fez 
um pedido ao Governo Regional dos 
Açores, na pessoa da Dra Alzira Serpa 
Silva, no dia 10 de Junho, para cobrir as 
despesas provenientes da vinda do 
autor/cantor Carlos Alberto Moniz, para 
estar présente nas festas da Semana de 
Portugal. As despesas da vinda de Carlos 
Alberto Moniz incorreram da seguinte 
forma: Cache de 5, 000 mil dôlares; via- 
gens 3,740 dôlares; estadia 1, 673.28 
dôlares; jantares 920 dôlares e trans- 
portes 44.5.74 dôlares. 

E corn satisfaçâo que informâmes a co- 
munidade que no dia 1 de Agosto de 
2002, recebemos um e-mail da Dra. 
Alzira Serpa Silva, a confirmar que 
podiamos cohtar corn o apôio do 
Governo Regional dos Açores, para 
pagaraento das despesas inerentes a 
Carlos Alberto Moniz, que foram na sua 
totalidade 11, 779.02 dôlares. No mesmo 
e-mail aquela ilustre menibro do 
Governo Regional, congratulaya a 
ACAPO pelo sucesso da visita do Dr 
Carlos César a Toronto^ o que muito nos 
orgulhou. 
Na referida entrevista da co-chair Nellie 
Pedro, ao jornal O Milénio, nâo com- 
preendemos a razâo porque rnôstrou os 
comprovativos das reuniôes, onde o seu 
colega no comité, o Business Manager do 
Local 183, nunca ter participado nas reu- 
niôes de que fazia parte como cochair, da 
visita do Dr. Carlos César a Toronto. 
Como sabem, o Business Manager foi 
sempre uma figura de destaque, nunca 
faltando nas visitas do Présidente do 
Governo Regional dos Açores, a vârios 
locals da sua visita a Toronto, muito es- 
pecialmente no SkyDome onde poderia 
ser visto por milhôes de telespectadores. 
Na sua entrevista ao Milénio, a co-chair 
Nellie Pedro, garantiu que a visita do Dr. 
Carlos César nâo deu despesas a 
ACAPO e acrescentou que tudo foi feito 
corn conhecimento e acordo do 
Présidente do Executivo da ACAPO. Em 
facto, inicialmente o Présidente do 
Executivo da ACAPO concordou que 
tanto a recepçâo e o jantar seriam forneci- 
dos pela New Casa Abril, uma vez que 
aquele conhecido restaurante português, 
faria um preço mais em conta. Corn a 
imposiçâo tomada pelos co-chairs Nellie 
Pedro e Mario Silva, em mudar a re- 
cepçâo para uma outra companhia mais 
dispendiosa, foi ai que levou a ACAPO, 
sem culpa desta, a perder dinheiro. 
Ao perdermos o contrato da recepçâo da 
New Casa Abril também perdemos o pa- 
trocinio desta companhia portuguesa no 
Bellwoods Park, como nos anos anterio- 
res sempre nos apoiou. 
Quando a cochair Nellie Pedro afirma 
estar de acordo corn o Business Manager 
do Local 183, em nâo querer entregar o 

Party Pepperoni 

dinheiro pedido pelo Présidente do 
Executivo da ACAPO, nâo entendemos 
porque esteja de acordo que esse dinheiro 
séja entregue para pagar dividas da 
ACAJ^O. As dividas que a ACAPO quer ; 
pagar com este dinheiro, sâo aquelas que 
foram feitas coin as despesas em relaçâo a 
visita presidencial e que ACAPO nâo 
tinha inicialmente no seu orçamento, 
quando este toi votado pelos seus mem- 
bros. Também nâo compreendemos 
porque a co-chair nâo esta de acordo corn 
este facto, quando no pincipio afirma 
querer fazer um donativo a ACAPO de 4 
mil dôlares, Serâ que pensa que corn 4 mil 
dôlares vai pagar o resto das despesas da 
Semana de Portugal? Nâo sabemos since- 
ramente se este posiçâo acima referida da 
co-chair Nellie Pedro, é pessoal, ou sera a 
posiçâo tomada pelo comité. 
Talvez esta confusâo seja derivado ao 
facto de que co-chair NeUie Pedro e outros 
que comungam dos seus ideais, nâo en- 
tendem que a ACAPO é uma organiza- 
çâo de voluntârios e que estes fazem 
quase o impossivel para oferecer todos os 
anos à Comunidade Portuguesa a 
Semana de Portugal que muito nos tem 
honrado no Canada e alem fronteiras, 
sacrilicando milhares de horas do seu 
eonvivio pessoal e familiar. 
De forma alguma o Présidente do 
Executivo da ACAPO quis tirar o mérito 

dos politicos Nellie Pedro e Mario Süva, 
pelo facto de serem eleitos democratica- 
mente. 
De certa forma, directa ou indirecta, a 
ACAPO fez aparté desse sucesso dos 
referidos politicos e sempre suportarâ 
todo o politico lusocanadiano que entre 
na arena politica, pois sabemos o ex- 
traordinârio trabalho e orgulho que esses 
mesmos politicos podem oferecer â 
Comunidade Portuguesa. Como exem- 
plo temos o Ministro Carlos de Faria, que 
muito nos tem honrado e engrandecido e 
que muito mais no futuro esperamos dele. 
E bom que os politicos tomem nota de 
que a boa gente que os elegeu democrati- 
camente, os elegeram para os servir, para 
resolver os problemas que os afectam, e 
nâo para meterem na vida voluntâria de 
organizaçôes que querem divulgar os seus 
usos e costumes e, muito e especialmente 
a cultura das suas origens. Para os politi- 
cos que nos querem usar, como tram- 
polim para o seu sucesso pessoal, temos 
um conselho. Nâo nos procurem quando 
querem ser eleitos, para nos esquecerem 
quando no poleiro cantam! 

Maria Rosa de Sousa 

Présidente Conselho de Présidentes 

José M. Eustâquio 

Présidente Executivo 

HEIENA VAZ DA SUVA 
Funeral com multos politicos 
e pouca gente da cultura 
Os ministros Pedro y, 
Roseta e Nuno Morais -J' 
Sarmento, ex-gover- 
nantes e vârias dezenas 
de amigos despediram- 
se na 4“ feira de Helena 
Vaz da Silva, cujo funer- 
al decorreu na manhâ 
de 4“ feira, em Lisboa, 
com a presença de 
poucos agentes cultu- 
rais. 
A cerimônia iniciou-se 
corn uma missa de 
corpo présente, celebra- 
da na Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, 
seguindo o funeral para o cemitério do 
Alto de S. Joâo, onde Helena Vaz da 
Silva deverâ ser cremada esta tarde. 
O ultimo adeus â présidente do Centro 
Nacional de Cultura, falecida segunda- 
feira vitima de doença prolongada, foi 
partilhado por vârias dezenas de ami- 
gos e algumas figuras püblicas, embora 
tenha sido comentada a ausência gene- 
ralizada de personalidades da vida cul- 
tural. 
A actriz Glôria de Matos foi uma das 
poucas excepçôes, lembrando "a mu- 
Iher cheia de vigor, dinamismo e inte- 
resse pelos outros"."A histôria hâ-de 
fazer-lhe justiça!", sentenciou. 

O ministro da Presidência, Nuno 
Morais Sarmento, que no passado dia 
05 de Junho havia empossado Helena 
Vaz da Silva como présidente da comis- 
sâo independente de reflexâo sobre o 
serviço pùblico de televisâo, destacou â 
Lusa "a sua coragem e energia". 
Os ex-ministros Oliveira Martins, Paulo 
Pedroso, Sousa Franco e Joâo 
Cravinho, o présidente do Tribunal 
Constitucional, Cardoso da Costa, o 
présidente da Fundaçâo Calouste 
Gulbenkian, Rui Vilar, os jornalistas 
Carlos Câceres Monteiro e Maria Joâo 
Avillez e o empresârio de comunicaçâo 
Joâo David Nunes foram outras das 
personalidades présentes, ca 
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ÉL. Cortejo de Anfitrite e Neptuno, c. 1670, MNA inv. 141. 
foto: Francisco Matias (DDF-IPM) 

►H 
Alegoria Eucaristica, 

terceiro quartel do século XVII, MNA inv. 173. 
foto: José Pessoa (DDF-IPM) 

◄ 
Musa 

Tàlia, 
c. 1670, 
MNA inv. 
6914. 

foto: 

José Pessoa 
(DDFIPM) 

flZULtJO PORTUCflL Sécuêtl XUII 
A diversidade da figuraçâo 

Valeria dos Artes», 
Palâcio Fronteira, 

c. 1670. 
foto: 

Sendo os azulejos figuratives conce- 
bidos em sintonia com o espaço, 
sagrado ou civil, a que se destinavam, 
constituiram-se nas oficinas ver- 
dadeiros repertories de gravuras, uti- 
lizadas em diferentes encomendas. 
Cenas religiosas, de caça, guerreiras, 
mitolôgicas e satiricas, eram trans- 
postas para azulejo, interpretadas em 
colorido livre por artifices sem for- 
maçâo académica, aplicadas em 
grandes superficies arquitectônicas 
ou, em escala mais reduzida, substi- 
tuindo a pintura a ôleo de tradiçào 
europeia. 
A Igreja encomendou pequenos 
painéis avulsos corn figuras de san- 
tés, emblemas e cenas narrativas 
religiosas, ainda em pintura ingénua 

se comparada corn os grandes ciclos 
religiosos do século seguinte. 
A Nobreza era o encomendante do 
azulejo profane, que destinava à 
decoraçâo dos novos espaços pala- 
cianos que construiu em Lisboa e no 
campo apôs a Restauraçâo da 
Independência de Portugal da coroa 
espanhola em 1640. 
O palâcio dos Marqueses de Fronteira 
em Lisboa, é um dos mais significa- 
tives nücleos da época e nele surgem, 
a par dos temas mitolôgicos e de bata- 
Ihas, as cenas satiricas designadas por 
“macacarias", carregadas de ironia e 
sentido de “disparate". 

http://www.instituto-camoes.pt 

bioo S4 HORAS POR DIA 

iNrORMAÇÔES: 

416.537.1088 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 

Panasonic RK-fS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

Sylvania 
Portable Ratlio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60."** 

TORONTO; Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

ÜllBïiQO 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 5284)165 
LONDON; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 00* 
Cassette/Recorder Player ” ” ■ 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Vera aumentados os seus impulsos e a energia fisica, 
Sentir-se-a com uma atitude mais positiva e com maior 
capacidade de expressào. Terâ necessidade de actividade 
fisica imediata. Saia e faça algo que desgaste o seu excesso 
de energia. 

TOURO - 21/04 A 20/05 

Nesta ocasiao a Lua esta a passar pela Casa Astrologica que 
rege a intimidade e a sensibilidade, a Casa IV; dê maior 
importância ao ambiente doméstico, ao lar e à familia. 
Aproveite para recarregar baterias, cujos frutos virao nos 
dias seguintes, com um aumento de força e energia vital. 

GÉME08 - 21/05 A 20/06 

É natural que possa sentir a presença de uma certa inquietaçâo. 
Uma incomoda necessidade de nâo parar. E o seu lado 
psiquico que o esta a expor. Esse aumento de sensibilidade 
pode até acentuar a empatia com os outros. Uma maior 
identificaçào com os seus sentimentos e as suas vibraçôes. 

CARANGLEJO - 21/06 A 21/07 

Devera prestar alguma atençào aos excessos, pois poderâ ter 
uma menor capacidade de controlo, uma maior tensao e 
irritabilidade, que o poderâ levar a ferir ou a ser ferido 
pelos outros. 

LEàO 22/07 A 22/08 

E uma boa altura para iniciar um projecto. Faça o que fizer, 
aplicara nisso muita energia e confiança. Sera um bom 
momento para apostas ou especulaçâo, para o romance e 
actividades sociais. O seu impulso sexual poderâ aumentar. 

VIRGEM - 23/08 r^2/0^ "V iL 
Este momento, é de transiçâo. É maior a tendênda para 
colher frutos do que para semear. E um tempo mais 
contemplativo do que activo. 
Aguarde noticias ou resultados dos ùltinios dias. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Nâo diga que nâo a convites, nào recuse oportunidades para 
conhecer outras pessoas. 
Nâo fique em casa. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Neste momento poderâ ser tentado a agir irracionalmente. Marte 
ira sublinhar este seu lado instintivo. Nào seja imprudente, évité os 
excessos, que poderâo trazer incompatibilidades corn os outros ou 
corn o seu prôprio corpo. Nâo desaiie os limites. 
Nào bringue corn o fogo.  

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A sua independência ou a sua fantasia poderâo ser postos à 
prova. Poderâ, também, ter contactos corn o estrangeiro ou 
corn pessoas do estrangeiro. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 

Um bom aspecto da Lua corn Saturno traz-lhe um bom 
momento para concluir o que vinha de trâs, para sentir uma 
maior unidade entre a razào e a emoçào, ou um estimulo 
vindo de qualquer simbolo de autoridade. 

AQEJÂRIO - 21/01 A 19/02 

E possivel que mude de casa, de parceiro ou que 
redireccione a sua carreira. A maneira como lidava corn a 
sua vida antes deste momento revelarâ o grau de facilidade 
corn que aceitarâ estas mudanças. 

PEIXES - 20/02^^/03 TJ ^ ri 
Momento indicado para uma cuidada preparaçao dos 
objectivos que se propôe atingir. Serâ do meticuloso 
trabalho actual que obterâ um planeamento correcte e 
obviamente conseguirâ os melhores resultados no future. 
Faça agora bem a cama, e repousarâ depois melhor. 

123456789 10 I 

K 

Horizontal: 
1 - 24 HORAS; CA15ELOS 

BRANCOS; BASTA 

2 - DINAMIZADORES 

3 - NlQUEL (S.Q,); 

DESCANSO 

4 - PREF. DE PRIVAÇÀO; 

MOR CONEUSO 

5 - TÉRMIMO; DOLMEN 

6 - PARIDADES 

7 - QUASE COLA; 

É BRINQUEDO 

8 - AI. ADA.; PEDRA DE 

MOINHO 

9-CONTUDO 

10 - APAIXONADA; ALI 

Vertical: 
1 - ESTRAGADA 2 - RIVAIS 3 - ADV. DE LUGAR; MESTIÇO 
4 - RUINS; SOFRIMENTO 5 - ÔXIDO DE CÀLCIO; AMIGO ' 
6 - MUDANDO DE DATA; CAMPEÀO 7 - PRON. PES. (INV); TIA 
CONFUSA; INÛTIL 8 - A FAZER VERSO 9 - CONTEÛDO; DOENÇA 
10 - COBRE O REI; RELATIVO AO OSSO 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
1 - Polemica 2- raio; namur 3- esr; adi ; 4- sia; tipica 5- is; mec; am 6- sosir; i 
le 7- ev; atoar 8- nesgas; at 9-ti; ed; rolo 10- ea; morosos 

Verticals: 
1 - présidente 2- oasis; veia 3- lira 4- eo; moagem 5- atestado 6- indicios 
7- caip; ra; ro 8- am; os 9- cal; alo 10- orcamentos 

Embora estas duos Imogens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-lûs e divirta-se! 
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"câmaralenta" 
Hâ quase vinte anos que o Grupo 
Novo Rock começou a sua carreira. 
Mas os GNR nunca perderam a sua 
identidade e foram por isso recom- 
pensados com a melhor prenda que 
uma banda pode pedir: a fidelidade 
do püblico... 
Desde 1981, foram inùmeras as al- 
teraçôes no alinhamento do grupo, 
as desavenças, polémicas e os tipicosi 
altos e baixos. Quando multos es- 
peculavam sobre a continuidade dos GNR, eles 
voltaram à carga, incansâveis como um "Mosquito" que nâo para 
de atacar, mesmo quando se pensa que jâ morreu. Mostrando 
uma maturidade inigualâvel, os GNR, ainda liderados por 
Reininho, disseram corn esse album que a ultima pagina do seu 
livro ainda estava para ser escrita. A comprovâ-lo esta "Popless", 
de 2000, primeiro disco para o novo milénio, mas que mostra a 

energia da banda Intacta. 
A ironia do grupo esta 
mais sagaz do que nunca, e 
a continuidade assegurada. 
Esta continuidade surgiu 
agora, altura em que os 
GNR voltaram a estùdio 
para gravar "câmaralenta" - 
16 slows do melhor GNR. 
Um disco que apresenta 
alguns temas inéditos - 
destaque vai para o tema 
do momento "Voces" - e 
que apresenta novas versôes 
de êxitos do passado. □ 

1 Ës Red Hot Chili Peppers promoveram no passado fim-de-semana um 
concerto pouco comum, ao actuar para um grupo restrito de pessoas 
na casa de uma fâ. 

A actuaçâo decorreu no quintal do prédio de Leslie Prekop, uma hospedeira de 
bordo de 30 anos que venceu um concurso do VHl. 
Como prémio esta fâ teve direito a convidar 50 amigos para assistir a um 
«pocket show» num minipalco montado junto ao seu prédio em Las Vegas. 
Segundo relatos da imprensa norte-americana, a banda tocou os sens maiores 
êxitos, bem como temas do seu mais recente album, «By the Way». [zi 

"Falar por Sinais" 
corn a\£ 

Quando venceu o Chuva de Estrelas, ninguém podia imaginar que 
Joào Pedro Pais se tornaria, em breve, um dos maiores composi- 
tores da müsica moderna portuguesa. O album "Segredo" lançou-o 
e logo se testemunhou o poder de composiçâo e interpretaçâo deste 
jovem. A este seguiu-se "Outra Vez" jâ sem surpresas para 
ninguém. Conquista fàs, sobretudo devido à sua tendência para 
temas românticos. "Mentira" é o tema vencedor de muitos 
prémios. Dois anos apôs 
este album, Joào Pedro 
Pais sai corn um novo 
trabalho, marcado pelo 
romantismo e sentimentali- 
dade que jâ o acompanham, 
embora trate de assuntos 
muito sérios. "Falar por 
Sinais" foi vencedor de 
dois globos de ouro: 
melhor âlbum e tema do 
ano "Nâo hâ". Simples 
como o seu autor, "Falar 
por Sinais" é um âlbum a 
nâo perder...ci 



22 
Quinta-feira, 15 Agosto, 2002 

O MILéNIO 

Historias da nossa historia 

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA MARTINS 
Historiador, economista, antropolo- 
go, critico social e politico, a sua 
acçâo e os seus trabalhos suscitaram 
controvérsia e tiveram consideravel 
influência, nâo apenas em histo- 
riadores, criticos e literatos do seu 
tempo e do século XX, mas na 
propria vida politica portuguesa con- 
temporânea. 
Desde 1867, Oliveira Martins experi- 
mentou diverses géneros de divul- 
gaçâo cultural: romance e drama 
historiens, ensaios de reflexâo histôri- 
ca e politica e doutrinâria. Mas essas 
tentativas, de valor désignai, nâo al- 
cançaram grande sucesso. Em 1879, 
dâ-se uma inflexâo no seu percurso 
intelectual, corn o inicio da publi- 
caçâo da Biblioteca das Ciências 
Sociais, de sua exclusiva autoria. 
Embora alheia a intençôes 
doutrinârias e ao espirito de sistema 
dominante na época (positivisme, dé- 
terminismes varies), nâo deixaria de, 
pontualmente, exprimir estas tendên- 
cias. Pelo largo fôlego e diversidade 
de matérias que pretendia abarcar - 
histôria peninsular, histôria nacional 
e ultramarina, histôria de Roma, 
antropologia, mitos religiosos, de- 
mografia, temas de economia e fi- 
nanças, etc. - a colecçâo constituiu um 
projecto sem precedentes no meio cul- 
tural português da Regeneraçâo, corn 
O objective de generalizar todo um 
conjunto de saberes entre um publico 
alargado. O empreendimento editorial 
ficaria marcado pelo autodidac- 
tismo de Oliveira Martins, uma cu- 
riosidade cientifica sem limites e um 
bem évidente pendor interdisciplinar 
e globalizante. Esse autodidactismo é 
afinal indissociâvel do prôprio per- 
curso biogrâfico e profissional do his- 
toriador. 
Na verdade, devido â morte do seu 
pai, Martins nâo chegara a concluir o 
curso liceal e cedo se dedicou â activi- 
dade profissional como empregado 
em duas casas comerciais (1858-70). 
Exerceu depois funçôes de admin- 
istrador de uma mina, na Andaluzia 
(Santa Eufémia, 1870-74). De novo em 
Portugal, dirigiu a construçâo da 
linha ferrôviâria do Porto â Pôvoa e 

Famalicâo e foi administrador da res- 
pectiva Companhia ferrôviâria. 
Entretanto era eleito présidente da 
Sociedade de Geografia Comercial do 
Porto (1880) e depois nomeado direc- 
tor do Museu Industrial e Comercial 
do Porto (1884). Exerceu ainda as 
funçôes de administrador da Régie 
dos Tabacos (desde 1888), da 
Companhia de Moçambique (1888- 
90) e fez parte da comissâo executiva 
da Exposiçâo Industrial Portuguesa 
(1888). 
Em 1885, Oliveira Martins aprofun- 
dava a sua prâtica de redactor da im- 
prensa periôdica corn a fundaçâo d'A 
Provincia (1885) e depois, jâ em 
Lisboa, d'O Repôrter (1888). Para 
além destas experiências profissionais 
tâo diversas e na sequêneia de vârias 
candidaturas a deputado (1878-83), 
convicto da necessidade de reformar 
profundamente a vida politica na- 
cional, aderia ao Partido Progressista 
(1885), partido em que dinamizaria a 
chamada Vida Nova. Era eleito de- 
putado (sucessivamente, de 1886 a 
1894) e, em 1899, nomeado Ministro 
da Fazenda no ministério de José 
Dias Ferreira. Desempenharia este 
cargo apenas por quatro meses, devi- 
do a divergêneias corn o chefe do go- 
verno. 

Na sua extensa obra podem 
distinguir-se as seguintes fases: 

1. 1867-1871: estreia, em mùlti- 
plos géneros (romance histôrico, 
drama, crônica, critica literâria, artis- 
tica, social e politica); é uma fase sin- 
crética de experimentaçâo de ideias e 
primeiros tentâmes criticos. 
2. 1872-78: ensaio de temâtica 
histôrica (1872 e 1878); critica social e 
politica; textos de doutrina e reflexâo 
sobre o socialisme (1872-73); crônica 
de actualidade. de incidência diversa 
(Revista Ocidental, 1875); desenvolve- 
se e alarga-se, em termes de pro- 
blemâtica, a anterior experimentaçâo, 
centrando-se agora em très grandes 
areas, a histôria e o pensamento social 
e politico e os estudos sobre finanças. 
De apologista de uma repùblica social 
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e federalista, na sequêneia do ma- 
logro da Repùblica em Espanha, 
depressa passa a critico sagaz do ré- 
publicanisme (1873-74) e teôrico do 
socialisme catedrâtico. 
3. 1879-1885: publicaçâo da 
Biblioteca das Ciências Sociais, de 
temâtica muito variada, em que â 
aprendizagem do seu autor corres- 
ponde, de imediato, a apresentaçâo 
püblica dos resultados dessa auto-for- 
maçâo. Define-se um vaste projecto 
de divulgaçâo cultural e cientifica. 
Aprofunda-se e estrutura-se a visâo da 
histôria de Portugal e abrem-se novos 
campes â sua curiosidade cientifica: 
geografia, arqueologia, antropologia, 
sociologia. psicologia colectiva, 
economia. 
4. 1885-1894: crônica politica na 
imprensa periôdica, ensaismo histôri- 
co (por exemple, Portugal nos Mares), 
biografias histôricas e crônicas de via- 
gem (respectantes a Inglaterra e 
Espanha). Corresponde, em parte, â 
fase de mais intensa actividade politi- 
ca (1885-1892), ao abandono da 
Biblioteca das Ciências Sociais e à 
concepçâo de um piano de biografias 
histôricas (desde 1889), concentran- 
do-se O seu interesse no période âureo 
da histôria nacional (dos finals do séc. 
XIV ao séc. XVI) e nas suas persona- 
lidades representativas (Os filhos de 
D. Joâo I, Nuno Alvares Pereira, D. 
Joâo II). Esse tempo forte encerrava, a 
seu ver, as melhores experiências 
politicas e éticas para o présente. 

Quer no piano historiogrâfico quer 
no piano politico-ideolôgico, Oliveira 
Martins ocupa um lugar singular no 
panorama cultural e politico por- 
tuguês da segunda metade do séc. 
XIX, que sempre résisté a quaisquer 
étiquetas que se lhe aponham. 
Teôrico do socialisme de inspiraçâo 
proudhoniana, evoluindo depois no 
sentido do reconhecimento da 
relevância da autoridade e da razâo 
de Estado? Mentor do grupo dos 
Vencidos da Vida, no final do decénio 
de 1880? Historiador romântico, cul- 
tor de uma histôria narrativa, 
dramâtica, de expressâo artistica? 
Historiador metafisico, pessimista, 
filôsofo da histôria? Divulgador de 
uma antropologia de cariz evolu- 
cionista e darwinista? Poderâ admitir- 
se tudo isso, sem dùvida. Mas tam- 
bém é verdade que nâo deixou de 
manifestar uma intencionalidade 
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cientifica (veja-se, por exemple a 
Histôria da Civilizaçâo Ibérica, 1879), 
teorética, de integraçâo de uma plu- 
ralidade de métodos e saberes (geo- 
grafia, antropologia, economia, ciên- 
cia politica, psicologia, histôria) numa 
leitura global da evoluçâo histôrica 
nacional e da prôpria humanidade. 
Como também evidenciou, sobretudo 
nas biografias histôricas do final da 
vida, a par de indiscutiveis qualidades 
literârias e ensaisticas, empenho na 
pesquisa e utilizaçâo de fontes, nas 
quais procura escorar as suas bbras. 
Sem esquecer a preocupaçâo em rever 
aturadamente os seus trabalhos e pon- 
tes de vista anteriores: lembrem-se as 
sucessivas reestruturaçôes a que sub- 
meteu o piano da Biblioteca das 
Ciências Sociais, a revisâo da Histôria 
de Portugal, tende em conta diversas 
criticas que lhe haviam sido dirigidos, 
a reelahoraçâo de. Os Lusiadas. 
Ensaio sobre Camôes e a sua obra 
(versào original, 1872) em 1891, ou as 
diversas propostas de periodizaçâo do 
percurso histôrico nacional que suces- 
sivamente adoptou. Todavia, as quali- 
dades do prosador de largos dotes 
artisticos sobrepôem-se, por vezes, às 
exigêneias do rigor histôrico. 
No piano politico, nâo deixa de ser 
sintomâtico o modo tâo dispar como 
a sua intervençâo na sociedade por- 
tuguesa foi julgada pelos seus con- 
temporâneos. E um facto que aceitou 
O apoio de regeneradores numa can- 
didatura independente a deputado 
(1878). Tal como aceitaria ser can- 
didate oficial pelo Partido dos 
Operârios Socialistas de Portugal às 
eleiçôes de 1879, ou ainda integrar 
uma lista republicana candidate às 
eleiçôes municipais de 1883, no Porto. 
Sâo conhecidas as suas intençôes re- 
formadoras quando aderiu ao Partido 
Progressista (1885). Percurso muito 
criticado e discutido, deve contudo 
compreender-se tende em conta a 
apreciaçâo que Oliveira Martins fazia 
da vida politica nacional e das suas in- 
suficiências no ponto de vista da re- 
laçào entre os politicos e a sociedade 
civil e sobretudo das limitaçôes da 
opiniào püblica. Bem como nunca 
perdendo de vista o quadro do seu 
projecto reformista, independente e 
suprapartidârio, nâo prescindindo, to- 
davia, do concurso dos partidos politi- 
cos, e tendo em conta a subalterniza- 
çâo da questâo formal do regime (ati- 
tude que partilhava com Antero de 
Quental). A multiplicidade de pontos 
de vista que sempre aflora em tâo di- 
versa reflexâo teôrica complexifica 
extremamente a compreensâo do seu 
legado . 
Ainda hoje a obra de Oliveira 
Martins suscita interpretaçôes e jui- 
zos tâo desencontrados como hâ um 
século atrâs - sobretudo no que respei- 
ta à sua historiografia e ao pensamen- 
to social e politico que deixou. O que 
permanece indiscutivel é a indelével 
presença do seu espirito critico entre 
nôs, a fina lucidez da sua compreen- 
sâo dos problemas portugueses. ca 
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SAUDE EM SUA CASA 
ABSRORCSO E EVACUAÇifl BOS ALIMENTOS 

Os alimentes, depois de 
serem preparados no estômago e 
transformados em pequenas particu- 
las, sâo lançados no duodeno onde as 
gorduras sâo emulsionadas pelos dé- 
tergentes, e a acidez neutralizada pelo 
bicarbonate existente nos fermentes 
digestives do pânereas. No extenso e 
convuluto intestine delgado, o bolo ali- 
mentar é diluido corn a âgua que dia- 
riamente circula entre o sangue e o 
interior do tubo intestinal, transfor- 
mando-o num produto bastante flui- 
de donde os nutrientes sâo absorvi- 
dos pelo sangue, entrando na circu- 
laçâo para alimentar o corpo. 
Diariamente entram na cavidade in- 
testinal, provenientes do sangue, nove 
litres de âgua, a quai, depois de circu- 
lar no intestine diluindo o bolo ali- 
mentar, entra no sangue novamente 
levando consigo os nutrientes extrai- 
dos dos alimentes. Sô cerca de duzen- 
tos mililitros de âgua saem para o ex- 
terior como diluente do material nâo 
assimilâvel que compôe as fezes. 

Os sintomas de doença in- 
testinal mais frequentes sâo as dores 
de barriga, a diarreia, e a prisâo de 
ventre; a perça de peso é menos fre- 
quente e pode estar associada a pro- 
blemas da absorçâo de nutrientes no 
intestino delgado, causados por defi- 
ciência na ingestâo de alimentos, ou 
por deficiência das células respon- 
sâveis pela absorçâo ou pela produçâo 
dos fermentos da digestâo. A perça 
acentuada de peso em raparigas 
jovens, quase sempre corn paragem 
do ciclo menstrual, é geralmente cau- 
sada por anorexia nervosa: uma 
doença rara do foro psiquiâtrico, mas 
bastante séria, necessitando trata- 
mento imediato, pois pode por em 
risco a vida se nâo se conseguir con- 
vencer a doente a aceitar o alimento 
necessârio para conseguir sobreviver. 

No adulto, geralmente depois dos cin- 
quenta anos, a perça de peso pode ser 
um sintoma de doença maligna, 
muitas vezes, mas nem sempre, do 
aparelho digestivo; neste caso, quan- 
do associada a inchaço do abdomen, 
ou a ictericia: uma cor amarelada dos 
olhos e da pele, pode significar um es- 
tado grave ou avançado de cancro. 

Na diarreia, a âgua do in- 
testino em vez de voltar para a circu- 
laçâo sai para o exterior em grande 
quantidade. Este enorme fluxo de 
fezes liquidas é o principal sintoma da 
gastroenterite: uma infecçâo fre- 
quente em crianças que, nos climas 
temperados, é quase sempre causada 
por virus. Alguns casos de diarreia in- 
fecciosa sâo causados por bactérias; 
estas gastroenterites bacterianas sâo 
muito mais frequentes nos paises po- 
bres, sobretudo nas regiôes tropicais, 
causadas por contaminaçâo das âguas 
ou dos alimentos. Os habitantes 
destas regiôes, por terem contacta 
corn essas bactérias no passado, 
adquiriram resistência à infecçâo e 
raramente têm diarreia; contudo os 
viajantes dos paises do norte, por nâo 
possuirem imunidade, sâo altamente 
susceptiveis devendo ser cuidadosos 
corn a âgua e alimentos ao deslo- 
quem-se para regiôes dos trôpicos. Na 
sua alimentaçâo devem preferir âguas 
engarrafadas de marca credivel, 
serem cuidadosos corn o grau de 
higiene nos restaurantes, e evitarem 
alimentos expostos em buffet que 
estâo muito mais sujeitos ao contacto 
corn moscas, um veiculo frequente na 
contaminaçâo dos alimentos. 

As diarreias agudas de 
origem infecciosa devem ser tratadas 
corn hidrataçâo de substituiçâo, isto é, 
corn bastante âgua e fluidos contendo 
os sais minerais e as calorias 
necessârias para o sustento energético 

do dia a dia. A inflamaçâo 
das células intestinais é 
agravada pelos alimentos 
sôlidos, o leite, e as gor- 
duras, os quais nâo devem 
ser ingeridos até passar a 
diarreia. O leite e os produ- 
tos lâcteos devem ser evitados por al- 
guns dias, mesmo depois da diarreia 
ter terminado, porque algumas pes- 
soas, sobretudo crianças, ficam into- 
lérantes à lactose: o açùcar do leite, 
enquanto as células intestinais infla- 
madas nâo recuperarem. Os antibiôti- 
cos nâo têm qualquer efeito na des- 
truiçâo de virus e, por isso, nunca 
devem ser usados na gastroenterite 
causada por estes micrôbios; também 
muitas das diarreias de origem bacte- 
riana sâo apenas infecçôes na superfi- 
cie do intestino que recuperam em 
poucos dias, ou pouco mais duma se- 
mana, apenas corn dieta e hidrataçâo. 
Os antibiôticos nâo sâo geralmente 
necessârios e, muitas vezes, eles 
prôprios podem ser a causa do 
agravamento duma diarreia, pois sâo 
medicamentos potentes que, ao 
matarem muitas das bactérias que 
normalmente habitam o intestino, 
vâo fazer uma selecçâo matando as 
bactérias mais sensiveis e causar a 
proliferaçâo de bactérias resistentes; 
ao causarem desequilibrio da flora in- 
testinal podem causar uma diarreia 
intensa e prolongada, muitas vezes 
perigosa e dificil de tratar. 

As diarreias crônicas podem 
ter uma causa inflamatôria do intesti- 
no de origem nâo infecciosa; essas 
doenças, entre elas a doença de 
Crohn e a colite ulcerosa, sâo muitas 
vezes de origem auto-imunulôgica 
aparecendo muito raramente. As dia- 
rreias recorrentes mais frequentes sâo 
geralmente de intensidade moderada 
e atacam muita gente; sâo causadas 

por irritabilidade corn con- 
traeçâo da parede muscular 
do intestino, muitas vezes 
originada por stress. 

Um grande erro 
médico do passado foi dar 
pouca importâneia à diar- 

reia: uma grande causa de milhôes de 
mortes, sobretudo entre os mais 
débeis e mais pobres, e dar grande 
importâneia médica à prisâo de ven- 
tre, que sô por si nunca matou 
ninguém. A diarreia, durante toda a 
Histôria, foi o mal que mais matou h 
infâneia e juventude e limitou a du- 
raçâo de vida; ainda hoje, principal- 
mente nas epidemias de côlera, con- 
tinua a dizimar milhares de vitimas, 
sobretudo nos paises mais pobres das 
zonas tropicais. A morte de crianças 
por gastroenterite é quase sempre 
causada pela ignorâneia que, na sua 
maneira simplista de explicar fenô- 
menos, leva a pensar que nâo se 
devem dar liquidos às pessoas a sofrer 
de diarreia, pela lôgica enganadora 
de que os liquidos iriam fornecer 
mais âgua ao intestino e aumentar a 
quantidade de fezes liquidas. Hoje 
sabemos que a âgua da diarreia 
provem do soro do sangue e da linfa 
na circulaçâo que, se nâo for substi- 
tuida pela âgua que se bebe, pode 
matar por desidrataçâo. Os bébés, 
muito mais sensiveis à falta de âgua e 
desidrataçâo, duram poucas horas se 
nâo lhe derem liquidos, ou âgua para 
beber. 

O intestino: captor da âgua e 
nutrientes, embora interior e escondi- 
do, é a comunicaçâo vital do corpo 
corn a Terra. A sua diarreia é âgua 
mâe da vida que se esgota; sessenta 
por cento da nossa matéria! Manter 
estâvel no corpo esse liquido precioso 
é para a saùde: um acto vital; a coisa 
mais séria! m 

Peregrinos de Fâtima cele 
de Agosto fora da data 
Os peregrinos de Fâtima 
assinalam os 85 anos de 
uma apariçâo que, ao con- 
trârio das outras cinco, 
nâo aconteceu no dia 13. 
A apariçâo de Agosto de 
1917 aos très pastorinhos 
Lücia, Francisco ejacinta 
ocorreu apenas a 19 desse 
mês, tudo porque o 
Administrador de Vila 
Nova de Ourém "prendeu 
os pequenos e levou-os 
para a Vila". 
Segundo relatos da 
época, divulgados pelo 
Santuârio de Fâtima, o 
Administrador "ali os 

reteve injustamente 
durante très dias, sub- 
metendo-os a mùltiplos 
interrogatôrios e 
ameaçando-os corn vio- 
lentos castigos". 
"Por fim, nâo tendo con- 
seguido obter deles nem a 
retrataçâo da veracidade 
das apariçôes, nem a reve- 
laçâo do segredo, entre- 
gou-os aos pais", adi- 
antam os relatos. 
"No domingo seguinte, 19 
de Agosto, Nossa Senhora 
tornou a aparecer num 
lugar chamado Valinhos", 
continuam. m 

am apariçao 
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ECNOLOGIA Jornais "on-line" ajudam jornais do panel 

Segundo um estudo publicado 
pela empresa norte-americana 
Belden Associates as versôes 
"online" dos jornais revelaram- 
se benéficas para as ediçôes im- 
presas. 

Este estudo foi baseada nas res- 
postas de 13 952 leitores de jor- 
nais digitais. 
Quinze por cento dos leitores 
que habitualmente lêem a ver- 
sâo digital dos jornais dizem ter 

passado a comprar as ediçôes 
impressas. 
Por seu lado, seis por cento diz 
ter deixado de comprar desde 
que começou a 1er os jornais 
"on-line", la 

WWW. 
SITES BA SEMANA 

RESPOSTAS 
HTTP://WWW.FREEANSWERS.COM 

No portal FreeAnswers.com os cibernautas vâo 
poder esclarecer todas as suas duvidas sobre 
computadores. Para jâ, os utilizadores poderâo 
aceder de forma gratuita ao site e as gigantesca 
base de dados. O portal esta em inglês mas é 
possivel colocar questôes em alemâo, francês e 
espanhol. 

CULTURA 
WWW.NETCULTURE.GR/ENG/DEFAULT.ASP 

O Netculture.gr pretende ser uma publicaçâo on- 
line dando mais importância as areas artistica e 
cultural. O objective é a criaçào de uma platafor- 
ma que vai funcionar como um simulador onde 
todos podem intervir e participar. O portal 
naceu em 1999 mas a ideia nasceu na Grécia 
pelas mâos de dois filôsofos. 

MÛsfCA 
HTTP://WWW.CAST.ORG 

Aqui vai encontrar o software necessârio para 
construir a sua radio pirata na Internet. 
O PeerCast foi lançado em Abril deste ano e 
pode vir a alterar radicalmente a situaçâo destas 
transmissoras virtuais. Nâo perça a oportunidade 
de visitar. 

SEINFELD 
WWW.SONYPICTURES.COM/TV/SHOWS/SEINFELD 

Eis um verdadeiro achado para os fâs de uma 
das mais notâveis séries de humor de sempre. 
No site oficial de Seinfeld, George, Kramer e 
companhia, encontramos, para aJém do historial 
da série, uma generosa colecçâo de clips para 
download. 

SOPRANOS 
WWW.THE-SOPRANOS.COM 
A Hit's a hit, so thanks for the hit: assim somos 
brindados à entrada dos dominios online da 
familia Soprano. Tudo o que hâ para saber sobre 
a prole de Tony Soprano esta aqui, da arvore 
geneolôgica ao calendario das suas apariçôes na 
televisâo. 

A lei contra a pirataria 
Dois projectos de lei que neste mo- 
mento aguardam a votaçâo do 
Congresso dos Estados Unidos pode- 
riam perfeitamente, a ser aprovados, 
merecer a distinçâo de um Grammy 
ou de um Oscar. Isto porque qualquer 
um destes diplomas faria a felicidade 
da Recording Association of America 
e da Motion Picture Association of 
America - respectivamente os organis- 
mos représentantes das indüstrias 
discogrâfica e cinematogrâfica norte- 
americanas -, uma vez que ambos 
visam protéger os seus interesses con- 
tra a pirataria online de conteüdos di- 
gitais. 

A primeira destas propostas legislati- 
vas, nascida da iniciativa do senador 
da Carolina do Sul, Ernest Hollings, 
pretende forçar os produtores de hard- 
ware a integrar tecnologia de pro- 
tecçâo de copyright nos seus produtos. 
Nada mais simples, portanto. A segun- 
da, porém, vai mais longe e nâo sera 
isenta de polémica. Trata-se de uma 
proposta apresentada pelo représen- 
tante californiano Howard Berman, 
através da quai se pretende oferecer os 
detentores dos direitos de propriedade 
intelectual dos conteüdos a possibili- 
dade contra-atacar os piratas. 
Em termos simples, Berman pretende 

www.congress.org 

possibilitar a sabotagem de qualquer 
transferêneia ilicita de material pro- 
tegido por direitos de autor em 
serviços peer-to-peer. Ao detentor 
dos direitos de copyright passaria a 
assim a ser possivel, ao abrigo da lei 
e através de software adequado, blo- 
quear a transferêneia de conteüdos 
seus 
"Quando um autor verifica que uma 
cançâo sua esta a ser disponibilizada 
pelo comutador de alguém através do 
Kazaa.com", exemplificou um porta- 
voz de Berman, "existem tecnologias 
que lhe permitem requisitar perma- 
nentemente essa müsica ao site e de- 

pois fazer o seu download de forma tâo 
lenta que impedirâ que qualquer outra 
transferêneia". Uma estratégia 
que,uma vez que apenas é possivel 
uma aeçào de download de um 
ficheiro de cada vez, bloqueia qualquer 
acesso a um determinado conteüdo. El 

Educaçâo sexual atrai jovens na Net .................. 
"Sexo?! Claro que sei o que é!" A maio- 
ria dos jovens pensa que jâ sabe tudo, 
mas, na verdade, grande parte ainda 
tem muito para descobrir. Âo contrârio 
do que se diz, os jovens de hoje nâo têm 
propriamente a "escola toda". 

.y 
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Preocupados corn a educaçâo sexual ju- 
venil, o Ministério do Desporto em con- 
formidade corn o Instituto Português 
da Juventude esclarece e orienta os 
jovens sobre temas ligados ao sexo, 
através da morada www.sexualidadeju- 
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venil.pt. Este projecto visa esclarecer e 
orientar os jovens, de forma a obterem 
toda a informaçâo e aconselhamento 
sexual. Agora, jâ nâo hâ motivos para 
esconder a curiosidade natural em 
saber o que é o sexo e fmgir que jâ se 
sabe tudo. 
Fascinado, mas também por vezes as- 
sustado corn todas as mudanças que se 
processam a nivel fisico e emocional, o 
adolescente tem dificuldade em cornu- 
nicar as suas preocupaçôes aos pais, 
que, por sua vez, têm dificuldade em 
aceitar o despertar da puberdade 
naquele que ainda vêem corao uma cri- 
ança. De forma a quebrar tabus, este 
projecto constitui uma aeçâo de edu- 
caçâo, numa perspectiva de prevençâo 
de comportamentos de risco. 
"A primeira vez" e "as relaçôes 
amorosas" sâo os artigos mais visitados, 
numa pagina onde mais de 27 mil 
jovens jâ procuraram respostas para as 
suas düvidas. De acordo corn dados re- 
velados pelo Gabinete de Saüde do 
Instituto Português da Juventude, as 
questôes mais frequentes estâo rela- 
cionadas corn a contracepçâo. 

A équipa de especialistas da Associaçâo 
para o Planeamento da Familia (APE), 
que assume a responsabilidade das in- 
formaçôes contidas no site, antecipou 
eventuais düvidas de visitantes. Quais 
as transformaçôes do nosso corpo, 
como prévenir eventuais doenças, a 
primeira vez, a orientaçâo sexual e a 
masturbaçâo sâo algumas das questôes 
que pode ver respondidas. 
A pagina permite que, apôs registo 
prévio, os jovens cibernautas possam 
colocar individualmente todas as suas 
düvidas, sob anonimato. Este método 
de esclarecimento online jâ superou as 
linhas telefônicas de ajuda e os gabi- 
netes de apoio. Sera que este é o méto- 
do do futuro? Acreditando que sim, os 
responsâveis pelo site apostaram neste 
novo método educativo. 
Também poderâ encontrar noticias 
sempre actualizadas sobre a sexuali- 
dade. Através dos links e de uma vasta 
biblioteca, poderâ complementar as in- 
formaçôes dadas nesta pâgina. 
\Tsite o projecto que pretende alertar os 
jovens para os problemas da sexualidade 
e evitar decepçôes no seu futuro. El 
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Vendedor corn ou serti experiência, para stand 
de automôveis novos e usados. Deve falar in- 
glês. Contactar Bill Wilcox. 
Tel.:416-36&B878. 

Empregados/as de balcào e de mesa. Tel.:416- 
53&4043. 

Carpinteiros para a construçào (framing). 
Tel.:416-658-4167. Telefonar depois das 6pm. 

Marceneiros, para fâbrica de môveis de 
cozinha. Tel.:416-677-9687. 

Pessoal para balcào de talho português. 
Tel.:41&-533-7667. 

Pessoal para a construçào. 
Tel.:905-884-4637. 

Carpinteiros para fabrico de môveis e de acaba- 
mentos. Tel.:416-730-9327. 

Vendedor 
para Stand 4e mttommeis nmm e usados 
Optima opoTtunidade. Deve saber inglà. Oferece-se treim. 

Telefone para BiU WUeox 

416368-8878 
Precisa-se 

Companhia portuguesa précisa empregados 
especializados em "Sheet Metal Roofing", com 
experiência, e trabalhadores para telhados sem 
experiência. Bom ordenado e condiçôes. 

Tel: 763-S664 

Casai para fazer limpeza, na ârea de Brampton. 
Contactar Manuel. Tel.:416-234-5125. 

Empregada para mercearia. 
Tel.;416-658-9718. 

Carpinteiros corn ou sem experiência. 
Contactar Caria ou Joe. 
Tel.:905-303-5338 ou 647-287-5338. 

Pessoal corn ou sem experiência para fâbrica de 
cadeiras. ContactarJoào. Tel.:416-241-3079. 

40 acres de terreno 
corn floresta situado 
ao lado de Bradford, 
proximo à Young St. 
Somente $79,900.00 

Tel: 4^6-767-5425 

Contentor 
Aluga-se espaço em CONTENTOR para 
Coimbra. 
Saida de Toronto dia 19 de Agosto 2002. 
Os interessados devem telefonar depois das 
18h30. 

905 277-2012, ou 416 567-6015 

Aluga-se terreno bem protegido na 
Caledonia e Castlefîeld, ôptimo para 
grandes arrumaçôes de materials de 

construçào e mâquinas pesadas. 
Telefone jà; 

416 604-7000 

* 2 boas postas de bacalhau do lombo demolhado 
* 2 dl de azeite 
* 2 colheres de (sopa) de banha 
* 1 colher de (sobremesa) de colorau 
* 400 grs de miolo de broa 
* 2 dentes de alho picados 
* 2 cebolas médias picados 
* 1 folha de louro 
* pimenta q.b. 
* 1 copo e meio de vinho branco ^ 

(OriP£CÇflO: 
Coloque as postas de bacalhau demolhado num tab- 
uleiro, regue corn meio copo de vinho, junte junte um 
pouco de azeite +- 4 colheres de (sopa), a Jblha de louro 
e tempere corn pimenta. 
Leve ao fomo quente até alourar. 
Amasse o miolo de broa corn o restante vinho, os alhos 
picados, a banha, a cebola picada, o restante azeite, e o 
colorau. 
Tempere corn pimenta e soi caso seja necessàiio e espal- 
he sobre o bacalhau, fazendo-o aderir corn as costas de 
uma colher, ou corn as màos. 
Leve novamente ao fomo até alourar bem a crosta re- 
gando vârias vezes corn o molho. 
Tempo de alourar é de +- 40 minutas. 
Sirva quente. Acompanhe corn batatas saltedas ou 
batatas cozidas e salada. 

Sobremesa: 

DocedeYerâo 
InCREDIEnUS: 

7 lata de pêssegos em calda 

palitos La reine 

100 g de amêndoa motda (sem pele) 

2 pacotes de natas 

4 colheres (sopa) de açücar 

COnEECÇflO: 
Abre-se a lata de pêssegos, escorrem-se, colocan- 

do a calda numa taça. 

Batem-se as natas bem firmes, adiciona-se o 

açücar e volta-se a bâter. 

Picam-se finamente os pêssegos, reservando 

duas metades para a decoraçào. 

Numa taça coloca-se uma camada de palitos 

embebidos na calda do pêssego (quepode ser 

aromatizada corn um licor a gosto), seguida de 

uma camada de natas, de outra de pedacinhos 

de pêssego, salpicando corn o miolo de amên- 

doa. Vai-se repetindo esta operaçào. 

Em principio deverâ dar très camadas de cada. 

Decora-se corn meias luas de pêssego, salpican- 

do corn miolo de amêndoa. 

Serve-se bem fresco. 

NOTA: Poderâ substituir o pêssego por outra 

fruta a gosto 

KÂpetite! 

tll! aitL. LLLLLtlLLLLtl LhlliLr EL4' LELILLJ 
Bananas 
outra vez?.. 

Este gato ou é 

Raios partant a telenovela, 
que nâo ata nem desata. 
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lENCIA 
Aquecimento global: 

"El Nino" volta a 
baralhar clima 

A culpa é do El Nino. Os cientis- 
tas nao têm quaisquer düvidas 
em atribuir ao fenomeno El 

Nino a responsabilidade pelos tempo- 
rais que estâo a fustigar vastas areas 
da Europa Central e norte da Asia. 
Pelo contrario, zonas onde deveria 
estar a chover, como no Sudeste da 
Asia e nos Estados Unidos, verifica-se 
uma seca nunca antes vista. 
El Nino é um fenomeno complexo 
que parte do aumento da temperatu- 
ra da agua na zona leste do Oceano 
Paclfico que tern efeitos nos ventos e 
nas chuvas. Hâ quatro anos, chuvas 
intensas e secas inesperadas atingi- 
ram varios paises da América do Sul, 
Africa e Este da Asia. Foram os ülti- 
mos efeitos do El Nino que parece ter 
voltado agora a "baralhar" o clima do 
planeta. 
Na Australia, onde os sens efeitos 
também se fazem sentir, prevê-se um 
rude golpe nas colheitas para este 
ano, com uma seca prolongada. 
Nestes ùltimos dias o Verao europeu 
foi substituido por um clima tipico de 
Inverno, com a agravante de provo- 
car cheias inesperadas colhendo de 
surpresa todos os sistemas de pre- 

vençâo. Na costa do Mar Negro, na 
Russia, jâ morreram 58 pessoas e 
mais de 1500 foram evacuadas devido 
às chuvas torrenciais. Na Europa 
Central, Roménia, Bulgaria, 
Repüblica Checa o El Nino também 
deixou um rasto de morte. Na Austria 
verificam-se as maiores cheias dos ùl- 
timos cem anos. O mau tempo tam- 
bém atingiu parte da Europa 
Ocidental, com cheias no litoral do 
Reino Unido. Em Italia, na ilha de 
Capri, estância balnear por excelên- 
cia, choveu torrencialmente enchen- 
do de lama dezenas de habitaçôes. 
Aguaceiros inesperados atingiram 
também as ilhas baleares e a 
Catalunha. 
Os cientistas avisam para uma espe- 
cial atençâo às condiçôes climatéricas 
da India. Normalmente sâo um aviso 
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do que pode acontecer algures no 
planeta. Ultimamente o pais asiâtico 
tem experimentado condiçôes ex- 
tremas. Primeiro temperaturas altissi- 
mas e secas e depois chuvas torrenci- 
ais. Mais de 700 pessoas jâ morreram 
e milhôes foram desalojadas por toda 
a India, Nepal e Bangladesh. 
Outras zonas da Asia sâo paradig- 
mâticas dos efeitos imprevisiveis do 
El Nino. Na China as chuvas torren- 
ciais mataram 70 pessoas nos ùltimos 
dias, 900 morreram sô este ano. Mais 
a leste, nas coreias do Sul e do Norte 
choveu numa semana o équivalente a 
dois-quintos do que costuma chover 
num ano inteiro. Mais a sul, o 
Vietname regista uma das maiores 
secas dos ùltimos 30 anos, sô 25 por 
cento das culturas de arroz puderam 
ser semeadas. 
Os Estados Unidos estâo a viver 
um dos anos mais secos dos ùlti- 
mos 50 anos, onde 26 estados re- 
gistam mesmo graves secas. Prevê- 
se que as colheitas este ano sejam 
as mais baixas dos ùltimos 30 
anos. Os cientistas manifestam 
grande preocupaçâo, até porque, 
alertam, a continuar o aumento da 
temperatura global do planeta os 
efeitos do fenômeno El Nino vâo 
ser cada vez mais catastrôficos.in 

Estudo: rastos 
dos avides 
afectam 
temperatura 
em terra 
Os rastos brancos de condensaçâo 
deixados no céu pelos aviôes têm 
consequências, embora minimas, na 
temperatura em terra, segundo um 
estudo que vai ser publicado hoje na 
revista Nature. Os cientistas colo- 
cavam esta hipôtese hâ muito tempo 
mas sô puderam comprovâ-la apôs os 
atentados do il de Setembro, que 
deram origem ao encerramento do 
espaço aéreo aos aviôes civis durante 
très dias. Uma équipa da 
Universidade de Whitewater compro- 
vou uma subida anormal das tempe- 
raturas durante o periodo analisado. El 
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Jâ é possîvel 
detectar primeiros 
sinais de capcro 
Cientistas da Universidade Albert 
Einstein, de Nova lorque, descobri- 
ram uma forma de detectar os 
primeiros sinais de cancro numa 
ùnica célula humana. Existem 
milhôes de células no corpo hu- 
mano, mas a mudança de apenas 
uma pode desencadear a doença. 
Certos genes activam-se quando a 
célula se torna cancerosa, permitin- 
do que se divida rapidamente e 
fique fora de controlo. A técnica de 
marcadores. Fish &icom; Chips, 
permite ver quais os genes que e^tâo 
activados. EI 

Faite de agua 
aOnge milhôes de 
pessoas 
Mais de mil mi- 
lhôes de pessoas di- 
ficilmente acedem 
a âgua potâvel e 2,5 
mil milhôes sobre- 
vivem sem sanea- 
mento, uma situa- 
çâo a discutir em 
Estocolmo, entre os 
dias 12 e 15. Cinco 
milhôes de pessoas morrem anual- 
mente em consequência de doenças 
corn origem na âgua. Para alimen- 
tar os 8 mil milhôes de habitantes 
que a Terra terâ em 2025 serâ 
necessâria tanta âgua para a pro- 
duçâo de alimentos como a que é 
hoje utilizada para beber, sanea- 
mento, indùstria e rega. El 

Baleia rarissima 
dep à costa pa 
Africa do Sul 
Uma baleia extremamente rara, 
provavelmente um mesoplodonte de 
Longman, deu â costa sul-africana, 
noticiou o Sunday Times de 
Joanesburgo. O espécime masculi- 
no, de 5 metros de comprimento, 
que deu â costa na semana passada 
na baia de Plettenberg, a leste da 
cidade do Cabo, é o mais bem con- 
servado de todos os mesoplodontes 
de Longman, também chamados 
baleias-de-bico, descobertos até ao 
présenté. Até agora apenas très 
crânios desta espécie tinham sido 
encontrados. El 

Combatao cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 
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Matilde Rosa Araüjo nasceu em 
Lisboa em 1921. Licenciou-se em 
Filologia Românica pela Faculdade 
de Letra da Universidade Clâssica de 
Lisboa. Foi professora do Ensino 
Técnico Profissional em Lisboa e 
noutras cidades do Pais, assim como 
professora do primeiro Curso de 
Literatura para a Infância, que teve 
lugar na Escola do Magistério 
Primârio de Lisboa. Como professora 
do Ensino Técnico Profissional, efec- 
tivou na cidade do Porto. Autora de 
livros de contos e poesia para o 
mundo adulto e de mais de duas 
dezenas de livros de contos e poesia 
para crianças, tem-se dedicado, ao 
longo da sua vida, aos problemas da 
criança e à defesa dos seus direitos. 
Sâo de sua autoria alguns volumes 
sobre a importância da infância na 
criaçâo literâria para adultos e sobre a 
importância da Literatura Infanto- 
Juvenil na formaçâo da criança e na 
educaçào do sentimento poético 
como raiz pedagôgica de valia. 
Recebeu os seguintes prémios no 
dominio de Literatura para a 
Infância: Grande Prémio de 
Literatura para Criança da Fundaçào 
Calouste Gulbenkian ex-aequo corn 
Ricardo Alberty, em 1980; Prémio 
atribuido pela primeira vez, para o 
melhor livro estrangeiro (novela O 
Palhaço Verde), pela associaçào 
Paulista de Criticos de Arte de Sâo 
Paulo, Brasil, em 1991; Prémio para o 
melhor livro para a Infância publica- 
do no biénio 1994-1995, pelo livro de 
poemas Fadas Verdes, atribuido pela 
Fundaçào Calouste Gulbenkian, em 
1996. 
Obras: O Livro da Tila - poemas para 
crianças, lO'^ ediçâo, Livros 
Horizonte, 1986; O Palhaço Verde - 
novela infantil, 5“ ediçâo, Livros 
Horizonte, 1984 (ilustraçôes de Maria 
Keil); Histôria de um Rapaz - conto 
infantil, 8® ediçâo, Livros Horizonte, 
1986 (ilustraçôes de Maria Keil); O 
Cantar da Tila - poemas para a ju- 
ventude, 8^ ediçâo, Livros Horizonte, 
1986 (ilustraçôes de Maria Keil); O 
Sol e o Menino dos Pés Frios - contos, 
1^ ediçâo, Livros Horizonte, 1986; O 
Reino das Sete Pontas - novela infan- 
til, 2“ ediçâo, LivTos Horizonte, 1986 
(ilustraçôes de Manuela Bacelar); Os 
Quatro Irmàos - 2“ ediçâo, Livros 
Horizonte, 1983 (ilustraçôes de Ana 
Leâo); Histôria de uma Flor - conto 
infantil, H ediçâo, Faoj; O Sol Livro - 
textos para o ensino, H ediçâo, Livros 
Horizonte, 1976; Os Direitos da 
Criança Livros Horizonte - H ediçâo, 
Unicef, 1977; O Gato Dourado - con- 
tos infantis, 3“ ediçâo, Livros 
Horizonte, 1985 (ilustraçôes de Maria 
Keil); As Botas de Meu Pai - contos 
infantis, 2® ediçâo, Livros Horizonte, 
1981 (ilustraçôes de Maria Keil); 

OS Mestres 
teratura 
Camôes, Poeta Mancebo e Pobre - di- 
vulgaçâo, U ediçâo, Prelo Editora, 
1978; Baladas das Vinte Meninas - 
poema infantil, Plâtano Editora, 1978 
(ilustraçôes de Cristina Malaquias); 
Joana-Ana - conto infantil, Livros 
Horizonte, 1981 (ilustraçôes de Maria 
Keil); A Escola do Rio Verde - 2^ 
ediçâo, Livros Horizonte, 1981 (ilus- 
traçôes de Romeu Costa); O 
Cavaleiro Sem Espada - Livros 
Horizonte, 1979 (ilustraçôes de Maria 
Keil); A Velha do Bosque - Livros 
Horizonte, 1993 (ilustraçôes de Ana 
Leâo); A Guitarra da Boneca - Livros 
Horizonte, 1983 (ilustraçôes de 
Evelina Coelho); As Crianças, Todas 
as Crianças - Anmloela - Livros 
Horizonte, 1976; A Infância 
Lembrada - Antologia - Livros 
Horizonte, 1986; A Estrada 
Fascinante - Livros Horizonte, 1988; 
Mistérios - Livros Horizonte, 1988 
(ilustraçôes de Alice Jorge); Rosalina 
Foi à Feira - Livraria Arnado, 1994 
(ilustraçôes de Fernando Saraiva); O 
Châo e a Estrela - Editora Verbo, 
1997 (ilustraçôes de Paulo Monteiro); 
As Fadas Verdes - Livraria 
Civilizaçâo, 1994 (ilustraçôes de 
Manuela Bacelar); "A Fonte do Real", 
in Soares, Luisa Ducla (org.), A 
Antologia Diferente - De que Sâo 
Feitos os Sonhos, Porto, Areal, (1986), 
pp. 30-32; Voz Nua, Lisboa. 
Horizonte, 1986; "A menina do pin- 
hal", in AAW', Histôrias e Cançôes 
em Quatro Estaçôes - Primavera. 
Lisboa. Lisboa Editora. 1988, pp. 9- 
24; O Passarinho de Maio, Lisboa. 
Horizonte, 1990; Problemas, Lisboa, 
Veja, 1993; O Châo e a Estrela, 
Lisboa, Verbo, 1994; A Estrada 
Fascinante, Lisboa, Horizonte, 1988 
(ensaio). 
Sobre a escritora José Antonio 
Gomes apresentou no Colôquio de 
Letras o Universo Poético de Matilde 
Rosa Araüjo, de onde extraimos o 
texto seguinte: 
«A poética do Matilde Rosa Araüjo 
organiza-se em torno de très grandes 
temârios (que, por sua vez, atraem 
temas afins): a infância dourada, a in- 
fância agredida e a infância como 
projecto. Um outro eixo merece ser 
considerado: a vida de Tua, da infân- 
cia à idade adulta. Trata-se de uma 
linha que atravessa, um especial, os 
dois primeiros livros (O Livro da Tila 
e O cantar da Tila), devendo ser pers- 
pectivada na sua relaçào corn os 
temas mencionados. 
O Livro da Tila (H ed., 1957; 18“ ed., 
1986) desvela o universo de uma in- 
fância, em parte eufôrico, feito de pe- 
quenos deslumbramentos perante o 
mundo e a natureza, expresso ora por 
um sujeito da enunciaçâo infantil/ju- 
venil, ora por uma voz adulta que ob- 
serva o real e as relaçôes que a criança 
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corn ele estabelece. Este universo esta 
présente na restante obra poética de 
Matilde, atingindo um encanto muito 
especial em A Guitarra da Boneca 
(1983). Este livro révéla uma sensibili- 
dade particular relativamente ao 
mundo infantil, visivel no modo como 
se apoia em mültiplas referências ao 
brinquedo e ao jogo simbôlico, às 
histôrias tradicionais e às cançôes in- 
fantis, a lengalengas e outras rimas 
popularizadas entre as crianças, e a 
um fascinante mundo de animais hu- 
manizados. 
Atento a este imaginârio e ao seu po- 
tencial poético, às facetas ignoradas 
mas comoventes da condiçâo animal, 
ao pulsar da vida nos mais obscuros 
recantos naturais, o sujeito poético 
constrôi um universo onirico e sedu- 
tor. Este parece, por vezes, trans- 
portar-nos às origens da vida, recon- 
duzindo-nos à percepçâo da nossa 
condiçâo biolôgica e humana, num 
mundo feito à medida dos seres que o 
habitam, conto acontece no poema 
«A Sombra» (A Guitarra da Boneca, 
p. 28) e em vârios momentos de As 
Fadas Verdes (1994). 
Este olhar descobridor, que pesquisa 
«debaixo da sombras, simultanea- 
mente virgem, como o da criança, e 
sâbio como o de um adulto experi- 
mentado e sensivel, é o olhar capaz de 
dar vida às coisas mais banais. Révéla 
o mistério rias coisas e das criaturas 
desdobrando se num conhecimento 
inteligente sobre a vida, cujo ünico 
segredo é uma atençâo apurada ao 
que os ritmos ria desumanizacâo ten- 
dem a fazer esquecer. 
A aposta na vida, que caracteriza a 
poética de Matilde, nâo se faz, porem, 
sem uma reflexào sobre a condiçâo 
do homem em sociedade. Ela inicia-se 
corn urna atençâo muito especial à 
criança que sofre (présente em quase 
todos os livros) e prolonga-se num 
olhar dorido sobre os socialmente de- 
safortunados, sobretudo visivel n'O 
Cantar da Tila (1“ ed., 1967; 8“ ed., 
1986). Verifica-se, neste aspecto, uma 
aproximaçào às poéticas neo-realistas, 
particularmente notôria, por exem- 
plo, num poema corn «Triste Lua» (A 
Guitarra da Boneca, p. 41-2). 
Todavia, a observaçâo dos outros re- 
conduz quase sempre o sujeito à in- 

timidade de um eu que se descobre 
magoado pelas contradiçôes entre a 
necessidade de contrariar as in- 
justiças da sociedade e uma certa 
inibiçâo imposta pelo seu estatuto 
social privilegiado. Em fundo adivinha-se 
a cidade, ao sol dos dias luminosos 
em que Tila se vai descobrindo 
mulher, ou sob os tons mais carregados 
da pobreza dos que a habitam. 
Esta atençâo ao Outro traduz-se ainda 
numa constante simpatia pelos mais 
fragilizados e por todos os seres que, 
na natureza, os representam ou sim- 
bolizam as vitimas da marginalizaçà© 
social: a formiga descalça, a aranha, a 
oliveira da serra, entre outros. Neste 
quadro, assume particular importân- 
cia o pendor dialôgico de muitos poe- 
mas, preocupados corn o eu, mas per- 
manentemente atentos aos dramas do 
Outro...» 

BALADA DAS VINTE 
MENINAS FRIORENTAS 

Vinte meninas, nào mais, 
Eu via ali no beiral: 
Tinham cabecinha prêta 
E branquinho o avental. 

Vinte meninas, nào mais. 
Eu via naquele muro: 
Tinham cabecinha prêta, 
Vestidinho azul escuro. 

.<45 minhas vinte meninas, 
Capinhas dizendo adeus, 
Chegaram na Primavera 
E acenaram là dos céus. 

As minhas vinte meninas 
Dormiam quentes num ninho 
Feito de amor e de terra, 
Feito de lama e carinho. 

.<45 minhas vinte meninas 
Para o almoço e ojantar 
Tinham coisas pequeninas. 
Que apanhavam pelo ar. 

Jà passou a Primavera 
Suas horas pequeninas: 
E houve um milagre nos ninhos. 
Pois foram màes, as meninas! 

Eram ovos redondinhos 
Que apetecia beijar: 
Ovos que continham vidas 
E asinhas para voar. 

Jâ nâo sào vinte meninas 
Que a luz do Sol acalenta. 
Sâo muitos mais! muitos mais! 
Nào sào vinte, sào oitenta! 

Depois oitenta meninas 
Eu via ali no beiral: 
Tinham cabecinha prêta 
E branquinho o avental. 

Mas as oitenta meninas, 
Capinhas dizendo adeus, 
Em certo dia de Outono 
Perderam-se pelos céus. 

Matilde Rosa Araüjo 
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Penalillo marca gala da 
aura para as Taranta lynx 
Quarta-feira, dia 7 de Agosto, os 
Toronto Lynx defrontaram, na cidade 
de Montreal, a équipa Montreal 
Impact, no estadio Claude Robillard 
perante cerca de 8.000 espectadores. A 
vitoria dos Lynx por 2-1 foi obtida 
através da marcaçâo de um golo de 
ouro conseguido pelo médio Julio 
Cesar Penalillo aos 110 minutos do en- 
contro. 
Aos 57 minutos, o defesa Gabriel 

Cervais marcou o primeiro golo para 
os Montreal Impact e o seu segundo 
nesta época. Ryan Lucas marcou o golo 
do empâte aos 73 minutos, e o seu 
décimo golo da época. 
Aos 110 minutos, no fim do prolonga- 
mento, Julio Penalillo marcou o golo 
de ouro, que nasce duma confusâo 
originada pela marcaçâo de um canto 
que o guarda-redes Greg Sutton dos 
Impact nâo conseguiu segurar. 

Esta foi a primeira 
vitoria dos Toronto 
Lynx sobre Montreal 
Impact, desde de Junho 
de 1997. 
A vitoria deixa os Lynx corn 44 pontos, 
10 pontos mais que os Charlotte Eagles 
que igualmente luta pelo 6° lugar, de 
acesso aos "playoffs". 
O proximo jogo tem lugar domingo, 
dia 18 de Agosto do Estadio 

Centennial Park (Etobicoke) as 18 
horas contra os Montreal Impact. 
Os defesas dos Lynx, Joe Mattacchione 
e Milan Kojic estâo suspenos para o en- 
contre com os Montreal Impact. ' 

Julio Gouveia 

Candido Barbosa diz-se "roubado" e 
comissarios da Volta 2002 ameaçam 
com sançôes 
O ciclista Cândido Barbosa (LA-Pecol) disse sentir- 
se "roubado" por ter sido desclassificado na IP 
etapa da Volta a Portugal, que terminou em Elvas, 
enquanto o colégio de comissarios ameaça com 
"outras eventuais sançôes". 
No comunicado do dia, o colégio de comissarios 
diz que se reserva "o direito de avaliar as 
declaraçôes prestadas à comunicaçâo social apôs o 
final da etapa, para tomar outras eventuais 
sançôes". 
"Acho que é uma injustiça bastante grande aquilo 
que me estâo a fazer. Acho que nâo é digno, mas 
esses que se dizem juizes e cronometristas, que 
analisem as coisas e cortem por onde Ihes apete- 
cer", afirmou o ciclista, depots de ter ameaçado que 
se retirava da prova e de Ter considerado que foi 
"roubado". 
Cândido Barbosa, primeiro a cortar a meta, foi des- 
classificado por "sprint" irregular, tendo sido 
atribuida a vitôria ao espanhol Joan Horrach 
(Milaneza-MSS), comandante da prova, que resga- 
tou a liderança da classificaçâo por pontos ao 
homem da LA-Pecol. 

Cândido Barbosa conversa com o seu director desportivo, i 
Américo Silva, pois, apesar de cortar a mela em primeiro ; 

,^lugar, foi desclassificado por sprint irregular, no final da 
11“ etapa, disputada en^ Portalegre e Elvas. 

UEFA agradada com obras 
do Estàdio do Algarvo 
A Comissâo da UEFA de acompanhamento das 
obras dos Estadios para o Euro2004 manifestou-se 
agradada com os trabalhos no Estadio 
Intermunicipal Faro/Loulé e levou garantias de que 
a estrutura ficara concluida em finals de Agosto de 
2003. 

Ernie Walker, Jacob Erel e Pat Day percorreram 
parte da zona onde se desenrolam os trabalhos e 
viram o bom andamento das obras, com parte das 
bancadas levantadas, assim como as torres de apoio 
que vâo suportar as coberturas. 
Apôs uma reuniâo com os présidentes das Câmaras 
de Faro e Loulé e elementos das Sociedades 
"Portugal 2004" e "Parque das Cidades, Ernie 
Walker expressou aos jornalista a satisfaçâo de ver 
o projecto avançar dentro dos prazos previstos. 
"A situaçâo é boa, melhor do que na ultima visita, 
hâ seis meses, e jâ se vê o desenho do Estâdio", su- 
blinhou aquele responsâvel da UEFA que 
aproveitou para uma "graça": "de mau sô a chuva" 

ligeira. 
O présidente da Câmara de Faro, José Vitorino, 
disse aos jornalistas que depois das indecisôes veri- 
ficadas hâ meses atrâs sobre a continuaçâo do pro- 
jecto "as obras vâo avançar dentro dos prazos esta- 
belecidos e nâo hâ deslizes orçamentais". 
O autarca garantiu que o "Estâdio do Algarve" serâ 
uma realidade e que a regiâo nâo sairâ do "comboio 
do Campeonato da Europa". 
José Vitorino disse que o financiamento da obra 
estâ garantido, mesmo que tenha de ser entre as au- 
tarquias de Faro e Loulé, estando confiante que os 
outros municipios jâ estâo convencidos de que se 
trata de um projecto regional. 
O présidente da Câmara de Loulé, Seruca Emidio, 
aproveitou para reforçar as palavras do seu homô- 
logo de Faro e adiantou que, em termos de obras, a 
ligaçâo do nô da Via do Infante ao Estâdio jâ estâ 
adiantado no tempo. 
A Comissâo da UEFA regressarâ ao Algarve em 
Outubro, para mais uma visita ao complexo. 

V. de Guimarâes 
goleado em Vige 
pele Celta 14-0) 
o Vitôria de Guimarâes teve uma deslocaçâo infe- 
liz a Vigo, onde foi goleado em jogo particular 
pelos espanhôis do Celta por 4-0, resultado feito no 
segundo tempo, depois do "nulo" na primeira parte. 
Uma grande penalidade convertida por Mostovoi, 
logo a abrir a segunda parte, lançou os galegos na 
expressiva vitôria sobre os vimaraneses, que viriam 
a sofrer o segundo golo aos 53 minutos, num re- 
mate certeiro de Catanha. 
Aos 66 minutos, Yago dilatou a vantagem dos an- 
fitriôes para 3-0, corn Mostovoi a fechar a contagem 
apenas dois minutos depois. 

FC Porto em maioria 
na selecçâo portuguesa 
de sub-21 
o FC Porto, corn seis futebolistas convocados, é o 
clube mais representado na selecçâo portuguesa de 
sub-21 para o estâgio de preparaçâo que decorrerâ 
entre 19 e 21 de Agosto, informou a federaçâo em 
comunicado. 
Os jogadores da selecçâo lusa, alguns dos quais es- 
tiveram présentes em Maio no Europeu da catego- 
ria na Suiça, têm um ùnico jogo particular agenda- 
do para o curto periodo de estâgio, dia 20, frente ao 
Olivais e Moscavide. 
Portugal prépara a participaçâo na qualificaçâo 
para o Europeu de sub-21 de 2004, que dâ acesso 
aos Jogos Ollmpicos, inserido no Grupo 7, em con- 
junto com as selecçôes da Inglaterra, Turquia, 
Eslovâquia e Macedonia. 

Lista dos 22 convocados: 

- Alverca: Bruno Aguiar. 
- Benfica: Ednilson, Eduardo Simôes, Moreira, 
Tiago. 
- Casa Pia: Beto. 
- Farense: Bruno. 
- FC Porto: Hélder Postiga, Hugo Luz, Joca, 
Manuel Vieira, Ricardo Costa, Vitor Silva. 
- Marco: Bruno Sousa, Santamaria. 
- Nantes: Makukula. 
- Oldham: Luis Lourenço. 
- Paços de Ferreira: Mârio Sérgio. 
- Rio Ave: Miguelito. 
- Sporting: Carlos Martins, Cristiano Ronaldo, 
Quaresma. 
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ifârios clubes corn 
interesse em Jardel 

Agostinlio Oliveira 
eleito para o comando técnico ipteriao da selecçâo 
Agostinho Oliveira foi o eleito para 
assumir interinamente o comando 
técnico da selecçâo nacional de 
futebol, escolha que terâ agora de 
ser ratificada em reuniâo de 
Direcçâo da Federaçâo Portuguesa 
de Futebol (FPF). 
O técnico dos quadros da FPF, actu- 
alinente responsâvel pelas selecçôes 
de sub-20 e sub-21, orientarâ a se- 
lecçâo nacional nos prôximos dois 
comprpmissos particulares, Trente à 

Inglaterra e à Suécia, substituindo 
no cargo Antonio Oliveira, cuja 
rescisâo de contrato continua pen- 
dente* 
Agostinho Oliveira, que espera 
définir a orgânica das équipas técni- 
cas dos "AA", "BB" e sub-21 ate final 
da semana, manter-se-â como selec- 
cionador nacional até à realizaçâo; 
das eleiçôes dos ôrgâos sociais da 
FPF, o que deverâ acontecer em 
Outubro proximo. 

Pavlin jà nâo vai 
para a Turquia 
o médio esloveno Pavlin, afinal jâ 
nâo fica na Turquia. O jogador 
chegou a ser dado como certo no 
Trabzonsport e no Samsunsport, no 
entanto, problemas financeiros invia- 
bilizaram a transferência do atleta, 
que deverâ regressar à Eslovénia. O 
jogador do FC Porto, jâ confirmou a 
O JOGO que tem “passagens mar- 
cadas para regressar à Eslovénia”, ao 

mesmo tempo que confessou-se 
“triste” com a situaçâo e corn o tempo 
perdido “para nada”. 

Agora Pavlin sô pensa em conseguir 
encontrar um clube onde possa tra- 
balhar porque quer “voltar a jogar 
regularmente” para garantir “um 
lugar na selecçâo eslovena no 
Euro’2004”. 

Kenedy: 
"Continuo de consciência tranquila” 
Na sequência do processo dos casos 
de ingestâo de substâncias proibidas, 
Daniel Kenedy, jogador do Maritimo, 
foi ouvido pela Comissâo Disciplinar 
da Liga. A saida das instalaçôes, 
Kenedy disse aos jornalistas continu- 
ar de “consciência tranquila”, e esper- 
ar que “seja feita justiça”. “Estou aqui 
para esclarecer as coisas e dizer o que 
se passou, pois sei que nâo fiz nada 
para aumentar o meu potencial”, ex- 
plicou, deixando depois um desejo: 
“Caso venha a ser punido espero que 
seja corn a pena minima, pois toda 
esta situaçâo afectou-me nâo sô des- 
portivamente mas também, e muito, 
a nivel pessoal”. 
Entretanto, também Carlos Pereira, 
présidente do clube madeirense, foi 
uma das testemunhas ouvidas, nâo 
perdendo também a oportunidade 
para defender o jogador, deixando 
claro que “o Maritimo tudo farâ para 
provar a inocência do Kenedy neste 
caso”. “O Kenedy jâ assumiu que 
tomou um comprimido de substân- 
cias naturais, cujas substâncias nâo 
constavam na tabela da Federaçâo, 
pelo que nem ele e muito menos o de- 
partamento médico do Maritimo têm 
qualquer responsabilidade”, sublinha. 
Antes ainda de se despedir, o lider da 
turma insular, afirmou ainda que 
préféré que o jogador apanhe uma 
pena minima a ver o processo arqui- 
vado, e explicou porquê: “Em funçâo 

dos ültimos casos de arquivamento, 
como sucedeu com o Rui Gregorio e 
o Rui Miguel, em que o présidente da 
Federaçâo pediu recurso, penso que 
séria preferivel que o Kenedy apa- 
nhasse a pena minima, que vai até 
seis meses e que, corn os conséquentes 
atenuantes, poderia possibilitar que 
estivesse disponivel para jogar jâ nas 
primeiras jornadas do campeonato”. 
À tarde, a Comissâo Disciplinar da 
Liga continua a ouvir testemunhas 
abonatôrias de Kenedy, como a sua 
esposa, cunhada e até a esposa do 
guarda-redes Quim, que, como se 
sabe, recentemente também se viu en- 
volvido numa situaçâo idêntica. 

Bernardes adiantou que "Jardel me- 
Ihorou muito na Europa e séria um 
grande reforço" e acrescentou que a 
possivel contrataçâo do jogador re- 
forçaria a équipa na disputa do 
Campeonato brasileiro, que começou 
recentemente. 
Mârio Jardel encontra-se de baixa 
psiquiâtrica, depois de ter pedido ao 
Sporting que o libertasse, por nâo ter 
condiçôes psicolôgicas para continuar 
a jogar em Portugal, mas disse por 
uma ocasiào que pretende jogar na 
Europa. 

O Barcelona ofereceu 5 mi- 
Ihôes por Jardel. 
Segundo o site do jornal es- 
panhol «El Mundo 
Deportivo», o Barcelona ofe- 
receu este quantia em euros 
pelo passe de Jardel, mais o 
brasileiro Geovanni. 
O diârio espanhol, através do 
seu site, escreve que o 
Barcelona apresentou na 
terça-feira uma proposta con- 
creta ao Sporting pelo passe 
de Mârio Jardel, depois de o 
clube português ter decidido 
«estabelecer um contacto 
sério desde que as propostas 
nunca fossem inferiores a 
cinco milhôes de euros». 
Todavia, e apesar de o clube 
catalâo ter oferecido os desejâveis 
cinco milhôes de euros mais o passe 
do brasileiro Geovanni, o Sporting re- 
cusou a oferta pois o treinador Laszlo 
Bôlôni pretendia os serviços de Dani. 

Entretanto o técnico do Botafogo, 
Arthur Bernardes, confirmou que o 
clube estâ a desenvolver contactes 
com vista à contrataçâo do avançado 
sportinguista, mas nâo quis revelar os 
detalhes da negociaçào corn vista ao 
regresso do atacante. 

^iùv astzas Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 

Valter Silvestre - Mestre 
Joào Pais - Campeào mundial 
Jordan Carreira - Campeào mundial 
Rick Carreira - Campeào Mundial 

Neste novo ano escolar junte 
os seus filhos à équipa 

campeà mundial de Artes 
Marciais. Ofereça-lhes a en- 

ergia necessâria para en- 
frentar, corn confiança a vida 

escolar 

416*534*5497 

EN BOAfOMUFfSIOAE 

Nadadora Natalie Coughlin bate recorde 
do Mundo dos 100 métros costas 

*A.norte-americana Natalie 
Coughlin bateu ontem o 
recorde do Mundo dos 100 
metros costas, com .59,.58 se- 
gundos, durante os campe- 
onatos dos Estados Unidos, 
a decorrerem em Eort 
Lauderdale (Flo-rida). 
Coughlin, que se tornou na 
primeira atleta a nadar a 
distânda em menos de um 
minuto, superou um recorde 
que jâ durava hâ quase oito 
anos (1.00,16 minutos) e fora 
estabelecido pela chinesa 

He Cihong em 10 de Setembro de 1994, 
em Roma. 
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Sub 9 

Red Devils 
ganham e Torneie 
de Mississauga 

I ;■ ’ 

Durante este fim de semana a equipa de Sub 9, Red Devils, onde Daniel 
Martins-Morris, o pequeno "Jardel" que é o capitâo e o goleador da equipa, 
venceu o Torneio de Mississauga, que foi realizado no Huron Park, tendo con- 
seguido marcar 31 golos e sofrido apenas 1 no conjunto dos 5 jogos realizados. 
Na fotografia pode ver-se os familiares que, em conjunto corn os jogadores ce- 
lebraram a vitôria dos Red Devils. 
A equipa recebeu um troféu, réplica da Taça do Mundo. 

Jûlio Gouveia 

Nâo tenho problemas 
em renunciar 

A actualidade da Selecçâo Nacional é dominada pela renüncia por 
parte de alguns futebolistas. Inclusivamente houve quem aventasse a 
possibilidade de Luis Figo poder integrar esse grupo. O jogador disse 
recentemente que "Depois do Mondial nâo quis fazer declaraçôes 
porque, a quente, muitas vezes saem coisas que nâo se querem dizer. 
Prefer! passar férias, descansar e tratar da minha lesâo mas, efectiva- 
mente, cheguei a comentar corn as pessoas que me sâo mais chegadas 
que — feito o rescaldo da competiçâo e depois de tudo o que se disse e 
escreveu, até por parte de pessoas que nada têm a ver corn o futebol — 
se a opiniâo püblica pensa que sou eu o culpado, nâo tenho problemas 
em renunciar à Selecçâo... 
O jogador adiantou que essa nâo é a sua intençâo, mas que se for apon- 
tado como um dos principals responsâveis do insucesso, nâo pensa ter 
outra alternativa... 
A pergunta se achava que a sua geraçâo jâ tinha dado tudo. Luis Figo 
respondeu que "Hâ muitos jogadores que têm ainda bastante para dar 
à Selecçâo, mas se os responsâveis acharem que os hâ melhores, pela 
nossa parte nâo hâ problemas porque, ao fim e ao cabo, estamos aqui 
para servir a Selecçâo e todos queremos para ela o melhor possivel. 
Também nâo tenho düvidas que existera bons e novos valores. O fu- 
turo esta assegurado, mas dépende igualmente da qualidade do traba- 
Iho que for realizado. 

A. Poitela 
ConstnicOon 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

banho 
fl. PORTELfl Of£RECE-LHE flbSOLUTflMEnTE CRflTIS 

O "PERMIT" PARA A COIISTRUçàO DA AOVA CARACEM 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 

Sporting 
Sporting e Inter de Milâo de- 
frontaram-se ontem para a ter- 
ceira pré-eliminatôria da Liga 
dos campeôes (primeira mâo), 
jogos que vâo decidir quai das 
duas équipas entra na fase de 
grupos da prova milionâria. 
Num jogo em que o Sporting 
teve grandes oportunidades de 

0 Inter 0 
marcar, o Inter de Milâo, embora 
tivesse sabido travar o impeto 
leonino, sô perto do final teve 
oportunidade de inaugurar 
marcador, nâo fosse a atençâo da 
defesa de Alvalade. Com este em- 
pâte, ficou tudo adiado para o 
encontro da segunda mâo em 
Itâlia. 
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Benfica - AcçSes podem ser reavaliadas 
e 0 seu valor revisto em alla 
As acçôes do Benfica podem ser 
reavaliadas se a Administraçâo 
Tributâria assim o entender, de acor- 
do corn O ministério das Finanças, 
embora o Benfica admita que tal 
cenârio deve ser improvâvel. 
Em causa esta um novo proteste que o 
Benfica fez junto da Administraçâo 
Tributâria por discordar da obrigato- 
riedade de pagar os Juros de 650 mil 
euros relatives à divida referente a 
1999, como noticia o Correio da 
Manhâ. 

Résultante da reclamaçâo, o clube da 
Luz entregou 200 mil acçôes da so- 
ciedade anônima desportiva (SAD), 
que segundo a avaliaçâo de Maio do 
Fisco valem 3,3 euros cada uma. 
As acçôes do Benfica nâo se encon- 

tram cotadas em boisa. 
Corn as novas contrataçôes de fute- 
bolistas, como Petit e Nuno Gomes, a 
par da melhoria dos resultados finan- 
ceiros que o Benfica prevê para este 
ano, coloca-se a questâo de saber se a 
Administraçâo Fiscal reavaliarâ o 
valor das acçôes, antes mesmo de de- 
cidir se aceita as 200 mil acçôes. 
Se houvesse uma reavaliaçâo, o preço 
dos titulos dévia subir, garantiu 
Teresa Claudino, administradora da 
SAD, à Agência Lusa, pelo que era 
necessârio entregar menos do que 200 
mil acçôes para cobrir os juros con- 
testados pelo Benfica relatives a 1999. 
"A situaçâo financeira é hoje bastante 
melhor" que em Dezembro de 2001, 
altura a que se reporta a avaliaçâo do 
Fisco, référé. 

Apesar de a espiral de prejuizos dever 
ser invertida este ano, segundo Teresa 
Claudino, esta acha improvâvel que a 
Administraçâo Tributâria faça nova 
reavaliaçâo. 
"Pensando no tempo que decorreu 
[desde a ultima avaliaçâo] e dado o 
periodo habituai de actualizaçâo 
destas informaçôes, cerca de 180 dias, 
num processo de avaliaçâo que é de- 
morado e trabalhoso, nâo deve baver 
nova avaliaçâo dos titulos benfiquis- 
tas". 

Por sua vez, fonte do ministério das 
Finanças adiantou que "compete â 
Administraçâo Tributâria olhar para 
a situaçâo patrimonial do Benfica" e 
decidir se se justifica uma nova 
reavaliaçâo das acçôes. 

Segundo o Côdigo de Impostos sobre 
Sucessôes e Doaçôes, o valor substan- 
cial de uma empresa - e das suas 
acçôes - nâo cotada é calculado corn 
base no valor contabilistico do ultimo 
exercicio. 
Este deve ter sido o critério subja- 
cente ao preço de 3,3 euros alcançado 
pela Administraçâo Fiscal em Maio 
ultimo, segundo a fonte do ministério"’ 
das Finanças. 
No entanto, Teresa Claudino admite 
que possa ter havido uma mistura de 
dois modelos de avaliaçâo: um corn 
base nos valores contabilisticos, que 
daria um preço mais baixo do que 
aquele que foi anunciado, e outro que 
considéra as perspectivas futuras do 
Benfica, o que deveria eleyar o valor 
de 3,3 euros. 

SONA 
Distributors Inc. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz têm Garantias Internacionais 

Entrega gratis à companhia de envio 
ou à sua casa em Portugal. 

1520 Steeles Ave. W. at Dufferin St. 
Tel: 1905) 669-3734 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, Magic 
Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen Aid, Hoover, Black 
& Decker, Skill, Ronner, Sharp, General Electric, JVC. 

Æ 

Especialista em 
Electrodomésticos 

de 220V/50HZ 

Ferrari procura titulo de construtores 
Depois de conquistado o 
Campeonato do Mundo de 
pilotos, na corrida francesa 
de Magny-Cours, por inter- 
médio do seu piloto de ponta 
Michael Schumacher, que se 
tornou pentacampeâo do 
mundo, a Ferrari sô deseja 
uma coisa do resultado do 
Grande Prémio da Hungria, 
a disputar domingo em 
Hungaroring, a mais amorfa 
e desinteressante prova do 
Mundial de Formula 1: 

garantir o titulo de construtores, tarefa que se afigura fâcil, em face do 
dominio que a Scuderia vem exercendo, bastando para isso ficar na frente da 
Williams, em caso de ambas terminarem em lugares pontuâveis. 

r a Ford 

nn ' • Tems Serena Williams 
abdica de defe 
porlesâo 

Sainz ou McRae 

A tenista norte-americana 
Serena Williams, primeira 
do "ranking" Mundial e de- 
tentora do titulo, renunciou 
terça-feira ao torneio de 
Montreal (Canada) devido a 
um problema no joelho es- 
querdo. 
Esta desistência de Serena, 
vencedora este ano dos 
torneios do "Grand Siam" de 
Roland Garros e de 
Wimbledon, deixa no ar a 
düvida quanto â sua partici- 
paçâo na ultima grande 
prova do circuito, o Open 
dos Estados Unidos, que se 
inicia a 26 de Agosto. 
Na prova canadiana, Serena 
foi substituida pela sua com- 
patriota Meilen Tu, que nâo 

conseguiu contrariar o jogo 
da colombiana Fabiola 
Zuluaga, que venceu pelos 
parciais de 6-3, 2-6 e 6- 1. 
A ronda de Terça-feira ficou 
ainda marcada pelo regresso 
vitorioso da suiça Martina 
Hingis, ausente do circuito 
desde 20 de Maio, que bateu 
nesta segunda ronda do 
torneio a espanhola Magui 
Serna em dois "sets", pelos 
parciais de 6-4 e 6-3. 
Relativamente aos encontros 
ainda da primeira ronda, 
destaque, pela negativa, para 
a veterana espanhola 
Arantxa Sanchez, derrotada 
pela norte-americana Laura 
Granville por concludentes 
6-2 e 6-2. 

podem aban 
Carlos Sainz ou Collin McRae 
poderâo abandonar a Ford no final 
da época do Mundial de Ralis, se- 
gundo avançou a équipa britânica. 
Àmbos os pilotos terminam os seus 
vinculos no final desta temporada e 
a équipa pondéra nâo renovar corn 
um deles, preferindo direccionar o 
montante que poderâ gastar numa 
dessa eventuais renovaçôes no de- 
senvolvimento do Ford Focus que 
ira entrar em competiçâo na prôxi- 
ma época. 
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Auxerre derrota e Beavista 
Auxerre vence no Bessa e dificuUa caminho do Boavteia na Lida do$ (ampeôes 
Num jogo tecnicamente mal jogado e 
sonolento, o Boavista foi derrotado 
per ante os sens adeptos por 0-1 diante 
do Auxerre, em encontre da primeira 
mao da terceira pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeoes, complicando 
deste modo a sua qualificaçào para a 
fase final. 

Na verdade, o Boavista defrontou 
uma equipa fotocopia de si mesmo: 
defensiva, que gosta de jogar atras, 
que aguarda a iniciativa do adversario 
e, num lance de contra-ataque, marca. 
Foi o que o Auxerre, orientado por 

Guy Roux, fez, alcançando uma im- 
portante vantagem para a segunda 
mao da terceira pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeôes. 
Consciente de que iria defrontar uma 
equipa retranqueira, o treinador do 
Boavista, Jaime Pacheco, colocou o 
ünico criativo por excælência da sua 
formaçâo, ■ Sanchez; Todavia, 
Jocivalter, um dos melhores jogadores 
na pré-temporada até ao momento, 
ter começado no banco de suplentes 
causou alguma surpresa no estâdio. 

Cüse do Auxerre liita pela bola corn o jo- 
gador do Boavista, Alexandre Goulart, 

durante o Jogo da Liga dos Campeôes dis 
putado no estàdio do Bessa, em Boavista. 

I 

Mas Sanchez esta fora dé forma e ape- 
nas conseguiu su- 
portât 45 tninu- 
tos, um dado que 
certamente Jaime 
Pacheco tinha 
ciente antes do 
inicio da partida. 
Corn Ico no 
meio-campo, o 
treinador axa- 
drezado retirou 
do ataque Duda 
para dar uma 
maîor combativi- 
dade na sua 
equipa devido a 
entrada do boli- 
viano. 

Mas a tâctica de 
Jaime Pacheco 

nâo funcionou, muito devido ao 
esquema montado pelo seu a- 
dversârio, Guy Roux. A veloci- 
dade de Martelinho e de Silva 
nunca foi problema para a defesa 
do Auxerre, que controlou facil- 
mente o seu adversârio. Para ter- 
mes uma ideia, a ùnica real 
ocasiâo do Boavista aconteceu 
apenas aos 57 (!!}) minutes, numa 
cabeçada de Silva que por muito 
pouco nâo entrou. 

Entretanto, o Auxerre, corn a 
liçâo estudada, apenas procurou 
lançar Fadiga ou éspécialmente 
Cissé no contra-ataque, o que 
criou algumas preocupaçôes 
para a defesa boavisteira, principal- 
mente devido à velocidade do gaulés, 
autor do ünico golo da partida aos 70 
minutes, depots de ganhar ao sprint 
ao brasileiro Paulo Turra. Um tente 
de certo modo ofefecido, pois a de- 
fensiva do; Boavista esperou que o âr- 
bitro assinalasse uma falta a seu favor 
na jogada anterior e acabou por ser 
duraménte penalizada. 

Curiosamentfe, corn a entrada de Luiz 
Claudio no lugar de Silva, oito minu- 
tes antes, o Boavista (e de Duda no 
lugar de Sanchez ao intervalo) estava 
melhor quando sofreu o tente, corn o 
brasileiro a desperdiçar soberana 
oportunidade aos 75 minutes, numa 

0 Jogador portuguès Jorge Silva luta 
pela hola corn Tainio do Aiexerre, 

durante o Jogo a rontar para a Liga 
de Campeôes, no estàdio do Bessa, 

Boavista. 

cabeçada de cima para baixo defendi- 
da por Cool. Mas foi da equipa france- 
Ëa a ocasiâo mais flagrante do encon- 
tre, quando Ricardo, aos 78 minutes, 
opôs-se bem a um remate de Paye, que 
surgiu isolado depots de uma boa jo- 
gada individual. 

Desde o inicio que o Boavista 
procurou assumir o contrôle do jogo e 
imprimir alguma velocidade à parti- 
da, o que acabou por conseguir. No 
entante, os ataques boavisteiros sem- 
pre demonstraram ser ineficazes. Na 
verdade, faltou a criatividade para os 
axadrezados, que defrontaram uma 
equipa que é na realidade uma fo- 
toeôpia de si mesma... 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes especi- 

aiSf contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 

Orgulhoso de ser 
•s 

Portuguès. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

V Tl-iîC LâBTtfiJBÆï'■’o. 


