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Lisboa - A segunda
edição revista do livro
"Fado português. Songs
from the soul of Por-
tugal" do investigador
norte-americano Do-
nald Cohen, é apresen-

tada, quinta-feira, em
Lisboa.

"A primeira edição
teve uma grande procu-
ra e esgotou-se, nesta
segunda - que será
apresentada quinta-
feira ao final da tarde
na Casa do Fado e da

Guitarra Portuguesa -
rectifiquei algumas coi-
sas, revi referências,
mas mantive o texto
pois não considerei
necessário alterá-lo",
explicou o autor à agên-
cia Lusa.

"Este é um livro para

estrangeiros mas, curi-
osamente, teve muita
procura dos emigrantes
portugueses, nomeada-
mente da segunda ger-
ação, interessada em
conhecer as tradições
dos seus pais”, disse
Donald Cohen.

"FADO PORTUGUÊS. SONGS FROM THE SOUL OF PORTUGAL"

SINDICALISTA
APONTA 

SAZONALIDADE

Lisboa - O sindicalista
britânico Nick Clark apon-
tou a sazonalidade como a
grande causa da exploração
de trabalhadores portugue-
ses no Reino Unido, con-
siderando a lei mais tole-
rante do que a portuguesa
nesta matéria.

"No Reino Unido, a lei
permite que as empresas de
trabalho temporário não
reconheçam aos seus em-
pregados os mesmos dire-
itos que teriam num em-
prego mais estável", disse
Nick Clark à Agência Lusa
à margem do seminário
"Migrações e Acção Sin-
dical contra a Discrimi-
nação Racial e Religiosa e
a Xenofobia em Portugal".

SARDINHA
INSPIRA 

CRIATIVIDADE
Porto - Mil folhas de

sardinha à conversa com
maçãs salteadas é o prato
que o cozinheiro da sele-
cção portuguesa de futebol,
Hélio Loureiro, vai sugerir
sexta-feira num jantar que
dá sequência ao festival
gastronómico-cultural de
Matosinhos "Maresias +
04".

"A sardinha interpretada
por chefes de cozinha e seu
vinho" é a designação do
evento gastronómico, pre-
visto para a Casa de Santi-
ago, uma construção de
estilo românico dos finais
do século XIX desenhada
por Nicola Bigaglia e
restaurada sob projecto de
Fernando Távora.

Para acompanhar o pra-
to, o enólogo Manuel Viei-
ra vai propor um branco
"Duque de Viseu", revelou
João Marinho Falcão, da
empresa Vinitur, que se as-
sociou à Câmara de Mato-
sinhos na realização do
Maresias + 04.


