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O MILENIO 

com vértïebras 

E se na semana passada vos falei de colunas, esta 
semana falo-vos da importância do barco na era 
moderna. 
Ora um barco é uma coisa muito util, especial- 
mente para quern quer andar a pé, em cima de 
âgua, esta claro. Os barcos sâo pois, meios de 
transporte que permitem às pessoas andar por 
cima de âgua sem molhar os pés. Diz a histôria 
que O barco teria sido inventado por causa da cu- 
riosidade Humana em expolorar o nosso planeta, 
logo apôs se ter começado a duvidar que a Terra 
afinal nâo dévia ser plana. Antigamente, real- 
mente, havia cada mania que era de pasmar. 
Imagine-se pensar que a terra nâo era esférica e 
mais... que ela era o centro do universo. O céu 
era uma espécie de taça virada ao contrârio, as 
estrelas e o Sol giravam entâo à volta da Terra, 
colocando-a pois, no centro do universo. 
Consequentemente o homem era transformado 
no rei e senhor destas e de todas as paragens uni- 
versais, ou seja: o maior! 
Depuis vieram entâo os doidos que tinham a 
mania de pensar, o que nâo convinha a vârios 
sectores da sociedade, particularmente o reli- 
gioso e diga-se de passagem, ainda hoje nâo con- 
vém, e começaram a lançar possibilidades 
baseadas nas suas observaçôes, o que a muitos 
custou a vida às mâos da Santa Inquisiçâo. 
Ora do modo como as coisas eram entâo, lâ por 
1600, a rapaziada que tinha estas ideias era 
perseguida porque entâo se acreditava que o ob- 

servado pelos nossos sentidos era a verdade. 
Contra isso nâo podia, era proibido haver dùvi- 
das. Quando o Galileu começou a dizer que a 
Terra girava em torno do Sol caiu o Carmo e a 
Trindade e, em 1633 foi obrigado a abjurar da 
sua crença. "Diante dos Santos Evangelhos que 
toco com as maos, juro que rejeito e abomino as 
minhas anteriores heresias... Confesso que o meu 
erro foi cometido por vâ ambiçào e pura ig- 
norância... Agora, afirmo e juro que a Terra nâo 
se move em torno do Sol..." 
Quando os sens amigos o levaram, trémulo e 
exausto, para fora do tribunal, diz-se que Galileu 
murmurou em voz baixa: "E pur si muove!" (E 
contudo ela move-se!). 
Os cardeais da Inquisiçâo escreveram entâo "or- 
denamos que os livros de Galileu sejam 
proibidos por édito piiblico e condenamos o 
autor à prisâo formal deste Santo Oficio por um 
periodo fixâvel ao nosso arbitrio." 
Volvidos cerca de 400 anos, eis que nos rimos da 
estupidez Humana e das crenças de entâo. Mas... 
serâ que nos deviamos rir? Se considerarmos a 
lei proporçâo, isto é, se as crenças de entâo eram 
proporcionais ao que se sabia, devemos também 
hoje, considerar que muito do que acreditamos 
pode nâo estar certo pois que sabemos em por- 
porçào à era em que vivemos. A meta do homem 
deve mesmo ser esta: a proporçâo. E uma medi- 
da que lhe abre as portas para o desenvolvimen- 
to e que o deixa, isso sim, numa zona privilegia- 

da do Universo pois empresta-lhe a possibilidade 
de buscar a verdade e manter os sens horizontes 
infindos tal como o espaço infinito. (Pelo menos 
assim o entendemos). 
E o barco? O barco irâ andando. E mesmo que 
muita idade lhe passe por cima e por muito 
inerte que esteja... E pur si muove! 

DASM 

M, .ais uma semana, mais um jornal 
e cada vez estou mais perto das mi- 
nhas férias. Mas enquanto isso nâo 
acontece vamos falar sobre algumas 
coisas curiosas e intéressantes: 
Came mal passada 

Em Londres, Grâ-Bretanha, os restau- 
rantes estâo a obrigar os sens clientes 
que gostam de carne mal passada a 
assinar um documente isentando-os 
de qualquer culpa no caso de fi- 
carem contaminados corn a bactéria 
do E-coli ou corn salmonella. 
Os restaurantes que aderiram a essa 

coin os leitores 

prâtica, segundo uma reportagem do 
jornal Sunday Times, de Londres, in- 
cluem as cadeias Planet Hollywood, 
Ail Bar One e Shoeless Joe. 
Os consumidores de carne moida mal 
passada, ainda de acordo corn o jor- 
nal, correm muito mais risco de in- 
toxicaçâo. 
A nova prâtica surgiu depois de uma 
recomendaçâo da vigilâneia sanitâria 
no sentido de que carnes moidas - in- 
cluindo as usadas em hamburgueres e 
salsichas -sô devam ser servidas bem 
passadas. 
A recomendaçâo nâo se aplica a bifes 
comuns, porque esse tipo de carne sô 
pode ficar infectado na superficie e as 
posslveis bactérias sâo eliminadas na 
fritura. 

O verdadeiro sentido das palavras 

Amor 
Palavra de quatro letras, duas vogais, 
duas consoantes e dois idiotas. 

Dançar 
E a frustraçâo vertical de um desejo 

horizontal. 

Inflacçâo 
É ter de viver a pagar os preços do 
ano que vem, corn o salârio do ano 
passado. 

Contabilista 
É o que sabe o custo de tudo e o valor 
de nada. 

Banqueiro 
E um tipo que te empresta um guar- 
da-chuva quando faz um sol radiante 
e o pede de volta no instante em que 
começa a chover (Mark Twain). 

Economista 
E um "expert" que saberâ amanhà 
porque o que prédisse ontem nâo 
aconteceu hoje. 

Programador 
E o que te resolve um problema que 
nâo sabias que tinhas, de uma 
maneira que nâo compreendes. 

Computador 

Mâquina inventada para resolver 
problemas que ainda nâo existiam 
antes da sua criaçâo. 

Advogado 
É uma pessoa que te escreve um do- 
cumente de 10.000 palavras e que o 
désigna de "sumârio". 

Psicôlogo 
E aquele que olha para todos os ou- 
tres quando uma mulher atraente 
entra na sala. 

Consulter 
E alguem que te pede o relôgio do 
pulso, te diz as horas e te cobra por 
isso. 

Escuteiro . 
Um menino vestido de idiota coman- 
dado por um idiota vestido de meni- 
no. 

Confiança 
Salvo conduto que se dâ a uma pessoa 
para que cometa uma série de par- 
voices. 
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ORTUGAL 

Tragédia familiar 

Emigrante mata 
cunhado par 
causa da palha 

ATROPELAHENTO 

Griança de sete anos marre na N125 
Uma criança de sete anos, José Luis 
Correia Varela, morreu na noite de 
3“ feira, na Estrada Nacional 125, 
junto à localidade de Porches, no 
concelho de Lagoa, vitima de atro- 
pelamento. 
O falecimento do jovem foi confir- 
mado, ainda no local, por uma médi- 
ca que transitava naquela via e parou 

assim que se apercebeu da ocorrência. 
Helena Correia, de 35 anos, mâe do 
jovem, foi também atingida pela 
viatura, que seguia no sentido Lagoa- 
Alcantarilha, mas acabou por sofrer 
ferimentos de pouca monta: fractu- 
rou uma perna e, assistida no 
Hospital do Barlavento, para onde foi 
transportada pelos Bombeiros 

Voluntârios de Lagoa, jâ teve alta. 
A EN-125 é uma das vias do Pais corn 
mais elevada sinistralidade, em par- 
ticular na época do Verâo, quando o 
fluxo de trânsito conhece um expres- 
sivo acréscimo. 
A isso juntam-se as déficientes 
condiçôes da estrada e os edificios 
junto às bermas. EJ 

Um homem de 48 anos foi morto 
em Cerdal, Valença, corn um tiro 
de pistola disparado perante uma 
patrulha da GNR por um cun- 
hado, que se havia barricado no 
interior da sua prôpria residên- 
cia, depuis de uma intensa dis- 
cussâo em torno do fogo ateado a 
um monte de palha. 

Manuel Joaquim Mariz Costa, 
um construtor civil residente em 
Gandra, Valença, foi atingido 
mortalmente no peito, depuis de 
se ter deslocado à casa do cu- 
nhado, Albino Ales, um émi- 
grante de 46 anos que se encontra 
em gozo de férias, para tirar satis- 
façôes a propôsito da destruiçâo 
de uma medà de palha. 
Antonio Rocha adiantou ao 
Correio da Manhâ que "hâ muito 
que as familias em causa viviam 
desavindas, mas nunca passou 
pela cabeça de ninguém que 
chegasse ao ponto de alguém de- 
satar aos tiros e muito menus 
matar outra pessoa". 
Dç acordo corn fonte policial, a 
tragédia começou a desenhar-se 
depois do meio-dia, quando 
Manuel Costa, acompanhado do 
filho Rui Manuel, resolveu pedir 
explicaçôes ao cunhado e apre- 
sentar queixa por causa da des- 
truiçào da palha, o que levou a vi- 
tima a chamar a GNR de 
Valença. m 

Sâo Miguel 

Cientistas dos 
Um grupo de cientistas norte-ameri- 
canos esta a preparar um documente 
que visa o combate à eutrofizaçâo das 
lagoas das Sete Cidades e Fumas, na 
ilha de Sâo Miguel, apurou um dos 
matutinos do arquipélago junto de 
fonte identificada corn todo o proces- 
so. Trata-se de cientistas dos EUA con- 
ceituados e plenamente identificados 
corn o fenômeno da eutrofizaçâo, que 
podem trazer uma mais valia em todo 
este processo. De acordo corn a 
mesma fonte, norte-americanos e 
Governo Regional, designadamente a 
Secretaria Regional do Ambiente, jâ 
mantiveram vârios contactes infor- 
mais. Aos cientistas dos Estados 
Unidos foi pedida em concrete uma 
proposta que contenha medidas es- 
pecificas para a monitorizaçâo e situ- 
açào actual das lagoas eutrofizadas, 
bem como sobre a sua futura evoluçâo. 
Outre objective que se pretende que o 
documente norte-americano cumpra é 
justamente corn uma anâlise exaustiva 
às lagoas das Sete Gidades e Fumas. 
Neste memento, a Secretaria Regional 
do Ambiente aguarda o documente 
corn as indicaçôes norte-americanos 
para fazer face à eutrofizaçâo das 
lagoas açorianas. Nâo foi acordado 
um “timing” para que os cientistas 
norte-americanos concluam o seu traba- 
Iho, mas espera-se que a sua proposta 
venha a ser concluida em breve. Uma 
vez terminado o trabalho dos cientistas 
norte-americanos, estes deverào reunir 
corn o Governo dos Açores para que o 
documente seja apreciado. Serâo poste- 
riormente retirados da proposta todos os 
contributes considerados vâlidos no 
combate à eutrofizaçâo das lagoas a 
curto e a médio prazo. Estas medidas 
irâo posteriormente juntar-se às 
restantes jâ adoptadas pelo Governo dos 
Açores, que as pretende estudar em 
parceria corn a Universidade dos Açores. 

Montalegre: 

Restos de cadaveres despejados 
em entulho 
A populaçâo da aldeia de Mourilhe, 
concelho de Montalegre, estâ revolta- 
da corn o présidente da Junta de 
Freguesia. Em causa estâo as limpezas 
feitas no cemitério da freguesia. 
Dizem que o autarca carregou num 
tractor, para além da terra que sobrou 
das campas, também os restos de dois 
cadâveres em estado de decom- 
posiçâo. 
Todo este entulho foi depositado nas 

traseiras de algumas vivendas, num 
terreno que é propriedade do prési- 
dente da Junta de Freguesia. 
Para além de terem de suportar o 
cheiro nauseabundo, as familias ali 
residentes nâo gostaram ver os 
crânios, as ossadas e outras partes dos 
corpos dos falecidos, embrulhados 
nas roupas corn que foram enterra- 
dos, bem como restos de urna e o 
gradeamento que ao longo dos tem- 
pos serviu de suporte para que 
ninguém mexesse nos tümulos. m 

Se este esforço for integrado nas iniciati- 
vas em curso dos Pianos de 
Ordenamento Especial das Bacias 
Hidogrâficas das Lagoas das Fumas e 
Sete Gidades, adjudicados a 9 de Abril 
de 2002,com carâcter vinculativo, o con- 
tribute norte-americano ainda vem a 

tempo. 
O problema da eutrofizaçâo das lagoas 
açorianas é o tema que mais tem mobi- 
lizado os ambientalistas açorianos. Neste 
contexte, o Governo dos Açores tem sido 
acusado de andar a um ritmo lento no 
combate deste fenômeno natural, Q 

— 
^/f^Linueâ ?a ^iêoa 

Se procura mobüias boas, bonitas, baratas e bom serviço 
sô nâ um local... ARTNOvA Furniture Eus! 

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. 

Quer comprar bom, bonito e barato? 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PIUS 
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ORTUGALl Novo tipodo virus do sida 
aumonta om Portugai 

Uma crescente percentagem de novas africanos. 
infecçôes por VIH/Sida em Portugal De acordo com um estudo efectuado 
fica a dever-se ao subtipo G, uma vari- pelo Laboratorio de Virologia do 
ante do virus mais comum nos paises Hospital Egas Moniz, a maioria dos 

MADEIRA 

Vereaçâo socialista denuncia 
atitudes «ilegais» da maioria 
PSD em Maciiico 
Bernardo Martins esclareceu as 
«ideias novas do PSD» e falou em 
comportamento clandestine da 
Câmara de Machico. A proposito da 
noticia "Novos Caminhos em 
Machico", publicada no Diario da 
Madeira, a vereaçâo do PS na 
Câmara de Machico emitiu um es- 
clarecimento, visando rectificar al- 
gumas pontos publicados. O PS es- 
clarece que o Caminho do 
Lugarinho- Ribeira Seca e a ligaçâo 
Estêvào Neves-Seixo, em Agua de 
Pena, foram programados no ano 
passado, ao abrigo de contratos-pro- 
grama com o Governo Regional, 
com realizaçâo prevista para este 
ano. Dai que considéré que «estas 
vias nâo sâo ideias do PSD, 

porquanto foi a Câmara do Partido 
Socialista que foi autora da sua 
definiçâo», acrescentando que se 
tratam de «duas copias do PS para a 
abertura de novos caminhos para a 
populaçâo local», motivo pelo quai 
sentem orgulho. A vereaçâo socia- 
lista, através de Bernardo Martins, 
protesta, assim, publicamente, pelo 
facto de a actual presidência, do 
PSD, «se ter recusado, inexplicavel- 
mente», a fornecer copia do projec- 
to do Caminho do Lugarinho e con- 
dena a atitude de nâo permitir a 
consulta atempada nos Serviços 
Técnicos, antes da aprovaçâo mu- 
nicipal, considerando o comporta- 
mento «ilegal e clandestino da maio- 
ria PSD em Machico». ni 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MËMCÎNA HOMEOPATICA 

Mtu-qne uma eittrevista corn o Naturbta liamcopata 
Antàfiio Medeiroü, jd corn niuitoa a nos de expcriècia, 
que o poderd ajudar mi soliiçdo dos sens probU’inas, 

novos seropositivos (54 por cento) 
foram infectados corn o subtipo G, 
quando num trabalho semelhante re- 
alizado hâ dois anos este mesmo sub- 
tipo representava apenas 12 por cento 
das novas infecçôes. 
Baseado numa amostra de 63 seroposi- 
tivos da zona sul do Pais, o trabalho 
nâo permite tirar conclusôes definiti- 
vas e peremptôrias, mas aponta segu- 
ramente para a necessidade de ser rea- 
lizado um estudo epidemiolôgico mais 
amplo para que se perceba a ver- 
dadeira dimensâo deste fenômeno e 
diferenças entre os subtipos G e B (até 
â data o virus dominante em Portugal, 
resto da Europa e Estados Unidos). 
“Sem que se possam tirar conclusôes 
de carâcter cientifico, para isso era 
necessârio um estudo epidemiolôgico 
mais alargado, a evidência é para um 
aumento percentual nas infecçôes 

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

pelo subtipo G”, afirmou ao Correio 
da Manhà o coordenador do 
Laboratorio de Virologia do Hospital 
Egas Moniz, Ricardo Camacho. 
“Apesar do nümero de amostras ser 
reduzido, tenho poucas düvidas de 
que a percentagem de infecçôes corn 
este subtipo esteja a aumentar”, co- 
mentou, referindo dois estudos simi- 
lares - um coordenado por Vitor 
Duque do Laboratorio de Virologia 
dos Hospitais Universitârios de 
Coimbra e outro por Fernando 
Araüjo do Hospital de Sâo Joâo, no 
Porto, ca 

Emigraçâo ilegal dos Açores 
para os Estados Unidos 

Muitas pistas, muito silèncio 
Todos os relatos dos émi- 
grantes detidos na Cadeia 
de Dartmouth sâo elucida- 
tivos sobre os casos de emi- 
graçâo ilegal para os 
Estados Unidos. E se 
muitos advogam o silèncio 
em torno destas situaçôes, 
a verdade é que o drama 
que todos os detidos estâo a 
viver actualmente deveria, 
por si sô, levar a que as au- 
toridades judiciais inicias- 
sem uma investigaçâo séria 
a quem convidou, con- 
venceu e proporcionou a 
todas estas pessoas os 
meios para chegar aos 
Estados Unidos e começar 
a trabalhar. Das entidades 
politicas esperava-se mais, 
é certo, mas, agora que a 
poeira começa a assentar - 
e que jâ se viu corn o que 
podemos contar da parte 
de quem nos governa - é caso para 
perguntar o que têm andando a fazer 
a Policia Judiciâria, que nos Açores 
parece existir apenas para investigar 
os homicidios que vâo sendo cometi- 
dos e descobrir plantaçôes de 
cannabis, e o Ministério Pùblico, esse 
longo braço politico da lei, que ora 
perde horas em longos interro- 

gatôrios sobre as coisas mais absurdas 
que se possam imaginar, ora vai igno- 
rando sistematicamente os casos ver- 
dadeiramente perigosos que, regular- 
mente vâo aparecendo nas paginas 
dos jornais. Galcula-se que detectar, 
prender e julgar uma rede de emi- 
graçâo ilegal nâo seja, para o MP, 
uma das suas prioridades. El 

Combata 0 cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 

Um 

jornal 

para a ^ 
ta 

Comu- ^ 
T 

nidade 
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Grandiosa resta de Nossa Senhora de Mente 
Foi realizada, no fim de semana pas- 
sado, no relvado e jardins do Madeira 
Park, a tradicional festa da Senhora do 
Monte, padroeira da Madeira, e festa 
dos madeirenses. Foi uma festa de 
grande sucesso coin a comparência de 
muita gente que ali se deslocou, nâo 
faltando a presença da artista Nélia 
vinda dos Estados Unidos, que corn a 
sua voz, atraiu milhares de visitantes. 
Também a vinda propositada, da 
Madeira, do Padre professor Fernando 
Reis, para estar présente neste acon- 
tecimento, captou, corn as suas 
palavras calorosas na novena de sâba- 
do à noite e na missa Campai de 

domingo, o carinho de todos os pré- 
sentes. Seguiu-se o arraial, corn a ac- 
tuaçâo dos ranchos folclôricos e outros 
artistas que ali actuaram. A festa foi 
um sucesso. Esperamos que assim con- 
tinue para que o povo madeirense 
sinta o calor e o carinho das suas 
raizes. Logicamente que nâo poderiam 
faltar os grandes braseiros para assar a 
saborosa e tradicional espetada. 
Parabéns aos organizadores e a todos 
os que ardentemente trabalharam 
para que esta festa fosse um sucesso. 
Bern hajam! 

Texto: Bemardette Gouveia 

Fotos: Eric Moniz 

Açores: 

Executivo admite ajudar 
lavoura no combate à seca 
o Governo Regional dos Açores 
admitiu a possibiiidade de procé- 
dera atribuiçâo de ajudas especiais 
aos agricultores para combater as 
dificuldades criadas as exploraçôes 
pecuârias pela seca prolongada que 
atinge as diferentes ilhas. 
Segundo o présidente da 
Federaçâo Agricola dos Açores 
(FAA), Manuel Antonio Martins, a 
possibiiidade foi assumida numa 
reüniâo corn o secretario regional 
da Agricultural Ricardo 
Rodrigues. Ricardo Rodrigues en- 
carregou neste encontro a FAA da 
apresentaçâo de uma proposta. 
Esta deve apontar em concreto, a 
participaçâo governamental à 
ressementeira de pastagens e à im- 
portaçâ,q dé forragens para alimen- 

taçâo dos bovinos, acrescentou. 
O dirigente federativo referiu que 
as plantaçôes de milho para forra- 
gens registara uma quebra de 
rendimento de 50 por cento em re- 
laçâo a anos anterior devido à seca. 
Em consequência da baixa pro* 
duçâo das pastagens, 90 por cento 
dos produtores das ilhas estâo, por 
outro lado, a recorrer a raçôes e a 
forragens guardadas para o 
Inverno com vista garantir a ali- 
mentaçâo dos seus animais. As 
ilhas de Sao Miguel e Terceira sào 
as que estao a ser mais penalizadas 
pela seca que atinge as pastagens e 
campos de cultivo dos Açores, ré- 
sultante do facto de :Serem nestas 
que se encontra a maior expressâo 
agropecuâria do Açores, ta 
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Santana a «passa de caracal», 
mas a tempa da receber urn 
nneva resta» 
Desde a elevaçâo a concelho que a nova cidade de 
Santana «esta a passo de caracol», ao contrario de 
outros concelhos que estâo a progredir melhor. Mas 
é também um «caracol» com uma «grandiosidade 
geogrâfica», que tern «potencialidades de cresci- 
mento». Estas palavras de Antonio Baptista Rosa, 
vereador pela coligaçâo PS-PP da Câmara de 
Santana, espelham a sua ideia de uma cidade 
«bucôlica», mas que «ainda vai a tempo de fazer as 
correcçôes e de alinhavar um projecto» de desen- 
volvimento sustentado para o concelho. Para que 
isso aconteça, Santana précisa é de, quanto antes, 
«colocar o Piano Director Municipal à discussâo 
pùblica e aprovâ-lo, corn o respective piano de por- 
menor», adianta o vereador. Um piano que envolve 
uma série de projectos que «vào trazer um novo 
rosto» à cidade. No entanto, o vereador da oposiçâo 
entende que hâ muita coisa ainda para mudar. E 
começa por referir a forma corn se processam as re- 
laçôes entre a autarquia e os municipes. Para ele, 
dévia baver «um tratamento igual para todos os 
cidadâos», num concelho onde impera «o reino da 
anarquia em vez da transparêneia e da lei». 
Na opiniâo de Baptista Rosa, a fonte desta situaçâo 
encontra-se no executive camarârio, que «ostra- 
ciza» aqueles que têm diferentes conotaçôes politi- 
co-partidârias, gerando assim «situaçôes completa- 
mente aberrantes». Aponta como exemple para 
este caso a iniciativa "Santana Solidâria", que clas- 
sifica apenas como uma associaçâo destinada a 
criar «novos empregos para os "boys" do PSD». 

Baptista Rosa quis também focar o que considéra 
uma politica de «dois pesos e duas medidas» no li- 
cenciamento de obras privadas no concelho, que 
varia conforme a cor partidâria dos municipes. Mas 
as suas censuras também incidem sobre o Governo 
Regional, que «fora a "via expresse", nào fez mais 
nada de jeito por Santana, pois nâo fez mais ne- 
nhuma obra digna de registo». E isto, considéra, é 
sinal de que Santana «précisa muito mais» do que a 
actual Câmara esta a solicitar. Tendo em conta os 
tempos de contençâo de despesas e mesmo corn o 
PDM aprovado, «nào sabe até que ponto é que o 
Governo Regional vai abrir mâo» ao apoio ao de- 
senvolvimento do concelho. Para finalizar, Baptista 
Rosa diz que é urgente que a autarquia e o Governo 
Regional levassem a sério os problemas sociais e ur- 
banisticos do concelho, antes que seja tarde de 
mais. C3 

Joâo Jardim 
apoia Portas no 
controlo aéreo 
na Madeira 
o lider madeirense, Alberto Joâo Jardim, apoia 
a decisâo do ministro da Defesa, Paulo Portas, 
de equipar a Madeira com um centro de 
radares, noticiou o Diârio de Noticias este 
domingo. 
O projecto de Portas prevê a instalaçâo de um 
radar na Madeira, no Pico do Areeiro, corn ca- 
pacidade de detecçâo num raio de 300 milhas, e 
de um sistema de comunicaçôes que séria liga- 

do ao centro de 
controlo de 
Monsanto. As esti- 
mativas apontam 
para um custo de 
42 milhôes de 
euros, em parte fi- 
nanciados por fun- 
dos da NATO. 
«Concordo plena- 
mente. Em 
questôes de defesa 
nacional nâo se 
brinca. Esta é uma 
forma de retirar à 
Espanha o contro- 
lo do espaço aéreo 
nesta zona», de- 
fendeu Joâo 
Jardim. EI 

Domingos Meat Packers Ltd 
restas do 
Centro Cultural 
Portugues de 
Mississauga 

Desde 1 de Junho de 2002, que Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recede os sens 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) 

14 de Setembro 
Baile das 
Vindimas 

Conjunto Portugues 
Suave 

INFO: 905-286-1311 

Tel: 14161762-5503 OU 1-600-935-4441 
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Porteiro do colégio acusado polo 
assassmio das raparigas britânicas 

Detido condutor 
de camiâo que 
transpoitava4 
imigrantes moitos 
A polîcia de Billabona, Pais 
Basco, deteve o condutor do 
camiâo que transportava na 
câmara frigorifica do veiculo 
quatro cadâveres. 
O camionista, também de na- 
cionalidade marroquina, esta 
a ser acusado do crime de 
homicidio por negligência. 
O camiâo, que partiu de 
Casablanca (Marrocos) corn 
destino a Paris (França), 
transportava roupa. Na se- 
gunda-feira o camionista 
apercebeu-se de «ruidos es- 
tranhos» e quando passava 
por uma estaçâo de serviço 
em Billabona contactou as 
autoridades locals. 
Segundo fontes policiais, os 
quatro jovens imigrantes, 
corn idades compreendidas 
entre os 23 e 28 anos, terâo 
morrido por asfixia e 
desidrataçâo. o 

O suspeito lan Huntley, de 28 anos, 
ex-porteiro do colégio onde estu- 
davam as raparigas britânicas desa- 
parecidas Jessica Chapman e Holly 
Wells, foi acusado formalmente 
esta terça-feira pela policia pelo 
duplo assassinio das crianças de 
dez anos. 
O acusado foi internado numa 
unidade psiquiâtrica sob recomen- 
daçâo médica, indicou a policia. 
A sua companheira, Maxine Carr, 
docente no Colégio de Soham, 
onde estudavam meninas desapare- 

Estados Unidos 

cidas, esta a ser interrogada, pois é 
suspeita de ter participado na 
morte das duas raparigas. 
A companheira foi detida no sâba- 
do passado, dia 17 de Agosto, quase 
duas semanas depois do desapare- 
cimento das duas menores de 
Soham, Cambridgeshire. 
Pouco depois, foram encontrados 
dois cadâveres num bosque a cerca 
de dez quilômetros de Soham, mas 
que a policia ainda nào confirmou 
oficialmente se correspondem aos 
corpos das duas meninas. m 

Padres pedofilos terâo side protegidos 
pela igreja de les Angeles 
A Arquidiocese de Los Angeles, nos 
EUA, dirigida pelo cardeal Roger M. 
Mahony, ocultou informaçôes à poli- 
cia e facilitou a fuga para o exterior 
de padres acusados de abuso sexual, 
divulgou o jornal Los Angeles Times. 
O cardeal, que lidera cinco milhôes 
de catôlicos na maior arquidiocese 
do pais, mostrou-se mais enérgico do 
que outros lideres catôlicos dos 

Estados Unidos na expulsâo de 
padres envolvidos em escândalos se- 
xuais. 
De acordo corn o diârio, durante a ul- 
tima década, Mahony dispensou dis- 
cretamentel? membros do clero que 
ou admitiram a prâtica de abuso se- 
xual de crianças ou foram acusados 
de forma fiâvel desse crime. 
A arquidiocese procurou esconder 

todos estes casos da opiniâo püblica e 
da policia. 
Cinco padres fugiram do pais e um 
desapareceu depois de ter sido infor- 
mado sobre as acusaçôes de pedofi- 
lia. Mahony disse ao jornal que quer 
que a verdade seja revelada. 
A policia acusa a arquidiocese de ter 
prejudicado as investigaçôes ao re- 
cusar-se a cooperar. m 

IMigéria 

Mulher condenada a 
apedrejamento 
o Supremo Tribunal Islâmico de 
Funtua (Norte da Nigéria) confirmou 
segunda-feira a''condenaçâo â morte 
por lapidaçâo de Amina Lawal. 
Amina sera a primeira nigeriana exe- 
cutada por apedrejamento desde a in- 
troduçâo da Sharia (lei isiâmica) em 
12 estados do Norte da Nigéria nos ül- 
timos très anos. 
Amina Lawal, de 30 anos, foi conde- 
nada à morte por apedrejamento por 
um tribunal islâmico a 22 de Março 
deste ano, acusada de adultério de- 
pois de dar à luz uma menina mais de 
nove meses apôs o divôrcio. Amina 
casou-se duas vezes e, depois do se- 
gundo divôrcio, em Junho de 2000, 
começou uma relaçâo corn um vizi- 
nho e ficou grâvida. 
De acordo corn a sharia, a lei isiâmica 
em vigor desde 2000 em 12 Estados 
do Norte da Nigéria, de maioria 
muçulmana, uma mulher divorciada 
comete adultério caso tenha relaçôes 
sexuais sem voltar a casar-se. 
Amina é a segunda nigeriana conde- 
nada à morte por adultério, no 
mesmo dia em que Safiya Hussaini, 
de 35 anos, foi ilibada da mesma 
acusaçâo, depois de uma onda de 
protestes e de acçôes de solidariedade 
pela comunidade internacional, tal 
como esta a acontecer em relaçâo ao 
caso de Amina Lawal. 

Amina Lawal, de 30 
anos, foi condenada 

à morte por 
apedrejamento por um 
tribunal islâmico a 
22 de Março deste 
ano, acusada de 

adultério 

A aplicaçâo da sharia no Norte da 
Nigéria criou varies conflitos neste 
Estado federal e provocou no passado 
confrontes violentes entre comu- 
nidades. 
A 3 de Junho, o tribunal de Funtua, 
no Estado nigériane de Katsina, de- 
cidiu que Lawal poderâ ficar em liber- 
dade provisôria até Janeiro de 2004 
mas ressalvou que esta decisâo é inde- 
pendente do julgamento do recurso 
apresentado pela defesa. Amina foi 
entâo confiada aos homens da sua 
familia para poder cuidar da sua filha 
de seis meses. 
Os advogados de defesa tinham jâ 
afirmado que, caso a sentença fosse 
confirmada, recorreriam para o 
Tribunal da Relaçâo do Estado de 
Katsina e depois perante o Supremo 
Tribunal da Nigéria. la 

iŸa0e.Ue.ŸS 

Happy Travellers estâ a 
comemorar 10 anos 

de bons servîços à 
Comunidade. 

Por isso, todos os dientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Ao fîm 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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Em harmonia com o universo 
Viver com saüde nâo custa, o que custa 
mais é saber viver, e saber viver com 
saüde é mais do que estar com o orga- 
nismo em perfeito funcionamento. E 
sinônimo de respeito à vida e sobretudo 
ao seu Criador. Os sâbios antigos e 
grandes mestres da histôria da ciência 
jâ consideravam o ser humano como 
um micro-universo dentro do macro- 
universo, sendo por conseguinte dificil 
définir os limites entre um e outro. 
Apesar da ciência moderna, em toda a 
sua fantâstica evoluçâo, ter incutido o 
conceito de organismes sistemas e vidas 
independentes, no começo deste novo 
milénio nâo hâ como negar que o 
homem influência o seu ambiente, 
assim como o meio em que vive déter- 
mina a sua condiçâo de sobrevivência. 
Da mesma forma, a saüde nâo se 
restinge à ausência de doença, mas a 
uma perspectiva mais ampla, que inclui 
o bem-estar fisico, mental e emocional. 
Assim, a escolha do estilo de momento 
do nosso tempo, comprova essa criativa 
interdependência de todos os fenô- 
menos. 
Nos, os da Medicina Natural, na quai se 
enquadra a Ervanâria Victoria desejo 
que o viver saudâvel e natureJ faça parte 
da sua vida. Conte sempre corn a 
nossa boa vontade e tradiçâo de bem 
servir, qualidade, suplementos selec- 
cionados e produtos alimentares 
orgânicos, isto é, capazes de satisfazer 
as necessidades nutricionais, ajudando 
a sentir-se bem, feliz e saudâvel. 
O segredo de uma vida saudâvel esta 
essencialmente na escolha ou selecçâo 
dos alimentos, dando preferêneia aos 
orgânicos ou biolôgicos, mantendo 
uma dieta rica em fibras végétais oriun- 
da dos frutos, dos cereais, dos legumes 
e verduras, mastigando bem os alimen- 
tos e ensalivando-os. A utilizaçâo da 

âgua filtrada como bebida, de 1,5 a 2 
litros por dia sempre fora das refeiçôes 
e de preferêneia quando o prôprio or- 
ganisme a solicita. A prâtica de exerci- 
cios fisicos diâria, ou seja, regular- 
mente, principalmente a marcha 
pedestre (andar pelo menos 1 ou 2 
horas),, ou marcha sobre bicicleta ou 
passadeira ergométrica (exercicio car- 
dio-vascular). 
Evitar o tabaco, o âlcool, o açucar refi- 
nado, as farinhas refinadas, os alimen- 
tos gordurosos e as frituras. Evite os 
chamados desgastes emocionais, culti- 
vando pensamentos e atitudes posi- 
tives, respirando sempre fundo e sem- 
pre que possivel o bom ar oxigenado, 
evitando recintos de ar viciado ou in- 
salubres. 
A mudança do estilo de vida. E porque 
mudar o seu estilo de vida? Esta é uma 
pergunta fundamental quando resolve- 
mos adoptar maiores cuidados em 
busca do bem-estar. E dessa pergunta- 
chave que todo o trabalho dum naturô- 
logo começa. A questâo também pode- 
ria ser: “Como anda a sua qualidade de 
vida?” 
O corpo humano é uma cadeia de 
orgâos e sistemas interdependentes, de 
tal forma que o mal-funcionamento de 
um deles compromete todos os demais. 
Assim, pois, comparada corn uma cor- 
rente, a saüde de cada um de nos esta 
tâo resistente quanto o mais frâgil de 
um dos seus elos. O estilo ou modo de 
vida imposto pela civilizaçâo moderna 
dinâmica, marcada por hâbitos irregu- 
lares (vicios) de alimentaçâo e repouso, 
a agitaçâo, o stress e o desgaste excessi- 
vo do dia-a-dia vâo minando a nossa re- 
sistência e enfraquecendo um ou mais 
elos da nossa corrente, até ao momento 
em que se partem ou rompem. Ou 
seja, surgem as doenças. Corn base 

r Almoço de Homenagem 
ao 

DR. Mo BOSCO NOTA AMARAL 
Ilustre Présidente da Assembleîa da Repüblica 

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 locais: 
CASA DOS AÇORES DE TORONTO - Tel. 416 603 2900 

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

Para mais informaçôes contactar 
Tel. 905 279 8368 ou 416 603 2900 
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em alguns anos de expe- 
riência de aplicaçâo dos 
tratamentos naturals, 
Ervanâria Victoria vem 
desenvolvendo um méto- 
do de trabalho prâtico e 
proficuo na avaliaçâo pre- 
ventiva das condiçôes 
orgânicas de cada paciente 
o quai désignâmes por Exame de 
Saüde Naturopâtico. 
O nosso Exame de Saüde poderâ en- 
globar a observaçâo iridolôgica do pa- 
ciente e o registo de suas cilteraçôes iri- 
dolôgicas, o teste de âcido-base (pH), 
assim como a observaçâo • das alte- 
raçôes celulares, em campo escuro, a 
observaçâo dos sinais fisionômicos e 
das alteraçôes do estado da lingua, 
assim como febral, pois cada parte do 
corpo esta controlada pelos nervos e 
cada um deles conecta directa ou indi- 
rectamente corn a espiral medula e esta 
pode sofrer a aeçâo de uma coluna de- 
salinhada ou subluxacionada, que para 
melhorar terâ que ser alinhada ou de- 
vidamente manipulada. 
O centre de bioterapias da Ervanâria 
Vitoria, instalado na cave do edificio, 
oferecerâ em breve à comunidade por- 
tuguesa de Toronto, um conjunto de 
serviços prô-saüde pelos métodos natu- 

Manuel R.C. Melo, N.D. 

Naturôlogo - vice-presidente do 
Colégio Português dos 

Naturopatas. 

rais, desde as massagens, 
âs manipulaçôes osteo- 
quiroprâticas, aos banhos 
calôricos de sudaçâo 
(sauna e vapor), às hidro- 
massagens corn aplicaçôes 
de argilas e lamas terapêu- 
ticas e finalmente a 
chamada hidroterapia dos 

côlons, nos tratamentos ou curas de 
desintoxicaçâo. 
Assim sendo, é muito bom saber que 
podemos agir pelo bem da nossa saüde 
antes que os “elos da corrente se par- 
tam ou se rompam inesperadamente”. 
E podemos fazê-lo de uma maneira natu- 
ral, sem agredir o organismo, enquanto 
desfrutamos de uma vida mais saudâv- 
el. Submetendo-se ao Exame de 
Saüde Naturopâtico, que nos fornecerâ 
uma leitura correcta do seu estado 
orgânico, ou seja, da sua capacidade 
vital. E avaliando essa vitalidade, que 
lhe poderemos dizer corn a menor 
margem de erro possivel da possibili- 
dade da sua recuperaçâo. O bom 
senso, ao positivismo e â persistente 
desintoxicaçâo é que o poderâo salvar 
da eminente derrocada orgânica em 
que possivelmente se encontre, nâo es- 
quecendo nunca a sua dependência do 
Criador do Universo. m 

Primeiro Ministro abandonarà 

poder em Fevereiro de 2004 
Em reuniâo de Congresso, a ter lugar em 
Saguenay, Québec, o primeiro ministro 
anunciou que se retirarâ da politica em 
Fevereiro de 2004. Convencido de que a 
sua missâo estarâ cumprida nessa altura, 
Jean Chrétien justificou a sua decisâo de 
demissâo “como a melhor maneira de 
trazer uniâo ao seu partido, de acabar 
corn as lutas internas e de colocar um 
ponto final em todos os assuntos que ul- 
timamente têm afectado a estabilidade 
do Partido Liberal”. 
A saida de Chrétien da vida politica, ao 
fim de quase 40 anos de serviço à naçâo, 
marca o fim de uma das carreiras mais 
bem sucedidas na Histôria Canadiana. 
No entanto, nos ültimos meses, a cami- 
nhada de Chrétien enfrentou alguns 

obstâculos corn o conflito que surgiu 
entre ele e o ex-ministro das finanças, 
Paul Martin, noutros tempos braço direi- 
to de Chrétien. 
Em conferêneia de imprensa que convo- 
cou durante os trabalhos do Congresso 
Liberal, Jean Chrétien anunciou a sua in- 
tençâo de permanecer no poder até 2004 
e implementar um nümero de iniciativas 
que possam melhorar ainda mais a naçâo 
canadiana Ao tornar püblicas as suas in- 
tençôes, o primeiro ministro evitou uma 
situaçâo embaraçosa de receber um voto 
contra a continuaçâo da sua liderança até 
ao final do termo, situaçâo que muitos jâ 
previam para a prôxima convençâo do 
Partido em Fevereiro. EI 

Ana Femandes 

Tem experiênciaP 
Se tem. ternes 

emprege para si. 
Contacte jâ 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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Fala Brasil 
um programa 
semanal em FPtv 
Veja todas as quintas-feiras, às 18h30, 
O excitante programa “Fala Brasil”, produçâo 
e apresentaçâo de Denise Guimarâes. 

Milhares de pessoas reforçam barreiras de sacos de areia erguidas às mar- 
gens do rio Elba na cidade de Koenigsborn, na Alemanha 

Acidentes de trabalho 
causaram 119 mortes no 1” 
semestre do ano, em Portugal 
No primeiro semestre de 2002 mor- 
reram 119 trabalhadores em acidentes 
de trabalho, 55 dos quais na cons- 
truçâo civil, denunciou esta semana a 
CGTP, acusando o Governo de nada 
fazer para inverter a situaçâo. 
Armando Farias, dirigente da 
Intersindical responsâvel pela area da 
higiene e segurança no trabalho, 
salientou em conferência de imprença 
que O numéro de vitimas mortals de 
acidentes de trabalho é bastante 
maior que o referido, tendo em conta 
que as estatisticas do Ministério do 
Trabalho apenas registam as mortes 
que ocorrem no local do sinistro e nâo 
as que ocorrem posteriormente em 
consequência do mesmo. 
Segundo a central sindical, o elevado 
nivel de sinistralidade laboral em 
Portugal nâo se circunscreve à cons- 
truçâo civil, dado que também atinge 
dimensôes alarmantes em todos os 
ramos da indùstria transformadora e 
nos transportes. 
"A maioria dos acidentes de trabalho 

dâ-se em situaçôes em que hâ fla- 
grante incumprimento da legislaçâo 
em vigor por parte das entidades em- 
pregadoras", disse aos jornalistas o 
dirigente da CGTP Amâvel Alves, 
acrescentando que o problema tem a 
ver corn a falta de fiscalizaçào. EI 
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Nâo se esaueça!... 
Domingo de üdosfo 
Canada’s Wonderland 
Porluduese Day 

Grande campanha... 
INlao perça esta oferta especial e os nasses 

ao da nada de entrada 
Nâo paga jures 

Nâo faz pagamentos 
ÛŒ1QT1QÏ13 9® Œaâ. 

Juros de 19%. durante 
5 ânes na maior parte 
dos modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 
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Web: www.westyorlcchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 
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O MILéNIO 

As opiniôes expressas por Maieus Machado nào reflectem as opiniôes do jomal O Milénio. 

A sina de alguns paises da Africa Austral 
A quebra na produçâo de milho, milhares de pessoas dependentes de squda 
humitaria. Este é o cenàrio de alguns paises da regiâo, demonstrada esta segunda- 
feira pelo Jo3*iuil sidra£ricano Sunday Times. Eis a cotaçâo. 

ANGOLA: 

De acordo com dados da organiza- 
çâo Médicos Sem Fronteiras, mais de 
1,5 milhôes de angolanos sofrem de 
malnutriçâo aguda. 
Mais de cinco pessoas morrem di- 
aria-mente nos campos de aquartela- 
mento estabelecidos para ex-solda- 
dos da UNITA. 

ZAMBIA: 

Mais de dois milhôes de pessoas 
podem morrer a fome à medida em 
que as réservas alimentares termi- 
nam este mês, alerta o governo. 
O pais regista uma perda total do 
cultivo agricola por causa da seca; 
A Zambia enfrenta uma escassez de 
milho estimada em 630 000 
toneladas. A produçâo caiu em 30% 
no periodo entre 2000/2001, deixan- 
do-o assim sem réservas. 
Extrema vulnerabilidade à fome de- 

vido aos grande» tliveis de iiiddêncîa agiÆsgados fâmtliares. 
do HIV/Sida. Agências humaaitârias afirmam que 

r mais de 500 000 pessoas precisam de 
ZIIVIB Ak.BW& : v ajuda hummititâria. 

Invasôes de fazejïdas d^tîdas por IVIA^LiOtWflj 
cidadâos brancos /sâo dd^s copia a 
principal razâo da quédâ de pro- 
duçào dos produtores agro-alimenta- 
res. 
Chuvas escassas e uma pobre época 
de cultivo, corn as areas do sul e 
oeste nomeadamente da 
Matabeleland e Masvingo severa- 
mente afectadas. 
Mais de seis milhôes de pessoas pre- 
cisam de ajuda alimentar urgente, no 
momento em que se regista uma 
queda na produçâo de milho de 1.5 
milhôes de toneladas. 

MOÇAMBIGUE: 

Uma seca prolongada, depois de dois 
anos de cheias, afectou uma ârea de 
90.000 hectares e cerca de 100 000 

Üm do» paises m^s afectados, corn 
I centenas de passoas jâ mortas. Mais 
  de très milhôes de pessoas podem 

morrer a fome, ptindpaîmente no 
sul do pais. O presideate Bakili 
Muluzi declarou Estado de emergên- 
cia no pais em Fevereiro. 
Houve uma queda na produçâo do 
milho em 10%. 
Keste momento, sâo necessârias 
mais de 500 000 toneladas de comi- 
da para évitât que a fome se espalhe 
mais ainda. " - 
HlV/Sida estâ a jogar a sua parte 
neste caos. 

Pobres colheitas depois de intensas 

chuvas e tornados. O Estado jâ 
declarou uma situaçâo generalizada 
de fome pelo pais em Abril. 
A colheita de 2002 cifra-se até agora 
abaixo de 60% do normal, e mais de 
500 000 pessoas precisam de ajuda 
alimentar urgente, diz a ONU. 
Como no Malawi, aqui também o 
HIV/Sida joga o seu papel destrui- 
dor de vidas humanas. 

SWAZILÂNDIA: 

Este segundo ano de um clima ter- 
rivel é culpado pela agueda da pro- 
duçâo alimentar. 
A ONU afirma que a produçâo estâ 
tâo mâ que se situa abaixo dos 18% 
em comparaçâo corn as pobres co- 
Iheitas do ano anterior. 
O pais précisa de importar mais de 
lOO 000 toneladas de cereais. 
Mais de dois terços da populaçâo 
vive abaixo da linha da pobreza. 
O HIV/Sida mina também a segu- 
rança alimentar. 

MM 

SERVIÇOS E PROGRAMAS DO 
AIDS OOMMITTEE O F TORONTO 

Church St,, 4tb ffoot 
Tofooto.ON tiSSB 2J6 AIDS Co<cfniî?sc ol Toronto 

Fernanda da SM va 

RuI Pires 

Serviço de acon&eihamento gratuito para famtiias e individuos 
infectados o« afectados pelo virus da AIDS/SIDA. 

Ajuda na procura de emprego e corrculum witae (résumé), 

PreencHimento de Oectaraçâo de Impostes 
(Income Tax return). 

A U tas de computadores para pessoas HIV positivas. 

Propramas de educaçâo e prevençâo para jovens e aduttos, 

Oportuntdades de votuntariado e respectivo treino 

Acompanhamento ao médico e ao hospital. 

Assistêncla para profl»sionais que trabatham na àrea de 
HXV/AIDS (médicos, asslstentes sociais, etc). 

TEtî 4i6*340*8484, «Xt.290 (l^martda) OU ext. 242 (Ruî) 

E-MAIi; fdasifva#actoronto.orgi ou rpires#actoronto,org 

WEBSITEî www.actoronto.orp/poitoguese/tndex.btml 

Canadian National 
Exhibition desde 1879 Durante 124 anos, a Canadian National 

Exhibition tem reunido geraçôes numa 
celebraçâo de duas semanas que, ano 

apôs ano, marca o final de mais um verâo e o 
inicio de um novo ano esçplar. 
Quando em 1879 abriu as portas pela primeira 
vez, a CNE era apenas uma simples feira. Corn 
os anos e os movimentos migratôrios que 
começaram a escolher Toronto como terra 
prometida, a CNE começou por incorporar um 
pouco da histôria cultural de cada grupo étnico 
que compôe o “mosaico” multicultural da 
cidade. 
Este ano, corn o sub4itulo Infemo, a Ex (abrevia- 
çâo pela quai é conhecida) promove mais uma 
vez o palco internacional e os dias multicultu- 
rais. Dos vârios espectâculossagendados para 
cada dia desta feira, destacamos, no dia 30, a 
Noite Cultural Portuguesa organizada pela 
Acapo corn o apoio de Cirv Fm., que serâ apre- 
sentada pela primeira vez na histôria desta feira 
popular, juntamente corn os festivals Russo e 
Polaco. 
Para além das habituais atracçôes, a Ex este ano 
preparou o “Inferno”, espectâculo pirotécnico, 
de lasers e mâgicos. 
Nâo perça mais uma oportunidade de visitar a 
Ex que permancerâ aberta até ao proximo dia 2 
de Setembro. n 
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A EsGOla, O Sistema a os Nossos Anseios 
Côdigo de Comportamento para as 
Escolas do Optàrio 
A escola é um local que promove a res- 
ponsabilidade, o respeito e a excelência 
académica num ambiente seguro de en- 
sino e aprendizagem. Todos os estu- 
dantes, pais, professores e corpo docente 
têm O direito à segurança - e a sentirem- 
se seguros - na escola. Corn este direito 
vem a responsabilidade de serem 
cidadàos encarregados de respeitar a lei, 
de assumirem as consequências das suas 
acçôes, sobretudo se estas colocarem em 
risco a segurança prôpria ou do proxi- 
mo. 
O Côdigo de Comportamento peura o 
Ontario détermina as normas de com- 
portamento estabelecidas pelo mi- 
nistério da educaçâo provincial. Este 
côdigo tem como objectivo especificar as 
consequências obrigatôrias estipuladas 
para o comportamento do estudante que 
nâo obedeça à norma. Estas normas 
nào se aplicam somente ao aluno, mas 
também a todos os individuos envolvi- 
dos no sistema escolar, ou seja, pais e en- 
carregados de educaçâo, voluntârios, 
professores e todo o corpo docente, seja 
na propriedade escolar, no autocarro es- 
colar ou em actividades autorizadas pela 
escola. 
Todos os pais deveriam conhecer minu- 
ciosamente o conteüdo deste documenta 
e ter uma copia do mesmo em casa. 
Para os pais que nào dominam a lingua 
inglesa, este e o proximo artigo apresen- 
tam uma traduçào/adaptaçâo do 
mesmo. O primeiro tema abordado 
pelo Côdigo de Comportamento é a 
norma de conduta pela quai se rege o sis- 
tema de educaçâo. Assim sendo e de 
acordo corn o documenta: 
• Todos os participantes envolvidos no 
sistema escolar consolidado pelas di- 
recçôes escolares - estudantes, pais e eii- 
carregados de educaçâo, voluntârios, 
professores e corpo docente - estâo 
abrangidos no Côdigo de 
Comportamento seja na propriedade es- 
colar, no autocarro escolar ou em activi- 
dades organizadas pela direcçâo escolar. 
• Todos os membros da comunidade es- 
colar sâo tratados corn respeito e digni- 
dade, especialmente as pessoas em 
posiçôes de autoridade. 
• Entende-se por cidadâo responsâvel, 
todo o individuo corn participaçâo activa 
na vida escolar. Este individuo deverâ 
ter conhecimento dos seus direitos mas. 

mais importante ainda, deverâ aceitar a 
responsabilidade de protéger os seus di- 
reitos e os dos outros. 
• A comunidade escolar conta corn que 
os seus membros utüizem meios nào-vio- 
lentos para resolver os conflitos que sur- 
jam na escola. 
• Comportamento fisicamente agressi- 
vo nâo corresponde a uma forma res- 
ponsâvel de conviver corn outrém. 
• A possessâo, uso ou ameaça de uso de 
qualquer objecto que magoe outra pes- 
soa coloca em perigo a segurança esco- 
lar. 
• O âlcool e a droga sâo substândas que 
causam vicio e representam um perigo 
para a saüde. As escolas do Ontârio co- 
laboram corn a policia e as agências de 
combate à droga e ao âlcool para pro- 
mover estratégias preventivas e, onde 
necessârio, alertar os membros que este- 
jam na posse ou sob influência de tais 
substâncias. 
• Insultas, falta de respeito, ou qualquer 
outro acto violenta interrompem o pro- 
cesso de ensino/aprendizagem numa co- 
munidade escolar. Por esse motivo, 
todos os membros têm a responsabili- 
dade de manter um ambiente onde o 
conflito e as diferenças possam ser trata- 
dos de maneira civilizada e corn respeito. 
O segundo objectivo do Côdigo de 
Comportamento escolar engloba as 
funçôes e as responsabilidades dos 
seguintes corpos docentes: 

1- Direcçôes escolares - sâo as inter- 
locutoras das escolas a nivel de oportu- 
nidades de excelência e sucesso, assim 
como a nivel de credibilidade do sistema 
educativo. Estas direcçôes sâo assim res- 
ponsâveis por: 
• desenvolver pianos de acçào que pon- 
ham em fundonamento e façam cumprir 
o Côdigo de Comportamento 
Provincial, assim como todos os regula- 
mentos desenvolvidos pela direcçâo e 
que estejam relacionados corn os 
padrôes provinciais de respeito, respon- 
sabilidade civica e segurança fisica; 
• procurcU’ um conselho junto dos con- 
selheiros escolares e rever a conduta regu- 
larmente corn os estudantes, corpo do- 
cente, pais e encarregados de educaçâo, 
voluntârios e comunidade em gérai; 
• estabelecer um processo que esclareça 
claramente o Côdigo de 

Comportamento Provincial a 
todos os pais, alunos e corpo 
docente que possa contar corn 
o seu apoio; 
• certificar uma estratégia de 
intervençào e resposta efectivas 
a todas as infracçôes rela- 
cionadas corn os padrôes de res- 
peito e responsabilidade fisica; 
• proporcionar oportunidades a todos 
os membros do corpo docente para 
adquirir conhecimentos necessârios 
para desenvolver e manter uma excelên- 
cia académica num ambiente de segu- 
rança escolar. 
2- Directores - sob a chefia das direcçôes 
escolares, sâo as figuras mâximas no dia- 
a-dia escolar. A liderança do director es- 
colar passa por: 
• preocupar-se corn a excelência 
académica e por ambiente de 
ensino/aprendizagem de segurança; 
• responsabilizar cada individuo, sob a 
sua liderança, pelo seu comportamento; 
• dialogcU" regular e efectivamente corn 
todos os membros da comunidade esco- 
lar. 

3- Professores e Corpo docente - sob a 
chefia do director, têm como papel prin- 
cipal manter ordem na escola, ao mesmo 
tempo que deverào impor a todos, sem 
excepçâo, o respeito por todos e a res- 
ponsabilidade por cada acçâo. Como 
figuras responsâveis por comportamento 
exemplar, este grupo demonstra a sua 
eficência quando: 
• ajuda o aluno a desenvolver auto-esti- 
ma e excelência escolar; 
• comunica regular e efectivamente corn 
os pais e encarregados de educaçâo; 
• mantem consistente as normas de 
comportamento para todos os alunos; 
• implémenta respeito para todos os 
alunos, pais e corpo docente; 
• prépara o aluno como cidadâo res- 
ponsâvel de uma sociedade; 

4- Estudantes - têm o direito de ser trata- 
dos corn respeito e dignidade. 
Consequentemente, têm a obrigaçâo de 
se respeitarem, de respeitar os outros e de 
ser cidadàos reponsâveis corn comporta- 
mento exemplar. O aluno respeita e é res- 
ponsâvel quando: 
• vai para a escola a tempo e preparado 
(corn todo o material) para aprender; 

• se respeita a si mesmo, aos 
outros e aos que têm autori- 
dade para corn ele; 
• se priva de trazer para a 
escola material que compro- 
meta a segurança do ambi- 
ente escolar; 
• segue as regras estabeleci- 

das corn responsabilidade. 

5- Pais e Encarregados de Educaçâo - de- 
sempenham um papel crucial na edu- 
caçâo dos filhos e têm a responsabilidade 
de apoiar os esforços do corpo docente 
em manter a segurança na escola Os 
pais cumprem corn a sua responsabili- 
dade quando: 
• demonstram interesse no aproveita- 
mento escolar e progresso dos filhos; 
• entram frequentemente em contacta 
corn a escola; 
• ajudam os filhos a apresentarem-se a 
tempo, alimentados e preparados para 
cada dia escolar; 
• se certificam que o filho nâo falta às 
aulas, nem chega atrasado; 
• comunicam imediatamente uma falta 
do filho - assim como o motivo da 
mesma; 
• demonstram conhecer os regulamentos 
do Côdigo de Comportamento 
Provincial; 
• ensinam o filho a seguir as normas im- 
postas no Côdigo de Comportamento; 
• colaboram corn o corpo docente a re- 
solver problemas de disciplina que pos- 
sam surgir na escola. 

6- Policia e membros comunitârios - sâo 
essenciais como agentes de manutençâo 
de segurança na escola e na comunidade. 
Os membros da comunidade necessitam 
apoiar e respeitar as normas impostas por 
cada escola. 
A policia investiga incidentes de acordo 
corn o protocolo desenvolvido corn a di- 
recçâo escolar. Estes protocolos sâo 
baseados no modelo provincial desen- 
volvido pelo Ministério da Educaçâo jun- 
tamente corn o assistente do procurador- 
geral do Estado. 

Para a semana, abordciremos a segunda 
parte deste documenta, relacionada corn 
as normas de comportamento e as suas 
responsabilidades. o 

CÂHARA EM "PiLOTO AUTOMÂTICO" 

Servïços da Repüblica em Câmara de lobes em situaçâo afiitiva 
Hâ cerca de um ano que a 
Conservatôria de Câmara de Lobos 
estâ a funcionar sem chefe de 
serviço. A falta do Conservador tem 
sido assegurada pelo funcionârio hie- 
rarquicamente abaixo, neste caso a 
1“ Ajudante. A insuficiência da meia 
düzia de funcionârios de que a 
repartiçâo se queixa, e agravada no 
periodo de férias, sô agora deverâ ser 
melhorada pelo preenchimento do 
quadro de pessoal corn duas novas 

admissôes. Contrariamente ao que 
se verifica nalguns serviços da 
Repüblica, a conservatôria de 
Câmara de Lobos nào acusa atrasos 
nos registos comercial e automôvel. 
A excepçâo vai para o Registo 
Predial, que esse sim estâ em atraso 
desde Março deste ano. A falta de 
pessoal é o motivo da demora jâ que 
normalmente dào entrada nesta 
repartiçâo, vinte, trinta e chegando a 
verificar-se quarenta pedidos de re- 

gistos prediais. Sem ser complexo, a 
falta do Conservador représenta um 
acréscimo de trabalho e de responsa- 
bilidade, jâ que o registo de uma 
propriedade passa por entidades de 
natureza diferente. As condiçôes fisi- 
cas do edificio também nào ajudam, 
jâ que no mesmo prédio funcionam 
serviços do Ministério das Finanças 
como a Repartiçâo das Finanças e 
do Ministério da Justiça como o 
Cartôrio Notarial e a Conservatôria 

do Registo Civil, Predial, comercial 
e automôvel. Admitindo, de facto, 
questôes como a da falta de pessoal, 
às quais sâo imputadas deficiências 
de serviço, responsâveis da 
Conservatôria desmentem, contudo, 
que situaçôes possam ser atribuidas 
àquela repartiçâo. Facto que foi, pos- 
teriormente, admitido por uma fun- 
cionâria do Cartôrio Notarial de 
Câmara de Lobos em contacte tele- 
fônico. El 
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Nélia novamente am Toronto 
A comunidade madeirense de 
Toronto celebrou no fim de semana 
passado as festividades em honra de 
Nossa Senhora do Monte, no Madeira 
Park. Dos artistas convidados, as fes- 
tividades contaram com a presença de 
uma das artistas mais famosas da co- 
munidade portuguesa dos Estados 
Unidos da América, Nélia. Apôs um 
fim de semana em festa, Nélia visitou, 
segunda-feira, os estudios de FPtv e de 
Cirv Fm onde dialogou com Maria 
Fernanda e onde começou por dizer 
que se sentia “muito feliz por estar no- 
vamente em Toronto porque se trata 
de uma cidade muito bonita, com 
uma comunidade muito alegre e 
muito acolhedora”. 

M.F. - Allés, a mùsica da Nélia re- 
flecte essa “alegria” que diz existir na 
comimidade!... 
Nélia - Sim, gosto imenso de 
“encher” o palco de movimen- 
tos e de presentear as pessoas 
com as minhas müsicas mais 
mexidas. Sinto um enorme 
prazer quando vejo as pessoas a 
dançar e a aplaudir-me enquan- 
to canto. 
M.F. - Como descreve a sua 
vida de artista, actualmente, 
nos Estados Unidos? 
Nélia - Presentemente, tenho 
muitos espectaculos, sobretudo 
no verao em que nào paro um 

ünico fim de semana. 
M.F. - Para além dos Estados Unidos 
e do Canadâ, actua para mais alguma 
comunidade? Jâ fez espectàculos em 
Portugal? 
Néüa - Jâ actuei no Norte do pais, so- 
bretudo em Viseu, Penalva do Castelo 
e Mangualde. Nos Açores, jâ estive 
vârias vezes, sobretudo na Terceira, 
Graciosa, Sao Miguel e S. Jorge. Para 
além destas terras, jâ tive o prazer de 
actuar em Cabo Verde onde regres- 
sarei no final deste ano, em Cuba e na 
Repùblica Dominicana, com o 
Winterfest de Cirv, entre muitos ou- 
tros lugares. 
M.F. - Quern cuida do seu repertôrio 
musical? 
Nélia - Sou eu, essencialmente. Ao 
principio, a maioria das letras e müsi- 
cas eram da autoria do produtor Paulo 

Sardinha e do Jack Sebastiao. 
No segundo âlbum, jâ me lancei 
a fazer grande parte do trabalho, 
juntamente com o Jack 
Sebastiao. Jâ tenho très traba- 
Ihos e estou agora a trabalhar no 
quarto Cd. 
M.F. - Fale desse quarto traba- 
lho... 
Nélia - Eu sou a produtora deste 
âlbum, juntamente com o meu 
conjunto. Essencialmente, as 
müsicas contêm uma mistura de 
ritmos diferentes oriundos de 
vârios estilos musicais. Aliâs, 
apercebemo-nos cada vez mais 
deste fenomeno devido ao facto de 
haver uma preocupaçâo em criar um 
estilo mundial com que todos se pos- 
sam identificar. 
M.F. - Essa abertura para diferentes 

estilos musicais, fadlitou a 
composiçâo de novos temas? 
Nélia - Penso que sim. Foi 
uma espécie de meio de fa- 
cilitaçào e de abertura, como 
disse, para novos temas e 
para colocar muitos dos nos- 
sos fâs em contacte corn al- 
guns géneros musicais que, 
porventura, nâo conheciam 
ou corn os quais nâo manti- 
nham muito contacte. 
M.F. - Mantem a mesma 
linha musical neste novo Cd 
que esté a preparar, ou val 

apresentar alguma surpresa? 
Nélia - Hâ uma pequena mudança. 
Estes trabalhos sâo para mim também 
uma maneira de aprender algo novo. 
Dai a diferença. 
M.F. - Mas fâ-lo porque gosta ou 
porque é uma boa forma de comer- 
cializar o seu trabalho? 
Nélia - Embora se deva ter consciên- 
cia das duas coisas, eu preocupo-me 
imenso em apresentar trabalhos que 
eu gosto e que sei que o meu püblico 
também aprecia. 
M.F. - Fehcidades e volte sempre a 
Toronto. 
Nélia - Obrigada por mais uma opor- 
tunidade. Deixo um beijo a todos os 
portugueses desta comunidade e a 
promessa de voltar um dia. la 
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CRONICA A DISTANCIA 

Portugal nâo é iiEstado UnitâriOH 
Um artigo controverse da 
Constituiçâo da Repüblica Portuguesa 
é o «Artigo 6° (Estado unitârio) 
1. O Estado é unitârio e respeita na 
sua organizaçâo e funcionamento o 
regime autonômico insular e os 
principles da subsidariedade, da au- 
tonomia das autarquias locals e da des- 
centralizaçâo democrâtica da adminis- 
traçâo püblica. 
2. Os arquipélagos dos Açores e da 

^ Madeira constituera regiôes autôno- 
mas dotadas de estatutos politico- 
administratives e de ôrgâos de governo 
prôprio». 
Começo por abrir um parêntisis, sô 
para chamar a atençâo de que a Lei 
Fundamental trata «regiôes autôno- 
mas», «ôrgâos» de governo prôprio, 
com letra pequena... Até nisto... 
Mas vamos ao n° 1 do artigo, jâ que o 
n° 2 nâo oferece polémica e, antes, até 
nâo obriga a que, de future e a exem- 
ple do que se passa neutres paises eu- 
ropeus, a Madeira e os Açores tenham 
soluçôes constitucionais a papel 
quimico. 
Aliâs, cada uma deve ser livre de 
procurar as respectivas soluçôes, no 
quadro da unidade nacional. 
Mas o n“ 1 do artigo 6°, face à doutri- 
na do Conselho da Europa, nâo corres- 
ponde à verdade. 
Portugal nâo é um «Estado unitârio». 
Sê-lo-ia o territôrio nacional se limi- 

tasse à parcela continental na 
Peninsula Hispânica. 
Porém, o territôrio nacional estende- 
se aos arquipélagos dos Açores e da 
Madeira, os quais estâo constitu- 
cionalmente instituidos como Regiôes 
dotadas de algum legislative prôprio. 
E, na doutrina europeia, um pais que 
tem regiôes com poder legislative, de 
forma alguma é um «Estado unitârio». 
Foram os fantasmas e medos central- 
istas que conduziram à forçada ins- 
criçâo na Constituiçâo, de uma coisa 
que na realidade o nâo é. 
Portugal sô séria um «Estado 
unitârio», se a Madeira e os Açores 
nâo estivessem dotados de algum 
poder legislative. 
Na prôxima revisâo constitucional e 
enterrando mais este preconceito 
provinciano de Lisboa, hâ, assim, que 
alterar a redacçâo desta norma, se hou- 
ver um minime de seriedade. 
E é possivel, bem como necessârio, 
fazê-lo. 
A Constituiçâo portuguesa da III 
Repüblica, para além de noutras nor- 
mas nâo aceitar a soberania nacional 
exercida através de referendo constitu- 
cional, tem um artigo onde, mais uma 
vez e abusivamente, os constituintes 
eleitos em 1975 nas condiçôes ilegiti- 
mas que se sabe e mantidos pelo 25 de 
Novembre, se sobrepôem ao poder 
soberano do Povo português. 

No artigo 288° fixaram 
catorze limites que as 
prôprias leis de revisâo con- 
stitucional terâo de res- 
peitar. 
Alguns destes limites refe- 
rem matérias que sâo con- 
stitutivas do prôprio regime 
democrâtico, pelo que a referência li- 
mitativa era totalmente desnecessâria 
- a nâo existir tais circunstâncias, nâo 
haveria Democracia em Portugal. E o 
caso da independência nacional; da 
unidade do Estado; da separaçào e in- 
terdependência dos ôrgâos de sobera- 
nia (estarâ a organizaçâo da Justiça, 
conforme?...); da fiscalizaçâo da consti- 
tucionalidade por acçâo ou omissâo 
das normas juridicas; da independên- 
cia dos Tribunals; da autonomia das 
autarquias locais; e da Autonomia 
Politico-Administrativa dos 
Arquipélagos dos Açores e da Madeira 
(sublinha o nosso). 
Mas outres limites sâo abusives, como 
o caso da imposiçâo da forma republi- 
cana de governo - e sou republicano - 
subtraida à decisâo nacional. 
Limites abusives, porque estes outres 
sâo matéria legislativa ordinâria em 
qualquer pais civilizado, como os direi- 
tos dos trabalhadores, das comissôes 
de trabalhadores e das associaçôes 
sindicais; como a coexistência do sec- 
tor püblico, do sector privado e do sec- 

tor cooperative e social de 
propriedade dos meios de 
produçâo; como a existência 
de pianos econômicos no 
âmbito de uma economia 
mista; como o sistema de 
representaçâo proporcional. 
Claro que, como nada é eter- 

no, basta na revisâo alterar este artigo 
288° e, numa revisâo seguinte, or- 
dinâria ou extraordinâria, actuar em 
conformidade com o desaparecimento 
anterior da limitaçâo. 
Ora, como se vê pelo teor deste artigo 
288", a concepçâo de «Estado 
unitârio» pode ser muito bem elimina- 
da, e reposta a verdade. A délirante 
formula «Estado unitârio» nâo é limite 
de revisâo constitucional. O limite é a 
Unidade do Estado, que é coisa 
muito diferente. 
Assim, na prôxima revisâo, sendo de 
manter o n° 2 do artigo 6° e de propul- 
sionar a descentralizaçâo de todo o 
Portugal, para a redacçâo da epigrafe 
e do n° 1, propôe-se; «Artigo 6° 
(Descentralizaçâo do Estado) 
1. O Estado respeita na sua organiza- 
çâo e funcionamento o principio da 
subsidariedade, através da descentra- 
lizaçâo democrâtica da administraçâo 
püblica, do funcionamento do regime 
autonômico insular e da autonomia 
das autarquias locais». 
2. (idem).», es 
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I A Associaçào Migrante de Barcelos Community Centre realiza 
I um convivio corn todos os sôcios e amigos daquela associaçào 
j que terâ lugar no dia 24 de Agosto, na sua sede em Toronto, 
I pelas 19:30 horas. 
I Haverâ müsica, concertinas, cantares ao desafio, prémios e a 
I entrada é gratis!! 
I Informaçôes: 416-530-1662 ou 416-856-3123. 

I Entre 22 e 25 deste mês, Fall River, EUA, realiza as Festas do 
I Divino Espirito Santo da Nova Inglaterra. 
I A direcçào destas festas convida todas as irmandades, filar- 
I mônicas e povo, da provincia do Ontario, a participar nas fes- 
I tividades. 
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 
I Desman, Sarah Pacheco e do grupo Tabu, para além de muitos 
I outros artistas comunitarios e dum festival de folclore. 
I 

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

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

I O Consulado-Geral de Portugal em Toronto solicita o contacto 
I (416 217-0966) ou comparência urgente de José Jorge Sousa 
I Alves, natural do Porto e recentemente chegado a Toronto, 
I para tratar de assunto do seu interesse. 

I Inscriçôes para o ano lectivo 2002-2003, no Centro Cultural 
I Português de Mississauga, de 26 de Agosto a 6 de Setembro, 
I entre as J9h00 e as 21h00. 

I Dia 23 de Agosto, Noite de Fado Vbluntârio pelas 19h30 na 
I Casa do Alentejo, corn os guitarristas Antonio Amaro e 
I Leonardo Medeiros e no dia 24 de Agosto B.B.Q., corn inicio às 
I 13h00. Entre 24 e 31 de Agosto, exposiçâo de pintura e artes 
I plâsticas. 
I Info.: 416 537-7766. 

j Entre 30 de Agosto e 2 de Setembro realizam-se as Festas de 
I Nossa Senhora da Luz da Igreja de Sâo Mateus, Toronto. De INova lorque vem o Padre Horecio Carlos Anklan. Participam 

os artistas comunitârios; Sarah Pacheco, Décio Gonçalves, 
Steve Medeiros e o conjunto Mexe Mexe e as bandas de Santa I* Inès, Lira de Brampton, Santa Helena, Rancho Folclôrico As 
Tricanas. Dos Estados Unidos vem Marc Dennis e a Banda 
Recreativa de Peabody. 

Testa da Bretanha dia 1 de Setembro na Igreja de Sâo José corn 
missa campai, variedades e balho fur ado. 
Info.; 416 461-8946 

j Touradas à Corda à moda da Terceira do Oriental Sports Club, 
Cambridge, dia 1 de Setembro às 15h00. 
Info.; 519 623-2020 

j Reuniâo da Amizade 2002 - Cruzeiro de barco organizado pelo 
I Vasco da Gama Cultural Centre de Brampton, domingo, 8 de 
I Setembro, pelas 13h30. Info.: 905 846-8693 

Como sempre, José da Costa oferece-lhe 
juros e preços sem competiçào no mercado 

em todos os produtos da GM. 
Nâo pague juros durante 4 anos na maioria 

dos modelos novos e nâo faça pagamentos 
até Janeiro 2003 na compra de qualquer 

carro usado. 

832 Bay Street em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Entre a compra e o 

pagamento, tempo para 

desfrutar o seu carro 
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a mmmUUuk" Entrevista de 
Domingos Melo 

O ultimo espectaculo foi hâ dois anos 
no Summerfest. Depois parou e dedi- 
cou-se a um trabalho para a BMG que 
agora é uma realidade. O futuro apre- 
senta-se-lhe com uma nova cara... a 
cara do sucesso. Gosta de crianças, 
por isso quer casar e ter filhos num fu- 
turo proximo. Ama a familia e a mùsi- 
ca e diz que o que esta hoje a aconte- 
cer o deve à comunidade portuguesa. 
Perfil dum jovem cantor, tenaz, que 
nào désisté e aconselha a que os ou- 
tros façam o mesmo e sejam persis- 
tentes. 
Passou pelo O Milénio, em tarde 
quente e hùmida de verâo e eu falei 
corn ele. 

tàgio se encontra, neste momento, a 
tua carreira? 
Shawn Desman - Bom! Neste momen- 
to tenho um grande contrato de 
gravaçâo corn a BMG. O meu CD 
esta a ser passado na radio e, segundo 
o que sabemos, esta a merecer a boa 
aceitaçào do püblico. Estou muito 
feliz corn o trabalho conseguido neste 
album. E preciso ver que eu sou um 
novato no sector. Realmente estou 
mesmo a começar e embora nâo seja 
um cantor que sô agora começou a 
sua carreira, como a comunidade por- 
tuguesa bem sabe, aos olhos da in- 
dùstria sou um novato. Vamos ver o 
que vai acontecer e eu sô desejo que 
tudo corra muito bem. 

qois anos nepois 
"mm leulei ctlmdmM 

:0!V^C3 

Domingos Melo - A certa altura da 
tua carreira decidiste partir em busca 
doutros horizontes. £ edes passam exac- 
tamente pela conquista do mercado 
nacional e intemacional. Em que es- 

DM - Tu tens qualidade, voz e capaci- 
dade. Isso nâo esté em causa. Mas o 
mercado é muito exigente. Tem sido 
muito difïcil a tua integraçâo... 
SD - Penso que a grande dificuldade é 

uma pessoa ter ou nâo ter a ca- 
pacidade e conseguir ou nâo 
realizar o trabalho a que se 
propôe. O trabalho é decerto 
ârduo, mas para se chegar ao 
estrelato julgo que é impor- 
tante ter a facilidade de ofere- 
cer um conjunto de factores 
que se prendem corn o aspec- 
to gérai do artista... Uma pes- 
soa tem que, para além de 
cantar, ter apresentaçâo, saber 
dançar, enfim... Muita gente 
tem uma boa voz para cantar, 
consegue fazer uma carreira 
baseada nisso mas penso que 
o facto de saber dançar, por 
exemplo, ajuda bastante... 
DM - Portanto a indùstria, 
hoje, exige isso... 
SD - Definitivamente! 
DM - Jâ pensaste em ir a 
Portugal? 

SD - A BMG é uma companhia inter- 
nacional e estou certo de que Portugal 
vai ter acesso ao âlbum e espero que 
goste da versâo portuguesa de "Get 
Ready" que se chama "Demorou". Se 
houver interesse, corn todo o gosto 
que irei a Portugal. 
DM - Nasceste na comunidade por- 
tuguesa, também cantas em por- 
tuguês o que é mn gesto agradâvel da 
tua parte. Um fenômeno intéressante 
é o que parece querer demonstrar 
que, mna vez que tentas expandir a 
tua carreira procurando o mercado 
intemacional e a comimidade começa 
a senti-lo, tende a esquecer-te. 
Concordas? 
SD - Eu penso que a comunidade nâo 
tende a esquecer-me. Talvez algumas 
pessoas fiquem corn a impressâo é de 
que eu os vou esquecer mas eu quero 
neste momento reafirmar que nunca 
tentei abandonar a comunidade. 
Parei dois anos porque estive a traba- 
Ihar neste projecto. Nâo é meu desejo 
que se pense que eu tentei abandonar 
a comunidade portuguesa. Foi ela que 
me apoiou no meu começo e, por isso, 
tem um lugar especial no meu 

coraçâo. Nunca a poderei esquecer e 
aliâs é por isso que tenho muito inte- 
resse em frazer este espectâculo no 
Canada's Wonderland para que as 
pessoas possam ver o que é que o 
Shawn tem andado a fazer. 
DM - Sim! Por isso mesmo vais ao 
Portuguese Day, era o que eu ia a 
dizer... Além disso, hà justamente 2 
anos, estiveste no nosso Srunmerfest... 
SD - Aliâs, o ultimo espectâculo que 
eu fiz foi justamente esse, antes de ini- 
ciar o meu projecto, por isso espero 
que nâo pensem, mais uma vez, que 
esqueci a comunidade porque nâo é 
verdade. 
DM - Neste trabalho tu nâo és apenas 
o cantor mas também produtor... 
SD - Sim! Neste âlbum produzi 
metade da gravaçâo e colaborei corn 
outros produtores dos EUA que tra- 
balharam corn os TEC, Backstreet 
Boys, Monica e outros grandes artis- 
tas, portanto estou extremamente sa- 
tisfeito corn o trabalho que realizâmos. 
DM - Como é que a tua familia vê o 
Shawn Desman agora? 
SD - Eles apoiam-me a cem por cento. 
Aliâs foram eles que lançaram a^ 

Nâo $e esqueça!... 
Domingo 25 de A^osio Canada’s 
Wonderland Porlu^uese Day 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 ' 

PAGER 416-719-4767 
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► minha carreira. Viram que eu tinha 
algum talento e apostaram. Agora, ao 
verem as coisas acontever ficam bas- 
tante felizes com isso. Cada vez que 
lhes apresento uma nova gravaçâo, ao 
meu pai, à minha mâe e aos meus ir- 
mâos, demonstram muito intéressé e 
interessam-se por tudo aquilo que eu 
faço... por isso adoro-os. 
DM - As cançôes que produzes sâo di- 
rigidas, fundamentalmente, às ca- 
madas mais jovens... 
SD - Acho que sâo dirigidas a toda a 
gente e sô espero que gostem tanto do 
album como eu. Da ultima vez que es- 
tive no Kingswood Theatre, 
Wonderland, foi um espectâculo ma- 
ravilhoso... esteve muita gente e todo 
o mundo gritava... Desta vez espero 
que va ainda mais gente pois pelo 
menos jâ muita gente ouviu o CD na 
radio e sente, por esta altura, a vi- 
braçâo da minha müsica. 
Penso pois que as pessoas quererâo 
ver o meu espectâculo. Sendo este o 
meu primeiro espectâculo onde eu 
vou cantar cançôes deste meu novo 
trabalho, as pessoas que forem ao 
Wonderland no dia 25, serâo as 
primeiras a ouvi-las. 
DM - Como é que vês o Shawn 
Desman daqui a dez anos? 
SD - Em dez anos... uau!... Penso que, 
desde o momento em que lancei o ul- 
timo trabalho, jâ lâ vâo dois anos, 
amadureci bastante. Gosto de escre- 
ver cançôes inspiradas nas minhas ex- 
periências. Por exemplo, se alguma 
rapariga aparece na minha vida, ou se 

saio para me divertir, isso normal- 
mente inspira-me a compor. Daqui a 
dez anos espero poder continuar a 
dançar e nâo ficar todo partido... 
(risos). 
DM - Nâo tens assim tanta idade... 
daqui a dez anos terâs... 25!... 
SD - Hum!... um bocadinho mais que 
isso mas nâo vamos agora discutir 
isso. Nâo vou poder pisar um palco 
durante toda a minha vida, mas pre- 
tendo continuar sempre a escrever e 
produzir cançôes. A müsica muda dia 
a dia. Penso que ninguém pode dizer 
o que vai ser a müsica daqui a dez 
anos. Tenho a certeza que ela vai ser 
bastante diferente. Penso por isso que 
devemos acompanhar o seu desen- 
volvimento. 
DM - Dois anos depois... 
Wonderland... 
SD - Estou muito feliz por ir fazer este 
espectâculo... E como se fosse um re- 
tornar a casa e é claro que, para além 
das novas cançôes também vou cantar 
as mais velhas, como por exemplo a 
Tia Maria, que toda a gente gosta de 
ouvir. Senâo ficam zangados e ainda 
sâo capazes de me atirar corn alguns 
ovos... (risos). Espero ver lâ muita 
gente... 
DM - A müsica é o teu mundo e a tua 
vida "per omnia saecula, saeculo- 
rum"? 
SD - Definitivamente! A müsica é a 
minha vida. Obviamente que, a certa 
altura da nossa vida, tem que se dar 
um pouco mais de atençâo â familia e 
pôr a müsica um pouco de lado, pois 

a familia é muito importante. Tem 
que se manter os laços bem estreitos 
corn quem se ama. 
DM - E falando nisso... que tal de 
pianos para constituir familia? 
SD - Todas as pessoas pensam nisso a 
certa altura das suas vidas mas, nesta 
altura da minha vida, a müsica estâ 
primeiro e quero ver o que vai acon- 
tecer em 4 ou 5 anos. Talvez me case 
entâo, tenha filhos... adoro crianças, 
elas trazem muita felicidade à minha 
vida e por isso quero ser um pai 
jovem... 
DM - Para lhes poderes ensinar a can- 
tar... 

SD - Exacto! (Risos). 
DM - Tive muito prazer em te receber 
na redaeçâo de O Milénio e falar con- 
tigo. Finalisa como quiseres. 
SD - Para todos os que procuram en- 
trar na industria da müsica tentem, 
nunca desistam. Se têm "demos" man- 
dem-nos para as companhias gravado- 
ras e sejam persistentes, nâo tenham 
receio. Se tentarem e acreditarem no 
vosso trabalho acho que atingirâo o 
sucesso que desejam. Esta é a men- 
sagem do Shawn Desman. 
DM - Encontramo-nos no 
Wonderland... 
SD - Obrigado Domingos, m 

SESXMBRA 

“Gang” desmantelado pela GNR 
Responsavel par mais de SO noubas 

Ave ebriga aviâo da TAP a aterrar 
de emergêneia em Madrid 

Um ‘gang’ responsâvel por mais 
de vinte assaltos em casas comer- 
ciais e roubo de automôveis foi 
apanhado pela GNR de Sesimbra, 
Destacamento de Setübal, na al- 
tura em queT) grupo rondava uma 
casa comercial. 
O grupo era constituido por seis 
elementos, do quai fazia parte um 
antigo elemento do ‘gang’ da 
CREE, agora corn 19 anos. Trata- 
se do individuo detido na altura 
pela PSP de Setübal e ficou em 
prisào preventiva, acabando de- 
pois por ser posto em liberdade, à 
espera do julgamento. Mas a ver- 
dade é que este individuo parece 
nâo se ter desligado das activi- 
dades dos “gangs”, tanto assim 
que voltou agora a ser detido, 
desta vez pela GNR. 
O ‘gang’ em causa estava em ac- 
tividade desde hâ dois meses, mas 
jâ tinha praticado crimes em 
zonas tâo distintas como Beja ou 
Salvaterra de Magos, este ültimo 
na noite de domingo. Uma outra 
situaçâo tinha ocorrido no 
Barreiro, no dia 8, corn o grupo a 
lançar um carro contra uma loja 
de desporto para roubar pronto a 
vestir e ténis de marca, escapan- 
do-se depois numa outra viatura. 
Aliâs, este era o ‘modus operandi’ 
do grupo de seis individuos, em 
que o lider séria, aparentemente, 
um menor de 15 anos, um eximio 

condutor. 
O grupo, que circulava num 
Honda Civic roubado no Pinhal 
Novo, foi detectado em Sesimbra 
na madrugada de 3“ feira, por 
uma équipa à civil, fugindo na di- 
recçào de Santana, onde se en- 
contrava uma outra patrulha da 
Guarda. 
O grupo manteve a fuga mas 
ficou encurralado numa estrada 
que dava acesso a pedreiras. Fez 
marcha-atrâs, lançando-se contra 
os carros da GNR, mas os seis in- 
dividuos acabaram por ser todos 
capturados. Nessa madrugada, a 
PSP de Setübal apreendeu um 
Fiat Uno roubado, pertencente ao 
‘gang’, e tudo leva a crer que o 
grupo estava a tentar encontrar 
uma outra viatura alternativa. El 

Um aviâo da TAP-Air Portugal ater- 
rou na 4“ feira de emergêneia no aero- 
porto de Madrid dez minutos depois 
de ter descolado, devido à entrada de 
uma ave num dos reactores. Do inci- 
dente nâo resultaram vitimas. 
O Airbus A-319 da TAP, que fazia o 
voo 5711, descolou âs 08:35 do aero- 
porto madrileno de Barajas, com des- 
tino a Lisboa, aterrando de emergên- 

eia dez minutos depois. 
"Durante a descolagem entrou uma 
ave para os reactores, o que motivou o 
regresso à pista", afirmou à Lusa 
Antonio Monteiro, porta-voz da TAP. 
Apesar do susto, nâo houve inci- 
dentes e os 87 passageiros regres- 
saram a Lisboa às 10:35 no voo 5713 
da TAP. 
De acordo corn a mesma fonte, os pre- 

julzos sâo, porém, avulta- 
dos, rondando os "milhares 
de contos". E que, além dos 
danos do reactor, hâ que 
pagar o tempo de esta- 
cionamento da aeronave no 
aeroporto e ainda a deslo- 
caçâo dos técnicos da TAP 
para Madrid. 

Economia portuguesa continuou 
a perder velocidade no 2" trimestre 
o indicador coincidente do consumo 
privado construido pelo Banco de 
Portugal desacelerou no segundo 
trimestre de 2002, de acordo corn os in- 
dicadores de conjuntura de Junho di- 
vulgado esta semana pela instituiçào. 
Esta evoluçâo aponta para um cresci- 
mento da economia inferior ao obser- 
vado no ültimo ano. 
O valor de 0,5 é mesmo o mais 
baixo dos ültimos oito trimestres e 
verifica uma tendência regular de 
desaceleraçâo. 

O indicador coincidente do consumo pri- 
vado sintetiza informaçâo da actividade 
verificada no comércio a retalho, do vo- 
lume de vendas no comércio a retalho e 
da procura global de bens de consumo. 
Da mesma forma, a evoluçâo do indi- 
cador de sentimento econômico para 
Portugal, calculado pela Comissâo 
Europeia, também apresenta 
evoluçâo desfavorâvel em todas as 
suas componentes: confiança na in- 
düstria, construçâo, comércio a reta- 
lho e consumidores. ca 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPl'V. 

> Call us at I-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

[•Til 
j 

Contacte 
BpGSRS CABNI 
IPepeçaa mflh 

^ Caixa Digital. ^ 
^ Magdeactivar 

onovo Canal Festival 
PortuguesTV-SIC. 

1-888-764-3771 
O ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC, 

V 24horas par dia. 

ipara mais detalhes 

ligue para CIRV4m: 

416-537-1088 OU 

1-888-764-3771 

Uesmcititrs du setiiuLi 
Meroîs do Mar 

Os USDS e costumes portugueses 
em documentario 

OA 
uma nova série na FPtv-SiC, 
à quarta-feira, pelas 17000. 
A historia de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

uma voz de Africa. 
aos domingos. 

pelas 19h00, uma 
produçâo da FPtv. 

"AFRICAHDO”, 
apresentaçâo de 

Angela Dale 
Com a FPtv-SIC tern 

o mundo em sue 
casa! 

In TV 
Atençâo, 

Glubes,Assocî3çôase 
Paraquias; f 

Entrem em contacto com a FPtv, ' 
onde podem promover todos os 

dias as vossas actividades. .fj 

Enviem as informaçôes § 

viafai:416537-m I 
Para informaçâo de1;alhada da programaçâo diaria, consulte o seu 

Tv Guide. CAo seu dispor no Terminal Digital - use o comandoJ 

lançant site oficial com cançoes, 
teledisGos e leti;^ 
Os Abba inauguraram esta 
semana o seu site oficial 
na Internet, em 
www.abbasite.com. 
A pagina integra a bio 
grafia compléta do grupo 
sueco, bem como links 
para sites nao-oficiais, 
mp3, videoclips, letras e 
um forum. 
Formados em 1966, os 
Abba foram um dos 
maiores êxitos dos anos 70 
e principios da década de 80, em especial graças à popularidade de temas 
como «Waterloo» e «Dancing Queen». 
O quarteto terminou oficialmente a sua actividade em 1982. 
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Cacém/Explosôes : 

Entre 70 a 80 moradores 
afectados com explosdo 

Entre 70 a 80 moradores foram 
afectados pelas très explosôes 

ocorridas na 6“ feira à tarde no 
Cacém e que danificaram pelo menos 
11 prédios, mas nem todos precisam 
de alojamento, afirmou o responsavel 
pela Protecçâo Civil, Antonio Pessoa. 
Segundo a mesma fonte, algumas 
destas pessoas têm condiçôes para 
permanecer nas suas casas. 
A Protecçâo Civil esta a fazer a avalia- 
çào da estrutura e do telhado dos 
lotes atingidos pelas explosôes, bem 
como do nùmero de pessoas que pré- 
cisa de alojamento. 
Um dos moradores do lote 38 da 
avenida dos Missionârios, Sidônio 
Machado, passava de carro quando 
sucedeu a explosâo. 
“Ouço o primeiro rebentamento e o 
segundo logo a seguir. 
Depois começaram a chover des- 
troços. Felizmente nenhum caiu em 
cima de mim", relatou à agência Lusa. 
Outra moradora, Margarida 
Henrique, tinha saldo para passear os 
càes quando ocorreram as explosôes. 
"Nâo sei onde vou dormir. Tenho 
uma filha e tenho animais comigo, 
nâo sei como esta situaçâo se vai re- 
solver", afirmou. 
Para Adriano Borges, da Comissâo de 
Moradores, o mais importante neste 

momento é fazer o levantamento do 
numéro de pessoas que précisa de alo- 
jamento e depois organizar o trans- 
porte para os hotéis na zona. 
A mesma fonte adiantou que foi cria- 
da uma comissâo para apurar os pre- 
juizos, trabalho que começa a ser feito 
no sâbado. 
Em relaçâo à passagem inferior que 
esta a ser construida, onde teve 
origem a explosâo, os moradores 
criticaram as obras naquele local e a 
anterior gestâo camarâria porque nâo 
queriam a estrutura instalada entre 
dois blocos de edificios, "num espaço 
que era destinado a zona verde". 
"Queriamos sim a passagem de nivel 
ao fundo da Avenida dos 
Missionârios, na entrada da Quinta 
dos Lôios, mas a entâo présidente da 
Câmara de Sintra, Edite Estrela, 
disse-nos que a obra era inevitâvel 
porque o projecto jâ estava em con- 
curso püblico", acrescentou Adriano 
Borges. 
O actual présidente da autarquia, 
Fernando Seara, deslocou-se ao local 
do acidente e responsabilizou a 
REFER pelo sucedido. 
Entretanto a empresa mandou instau- 
rar um inquérito e garantiu que os 
prejuizos estâo cobertos pelos seguro 
de obra. la 

Gongresso Naclonal 
luso-Oanadiano 
recebe fundos para projecto 
naclonal de acçâo comunltàrla 
o Congresso Nacional Luso-Canadiano 
recebeu fundos do Programa de 
MulticulturaJismo - "Canadian Heritage 
Department" (Governo Federal) para 
um projecto nacional de acçâo comu- 
nitâria corn a duraçâo de 3 anos, e que se 
destina a enfrentar as barreiras que afec- 
tam a integraçâo da comunidade 
Portuguese Os fundos de aproximada- 
mente $257,000, serâo utilizados na or- 
ganizaçâo de 12 mesas redondas comu- 
nitârias regionais, as quais servirâo 
como veiculos para o planeamento de 
projectos de acçâo comunitâria locais, a 
fim de procurtir soluçôes para as re- 
soluçôes de problemas persistentes nes- 
sas mesmas comunidades. 
Salientam-se, entre outros problemas, o 
insucesso escolar, a falta de integraçâo e 
a necessidade de promover a lingua e 
cultura portuguesa entre os jovens - difi- 
culdades identificadas pelo Congresso 
num estudo de âmbito nacional, 
eml998. 
Peter Ferreira, présidente do congresso 
referiu tratar-se de uma optima oportu- 
nidade para a comnunidade portuguesa, 
possibilitada pela acçâo da Ministra 
Sheila Copps. 
Em principio, as mesas redondas 
servirâo para reunir as nossas associa- 
çôes regionais com as diversas agências 
de assistência social, sindicatos e orgâos 
governamentais reponsâveis por estes as- 
suntos. Em segundo lugar, estes eventos 
serâo realizados por individuos oriundos 
das diversas associaçôes regionais luso- 
canadianas, que serâo treinados em 
métodos de acçâo e desenvolvimento co- 
munitârio. Daqui sairâ a base de recur- 
sos para as nossas associaçôes desen- 
volverem projectos locais. O projecto 
também sera dirigido por uma 
Comissâo de Planeamento, que serâ 
composta por membros da comunidade 
nacional, a trabalhar em conjunto corn 
Directores do Congresso. 

Segundo Fernando Nunes, vice-presi- 
dente do congresso, " O propôsito destas 
mesas redondas nâo é para discutir de 
novo os problemas da nossa comu- 
nidade, mas sim para ajudar as organi- 
zaçôes das nossas comunidades a pla- 
near projectos de acçâo comunitâria que 
possam enfrentar estes problemas, e 
treinar e apoiar individuos das comu- 
nidades locais para desenvolverem estes 
projectos. Desta forma, nos estaremos a 
ajudar as nossas comunidades a lidarem 
corn os problemas que todos nôs sabe- 
mos que existem, mas que - até agora - 
nâo tinhamos meios para enfrentar." 
A outra aspiraçâo do projecto é o desen- 
volvimento de laços de contacta a nivel 
regional entre associaçôes locais Luso- 
Canadianas e aquelas agências do gover- 
no e dos serviços sociais, que até agora 
nâo têm trabalhado corn a nossa comu- 
nidade. Um outro beneficio serâ o de 
trazer às organizaçôes Luso-Canadianas 
os conhecimentos e contactos 
necessârios, para poderem ter acesso aos 
programas e fundos que estas agências 
podem providenciar e que previamente 
nâo têm sido utilizados pela nossa co- 
munidade. 
O projecto, que se intitula "Meeting for 
Action - Reunir Para Agir: Uma série de 
mesas redondas para a discussào e acçâo 
sobre os problemas sistemâticos da co- 
munidade luso-canadiana," foi o resulta- 
do de um trabalho intensivo, por parte 
do executivo do congresso, que laborou 
durante um ano, em conjunto com os 
oficiais do programa de multiculturalis- 
mo no desenvolvimento desta proposta. 
Em carta dirigida ao congresso, Sheila 
Copps, ministra do departamento 
"Canadian Heritage" disse orgulhar-se 
do papel que o governo représenta como 
parceiro no sentido de atingir os objec- 
tivos fundamentais do programa do 
multiculturalismo: identidade, partici- 
paçâo civica e justiça social, ca 



Quinta-feira, 22 Agosto, 2002 19 
O MILéNIO 

^ Igreja da «Madré de Deus», Lisboa, c. 1700. foto: Nicolas Lemonnier 

flzuLtJO tn PoRTUcflL SécuÎM XÜII . XUIII 
As obras encomendadas na Holanda 
A partir do ultimo quartel do século XVII 
e durante quase cinquenta anos, impor- 
taram-se dos Paises Baixos conjuntos 
monumentais de azulejos. 
Concebidos por pintores qualificados 
como Willem van der Kloet e Jan van 
Oort, a superioridade técnica dos azulejos 
holandeses bem como a sua pintura a 
azul, citando a porcelana da China, foram 
do agrado do publico português. Para este 
sucesso contribuiu o esforço de aproxi- 
maçào ao nosso gosto, na realizaçâo de 
conjuntos monumentais. 
Estas importaçôes obrigaram à reacçâo 
das oficinas nacionais, que chamam a si 

pintores com formaçâo na pintura 
académica, respondendo assim a uma 
clientela agora mais exigente, e perante os 
novos azulejos portugueses assistiu-se ao 
abandono natural das importaçôes, datan- 
do a liltima grande encomenda de 171.'). 
Para além dos grandes painéis figura- 
tivos, chegaram-nos também dos Paises 
Baixos azulejos comuns, chamados de 
“figura avulsa", cada um representando 
uma cena autônoma, produçâo intimista 
prôpria ao gosto holandéis, mas aplicados 
em Portugal de acordo corn a nossa 
tradiçâo, corn molduras pintadas no 

Instituto Camôes 

wwvü.instituto-camoes.pt 

Igreja da «Madré de Deus», Lisboa, c. 1700. ^ 

foto: Nicolas Lemonnier 

Paldcio Fronteira, c. 1670. 

foto: Nicolas Lemonnier 

IGO S4 HORàS POR DI A 

INFORMAQOES: 

416.537.1088 

Estes radias estâo à 
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 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

«60.""* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

General Electric 
«55."“ 

*125. 00* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

*PlusGST&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 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $fifl 00* 

Cassette/Recorder Player ^ ” ■ 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

FESTZVAL PORTUGUêS CANAU 
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CàRNCIRO - 21/03 A 20/04 

Enquanto que a Lua esta a passar pela sua Casa X, sera um 
momento mais favorâvel para concretizar, concluir, do que 
iniciar processes, sobretudo em termes de trabalho. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Com Vénus em Quadratura à Lua ira ser uma boa época 
para trabalhar e comunicar com pessoas do sexo oposto. 
Acautele-se, contudo, para nao ter inveja das realizaçôes dos 
outres, neste momento. 

GÉMEOS - 21/05 A 20/06 

Sera um bom momento para se ocupar dos aspectos praticos da 
sua existência. Os assuntos relacionados com trabalho e saùde 
serào mais bem executados. 

CARANGLIEJO - 21/06 A 21/07 

Poderâ envolver-se em disputas e sentir-se irritâvel neste mo- 
mento. Nao é uma boa altura para trabalhar em conjunto 
com outras pessoas. As relaçôes com as mulheres sao in- 
frutiferas. Contudo, este transite nâo é muito longo, pelo 
que deve minimizar os conflitos desnecessârios. 

LEâO 22/07 A 22/0» 

A Lua ira transitar pela sua Casa VI (sector astrolôgico que 
conduz a uma certa dependência da energia mental). 
Poderâ sentir uma hesitaçào, motivada pela sua busca da 
perfeiçào. Facilidade nos contactes corn alguns signes de 
Terra, como o Touro ou Capricôrnio. 

4^2/0^ VIROEM - 23/08 A^2/oa 

A Lua farâ um bom aspecto a Mercùrio. Neste momento, 
voeê estarâ menos tenso e, por isso, mais capaz de exprimir 
os sens sentimentos de uma forma mais clara. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Vénus em Quadratura (relaçào de confhto) ao Sol faz corn que os 
relacionamentos corn membres do sexo oposto sejam nâo sô es- 
timulantes mas também muito recompensadores. Sente-se bem 
disposto e é muito agradâvel corn todos aqueles que conhece. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura o fluxo dos seus pensamentos é tal, que voeê poderâ 
sentir um pouco de dispersâo ou uma mener capacidade de esco- 
Iha. A passagem da Lua pela Casa III, terâ como consequêneia 
uma explosâo de diversas situaçôes que podem mesmo mostrar-se 
antagonicas.  

SAOITÂRIO - 22/11A 21/12 

A Lua esta a passar pela sua Casa IL Ela sera responsâvel 
pelo aumento de todos os seus apetites. A quantidade sera 
para si bem mais importante que a qualidade. Tenha uma 
especial cautela corn os excesses, pois estes poderâo con- 
duzi-lo a uma situaçào delicada. 

  CAPRICôRNIO - 22/12 A 20/01 /X M 

A visita da Lua à sua Casa I vai pedir-lhe que preste uma 
maior atençâo ao seu corpo. Um regime alimentar mais cuida- 
do, um pouco de exercicio fisico, que o ajude a libertar-se de 
tensôes acumuladas, darâo resultados muito mais évidentes. 

AttLIÂRIO - 21/01 A19/02 

Esta altura constitui jâ a passagem a um momento mais 
tranquilo, mais interiorizado. 
A passagem da Lua pela Casa XII sera responsâvel por esta 
graduai transformaçâo do seu diâlogo corn o mundo. 

PEIXES - 20/02'^0/03 ^ yj. 
Neste momento, em que a Lua percorre a sua décima 
primeira Casa Astrolôgica (sector relative às esperanças e 
às situaçôes momentâneas), coincidências, sincronias, sin- 
tomas, noticias inesperadas podem surgir. 

Horizontal: 
1 - ADÂGIOS 

2- ELEGANTE; AVEIRO 

TEM UMA 

3 - FOI PRIOR; PODE SER 

PERFEITO 

4 - É UMA SEDA 

5-PEÇA DE MADEIRA 

COM QUE SE ATOCHA O 

MASTRO;JUNTAR 

6 - QUASE NERO; OBESO 

7- PENEIRA; ELEMENTO 

8- NOME; HAVIDO 

9- CONTR.; ANTES DA 

NOITE 

10- LETRA DOBRADA; 

CANÇÔES. 

123456789 10 

Vertical: 
1 - FAZEM-SE COM CARTAS 2 - TROÇAR; IRRITAÇAO 3 - LUGAR DE 
ORAÇÀO 4- ESCOLHER; BASTA 5- FAZ PARTE DO TUBO DIGESTIVO; 
BRISA 6 - LETRA GREGA; PREF. QUE DESIGNA TRÈS 
7 - ESTONTEADA 8 - CONFRARIAS 9 - VOGAIS; CORPO SIMPLES 
COM PROPRIEDADES ANTI-SÉPTICAS 10 - CURAR; POEIRAS 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontals: 
I - dia; cas; ta 2- animadores 3- ni; alivio 4- im; mro 5- fim; anta 
6- igualdades 7- col; ioio 8- asada; mo 9- todavia 10- amorosa; la 

Verticals: 
1 - danificada 2- inimigos 3- ai; mulato 4- mas; dor 5- cal; aliado 
6- adiando; as 7- sov; tai; va 8- rimado 9- teor; mal 10- as; osseo 

Embora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Eminem 
{(enterra» a mâe 
ne sen proxime 
O rapper norte-americano Eminem 
promete continuar a marcar pre- 
sença na agenda das polémicas do 
mundo musical. Apôs o ataque con- 
tra Moby e ter surgido vestido de 
Bin Laden, o mûsico vai «enterrar» 
a mâe no seu proximo videoclip. 
A noticia foi avançada na quarta- 
feira pelo jornal britânico «The 
Sun», o quai référé que o proximo 
single a ser extraido de «Emimem 
Show» vai voltar a integrar a figura 
da mâe do rapper. 

O tema tem como titulo «Cleanin ' 
Out My Closet» e mostra uma cena 
de Eminem a enterrar a mâe, 
Debbie Mathers, enquanto canta 
que espera que esta «arda no 
Inferno». 
Recorde-se que Eminem jâ teve de 
pagar à mâe cerca de 27 mil euros 
em indemnizaçôes, devido ao facto 
de a ter difamado por diversas 
vezes em anteriores registos e actua- 
çôes. 
Aparentemente pouco preocupado 
corn a questâo financeira, Eminem 
continua a recolher os louros (e lu- 
cros) das vendas do seu ultimo 
âlbum, o quai se mantém hâ 11 se- 
manas no top 10 dos discos mais 
vendidos nos Estados Unidos. H 

COM A I^RTICIPAÇÂO DE CONVIDADO/ EiPECIA/VINDOJ DE 
TOROWO, E/1ADO/ UNIDO E TAMBEN COM AJ JOVEN/ DE 

WINNIPEG TANEAIA HINK/ E CRV/TAL PONTE/ COM BAlLARINA/ 

JMÂPO DIÀ11 DE ÆTEMBiO DE imi 
lAWlàRÀll9îCMllHÔiâJ 

LOCM.Î CENÏR0 cyLTim^ wmiimuEf 
m3 WWN& f¥. 

IPREÇIMt AOyLTO/$2S.OO CRIANÇAf $15*00 
PARA MAI/ INF(mMA0E/ E BiLHETE/, CONTAaE: 334-2414 

3| Kl 0 a m lu I m Dlfl !AlÏÏm4!T3ja^ 

"Amanda 
Pontes" 

Amanda Pontes, nasceu a 7 de Novembro de 1988 na 
cidade de Winnipeg, Manitoba, Canada. É uma menina 
corn muito entusiasmo e adora a müsica. Frequentou 
durante 4 anos o Royal Dance Conservatory em Ballet, 
Tap dance e jazz. Participou ainda em peças teatrais, 
grupos folclôricos e danças de carnaval onde também 
cantava. 
Amanda Pontes actuou em algumas cidades do Canada; 
Calgary, Edmonton, Thunder Bay, Victoria, Winnipeg; 
nos Estados Unidos (California e Rhode Island); nos 
Açores (ilhas Terceira e Santa Maria) e também no 
Brasil. Amanda Pontes apresentou-se ainda em inümeros 
espectâculos corn artistas de grande popularidade na 
Europa e Brasil, tendo cantado ainda para o Présidente 
da Regiâo Autônoma da Madeira. 

No dia 24 de Julho de 1999, Amanda ganhou o troféu da 
"Melhor Cançâo Estrangeira" no Festival Infantil 
"Chaminé D'Ouro" no Algarve, tendo também conquis- 
tado o 2° lugar Juvenil no concurso de "Novos Talentos 
2002" da estaçâo de râdio WJFD-FM de New Bedford, 
Massachusetts. 

Amanda acaba de gravar o seu primeiro trabalho 
discogrâfico e o seu lançamento vai ser efectuado no dia 
21 de Setembro, 2002, na cidade de Winnipeg, ni 

tâculos da sua digressâo mundial, seguin- 
do uma tradiçâo iniciada na tour de 
«Voodoo Lounge», em 1994. 
Como é habituai, os Rolling Stones cos- 
tumam tocar num pequeno clube no 
final dos ensaios. Foi o que sucedeu na 
sexta-feira. 
Os primeiros mil fâs a chegar ao local 
assistiram ao concerto por cerca de 12 
dôlares e tiveram uma primeira amostra 
do que poderâ valer a prôxima digressâo 
do grupo (corn inicio marcado para 3 de 
Setembro nos EUA), o quai comemora 
40 anos de existência. m 

Concerto Ksocreto» dos 
RBÇCûtg Simm 
airai centenas de lâs 
em Toronto 
Centenas de fâs dos Rolling Stones fizeram fila desde 
quinta-feira passada diante de uma sala de espectâculos em 
Toronto, onde supostamente iria realizar-se um concerto 
secreto da banda britânica. Alguns dos fâs viajaram milhares 
de quilômetros, mas conseguiram assistir à actuaçâo. 
Os Stones encontravam-se na cidade a ensaiar para os espec- 
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Historias da nossa historia 
Por: Suzanne Daveau 

WWW.instituto-camoes.pt 

Oriando Ribeiro 
Renovador da Reografia am Portugal 
Um longo hiato, durante o qua! a 
Geografia foi muito pouco praticada 
em Portugal, seguiu-se ao floresci- 
mento brusco mas breve que tinha 
conhecido no século XVI, pela obra 
de alguns brilhantes geografos explo- 
radores. Nem os Jesuitas, nos sens 
colégios, nem os reformadores dos 
séculos XVIII e XIX deram ver- 
dadeira importância a esta ciência, 
considerada auxiliar da Historia. 
Apenas trabalharam alguns coro- 
grafos compiladores, mas a Geografia 
nào tinha lugar na Universidade. 
Alguns precursores apareceram nos 
fins do século XIX: o engenheiro flo- 
restal Barros Gomes, o oficial do 
Exército Gerardo Pery, o médico 
Silva Telles. Mas sera apenas em 
1922, quando Amorim Girào se 
doutorou em Geografia em Coimbra 
e desenvolveu ai a sua obra original, 
que a Geografia ganhou realmente 
uma dimensâo universitaria, mas sem 
sair de um quadro regional e na- 
cional. 
Deve-se a Orlando Ribeiro a criaçâo 
de um novo foco, em Lisboa, que 
atingiu logo dimensâo e fama interna- 
cional. Ainda estudante, sentiu a ne- 
cessidade em alargar a formaçâo rece- 
bida, frequentando as aulas dos me- 
Ihores professores em diversas ciên- 
cias, ajudando o velho Leite de 
Vasconcellos na preparaçâo da sua 
obra, trabalhando no campo sob a di- 
recçâo do geologo suiço Fleury. Nào 
hesitou em seguir para Paris, em 
1937, como Leitor de português, 
aproveitando para alargar e aprofun- 
dar a sua formaçâo em Geografia, 
Historia e Geologia e para participar, 
em 1938, no Congresso Internacional 
de Geografia de Amesterdào. 
Voltando para Portugal em 1940, 
nomeado sucessivamente Professor 
em Coimbra e Lisboa, cria em 1943 o 
Centro de Estudos Geograficos, pu- 
blica em 1945 a brilhante sintese 
Portugal, o Mediterrâneo e o 

Atlântico (na sua 1^ ediçào, continua 
hoje um dos textos bâsicos da cultura 
portuguesa), organiza em 1949 o 
primeiro Congresso Internacional de 
Geografia do pôs-guerra, ocasiâo de 
abondantes publicaçôes de difusâo in- 
ternacional (4 volumes de Actas e 6 
Livros-guias das excursôes, escritos 
em francês). 
Nos anos seguintes viaja muito 
através do Mundo, em especial pelos 
paises tropicais marcados pela 
Expansào ibérica, ganhando assim 
uma vasta experiência que lhe per- 
mite entender melhor a originalidade 
de "Um Povo na Terra". Quando uma 
reforma curricular permite, enfim, 
que afluam alunos ao curso de 
Geografia, vê juntarem-se jovens es- 
perançosos ao pequeno grupo dos 
primeiros discipulos, oriundos de ho- 
rizontes universitârios muito varia- 
dos, que tinha reunido por ocasiâo do 
Congresso de 1949. Manda estagiar 
estes jovens em diverses centres vivos 
de investigaçào, em França, 
Alemanha, Suécia, Inglaterra e 
Estados Unidos, para incentivar, 
alargar e fortalecer as suas diversas vo- 
caçôes. 
Entretanto, prossegue as prôprias in- 
vestigaçôes, aprofundando também os 
temas que mais interessam à orien- 
taçào das teses dos discipulos, aos 
quais deixa, no entante, uma total 
liberdade, acompanhada de uma forte 
exigência de rigor metodolôgico. 
Praticando a maxima de ser "um in- 
vestigador que ensina", orienta pelo 
exemple e nào pela imposiçào. 
Organiza e dirige numerosas excursôes, 
nacionais e internacionais, procurando 
sempre os proficuos confrontes de 
ideias e experiências. Aproveita todas 
as oportunidades para alargar a pre- 
sença dos geôgrafos na vida nacional e 
os sens discipulos encontram-se, em 
breve, a ensinar em varias escolas supe- 
riores e em novas Universidades. 
Mas as suas relaçôes corn as autori- 

dades governativas e afins conser- 
varam-se sempre tensas. A habituai 
frontalidade de expressâo das suas 
opiniôes fez corn que, ainda que cien- 
tificamente respeitado, tenha sido con- 
siderado quase sempre incômodo e sis- 
tematicamente afastado dos ôrgâos de 
decisào. Nào teve, portante, o papel 
que podia ter tido na renovaçào do en- 
sino e da investigaçào, e na reorganiza- 
çâo do Pais. Mesmo as honras oficiais, 
que coroam normalmente uma obra 
cientifica impar e reconhecida interna- 
cionalmente, apenas apareceram 
muito tardiamente. A sua obra tem de 
descobrir-se nas suas abundantes pu- 
blicaçôes e nas realizaçôes dos sens in- 
ümeros discipulos, geôgrafos mas tam- 
bém praticantes de muitas outras ac- 
tividades, que aprenderam corn ele, 
quer a ouvi-lo, quer a lê-lo. 

Bibliografia 

A lista bibliogrâfica da obra cientifica 
de Orlando Ribeiro jâ foi publicada, 
em duas partes: 

Ana Amaral e Ilidio do Amaral, 
Bibliografia Cientifica de Orlando 
Ribeiro, Centro de Estudos 
Geograficos, Lisboa, 1984, 85 p. [biblio- 

grafia anotada, que cobre os anos 
1934-1981 e inclui 296 numéros]. 

Suzanne Daveau, "Bibliografia 
Cientifica de Orlando Ribeiro (2“ 
parte, 1981-1995)", Finisterra, CEG, 
Lisboa, 61, 1996, pp. 87-97 [cobre os 
anos 1981 a 1995 e atinge o numéro 
363]. 

Em 1997-98 publicaram-se 5 obras, em 
reediçâo ou inéditas, 2 estâo no prelo e 
algumas esperam ainda editor. EI 

Coimbra: 

Condutor preso corn 
344 de alGoolemia 
Um condutor foi detido na noite de 
segunda-feira, na Lousâ, por con- 
duzir sob efeito do alcool, apresen- 
tando uma taxa de 3,44 g/l, infor- 
mou fonte da GNR. 
O individuo, de 33 anos, foi sub- 
metido ao teste de alcoolemia de- 
pois de se ter envolvido, cerca das 
20 horas, num pequeno acidente, 
numa artéria da Lousâ, do quai re- 

sultaram apenas danos materiais. "É 
um valor considerâvel, nào é corn 
muita frequência que se apanha um 
condutor corn uma taxa destas ou 
superior", frisou à Lusa a GNR da 
Lousâ. Segundo a mesma fonte, a 
detençào de condutores que apre- 
sentam valores desta natureza "dâ 
segurança às outras pessoas que 
andam na estrada". ci 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece um serviço complete ao seu automével 
Trabalho garantido em todas as reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

EXPERIENCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TeL/Fax: 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquina coin a Jane St.) 

Toronto, Ont. M6H4G9 

Medicos recomendam medidas 
discriminatérias para enterra 
de deentes cem sida 
Vârios médicos têm recomendado me- 
didas para o enterramento de cadâveres 
portadores de sida e VIH capazes de 
expor os familiares dos falecidos a actos 
de "discriminaçào", o que a Direcçâo- 
Geral de Saüde (DGS) considéra "sem 
fundamento cientifico". 
Segundo uma circular informativa emi- 
tida pela DGS, a que a Lusa teve acesso, 
este organisme do Ministério da Saùde 
constatou, pela anâlise do certificado de 
ôbito de cadâveres portadores de sida e 
VIH, indicaçôes como "doença ex- 

tremamente contagiosa" ou "grande 
risco de infecciosidade para a comu- 
nidade". 
Os médicos terào ido mais longe ao 
aconselhar medidas como "enterramen- 
to antes do prazo legal" e "o caixâo deve 
manter-se encerrado", recomendaçôes 
que, para a DGS e a comunidade cienti- 
fica, nào têm qualquer fundamento. 
A DGS considéra mesmo que a im- 
posiçâo destas medidas "pode induzir 
na populaçào falsos conceitos no que diz 
respeito à transmissào da doença". □ 
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SAUDE EM SUA CASA 

0 FfGADO E A IMPOTiNCIA 
DA VONTADE 

O figado é a grande fâbrica 
do corpo que produz, transforma, pu- 
rifica e armazena! Nele se fabricam 
muitas substâncias necessârias à pro- 
duçâo de hormonas e fermentos, e a 
büis para diluir as gorduras ali- 
mentares tornando-as mais ab- 
sorviveis. O figado transforma tam- 
bém muitos produtos alimentares e 
medicamentos contribuindo para a 
sua melhor eficâcia; sintetiza substân- 
cias para juntar a muitos produtos 
tôxicos, tornando-os inofensivos; e ar- 
mazena glucose: o açücar do corpo, 
para a ter como réserva, e utilizar em 
caso de necessidade, se faltar o com- 
bustivel necessârio para alimentar o 
cérebro. 

O figado é um ôrgâo tâo 
necessârio à vida como o coraçâo ou 
os pulmôes. Tal como o coraçâo, ele 
estâ no meio de um sistema circu- 
latôrio, a veia porta hepâtica que traz, 
transportado pelo sangue, os produ- 
tos a serem transformados pelo figa- 
do, e os coloca, limpos e refinados, de 
volta na circulaçào. Também, à seme- 
Ihança dos pulmôes corn o fumo do 
tabaco, o figado pode ser uma causa 
frequente de morte provocada pelo 
prôprio individuo: Uma morte evitâ- 
vel, se o uso do alcool nâo se tornasse 
mais forte e dominante do que a von- 
tade. 

A cirrose alcoôlica é causa fre- 
quente de uma morte lenta e horrivel, 
mas, ao contrârio de outras mortes 
semelhantes, como a do cancro, pode- 
ria ter sido evitada. Enquanto o can- 
ceroso tenta fazer tudo para escapar 
da morte, o doente corn cirrose 
muitas vezes continua a beber e a con- 
tribuir para apressar o fim. E corn 
imensa tristeza que tenho observado 
tantos homens, e algumas mulheres, a 
matarem-se lentamente apesar dos 
conselhos dos médicos, ou dos apelos 
da familia e amigos. Algumas destas 
pessoas, ao sentirem-se impotentes 
para resistir à bebida, fantasiam 

serem diferentes, imunes às doenças e 
à morte causadas pelo alcool; muitas 
vezes esta ideia ilusôria continua a 
perdurar até à fase terminal. 

O alcool em quantidades 
moderadas geralmente nâo causa 
doenças do figado; contudo, quando 
ultrapassa certos limites, e ao longo 
dos anos, pode destruir as células do 
figado em pessoas susceptiveis. O 
grau da destruiçâo vai-se reflectir no 
aumento dos enzimas provenientes 
das células hepâticas destruidas, que 
aparecem em quantidades elevadas 
nas anâlises do sangue. 

A fase inicial da doença cau- 
sada pelos efeitos tôxicos do alcool é o 
figado gordo, uma doença sem sin- 
tomas e potencialmente reversivel. O 
ünico tratamento possivel para evitar 
a sua progressào é a abstinência total 
de alcool, pelo menos até os valores 
dos enzimas hepâticos nas anâlises ao 
sangue voltarem ao normal. A partir 
dai sô a moderaçâo na bebida, se a abs- 
tinência nâo for possivel, é que pode 
evitar a progressào para a hepatite al- 
coôlica, uma doença mais activa e se- 
vera, corn sintomas de dores abdomi- 
nais, nâusea, falta de apetite e fraque- 
za generalizada. Nessa fase, se o uso 
de âlcool nâo acaba totalmente, as 
células inflamadas vâo originar cica- 
trizes capazes de obstruir os minüscu- 
los canais circulatôrios originando 
um aumento de pressâo na circulaçào 
da veia porta hepâtica; e essa pressâo 
pode causar varizes nas veias da 
parede interior do esôfago. Forma-se 
assim a cirrose hepâtica de origem al- 
coôlica, uma doença grave, perigosa e 
irreversivel que pode dar uma grande 
debilidade. A cirrose faz inchar a bar- 
riga pela formaçâo de fluido dentro 
da membrana que envolve a cavidade 
abdominal; pode causar ictericia a 
amarelar a pele; ou pode aumentar a 
susceptibilidade à hemorragia. A 
pressâo nas varizes do esôfago pode 
causar ruptura e hemorragia, origi- 

nando uma complicaçâo 
cinquenta por cento mor- 
tal. 

Para além do âlcool, outros 
tôxicos menos frequentes podem 
causar hepatite. Alguns sâo tôxicos 
ocupacionais como alguns solventes 
de tintas; outros sâo medicamentos. 
O acetaminofen, conhecido vulgar- 
mente por Tylenol, é usado corn fre- 
quência para dores e febre; se for 
tornado em doses muito altas pode 
causar uma hepatite fulminante, 
muitas vezes mortal. O veneno de al- 
guns cogumelos pode causar também 
uma destruiçâo massiva e fulminante 
do figado. 

Algumas bactérias e parasitas 
podem causar infecçôes no figado, 
geralmente na forma de abcessos, 
mas as doenças infecciosas mais co- 
muns sâo as hepatites causadas por 
virus. A hepatite A é a mais frequente, 
sobretudo nas partes menos desen- 
volvidas do globo; o virus causador da 
infecçào é adquirido por contâgio 
corn âguas, fezes, ou alimentos con- 
taminados. A infecçào pode nâo 
causar sintomas, mas muitas vezes 
origina dores abdominais, nâusea, 
vômitos, fraqueza e prostraçâo que 
podem durar vârias semanas. A 
doença pode ser muito grave em 
casos raros, cerca de um em mil. Nos 
paises desenvolvidos da Europa e 
América do Norte, onde a hepatite A 
é rara, o controlo da propagaçâo de 
casos ocasionais faz-se pela higiene 
dos alimentos, incluindo a fervura, e a 
esterilizaçâo de pratos e utensilios. As 
pessoas que pretendem deslocar-se 
destes paises para zonas onde a in- 
fecçâo é mais frequente devem pre- 
venir-se corn a vacina contra a doença. 

A hepatite B é mais perigosa e 
pode ser causada por contaminaçâo 
oral, beijos, âguas, ou por alimentos; 
mas, na maioria das vezes, é adquirida 
por contacto corn sangue contamina- 
do, ou por relaçôes sexuais desprotegi- 

das. A infecçào pode nâo 
dar sintomas ou ser uma 
doença ligeira, mas alguns 

casos sâo severos, e, em casos raros, 
pode ser fulminante e fatal. Algumas 
pessoas transportam o virus no 
sangue, ao longo de toda a vida, sem 
ter qualquer doença; outras têm uma 
doença crônica, activa e prolongada. 
Essas pessoas corn o virus no sangue, 
embora aparentemente sadias, 
podem, através de relaçôes intimas, in- 
fectar outras pessoas, e causar doença 
severa ou mortal. Existe uma vacina 
efectiva contra o virus HB, que deve 
ser administrada a todas as pessoas 
em risco, e a todos os adolescentes 
antes da maturidade sexual. 

A hepatite C è adquirida 
através de picadas, cortes, ou por 
sangue contaminado, e por isso é mais 
frequente em toxicodependentes, e 
em pessoas corn tatuagens ou que re- 
ceberam transfusôes. O uso da mesma 
lâmina de barbear pode contagiar; 
mas as relaçôes sexuais parecem ter 
pouca influência, na propagaçâo desta 
doença. Embora os sintomas sejam 
inicialmente minimos ou nenhuns, 
mais de cinquenta por cento dos in- 
fectados vâo ter, muitos anos mais 
tarde, uma doença progressiva que 
acaba em cirrose. 

Nem todas as cirroses sâo cau- 
sadas pelo âlcool! Elas podem vir tam- 
bém de infecçôes, intoxicaçôes, ou 
drogas. A cirrose biliar ataca sô mu- 
lheres, que geralmente pouco bebem; 
e hâ inocentes que morrem de cirrose 
na infância. A ùnica salvaçâo possivel, 
para estes infelizes, é transplantaçâo. 
Na lista de espera para transplante de 
figado os doentes corn cirrose causada 
pelo âlcool estâo sempre em ultimo 
lugar, pois muitos deles iriam conti- 
nuar a beber, e acabar por destruir o 
transplante Salvador; essa preciosi- 
dade! Na cirrose a morte chega, quase 
sempre, corn a impotência da von- 
tade! ca 

Queda de helicôptero na Tchechénia fez mais de 105 merles 
Mais de 105 soldados morreram e 
dezenas ficaram feridos na queda ou 
derrube de um helicôptero russo, na 
2® feira, perto de Grozny, 
Tchetchénia, para onde partiram o 
ministro da Defesa e o Procurador- 
Geral russos no dia seguinte. 
Serguei Ivanov e Vladimir Ustinov 
assumirâo o controlo do inquérito 
que foi aberto corn o objectivo de es- 
clarecer em que circunstâncias se 
deu o desastre, considerado o mais 
mortifero sofrido pelas forças russas 
desde o inicio da sua intervençâo 
naquela repüblica independentista, 
em 01 de Outubro de 1999. 
Uma fonte anônima do Estado- 
Maior federal afirmou à agência 
russa Itar-Tass que mais de 105 sol- 

dados pereceram na queda do he- 
licôptero, um Mi-26, e que 33 outras 
pessoas, feridas ou queimadas, se en- 
contram hospitalizadas na base mili- 
tar de Khankala, arredores de 
Grozny, onde o aparelho deveria 
aterrar. 
Foram retirados dos escombros do 
aparelho 23 corpos. Dos feridos, 17 
encontram-se em estado considera- 
do grave. 
Entretanto, continuam por esclare- 
cer as circunstâncias em que o apa- 
relho caiu. 
Apesar de uma fonte militar russa 
ter atribuido a responsabilidade aos 
independentistas tchetchenos, o 
Estado-Maior russo garante que se 
tratou de um acidente. 

Também para o segundo 
comandante militar ad- 
junto da repüblica sepa- 
ratista, coronel Selim 
Tsuev, é "pouco credivel" 
a tese de uma operaçâo 
dos rebeldes. Citado 
pela agência Ria- 
Novosti, o coronel expli- 
cou que a zona onde se 
situa a base de Khankala 
é fortemente vigiada. 
Além da incerteza sobre 
as causas do acidente, 
uma outra subsiste: a do 
numéro exacto de pes- 
soas que seguiam a bordo do apare- 
lho. A lista oficial menciona 132 - 
127 militares e cinco tripulantes -, 

mas um porta-voz militar citado pela 
agência Interfax-AVN referiu mais 
dez. El 
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ECNOLOGIA Acesso à World Wide Web 

Segundo um estudo elaborado 
pela Nua.com quase dez por cento 
da populaçâo mundial jâ tern aces- 
so à World Wide Web. O docu- 
menta diz ainda que o mimero de 

cibernautas cresceu de 407 mi- 
Ihôes (em 2000) para 581 milhôes, 
em 2002. 
Na Europa concentra-se pela 
primeira vez o maior mimero de 

utilizadores. No momento existem 
186 milhôes de europeus ligados à 
Rede. Nos Estados Unidos e 
Canada acedem à Net 182 milhôes 
e 167 milhôes na Asia Pacifica. EI 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

DESPORTO 
HTTP://WWW.CAMPEONATOS.ORG 

Com OS jogadores a aquecerja para a proxima 
época, o portal Campeonatos.org abriu 
recentemente as inscriçôes para todos os que 
quiserem participar no Campeonato Virtual de 
Futebol 2002-2003. 
Nâo perça tempo e inscreva-se. 

GASTRONOMIA 
WWW.OLIVIERANQUIER.COM.BR 

"O Diario de Olivier" é uma célébré e divertida 
série televisiva sobre culinâria que passa no 
canal brasileiro GNT e que comemora agora o 
seu terceiro aniversârio. 
Neste site pode conhecer as receitas de Olivier, 
bem como a sua histôria. 

MUHAMMAD ALI 
WWW.ALI.COM 
No site oficial de Muhammad Ali ficarâ a co- 
nhecer a vida e carreira de um dos melhores 
pugilistasde sempre. Ex-campeâo olimpico e 
mundial, o atleta que luta contra a doença de 
Parkinson recorda nesta pagina os sens melhores 
momentos. 

COCKER 
WWW.COCKER.COM 
Sobriedade e bom gosto no arranjo grâfico e 
uma extraordinâria elaboraçâo dos conteùdos. 
O site oficial de Joe Cocker faz questâo de se 
constituir como o mais compléta recurso para 
quem queira conhecer o passade e o présente da 
carreira do mùsico. 

LISBOA 
WWW.CM-LISBOA.PT 

o concelho de Lisboa abrange uma area de 84 km2 
e a sua populaçâo residente tem cerca de de 556 mil 
habitantes. Se quer saber mais sô précisa clicar a 
morada www.cm-lisboa.pt/Lisboa/ index.htm. 
Conheça a sua histôria, os monumentos, os es- 
paços verdes, os conventos e os espaços culturais. 

Microsoft avails falhas do Explorer 
www. microsoft;. com 
Encontrada a soluçâo para a polémi- 
ca em torno das graves falhas do 
Passport.net, o sistema de 
transacçôes online da Microsoft, Bill 
Gates vê-se agora a braços corn uma 
nova denüncia sobre deficiências de 
segurança nos sens produtos. Desta 
feita, é o browser Internet Explorer 
que volta a estar no centro das 
atençôes. 
De acordo corn a denüncia lançada 
num popular site norte-americano 
dedicado à segurança informâtica 
por Mike Benham, um programador 
de Sâo Francisco, o Internet 
Explorer mostra-se vulnerâvel a uma 
estratégia de falsificaçào a que ou- 
tres browsers, como o Netscape ou o 
Mozilla, parecem imunes. Em ter- 
mes simples, o alerta sustenta que as 
versôes 5.0, 5.5 e 6.0 do Explorer se 
mostram ineficazes na verificaçâo 
dos certificados digitais que atestam 
a legitimidade dos sites. 
Teoricamente, explica Benham, 

qualquer pessoa que detenha um 
certificado para um determinado 
website pode, a partir dele, gerar 
certificados para qualquer outre, 
conseguindo assim interceptar toda 
a informaçâo classificada enviada a 
partir dele para entidades bancârias 
ou portais de ecommerce. 
O alerta de Benham nâo deixa, 
porém, de ressalvar que este proces- 
so de falsificaçào, porque tâo com- 
plexe e de tâo dificil execuçâo, difi- 
cilmente poderâ ser motive de um 
ataque em larga escala. 
O programador afirma apenas que a 
falha existe, a falsificaçào é possivel 
e que fez questâo de o demonstrar a 
quem de direito. 
Embora a companhia de Bill Gates 
se escuse a confirmât a existência da 
falha ou mesmo a avançar quaisquer 
detalhes sobre a gravidade e alcance 
de um eventual problema desta na- 
tureza, diverses analistas e consul- 
tores para a ârea da segurança infor- 

mâtica citados pela imprensa norte- 
americana afirmam que a deficiên- 
cia detectada no Explorer représenta 
uma séria ameaça para todo o tipo 
de transferêneia de dados online. 
De acordo corn um comunicado esta 
semana emitido pela Microsoft, 
desde que o problema foi levantado 
a companhia tem prestado, sempre 
que para tal solicitada, os 
necessârios esclarecimentos aos por- 

tais de ecommerce e encontra-se 
neste momento a investigar o pro- 
blema juntamente corn técnicos da 
VeriSign, uma das maiores empre- 
sas de certificaçâo digital a nivel 
mundial. El 

TràfiGO de Dûmeros de cartôes de crédite na Net 
A Gucudia Givil espanhola deteve um 
informâtico de 28 anos por alegado trâ- 
fico de numéros de cartôes de crédita na 

Net. De acordo com as autoridadeSi O es- 
quema pennitiu ao homem desviar in- 
devidamente cerca de 300 mil euros, m 

A KBox lança logos "online 
A XBox jâ tem data marcada para o mediante a aquisiçào de um kit de 
lançamento de jogos "online". software de 50 dôlares, 
A partir de 15 Novembre os utiliza- jogos da consola 
dores norte-americanos poderâo, Internet ca 

aceder a 
através da 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 Cellege Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free; 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

Intel anuncia lançamento de noua 
geraçâo de microprocessadores 
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o fabricante informâtico Intel anun- 
ciou que vai lançar a prôxima geraçâo 
de microprocessadores, antecipando 
que serâo mais pequenos, râpidos, 
baratos e eficientes. A companhia vai 
começar a fabricar em grande escala 
microprocessadores que incluirâo mi- 
Ihares de milhôes de circuitos. Serâo 
microchips de 90 nanômetros, perante 
a actual geraçâo de 130 nanômetros 
(um nanômetro é a milionésima parte 
do milimetro). 
A decisâo da companhia, num mo- 
mento em que a procura no sector des- 
ceu para niveis preocupantes, corres- 

ponde à convieçâo de que a indùstria 
recuperarâ nos prôximos dois anos. 
A principal rival da Intel, a empresa 
Advanced Micro Devices, adoptou 
uma politica mais conservadora, unin- 
do-se à homôloga Taiwan United 
Microelectronics para fabricar compo- 
nentes. 
A miniaturizaçâo dos microproces- 
sadores reflecte a lei de Moore, co-fun- 
dador da Intel, que previu, em 1965, 
que o numéro de transistores num 
chip (ou seja, o seu poder de com- 
putaçâo) duplicaria a cada 18 meses, o 
que se tem vindo a verificar. □ 
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Mecânico corn experiência para a area de 
Mississauga. Contactar Joào. Tel.:905-276-2732. 

Pessoa para trabalhar num Centro Comercial, 
na area dos restaurantes. Tel.:905-782-7298. 

Pessoal para fazer limpeza. Tel.:416-593-4383. 

Empregada de escritôrio para companhia 
portuguesa.Tel.:416-763-7429. 

Pessoal para fazer limpeza. Contactar Patricia. 
Tel.:416-651-4001. 

Carpinteiros de acabamentos corn alguma 
experiência. Tel:416-953-6323. 

Homens para fazer limpeza, durante a manhà 
na area de Brampton. Contactar Joe Gomes. 
Tel.:905457-8874. 

Carpinteiros para fazer escadas e corrimâos. 
Tel.:416-769-6700. 

Senhora para ajudar na cozinha de um restau- 
rante, corn experiência, e que fale inglês. 
Contactar Philip. Tel.;416-977-1287. 

Assistente para escritôrio de dentista, 
para trabalhar ao Sâbado. Tel.:416-535-2231. 

Condutor para uma pizzaria em Mississauga. 
Contactar Gabriela. 
Tel.:905-275-7500. 

Condutor para entregas de material de 
construçào. Tel.:416-534-8877. 

Pedreiros. Tel.:416-762-5947. 

Cozinheiras para restaurante na area de 
Brampton. Tel.:905-457-4444. 

Pessoa para desossar galinha e encher salsichas 
e chouriços. Contactar Augi. 
Tel: 905-755-0065 Fax: 905-755-0066. 

Yendedor 
para Stand de automâveis noms e usados 
ÔpUma oportunidade. Dm saber inglês, Ofirece-se treino. 

Telefone para Bill Wilcox 

416 368-8878 

Precisa-se 

carpin'teiros 
Cdeckingl, 

416- rCTT 
Precisa-se 

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

Tel: 4^6 763-S664 

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

Tel: 41B-7B7-54S5 

Aluga-se terreno bem protegido na 

Caledonia e Castlefield, ôptimo para 

grandes arrumaçôes de materials de 

construçào e maquinas pesadas. 

Telefone jâ: 

416 604-7000 

Ria-se agora... amanhâ pode ser tarde! 
Maria estas toda marcada, parece que 
levaste um enxerto de porrada?!! 
- Foi O meu marido. 
- O teu marido? Mas pensei que ele tinha 
ido de viagemü! 
-Tambémeu... 

Na aula de biologia: 
- Zezinho, diga o nome de b animais que 
habitem as regiôes polares! 
- 3 ursos polares e 3 focas, sr professor. 

- Tenho muita pena, mas o senhor foi 
expulso do clube por fazer xFxi na piscina. 
- Mas toda a gente faz. 
- Talvez... mas da prancha o senhor é o ünico. 

Conversa de uma mâe corn a sua filha: 
-Dévias ter vergonha! Todas as tuas amigas jâ estâo 
divorciadas e tu ainda nâo te casaste! 

P: O que é que diz um galo para o outre? 
R: Vamos ao supermercado, ver galinhas nuas! 

InCREDItnTES: 
4 bifes de frango ou restas de frango cozido ou assado 
300g de esparguete 
2 courgettes firmes e bem verdes 
3 cenouras 
2 alhos franceses 
1 dente de alho 
1,5dl de axeite 
6 folhas de manjericào ou de hortelà ^ 
sal 

(OflPECCflO: 
Passar as cenouras e a parte verde das courgettes 
(corn casca) por um ralador para que fiquem em 
tiras finas. Cortar também os alhos franceses em 
tiras finas e compridas. Numa frigideira deitar o 
azeite corn o alho esmagado e deixarestufar cada 
um dos ingredientes separadamente durante 2 
ou 3 minutos, para que nâo fiquem moles. Cozer 
entretanto o esparquete. Depois de escorrido mis- 
turar corn os legumes. Temperar corn as folhas 
de manjericào ou de hortelà. Juntar os restas de 
frango desfiados, bifes de frango grelhados ou 
fritos. 

Sobremesa: 

BoioMarquesa 
iMCREDIEriTES: 

quatro ovos 
250 gr. de açûcar 
200 gr. de farinha 
uma laranja 
100 gr. de manteiga 

(OBERTURA: 

duas laranjas 
200 gr. de açûcar 
cerejas de calda q.b. 

COnEECÇflO: 
Bate-se muito bem o açûcar corn a manteiga, 
até fazer creme. De seguida juntam-se as 
gemas e quando tudo estiver bem ligado, 
deita-se o sumo e a raspa de uma laranja. 
Juntam-se por fim as claras batidas em castelo 
alternadamente corn a farinha. Vai ao forno 
em tabuleiro untado de manteiga e polvilhado 
de farinha. Faz-se um glacé com 200 gr. de 
açûcar e o sumo da laranja, bate-se bem. 
Depois do bolo cozido, tira-se fora do forno, 
corta-se em quadrados e barra-se corn o glacé. 
Em cada quadrado pôe-se metade de uma 
cereja, deixa-se arrefecer e desenforma-se. 
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Fumar menos 
nao afasta 
riscos para a 
saude 

I I iiiiirt* 

As pessoas que fumam apenas al- 
guns cigarros por dia também estâo 
sujeitas a problemas de saüde e as 
mulheres sao as mais vulneraveis ao 
tabaco. Conclusoes de um estudo do 
Hospital Ama, de Copenhaga. 
Mulheres que fumam apenas très 
cigarros têm o dobro das hipoteses 
de sofrer um ataque cardiaco ou 
mesmo morrer mais cedo, em com- 
paraçâo com as nao fumadoras. Os 
homens correm os mesmos riscos se 
fumarem seis cigarros. m 

Tern um tamanho considerado "catas- 
trofico" mas nao fez mal "a uma 
mosca" e passou a 530 mil quilometros 
da Terra. Com cerca de um 
quilometro de diâmetro, o asterôide 
2002 NY40 é o maior astro que se 
aproximou do nosso planeta desde o 
ano de 1937. 
Uma oportunidade de observaçâo que 
sô se repetirâ deiitro de 50 anos. 
Corn 8Ô0 metros, um hipotético em- 
bate com a Terra teria efeitos devasta- 
dores, 
O asterôide foi descoberto por uma 
équipa da Universidade de Lincoln do 
Novo México através da utilizaçâo de 
um telescôpio e de um suporte infor- 
mâtico especialmente desenhado para 
"caçar" cometas e asterôides. 
O astro é o maior a aproximar-se da 
Terra desde 1937, quando o asterôide 
"Hermes", de menor tamanho, passou 
a 700 mil quilômetros do planeta. 
Posteriormente, apenas uma dezena 
de corpos rochosos de poucos metros 
se acercaram da Terra. 
O asterôide nâo foi visivel a olho nu, 
apenas corn a ajuda de binôculos po- 
tentes ou um telescôpio, e foi avistado 
pelos apaixonados da astronomia, 
entre as constelaçôes da Aguia e do 
Cisne. 
Este astro morto foi descoberto a 14 de 
Julho e neste momento é possivel dizer 
que, nos prôximos cem anos, a sua ôr- 
bita nâo oferece perigo para a Terra. 
"Embora seja milhares de vezes mais 
provâvel morrer devido a um acidente 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 

na estrada do que em consequência da 
colisâo de um asterôide corn a Terra, é 
impossivel afastar este cenârio", sub- 
linhou Alfredina do Campo, em 
declaraçôes à Agência Lusa. 
Por essa razâo, os cientistas têm multi- 
plicado esforços no sentido de car- 
tografarem estes objectes, traçar a sua 
trajectôria provâvel e "vigiar" aqueles 
que podem ser potencialmente 
perigosos para a Terra. 
Esses esforços centram-se no desen- 
volvimento de melhores e mais po- 
tentes telescôpios, no envio de sondas 
para estudar estes objectes bem como 
na construçâo de hipôteses teôricas 
para combater este perigo. 
"Acredito que se um dia existir o risco 
real de colisâo de um objecte espacial 
corn a Terra, a tecnologia estarâ sufi- 
cientemente desenvolvida para o evi- 
tar", sublinhou a astrônoma. ci 

Meteorologia: 

Nova era na previsâo 
do tempo 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

Uma nova era nas previsôes meteo- 
rolôgicas terâ inicio na prôxima sema- 
na. Fenômenos climâticos rares, como 
as tempestades sùbitas ou os bancos 
de nevoeiro, poderâo ser captados 
corn alguma antecedência quando a 
segunda geraçâo de satélites europeus 
da Meteosat chegar ao espaço. O 
primeiro sera lançado no dia 27, de 
Kourou, Guiana Francesa. 
MSGl é o primeiro modelo de très 
novos satélites da mais avançada tec- 
nologia (Meteosat Second 
Generation), construidos pela ESA 
(sigla em inglês da Agência Espacial 
Europeia). Serâ colocado em ôrbita 
geostacionâria a 36 mil quilômetros na 
vertical da costa oeste de Africa. O 
aparelho espiâo apontarâ para diver- 
ses continentes um poderoso instru- 
mente de observaçâo, permitindo 
melhorar as previsôes a longo prazo e 
antecipar os alertas de tempestade. 
Ainda antes de entrar em acçâo, jâ é 
considerado um equipamento essen- 
cial para as pesquisas sobre o clima. 
O satélite serâ particularmente bénéfi- 
ce para o estudo de Africa. Além dos 
dados meteorolôgicos, fornecerâ infor- 
maçôes susceptiveis de melhorar a se- 
gurança alimentar, antecipar zonas de 
propagaçâo de doenças mortais, como 
a méningite e a malaria. 
A titulo de exemple, David Rotherty, 
especialista em dinâmica de sistemas 
vulcânicos da Open University (Reino 
Unido) explica que o MSG permitirâ 
aos cientistas fazer sondagens no sec- 
tor médio da banda dos raies infraver- 
melhos, instrumente muito ùtil para 
localizar e vigiar pontes quentes do 
globo, como vulcôes e incêndios. 
À aparelhagem a bordo do MSGl 
apresentarâ, em relaçâo aos sens ante- 
cessores, uma diferença fundamental 
quanto à sua capacidade: 12 canais 
para o sector visivel e infravermelho 

(em vez de très) para captar infor- 
maçôes. A resoluçâo espacial serâ de 
um quilômetro no dominio do visivel 
(duas vezes mais que actualmente) e 
uma passagem de varrimento duas 
vezes mais frequente, emitindo uma 
imagem em cada 15 minutes em vez 
de 20, como até agora, diferença 
muito importante para prever fenô- 
menos de evoluçâo râpida. 
As consequências econômicas e soci- 
ais provocadas por fortes intempéries 
podem ser catastrôficas. Em 
Novembre de 1998, lembra a ESA, o 
Worldwatch Institute e a Munich Re 
indicaram que o montante total dos 
prejuizos causados pelas intempéries, 
inundaçôes, secas e incêndios, no de- 
curso de 11 meses, tinha atingido os 
89 mil milhôes de euros. Perte de 32 
mil pessoas morreram e 300 milhôes - 
o équivalente à populaçâo da UE - 
tiveram de se deslocar. Os danos cau- 
sados pelas intempéries que neste mo- 
mento devastam parte da Europa 
ainda estâo por contabilizar, mas os 
peritos jâ apontam para numéros 
igualmente dramâticos. EI 

lÊNCIA Um asterôide cem tamanhe "catastrofiCO" 
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^^rÂ^stina lSassa-j2utLS 

«Toda a obra de Agustina Bessa-Luis é 
animada por um movimento de 
resistência à dissoluçâo da singulari- 
dade do individuo numa 
humanidade cimenta , mecânica, sem 
segredos nem espectativas. Dai que um 
dos seus motivos recorrentes seja o da 
comunicaçâo e informaçào objecti- 
vantes que fazem parte de uma ver- 
tigem da nossa época pela quai (...) 
todas as coisas e nos prôprios naufrag- 
amos num estado de indiferença. E 
numa récusa da instrumentalizaçào da 
linguagem que se originam, portante, 
nos romances de Agustina Bessa-Luis, 
relaçôes especiBcas entre o dizer do 
pensamento e o dizer da arte que, 
morando nas montanhas mais sepa- 
radas, 
infinitamente se encontram». 

Silvina Rodrigues Lopes 

Aprendizagem do Incerto 

Agustina Bessa-Luis nasceu em Vila 
Meâ, Amarante, em 1922. A sua infân- 
cia e adolescência sâo passadas nesta 
regiâo, cuja ambiência marcarâ forte- 
mente a obra da escritora. Estreou-se 
como romancista em 1948, corn a no- 
vela Mundo Fechado, tendo desde 
entâo mantido um ritmo de publicaçâo 
pouco usual nas letras portuguesas, con- 
tando até ao momento corn mais de 
meia centena de obras. Tem representa- 
do as letras portuguesas em numerosos 
colôquios e encontros internacionais e 
realizado conferências em universi- 
dades um pouco por todo o mundo. Foi 
membro do conselho directivo da 
Comunitâ Europea degli Scrittori 
(Roma, 1961-1962). 
Entre 1986 e 1987 foi Directora do 
diârio O Primeiro de Janeiro (Porto). 
Entre 1990 e 1993 assumiu a direcçâo 
do Teatro Nacional de D. Maria II 
(Lisboa) e foi membro da Alta 
Autoridade para a Comunicaçâo 
Social. Agustina é membro da 
Academie Européenne des Sciences, 
des Arts et des Lettres (Paris), da 
Academia Brasileira de Letras e da 
Academia das Ciências de Lisboa, 
tendo jâ sido distinguida corn a Ordem 
de Sant'Iago da Espada (1980), a 
Medalha de Honra da Cidade do Porto 
(1988) e o grau de "Officier de lOrdre 
des Arts et des Lettres", atribuldo pelo 
governo francês ( 1989). 
È em 1954, corn o romance A Sibila, 
que Agustina Bessa-Luis se impôe como 
uma das vozes mais importantes da 
ficçâo portuguesa contemporânea. 
Conjugando influências pôs-simbolis- 
tas de autores como Raul Brandâo na 

construçâo de uma linguagem narrati- 
va onde o intuitive, o simbôlico e uma 
certa sabedoria telùrica e ancestral, 
transmitida numa escrita de caracteris- 
ticas aforisticas, se conjugam corn refer- 
ências de autores franceses como 
Proust e Bergson, nomeadamente no 
que diz respeito à estruturaçâo espâcio- 
temporal da obra, Agustina é senhora 
de um estilo absolutamente ünico, 
paradoxal e enigmâtico. 
Vârios dos seus romances foram jâ 
adaptados ao cinema pelo realizador 
Manoel de Oliveira, de quem é amiga e 
corn quem tem trabalhado de perto. 
Estâo neste caso Fanny Owen 
("Francisca"), Vale Abraâo e As Terras 
do Risco ("O Convento"), para além de 
"Party", cujos diâlogos foram igual- 
mente escritos pela escritora. É também 
autora de peças de teatro e guiôes para 
televisâo, tendo o seu romance As 
Fùrias sido adaptado para teatro e en- 
cenado por Filipe La Féria (Teatro 
Nacional D. Maria II, 1995). 
Ultimamente, Agustina Bessa-Luis têm 
dedicado o seu tempo à publicaçâo de 
uma trilogia a que deu o nome “O 
principio da incerteza”, tendo jâ publi- 
cado “A Jôia de Familia” e “A Alma 
dos Ricos”, este ultimo um best-seller 
actualmente em Portugal. Agustina Bessa- 
Luis jâ recebeu os seguintes prémios: 
Prémio Delfim Guimarâes, 1953 (A 
Sibila); Prémio Eça de Queirôs, 1954 (A 
Sibila); Prémio Ricardo Malheiros, 
1966 (Cançâo Diante de uma Porta 
Fechada); Prémio Nacional de 
Novelistica, 1967 (Homens e Mulheres); 
Prémio "Adelaide Ristori", 1975; 
Prémio Ricardo Malheiros, 1977 (As 
Fùrias); Prémio Pen Club Português de 
ficçâo, 1980 (O Mosteiro); Prémio D. 
Dinis, 1980 (O Mosteiro); Prémio da 
Cidade do Porto, 1982; Grande Prémio 
de Romance e Novela da Associaçâo 
Portuguesa de Escritores, 1983 (Os 
Meninos de Ouro); Prémio RDP - 
Antena 1, 1988 (Prazer e Gloria); 
Prémio Seiva de Literatura, 1988; 
Prémio da Critica, 1993 (Ordens 
Menores); Prémio Uniâo Latina (Itâlia), 
1997 (Um Câo que Sonha). 

£is a obra œmpleta da escritora: 

Ficçâo 
Mundo Fechado (novela), 1948; Os 
Super Homens (romance), 1950; 
Contos Impopulares, 1951-1953; A 
Sibila (romance), 1954; Os Incurâveis 
(romance), 1956; A Muralha (romance), 
1957; O Susto (romance), 1958; Ternos 
Guerreiros (romance), 1960; O Manto 

(romance), 1961; O Sermâo de Fogo (ro- 
mance), 1962; As Relaçôes Humanas; I 
- Os Quatre Rios (romance), 1964; As 
Relaçôes Humanas: II - A Dança das 
Espadas (romance), 1965; As Relaçôes 
Humanas: III -Cançâo Diante de Uma 
Porta Fechada, 1966; A Biblia dos 
Pobres: I - Homens e Mulheres (ro- 
mance), 1967; A Biblia dos Pobres: II - 
As Categorias (romance), 1970; A 
Brusca (contos), 1971; As Pessoas 
Felizes (romance), 1975; Crônica do 
Cruzado Osb (romance), 1976; As 
Fùrias (romance), 1977; Fanny Owen 
(romance), 1979; O Mosteiro (ro- 
mance), 1980; Os Meninos de Ouro (ro- 
mance), 1983; 
Adivinhas de Pedro e Inès (romance), 
1983; Um Bicho da Terra (romance), 
1984; A Monja de Lisboa (romance), 
1985; A Corte do Norte (romance), 
1987; Prazer e Gloria (romance), 1988; 
A Torre (conto), 1989. Eugénia e Silvina 
(romance), 1989; Vale Abraâo (ro- 
mance), 1991; Ordens Menores (ro- 
mance), 1992; O Concerto dos 
Flamengos (romance), 1994; As Terras 
do Risco (romance), 1994; Memôrias 
Laurentinas (romance), 1996; Um Câo 
que Sonha, 1997. 
Biografia 
Santo Antonio, 1973; Florbela Espanca, 
1979; Sebastiâo José, 1981; 
Longos Dias Têm Cem Anos: Presença 
de Vieira da Silva, 1982. 
Ensaismo 
Apocalipse de Albrecht Dürer, 1986; 
Martha Telles: o Castelo Onde Irâs e 
Nâo Voltarâs, 1986; Camilo - Génio e 
Figura, 1994; Camilo e as 
Circunstâncias, 1981; Antonio Cruz, o 
Pintor e a Cidade, 1982 
Aforismos, 1988; Alegria do Mundo-1, 
1996. 
Crônica 
Conversaçôes corn Dimitri e Outras 
Fantasias Lisboa: A Regra do Jogo, 
1979. 
Viagens 
Embaixada a Caligula, 1961; Breviârio 

do Brasil, 1991; Um Outro Olhar Sobre 
Portugal, 1995. 
Teatro 
O Inseparâvel ou o Amigo por 
Testamento, 1958; A Bêla Portuguesa, 
1986; 
Estados Erôticos Imediatos de Sôren 
Kirkegaard, 1992; Party (diâlogos), 
1996. 

Juvenil 
Dentes de Rato, 1987; Contos 
Amarantinos, 1987; Vento, Areia e 
Amoras Bravas, 1990; A Memôria de 
Giz, 1994. 
Alguns livros da sua obra estâo traduzi- 
dos em alemâo, castelhano, dinamar- 
quês, francês, grego, italiano e romeno. 

AMÂEDEUMRIO 

Todos sabiam da existência da mâe do 
rio. Atribuiam-lhe os males que afli- 
giam a aldeia, e temiam-na; outras vezes 
achavam a sua presença propicia, e a 
primeira bola de pâo, feita corn o 
primeiro centeio, era-lhe oferecida, e 
consideravam de mau pressâgio matar 
uma gralha. A mâe do rio nâo se im- 
portava corn nada disso. Tinha mais de 
mil anos de existência, e achava que a 
sua memôria se gastava, pois ela jâ mal 
se lembrava da longa histôria humana, 
do nome das plantas, e dos ventos, e 
dos animais. 

— Que lhes parece? — perguntava às 
suas gralhas, que voavam e pousavam 
incessantemente nos brandos flancos 
da serra da Nave. — Jâ nâo sou capaz de 
cantar como quando bebia sumo de 
medronho, e os meus pés jâ nâo sentem 
o murmùrio da terra. O povo da aldeia 
esqueceu-se de mim, e eu nâo sei jâ re- 
conhecer as novas geraçôes de crianças. 
Todos sâo iguais, todos sâo iguais!... 

— Todos, todos sâo iguais! — repetiam as 
gralhas. E descreviam no ar um circulo 
negro e volùvel. A mâe do rio deixava 
tombar as mâos. As pontas dos seus 
dedos eram de oiro. 

Mas na aldeia havia uma rapariga que 
se chamava Fisa ou Fisalina, e que era 
de temperamento arrebatado, propensa 
a sonhos e a tristezas inexplicâveis. 

“AMÂEDEUMRIO” 

copyrigth: Agustina Bessa-Luis, Jorge Molder e 

Contexto, Editora, Lda. Lisboa . colecçào 

Càbulas de Navegaçâo, 1981 pp. 13 - 16. 
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Eusebio em Toronto 
para o jantar dos campeôes 
Esta confirmado. O Pantera Negra 
visita Toronto para estar no jantar 
dos campeôes que se realiza no proxi- 
mo dia 6 de Setembro no Croatian 
Banquet Hall em Toronto. 
Eusébio foi convidado pelos Toronto 
Metro Croatia, equipa campeà em 
1976 da Liga Norte Americana de 
Futebol, da qual era o capitâo. 
Eusébio confessou-se extremamente 
feliz por ter recebido este convite e 
disse a O Milénio que com certeza 
vem a Toronto mais uma vez com o 
prazer de sempre. 
Eusébio chega no dia 5 e parte de re- 
gresso a Portugal no dia 7 de 
Setembro, estando agendado um jogo 
para a noite de quinta-feira, pelas 
20h00, no Memorial Park, 
Streetsville, em Mississauga, onde se 
espera que esteja presente. 

Para mais informaçôes telefone para 
Bruno Pilas pelo 905 624-1401. n 

$Ubf2002 
Feminino 

Canada 3 
Dinamarca 2 

Num jogo que bateu o recorde de assistência a jogos femini- 
nos no Canada (cerca de 21,117 espectadores), a selecçâo 
canadiana de sub-19 ganhou a sua primeira prova por 3-2 
contra a dinamarca, no Estadio Commonwealth, em 
Edmonton. 

Toronto lynx 1 
Montroal Impact 2 
Presenciado por cerca de 3.300 espec- 
tadores, no domingo, 18 de Agosto, 
no estadio Centennial Park, os 
Toronto Lynx defrontaram a equipa 
dos Montreal Impact cujo resultado 
foi de 2-1 a favor dos Impact. 
Os Lynx jogaram sem os dois defesas 
centrais, Joe Mattacchione, e Milan 
Kojic, devido à acumulaçào de 
cartôes amarelhos. A tâctica do 
treinador dos Montreal Impact, Bob 
Lilley era pressionar logo no inicio da 

jogador dos Lynx, Ryan Lucas, 
marca, de pé esquerdo, o primeiro e 
ünico golo da sua equipa. 
Joe Mattacchione, dizia ser assim que 
os Impact jogam: “marcar golo e de- 
pois remeterem-se à defesa. 
Bob Lilley, treinador dos Impact em 
entrevista, estava satifeito corn o re- 
sultado, pois a sua equipa tinha joga- 
do no dia anterior em Pittsburgh 
onde perdeu por 2-0. 
Os Lynx encontram-se corn 7 pontos 

partida e assim, aos 3 minutes de de avanço sobre os Charlotte Eagles, 
jogo, Eduardo Sebrango dos Impact, no percurso para a conquista dos 
marcou o primeiro golo do encontre e playoffs, e corn 3 jogos ainda por dis- 
o seu 15° da época. putar. 
Aos 7 minutes o brazileiro, Zé Sexta-Feira, dia 30, às 19h30, os Lynx 
Roberto, na sequêneia da marcaçào defrontam, no Centennial Park, os 

Os golos da Dinamarca 
foram marcados por 
Johanna Rasmussen, e 
Marie Herping, e pelo 
Canada, Sinclair, 
Rowe, e a sensacional 
residente de Oakville, 
Kara Lang. 
O golo da vitoria fez 
lembrar o golo de 
Ronaldinho ao guar- 
da redes, David 
Seaman de Inglaterra, 
no ultimo campeona- 
to do mundo. Kara 
Land ao ver a guar- 
da-redes da Dinamarca, Sarah 
Andersen fora da baliza, rematou 
por cima delà fazendo um golo de 
belo efeito. 
O treinador dinamarquês referiu-se 
as este remate como um lance de 
sorte mas Kara Lang referiu que foi 
um lance intecional. 
No mesmo dia, mas antes, a Nigéria 
empatou a 1-1 corn ojapâo. 
O campeonato do mundo feminino 
de Sub-19 esta a ser realizado em 
Edmonton, Victoria e Vancouver, 
estando assim divididos os grupos: 

Grupo “B” (Vancouver) 

Alemanha 

Franca 

Mexico 

Brasil 

Grupo “C” (Victoria) 

E. U. A. 

Inglaterra 

Taiwan 

Australia 

Grupo “A” (Edmonton) 

Canada 

Dinamarca 

Nigéria 

Japâo 

As 2 melhores équipas classificadas, 
sào apuradas para os quartos de final 
bem como as 2 équipas corn o melhor 
pontuaçào no terceiro lugar. 
As meias-finais, e a final serâo efectu- 
adas no Estâdio Commonwealth, 
Edmonton, o 

dum canto, cabeceou a bola para den- Rochester, jogando em Rochester no 
tro da baliza de Théo Zagar, elevando dia seguinte e finalizando o campeo- 
o marcador para 2-0. nato na sexta-feira, dia 30 de Agosto 

Shawn Faria frustrado pelos aconteci- no Centennial Park contra os Atlanta, 
mentos, viu o cartâo amarelho devido às 19h30. 
a carga sobre Zé Roberto aos 12 mi- De salientar a actuaçâo do Rancho 
nutos. Folclôrico Etnogrâfico de Portugal no 
Logo a seguir, aos 13 minutos o novo rectangulo de jogo ao intervalo. n 
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Ê\ Golfe FAIANDO DE GOIFE III 
Apôs uma interrupçâo de duas semanas, volto 

de novo para vos falar dos ûltimos aconteci- 
mentos relacionados corn o mundo fascinante 

do golfe, isto corn certeza é dirigido aos 
apaixonados da modalidade. 

Entretanto, realizaram-se nestas duas 
semanas, torneios de alla competiçâo, 
nomeadamente o Buick Open, e o 
PGA Championship, onde as grandes 
figuras da modalidade estiveram pré- 
sentes, mas como se diz na giria, 
aparece sempre um eterno desco- 
nhecido, o que este ano nâo fugiu à 
regra. 

O PGA Championship teve lugar em 
Hazeltine, Michigan, e apôs as quali- 

ficaçôes para apuramento, começou 
entào a alta competiçâo. Para que o 
nivel deste torneio fosse do mais alto 
gabarito, até o tempo colaborou, pois 
houve um pouco de tudo, em especial 
no sâbado onde perdominaram ven- 
tes fortissimos, sendo necessâria toda 
a técnica dos participantes para ultra- 
passar as adversas condiçôes atmos- 
féricas. 
O eterno desconhecido apareceu, 
sendo o seu nome Rich Beem, figura 

praticamente desconhecida no 
mundo do golfe, mas que no domingo 
arrebatou o tâo cobiçado troféu, bem 
como um cheque no montante de 
$990.000 (novecentos e noventa mil 
dôlares americanos) sendo a grande 
figura do PGA, conseguindo resistir 
ao seu mais directe adversârio que se 
classificou em segundo lugar e que 
dâ pelo nome de Tiger Woods, por 
sinal, foi o grande vencedor do Buick 
Open. 

Falando a nivel local, gostaria de in- 
formar os praticantes da modalidade 
que no prôximo mês de Setembro se 
realizarào vârios torneios que passo a 
mencionar, pelo menos os que sâo do 
meu conhecimento. Assim no dia 10 
de Setembro, numa organizaçâo do 
Portuguese Cultural Centre of 

Mississauga (Prô-Sede), a realizar no 
Royal Ontario Golf Club. No dia 
seguinte (11 de Setembro) terâ lugar 
o Torneio do Restaurante Casa da 
Rambôia, que se realizarâ no 
Cardinal Golf Club. 

Numa organizaçâo do PCGA (Por- 
tuguese Canadian Golfers Associ- 
ation), irâ disputar-se, pela primeira 
vez, um torneio em duas mâos, a ser 
disputado nos dias 28 e 29 de 
Setembro, no Whistle Bear Golf Club, 
em Cambridge. 

Entretanto, sô espero que o bom 
tempo continue para contentamento 
dos entusiastas da modalidade, que 
cada vez sâo em maior numéro, tanto 
em quantidade como qualidade, ci 

Tibério Branco 

Rui Silva bate recerde 
dos 800 metros 
o atleta português Rui 
Silva bateu o recorde na- 
cional dos 800 metros du- 
rante o meeting de San 
Sebastian (Espanha), ao 
percorrer a distâneia em 
1.44,91 minutos, termi- 
nando uma prova de 
grande nivel na quarta 
posiçâo. 

prova em que Nédia Semedo foi 10“, 
corn 4.14,84. 
Luis Feiteira, pelo contrârio, foi 
forçado a abandonar por queda, nos 
1.500 masculinos, enquanto Marco 
Fortes terminou no sexto lugar a 
prova de lançamento do peso, ao ar- 
remessar o engenho a 17,31 metros. □ 

Rui Silva converteu-se no 
primeiro atleta luso a 
baixar a barreira dos 1.45 
minutos, retirando 21 
milésimos ao anterior 
mâximo, cifrado em 
1.45,12 e estabelecido por 
Alvaro Silva na meia- final dos Jogos 
Olimpicos de Seul, em 1988. 

Caria Sacramento também esteve em 
destaque, ao terminar os 1.500 me- 
tros na segunda posiçâo, corn o 
tempo de 4.05,87 minutos, numa 

3iûv astzas Martial Arts 
1743 St. Clair Ave. 

Valter Silvestre - Mestre 

Joào Pais - Campeâo mundial 
Jordan Carreira - Campeào mundial 

Rick Carreira - Campeào Mundial 

Neste novo ano escolar junte 
os sens filhos à équipa 

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

ergia necessâria para en- 
frentar, corn confiança a vida 

escolar 

416*534*5497 

. EN BOA FOBHA FISICA E MENIAL . 

Pinto da Costa critica 
Ualentim loureiro 
e o governo 
o présidente do FC Porto, Pinto da 
Costa, voltou a criticar a Liga de 
Clubes, na pessoa de Valentim 
Loureiro, e o governo, por alegados 
beneficios ao Benfica no pagamento 
dos impostos. 

Utilizando a ironia, Pinto da Costa 
criticou o recente contrato celebrado 
entre a Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional e a empresa petrolifera 
GALP, para patrocinio da principal 
competiçâo profissional de futebol. 

"As coisas nâo estâo a ir pelo caminho 
que eu gostava. O contrato da Liga 
corn a GALP foi feito em familia e eu 
até pensei que fosse um contrato feito 
pelo Valentim Loureiro para qualquer 
uma das suas empresas... ou para a 
Câmara Municipal" de Gondomar, de 
que o major também é présidente, 
referiu. 

Quanto aos alegados beneficios 
prestados pelo Ministério das 
Finanças ao Benfica, por pagamentos 
de impostos em falta através de 
acçôes do clube da Luz, o présidente 
dos "dragôes" mais uma vez ironizou. 

"Muito mal vai este pais se é noticia 
um contribuinte pagar âs Finanças. O 
pais estâ pior do que eu pensava. 
Quem vai julgar o governo acerca de 

todo este processo, nâo sou eu, vamos 
ser todos nos", referiu, aludindo a 
prôximas eleiçôes legislativas. ci 

Portugal na faso final do mundial 
de futebol para déficientes 
Portugal, apesar de derrotado (3-2) 
pela Russia, na terceira e ultima Jor- 
nada do Grupo D, conseguiu apurar- 
se para a fase final do 3° campeonato 
do mundo de futebol de 11 para jo- 
gadores déficientes, a decorrer no 
Japâo. 
Nas jornadas anteriores, Portugal 
venceu o Mali por 7-1 e o Japâo por 

8-0. 

As meias-finais da competiçâo dis- 
putam-se amanhâ e a final estâ mar- 
cada para domingo. 

Na classificaçâo final do Grupo D, a 
Russia terminou no primeiro posto, 
corn 7 pontos, seguida de Portugal, 
corn 6. d 
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Pediu tripio do salàrio 

ran r • Terns Open dos EUA 

Bandeira do World 
Trade Center 

Sporting e Barcolona 
Golocam fim à hipOtese 
da lardel rumar a 
Espanha 

O sporting e o 
Barcelona emiti- 
ram um comuni- 

cado conjunto 
para negar qual- 
quer "operaçâo 
num futuro pro- 

ximo" com vista à 
transferência do 

futebolista 
brasileiro Mario 

Jardel para o 
clube espanhol. 

No comunicado, publicado no sitio 
do Sporting na Internet, os dois 
clubes esclarecem que mantiveram 
"conversaçôes tendentes a analisar a 
viabilidade de algumas transacçôes 
entre ambas as instituiçôes". 

Joan Gaspart, présidente do 
Barcelona, e Miguel Ribeiro Telles, 
lider da SAD "leonina", encontraram- 
se para discutir uma possivel transie- 

W' 

rência de Jardel para a CataJunha, 
mas conclulram pela inviabilidade da 
transacçâo. 

Com este amincio conjunto, fica ex- 
cluida a possibilidade de Jardel, que 
se encontra de baixa psiquiatrica, se 
transferir para o Barcelona, um dos 
designados grandes da Europa que 
havia manifestado interesse na sua 
aquisiçâo. El 

Nova "tempestade"... depois da 

O Benfica, pela voz de Joâo Malheiro, 
lançou um violento contra-ataque ao 
ex-jogador do Benfica, Marco 
Caneira, que acusou o clube da Luz 
de Ihe ter pressionado a mudar de 
empresârio para permanecer no 
plantel "encarnado". 
O director de comunicaçâo do 
Benfica nâo so desmentiu o defesa in- 
ternacional português como também 
revelou o motivo que levou o jogador 
a abandonar a Luz: "Marco Caneira 
pediu demasiado dinheiro, mais do 
tripio do salario que auferia em re- 
laçâo à época anterior". 
Aqui fica a resposta compléta do 
Benfica a Marco Caneira, pela voz de 
Joâo Malheiro: 
"As declaraçôes do Marco Caneira 
comportam uma série de inverdades 
que importa sublinhar. O Marco 
Caneira é um jovem com reconheci- 
dos recursos e grande margem de 
progressâo, mas esse facto, so por si, 
nâo Ihe conféré naturalmente o direi- 
to de mentir de forma descarada, o 
que é naturalmente grave. 
Marco Caneira revelou uma grande 
ingratidâo relativamente ao clube, 
aos responsâveis técnicos e aos ex- 
companheiros. Mente porque 
ninguém o pressionou para mudar de 
empresârio. Desde logo, o présidente 
Manuel Vilarinho e o treinador 
Jesualdo Ferreira jamais tiveram algu- 
ma conversa corn o jogador versando 
essa matéria. Alias, o Marco Caneira 
deu uma entrevista ao diârio «A 
BOLA» no dia 6 de Abril, portante 

A bandeira norte-americana re- 
cuperada dos escombros do 
World Trade Center e içada 
pelos fuzileiros norte-ameri- 
canos no Afeganistào sera 
hasteada no Open dos Estados 
Unidos, em ténis, na cerimônia 
de abertura a realizar segunda- 
feira em Nova lorque. 
Os nova-iorquinos Tony 
Bennett, Queen Latifah e Judd 
Hirsch estarào présentes na ce- 
rimônia, que no "court" prestarâ 
homenagem às vitimas dos aten- 
tados do ano passado. 
Membros da policia, da autori- 

na fase conclusiva do campeonato, 
afirmando que nâo tinha empresârio. 
O Marco Caneira diz que nâo houve 
razôes financeiras a obstarem a sua 
continuidade no clube, o que é falso. 
Ele sô nâo ficou no Benfica porque 
pediu demasiado dinheiro, mais do 
tripio do salârio que auferia em re- 
laçâo â época anterior". 
Se calhar corn todas estas piruetas, in- 
verdades e contradiçôes talvez se 
perceba porque é que algumas 
matérias, porventura reservadas ao 
grupo de trabalho, terâo aparecido na 
praça püblica na fase terminar da ul- 
tima época." El 

dade portuâria e dos bombeiros 
prestarâo a guarda de honra, ao 
mesmo tempo que cadetes da 
academia de policia de Nova 
lorque transportarâo as ban- 
deiras dos Estados Unidos e dos 
60 paises corn jogadores no 
torneio. 

A bandeira da "zona zero" sera 
hasteada no estâdio Arthur Ashe 
como parte da cerimônia que an- 
tecederâ a final feminina, em 7 
de Setembro, e sera arriada no 
dia seguinte, depois da final 
masculina. EI 

"bonança" 
Continuaçào da pagina 32 

Como jâ alguém disse, "o importante 
nâo é como se começa, mas como se 
acaba", pelo que o Sporting, que a 
partir de 17 de Outubro jâ vai ter 
Joâo Pinto, continua a ser, indiscu- 
tivelmente, candidato ao titulo, bem 
mais se houvesse um "volte face" no 
"caso" Jardel. 
No plantel, ficaram jogadores de 
grande qualidade, como os interna- 
cionais lusos Nélson, Beto, Rui Jorge, 
Paulo Bento, Pedro Barbosa e Joâo 
Pinto, todos présentes no 
Mundial2002, bem como Quiroga, 
Ricardo Quaresma, mais maduro, e 

Sâ Pinto, quase recuperado. 
Um "reforço" de peso é ainda o 
avançado romeno Marius Niculae, 
que a época passada marcou sete 
golos na primeira volta, em 16 jogos, 
acabando, depois, por sofrer uma 
grave lesâo, que o impossibilitou de 
participar na segunda metade da 
temporada. 
Além dos contratempos sofridos, o 
Sporting vai lutar contra a histôria, 
segundo a quai sô por duas vezes os 
"leôes" ganharam titulos consecutivos 
(1946/47 a 48/49 e 50/51 a 53/54), mas 
existe qualidade para o conseguir... 
sobretudo corn Mârio Jardel. El 

î» 
A. Portela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, gaxagens, repaxaçôes 
e aumentos da sua casa, varand^ls e casas de 

banho 
0. PORTElfl OftRECt-lHE OBSOLUTOMEnTE CRflTIS 

O "PERMIT" PARA A consTRUçôo DA HOVA CARACEM 

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

Avançado guineense Sana de "axadrezado" 
na abertura da I Liga 
o jovem avançado guineense Sana foi convo- 
caao por Jaime Pacheco para a deslocaçâo do 
Boavista ao recinto do Vitôria de Setübal, 
naquele que constitui o jogo de abertura da I 
Liga portuguesa de Futebol 

O avançado, recém contratado ao Sporting de 
Lamego da III divisâo nacional, e que chegou a 
ser "alvo" de atençào de técnicos e dirigentes 
sadinos, pode assim fazer a sua estreia no es- 
calào principal do futebol português. m 
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Vencer o Sporting é a palavra de ordem 
naAcadémica 
O treinador da Académica de 
Coimbra, Joâo Alves, apontou eomo 
palavra de ordem ganhar ao Sporting 
no jogo da primeira jornada a dis- 
putar, na sexta-feira, no Estâdio 
Municipal Bento Pessoa, na Figueira 
cl a Foz. 

"Esta é a minha forma de estar no 
futebol em todas as équipas por onde 
tenho passado e esta nâo é excepçâo. 
Nâo vamos jogar para empatar, raas 
sim para ganhar, respeitando o 
nosso adversârio que é tâo sirtiples- 

mente o campeào nacional, corn um 
estilo de jogo diferente do que tinha, 
corn uma équipa atrevida" frisou Joâo 
Alves. 

O treinador da Briosa defendeu que a 
équipa por si comandada "também 
tem os seus argumentos": "E obvio 
que vai ser um jogo complicado para 
as duas équipas, desta vez em campo 
neutro como tantos outros que tere- 
mos de disputar", considerou. 
Embora consciente das dificuldades 
que ira encontrar, Joâo Alves mani- 

festou-se convicto "de que o Sporting 
também as ira encontrar", concluiu. 
Frente ao campeâo nacional e face ao 
treino no Estâdio Universitârio onde 
se "defrontaram", na peladinha, dois 
onzes diferentes, a escolha de Joâo 
Alves deve recair no seguinte onze ini- 
cial: Pedro Roma na baliza como 
destacou o prôprio técnico; nas la- 
terals, Tixier na direita e Vital na es- 
querda; no miolo, os centrais Tonel, 
Raul Oliveira e Nuno Luis; no meio- 
campo, deverâo alinhar André e 
Lucas pelas alas, enquanto a linha in- 

termédia serâ entregue a André e 
Lucas; na frente, a tarefa cabe ao 
capitâo Dârio. 

Apesar de Roberto e Binho terem 
sido inscritos Terça-feira na Liga, o 
técnico nâo deverâ utilizâ-los por 
razôes diferentes: o primeiro, porque 
se encontra lesionado, mas a recupe- 
rar bem, enquanto o segundo serâ por 
opçâo e pela situaçâo delicada da 
ainda nâo chegada do passe interna- 
cional do jogador proveniente do 
Corinthians Alagoano. □ 
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Benfica perdulâr 
oferece vitôria 
ao Real Madrid 

SONA 
Distributors Inc. 

ISINCC 
1978 

Especialista em 
Electrodomésticos 

de220v/50Hz 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpcx)!, Maytag, Magic 

Chef, Kelvinator, Moulinex Eutchen Aid, Hoover, Black 

& Decker, SkiU, Pionner, Sharp, General Electric, JVC. 

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

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

1520 Steeles Ave. W. at Dufferin St. 
Tel: (905) 069-3734 

o Real Madrid 
venceu o Benfica 
por 3-2, em en- 
contre de 
preparaçâo das 
duas formaçôes 
para os respec- 
tives campeo- 
natos nacionais 
de futebol e de 
homenagem ao 

português Luis Figo e ao arbitre 
Vitor Pereira. 
A équipa madrilena, que ao in- 
tervalo perdia por 2-1, deu a revi- 
ravolta no resultado na segunda 
metade, tendo anotado para os 
espanhôis Luis Figo, aos 11 minu- 
tos, Minambres, aos 64 e Portillo, 
aos 83. 
Por banda do Benfica marcaram 
Zahovic, aos quatro minutos, e 
Argel, aos 45. 
O Benfica sofreu assim a segun- 
da derrota consecutiva no ciclo 

de preparaçâo para o arranque 
da primeira Liga de futebol. 

Na habituai apresentaçâo da 
équipa aos adeptes do Norte do 
pais, em Vila do Coude, foram os 
também espanhôis do Celta de 
Vigo a estragar a festa dos "en- 
carnados" (0-2), e agora, em novo 
confronte ibérico, o Real Madrid 
obrigou o Benfica a encerrar os 
jogos de preparaçâo corn novo 
desaire, desta feita em pleno 
Estâdio da Luz. 
Depois de ter estado em van- 
tagem no marcador por duas 
vezes, chegando mesmo ao inter- 
vale a vencer por 2-1, o Benfica, 
demasiado perdulârio na recta 
final do encontre, acabou por 
"oferecer" praticamente de 
"graça" o triunfo aos espanhôis. 
Corn Luis Figo a caminhar para a 
boa forma, o Real Madrid, numa 
altura em que jâ alinhavam as 

"segundas figuras", soube 
aproveitar da melhor forma algu- 
mas falhas defensivas dos "encar- 
nados" para levar de Lisboa uma 
vitôria neste encontre particular. 
Perante mais de 60.000 especta- 
dores, Benfica e Real Madrid 
proporcionaram um bom espec- 
tâculo de pré-época. 

Antes do jogo os encarnados 
homenagearam Luis Figo, o que 
nâo bastou para que os adeptes o 
vaiassem à saida das quatro li- 
nhas, vâ là saber-se porquê. m 

Sporting 5 leixOes 1 
O ârbitro Joâo Ferreira foi o principal protagonista da final da 
Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, que o Sporting conquistou 
ao vencer o Leixôes por 5-1, corn uma arbitragem que prejudicou as 
duas équipas. 
Na etapa inicial, o Sporting conseguiu um ligeiro ascendente sobre a 
équipa de Matosinhos, que durante a primeira meia-hora de jogo con- 
seguiu manter o equilibrio corn boas marcaçôes aos médios e avança- 
dos "leoninos". 
O Leixôes poderia mesmo ter inaugurado o marcador logo aos cinco 
minutos de jogo por intermédio de Antchouet, numa saida precipita- 
da do guarda-redes Tiago, naquela que terâ sido a melhor oportu- 
nidade de golo dos leixonenses durante toda a primeira parte. 
Assistiram à partida cerca de 6.500 adeptos do Sporting e do Leixôes 
que se deslocaram ao estâdio do Bonfim. o 
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Antes destes dois jo- 
gadores, apenas 
eram novidade em 
Alvalade o central 
chileno Pablo 
Contreras, empresta- 
do pelo Celta de 
Vigo, o jovem médio 
Danny (ex- 
Maritimo) e os re- 
gressados, apôs 
"rodagem", Tonito, 

Ricardo Fernandes e Carlos 
Martins, além de mais um 
produto das escolas "leoni- 
nas", o promissor Cristiano 
Ronaldo. 

Um defeso "à Boavista" e um inicio 
de época marcado pelo "caso" Jardel 
enfraqueceram o Sporting na corri- 
da a um segundo titulo nacional de 
futebol consecutive, feito que os 
"leôes" alcançaram pela ultima vez 
hâ meio século. 
Como tern sido habito na vida "leo- 
nina", apôs um ano de "bonança" 
segue-se a "tempestade", que, esta 

época, veio .cedo e muito forte: 
André Cruz e Phil Babb foram embora, 
Hugo Viana foi vendido, Joao Pinto 
esta suspense e Mario Jardel pronto 
a partir. 
Pior... era impossivel, até porque o 
Sporting apostou por uma politica 
de contençâo de despesas e apenas 
resolveu ir corn "força" ao mercado 
jâ corn a época à vista, ao contratar, 

por empréstimo, o 
médio brasileiro 
Marcos Paulo e o 
avançado biélorusse 
Vitaly Kutuzov. 

de uma "peça" insubstituivel -, mas 
igualmente porque a situaçào tem 
"minado" todo o grupo de trabalho. 

O "volta, nào volta", "sai, nâo sai", 
"fica, nâo fica" desestabilizou a pré- 
temporada dos "leôes" e pode vir a 
ter consequências muito nefastas no 
trajecto do "onze" de Laszlo Boloni, 
que jâ "salvou" a época (vitôria na 
Supertaça), mas sô dificilmente nâo 
dira adeus à "mili-onâria" Liga dos 
Campeôes. 

Continua na pâgina 30 

No balanço entre perdas e ga- 
nhos, o Sporting sai, porém, 
claramente prejudicado, face 
à saida de duas duplas ful- 
crais na conquista do titulo de 
2001/02, uma em definitive 
(os centrais André Cruz e 
Babb) e outra de forma tem- 
porâria Qoâo Pinto e Jardel). 

Entre todos os problemas, o maior é, 
sem düvida, Mario Jardel, a grande 
figura da ediçâo transacta da I Liga: 
o brasileiro resolveu sozinho muitos 
dos problemas dos "leôes", terminan- 
do a época corn "impensâveis" 42 
golos, que lhe deram uma segunda 
"Bota de Ouro". 
A baixa de "Super Mario", melhor 
marcador de cinco dos ültimos seis 
campeonatos, é dramâtica para os 
"leôes" pelo ôbvio - privam os "leôes" 

1 Sporting 

Nova "tempestade"... 
depois da "bonança" 

Orgulhoso de ser 

Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

PRNI SPMSaR RF INTUNimOlUL SOCCER 

A cerveja da comunidade 
VHHTLiiBTsSaiBtjC 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes especi- 

ais, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


