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QUEBÉQUE: ‘0 Povo é quem mais ordena’ ! 
LUCIEN BOUCHARD foi poslo sob Vi^ilância 
Na «belle province» do Quebéque, a calma 

voltou ao quotidiano; os cidadaos 
cumpriram o seu dever civico; os politicos 

prometeram começar a trabalhar ! 
Nao se pode dizer que o povo tenha sido tornado de 
surpresa pela vitoria de Lucien Bouchard e do seu 
Parti Québécois na reconduçâo dos destinos da 
francofonia norte-americana para os proximos 
quatro anos. Na verdade, esta vitoria sempre foi 
apontada por todas as sondagens durante a 
campanha eleitoral. No entanto, os resultados para 
o Partido Liberal foram melhores do que aqueles 
que as sondagens indicavam. O Chefe dos Libérais 
de Quebéque Jean Charest, pese embora o facto de 
nâo ter a maioria de deputados na Assembleia 
Nacional em Quebéque, conseguiu a maioria no 
voto popular e isso pode considerar-se um trunfo 
moral que os soberanistas terào de levar em conta 
nas suas decisôes. 
Depuis dos votos contados, os libérais conseguiram 
44,6 % nas urnas, contra 43,8 % dos soberanistas, 
embora o Parti Québécois tenha eleito 73 

deputados e os libérais apenas 44. 
O povo reiterou a sua confiança em Lucien 
Bouchard, negando-lhe no entanto qualquer 
mandato para referendo nos prôximos 4 anos. A 
problemâtica quebequense navega em âguas muito 
mais profundas que simples estratégias de 
campanhas ideolôgicas baseadas em propaganda 
de medo de separatismos fantasmagôricos e 
desusados. A vitoria dos soberanistas, esta 
intimamente ligada ao desejo de uma maioria que, 
embora nâo querendo outro referendo nos tempos 
mais prôximos, preveniu no entanto o governo 
canadiano e todos os federalistas, por estes nada 
terem feito até agora, das promessas que 
outorgaram aquando do referendo de Outubro de 
1995. O aviso foi enviado a Jean Chrétien, 
Primeiro-Ministro do Canada. Jean Charest foi 
apenas o carteiro encarregado de levar o pesado 

embrulho... 
Por outro lado, Lucien Bouchard recebeu uma 
medalha sobre a sua boa administraçâo nos 
afazeres püblicos, mas o povo nâo lhe deu carta 
branca para nenhum referendo. Levou cartâo 
amarelo nesse sentido. E dois cartôes 
amarelos...sabemos o que dâ !! Se o primeiro- 
ministro agora eleito for de encontro à vontade 
popular e declarar referendo, é tâo certo perdê-lo 
como é certa a neve que todos os anos cai em cima 
no Inverno. 
«...a Soberania do Quebéque irâ acontecer, quando 
as condiçôes propicias estiverem reunidas para 
fazer qualquer referendo...», declarou Lucien 
Bouchard e continuou: «...no entanto, compreendo 
a mensagem que o Povo do Quebéque nos dâ nestas 
eleiçôes e vamos empregar esforços pela 
concretizaçâo do pacto de uniâo social entre o 
        Continua na pagina 4 

PORTUGAL e os PORTUGUESES, celebraram o DIA DA INDEPENDÊNCIA 
As comemoraçôes da Restauraçâo da 
Independência foram este ano marcadas pelo 
Présidente da Repüblica de maneira diferente: 
JORGE SAMPAIO optou por, no dia 1 de 
Dezembro, ir até Ôbidos onde, hâ 25 anos se 
reuniram pela primeira vez os militares que iriam 
pôr fim a 48 anos de fascismo. 
Na Casa da Mùsica, em Obidos, Jorge Sampaio 
recordaria o aniversârio da reuniâo clandestina do 
Movimento dos Capitâes tendo salientado, ser 
importante observarmos os prôximos 25 anos de 
Democracia em Portugal. 
Na capital portuguesa, como é da praxe, o Jantar 
dos Conjurados’ que, se destina a assinalar a 
Restauraçâo da Independência de Portugal em 

1640 e, que fez reunir â mesma mesa, defensores 
da causa monârquica tendo à cabeça Duarte Pio, 
Duque de Bragança. 
Corn carâcter patriôtico e suprapartidârio, o 
Jantar dos Conjurados costuma reunir cerca de 
mil (1.000) defensores da causa monârquica, 
sendo organizado pela Real Associaçâo de Lisboa. 
Nas Regiôes Autônomas dos Açores e da Madeira, 
verificaram-se uma série de Alvoradas, corn 
Bandas Filarmônicas a desfilarem pelas 6 da 
madrugada, por algumas artérias das principals 
cidades e aldeias destas Regiôes, como que, a 
chamarem à atençâo dos que ainda dormiam para 
o facto de se celebrar a Independência de 
Portugal. 

Portugal e os Portugueses nâo esqueceram 
o Dia 1 de Dezembro de 1640 ! 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Cttliii son vcriciras 
Nesta minha ultima visita a 

Portugal, para participar na 
reuniao do Conselho das 
Comunidades Madeirenses, no 
Funchal, constate!, mais uma vez, 
do uso e abuso, do telefone portatil, 
o ‘grilo’, como me habitue! a 
chama-lo. Entre Lisboa e Funchal, 
assist! a situaçôes ridiculas em 
relaçâo ao ‘uso e abuso’ do 
mencionado ‘grilinho’... 
Ainda em Lisboa, jâ no balcâo de 
embarque de passageiros 
momentos antes de entrar no 
autocarro que nos transporta ao 
aviâo-, um cavalheiro bem vestido e 
falando fluentemente inglês, dizia, 
pelo seu telemôvel, a alguém... 
“Querida, jâ estou no balcâo de 
embarque... O aviâo vai sair dentro 
do horârio previsto. Espera-me 
como combinâmos...”! Nem de 
propôsito, a simpâtica hospedeira 
que estava de serviço no nosso 
balcâo, segundos depois desta 
conversa -via ‘grilo’-, informava-nos 
de que, por razôes técnicas, 
teriamos de esperar 15 a 30 
minutos, antes de embarcarmos... 
O senhor “inglês” ficou fora de si e 
mostrou, imediatamente, a todos e 
particularmente à hospedeira, que 
era da nossa terra. Enfim, depois 
de vociferar, ligou de novo o 
‘grilo’e, nas calmas, em inglês, 
informou o alguém dq outro lado, 
do acontecimento... L que, para 
além de ser incômodo, as pessoas 
que usam e abusam do ‘grilo’ onde 
quer que estejam, dâo-nos a 
conhecer a sua vida privada sem o 
menor pudor...!? 
Jâ conscientes deste pormenor, as 
hospedeiras ao assinalarem aos 
passageiros o que “devemos fazer 
em caso de acidente ou que nâo 
devemos fumar a bordo, nem nos 
Lavabos’’acrescentam, 
ultimamente, que “nâo se pode 

manter ligados os aparelhos 
eletrônicos portâteis por causa das 
interferências que causam, 
especialmente, no levantar e 
aterrar dos aviôes. 
Mesmo assim, no regresso a 
Lisboa, depois do aviso, uma 
senhora, corn ar de ‘executive’, 
ainda ligou o seu ‘grilo’ quando jâ 
desciamos, sendo necessârio que a 
hospedeira fosse até ao seu lugar 
pedir-lhe que desligasse o tâo 
‘agradâvel’ aparelho de diâlogo... 
Claro, para além destas, ouvi umas 
dezenas de chamadas vulgares um 
pouco por todo o lado. Aliâs, deu- 
me a sensaçâo que, em Lisboa ( de 
passagem) e no Funchal, toda a 
gente sofre de ‘otites’ na medida 
em que, todos, em todos os lados, 
andam de “mâo no ouvido”! E por 
causa do ‘grilinho’, percebi... 
Contaram-me, até, uma histôria 
bem ilucidativa, sobre o ‘uso e 
abuso’ do dito, e, em certes cases, 
sem saberem o porquê. 
Um casai provinciano, a quem a 
sorte bafejou, e para nâo ficar atrâs 
dos outres, resolveu adquirir o 
telemôvel para as emergências. Ele, 
mais comedido, nâo queria mas, a 
insistência da ‘patroa’ foi tâo 
grande,que acabou por nâo 
resistir... Como sempre acontece 
nestas histôrias, o nosso homem 
arranjou uma amante e, na 
primeira noite de fuga, no melhor 
momento, toca o ‘grilo’... 
Ele, aflito, atende. Era a ‘patroa’ a 
perguntar-lhe se ia jantar. 
Atrapalhado, sô soube responder: - 
”Éh, mulher, como soubeste que 
eu ‘tava aqui ?”... 

Bem à portuguesa, gozamos corn as 
nossas fraquezas e vaidades. Que 
confusâo me faz tanto ‘bichinho 
atrâs da orelha’! 

JMC 

Rua do Alentejo - uma realidade 
J Segundo informaçâo do Vereador 

Mârio Silva, o Conselho da Câmara 
Municipal de Toronto autorizou a 
permanência da plaça comemorativa 
- Rua do Alentejo, na esquina da 
Dufferin e Dupont, em Toronto -plaça 
que assinala anualmente a ‘Semana 
Cultural Alentejana’-, mas que agora 
permanecerâ perpetuando a presença 

da «Casa do Alentejo» no local. O 
pedido foi apresentado pela 
Conselheira do Bairro, Betty Disero. 
De parabéns os responsâveis da 
«Casa do Alentejo», em Toronto. 
Mais uma confirmaçâo da 
importância dos Luso-Canadianos na 
Mega-Cidade de Toronto. 

TU CÂ TU LÂ coin os Leitores 
Olâ, Leitores. Uma semana fora é 
inadmissivel quando se começa mas, 
obrigaçôes assumidas... têm de ser 
cumpridas! Tal, aliâs, como os nossos 
carissimos Leitores que, logo às 
primeiras começam a corresponder 
aos nossos desejos de TU CA TU 
LÀ... 
E, em relaçâo ao passatempo 
ACRÔSTICO, obtivemos ‘respostas’ 
intéressantes, muito particularmente. 

do nosso Leitor, Carlos Pereira, o 
escolhido da semana. Nâo rimou 
porque PRIMOU em enviar-nos o 
MILENIO no inicio e no fim das 
frases. De poeta e louco todos temos 
um pouco... nâo é assim ? Foi um ( é ) 
bonito exercicio de agrupamento de 
frases corn senso e, simultâneamente, 
directe ao pedido feito. 
Obrigadissimo. Àqui, vai o seu 
trabalho, caro Carlos Pereira. 

Majestoso é o acto , dos que ensinaM 
Informando , pelo tempo fora , até aquI 

Levantando uma questâo , entre o bem e q maL 
É graças a esforço tal, que o povo atÉ 

Nâo necessitaria , do prefixo iN 
Indiferentes nunca , a tal sufoco de que , eu povo sofri 

O antigamente , estéril semente , de tâo agre frutO. 

Deixei o desafio da palavra NATAL, 
no ultimo nümero... Enquanto nâo 
nos chegam quadras sobre o assunto, 
peço-vos que enviem, também, 
quadras destinadas aos vossos 
familiares, namorados / as, amigos e 
amigas, etc... Talvez este passatempo 
do “TU CA TU LÀ corn o Leitor” 
venha, corn o andar dos tempos, a 
crescer e a ser uma utilidade entre 
nos. Nos nâo fazemos o mundo girar 
mas... giramos corn ele, nâo é ? 
Vou dar o meu contributo para o 

ACRÔSTICO da semana, em relaçâo 
à palavra NATAL: 

Natividade de Jesus 
Aumenta em nos o amor... 
Trazendo paz e luz , 
A todos corn fervor , 
Liberta e conduz ! 

Bom NATAL para todos e muitas 
respostas para esta secçâo ... sâo os 
meus desejos ! 

JMC 

Parabéns, 
Maggie ! 

Quem diz que ninguém 
liga às Secretârias, mente ! 
Na CIRV-fm e no Festival 
Português TV nâo 
esquecemos NUNCA a 
secretâria Maggie, mais 
conhecida entre a ‘malta’ 
por Maggi’nha... 
Ela fez anos, nâo sabemos 
quantos -nem isso 
intéressa-, por isso a 
‘malta’ e os chefes 
juntaram-se para 

comemorar o 
acontecimento. Enquanto 
todo o mundo ria a 
Maggie... soprava! Mas, a 
vélinha, teimosa nâo se 
apagou à primeira. Isto 
quer dizer que as 
‘vélinhas’ da Maggie vâo 
manter-se acesas por 

muitos anos e bons. E que 
nôs possamos ver e 
‘cantarolar’ o “parabéns a 
você” ... Corn tanta gente a 
fazer anos na CIRV como 
é que vamos manter a 
linha ? Nâo hâ bêla sem 
senâo... 

ALÔ amigos 
Eu, o Bicho, o Pimpôlho, o maluco...IRAN 
COSTA, encontro-me no Brasil de férias, 
curtindo a minha familia e esse Sol 
maravilhoso que Deus nos deuü! Adorei 
navegar pela home page da CIRV... Um 
abraço a todos que fazem essa radio 
estupenda...e aguardem grandes novidades 
para breveü! Aproveito para desejar um 
NATAL cheio de muita paz e alegria... Que 

V^apai do Céu esteja corn todos nôs nessa 

corn muito 

da CIRV-fm II! ^ 
data tâo especial, iluminando nossas vidas e 
enchendo nossos coraçôes 
amorü! 
IRAN COSTA 
Brasil / Dez. 98 

E esta, hein ! 
O recado doce de Iran Costa aqui fica para 
nôs e para vos. Obrigado. Retribuimos corn 
emoçào os mesmos desejos. Santo Natal ! 

Z' O MILÉNIO A 
o MILÉNIO - Semanârio 
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Comunidade Portuguesa Responde Generosamente ao ‘‘Telethon”Para 
Patrocinio de Crianças e em Favor das Familias Pobres da América Latina 

No passado domingo, dia 29 de 
Novembro, a Comunidade Luso- 
Canadiana respondeu com empenho 
e generosidade para com as 
necessidades das familias pobres e 
das crianças do Brasil e das 
comunidades atingidas pela 
passagem do furacao Mitch. 

Num “Telethon” de duas boras da 
World Vision, Canadianos de origem 
Portuguesa apadrinharam 340 
crianças Brasileiras, levantando 
também mais de $29,000.00 dôlares 
em donativos. Estas Ofertas estâo 
ainda chegando ao centro de 
atendimento telefônico da World 
Vision. A Emissâo deste “Telethon” 
ocorreu entre as 9:30 AM e as 11:30 
AM na ONTV - “Festival 
Portuguese”, e também entre as 9:00 
AM e as 3:00 PM na CIRV FM-88.9 
MHz. 
“O Présidente e CEO da CIRV Radio 
Frank Alvarez mostrou mais uma vez 
O seu grande empenho para corn os 
desfavorecidos ao apoiar este 
“Telethon.” (Afirmou Dave 
Toycen, Présidente da World Vision). 
Frank Alvarez é proprietârio dos 
meios de comunicaçâo CIRV-FM, O 
Milénio e Festival Português TV, que 
apresentou o Telethon. 
Disse ainda Dave Toycen: “Estamos 

gratos aos lideres Comunitârios como 

Frank Alvarez, présidente CIRV, Dave Toycen, présidente da World Vision Canada, Jorge Ferreira, artista convidado e Maria Amaral, da Worl 

Vision, junto dos voluntdrios que receberam as generosas ofertas dos tele-espectadores. 

Dra. Tatyana Craescu, 
General Dentistry 

D.D.S. 

O mais compléta 
e modemo serviço de 

cirurgia dentâria, 
limpeza de dentes 
e cuidados corn a 

boca. 

☆ ACEITAM-SE TODOS OS TIPOS DE SEGUROS 
☆ ABERTOS À NOITE (TERÇAS E QUINTAS) 

☆ PARQUE DE ESTACIONAMENTO NAS TRASEIRAS 
☆ FALA-SE PORTUGUÊS 

Tenha uma boca saudâvel visitando a Dra. Tatyana. 

Para uma consulta Telefone: 787-8897 
1818 Eglinton Ave., W., Suite 5, Toronto 

(esquina corn a Dufferin) 

O Sr Alvarez, â sua Equipa de 
Produçào e aos voluntârios de Lingua 
Portuguesa que ofereceram muitas 
horas no centro de atendimento 
telefônico para aceitarem os 
donativos recebidos.” 

A World Vision agradece ainda ao 
cantor Jorge Ferreira, dos Estados 
Unidos, que igualmente foi voluntârio 
neste “Telethon”. 

Este foi O 4° “Telethon” Anual em 
Lingua Portuguesa. Os Tele- 
spectadores foram encorajados a 

contribuir para Programas de 
Emergência de apoio âs vitimas do 
Furacâo Mitch e a apadrinhar 
crianças através da World Vision no 
Projecto do Muta, no Brasil. 

Para efectuar também o seu 
donativo, por favor telefone para a 
World Vision no numéro: 1-800-268- 
3955. Este nümero é gratuite e uma 
telefonista de Lingua Portuguesa ira 
atendêr a sua chamada. 

World Vision Canada Press Realease: 
30 November, 1998 

Os nossos voluntârios ao 4o. Telethon da CIRV-WORLD VISION CANADA, ocupadtssimos aos 

telefones corn as chamadas que vieram um pouco de todo o lado. A todos, OBRIGADO ! 
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Em qualquer altura 
do ano a 

Loja Do Espirito Santo 
tem O vestuârio ideal 

para senhoras e crianças 
a preços especiais. 

■""» ■■»■<»<) Ji»'»'»»'»" ' ■ If'» n' » y I 11 »"[■ 

Linhas para Croché 

Enxovais de Noiva e Bébé 

Ouro de Portugal 

Sonhe com os olhos abertos ao entrar na 
Loja Do Espirito Santo. 

1078 BLOOR STREET WEST, 

TEL: 536-0744 

CA PARA NÔ$... 
Quando o ano passado ouvi no aniversârio da 

Casa dos Açores de Toronto, o discurso de Dionisio 
de Sousa, entâo présidente do parlamento açoriano 
confesso que nâo gostei! Na oportunidade, 
comentei o assunto com outros convivas que, 
solicitaram a minha opiniâo, tendo sido 
peremptôrio em afirmar que um discurso do 
présidente de um parlamento qualquer que seja, 
deverâ sempre incidir na generalidade da 
transparência democrâtica e no apoio 
incondicional às instituiçôes. Nâo se compreende 
que um politico, mesmo fora do espaço geografico 
português e, corn a competência que lhe é dévida, 
tenha vindo a esta diaspora para, na qualidade de 
représentante do orgâo mâximo da regiâo usar, o 
tempo que lhe foi atribuido, para fazer campanha 
de um partido politico, o seul!! 

Lembro-me perfeitamente, das conversas que 
anotei dos outros deputados que o acompanhavam 
na digressào a Toronto. Um deles, até do mesmo 
partido politico de Dionisio de Sousa, abertamente 
me disse nâo compreender como é que um 
responsâvel de uma câmara de deputados 
résultantes da livre expressâo e vontade popular 
dos eleitores conseguia esquecer a funçâo que lhe 
foi confiada! 

Caros leitores, devo confessar-lhes que 
acompanho as carreiras politicas dos meus 
patricios açorianos mais nâo seja, para me 
documentar quando algures os tenho de 
entrevistar. E parte da minha profissâo. O assunto 
de Dionisio de Sousa, que agora foi afastado do 
cargo em resultado de uma moçâo de censura, nâo 
me surpreende assim como, nâo me admiram as 
razôes que levaram à sua queda e que passam por. 

nâo oferecer garantias de transmitir corn fidelidade 
e isençâo a sensibilidade, o entendimento e a 
vontade maioritâria do parlamento! Estas pessoas 
no tempo da outra senhora eram ditadores! 
Sinceramente que agora desconheço o epiteto. 
Apenas como curiosidade, vou transcrever ipsis 
verbis o que foi referido no parlamento regional 
sobre Dionisio de Sousa... “ para o PSD e PP o 
exercicio daquele cargo exige, isençâo partidâria, 
rigor discursivo e uma representaçâo assidua e 
digna que, prestigie o parlamento tarefas que, nâo 
foram atingidas por Dionisio de Sousa...” 

Neste caso a soluçâo passou uma vez mais pelo 
exercicio democrâtico o que, nos vai aliviando de 
alguns tiranetes que, rapidamente, e numa 
tentativa de tirarem partido de uma revoluçâo, 
sairam à rua no dia 26 de Abril de casaco virado 
mas, ao que agora se comprova, corn as cores a 
desbotar. 

Parabéns à democracia portuguesa. A soluçâo 
afinal foi simples e soberana. 

Luis Fernandes 

Continuaçào da pagina 1 

qUEBEQUE. 
Quebéque e o Canada.». 
Repare-se no entanto que esta vitôria teve cariz 
referendârio, porque foi a primeira eleiçâo depois 
do referendo de 95 e, o primeiro partido 
soberanista que promoveu aquele referendo, voltou 
a ser eleito. 
Por seu lado, Jean Charest vai para a oposiçâo corn 

a força moral conseguida 
nos resultados. Jean 
Chrétien esta contente. 
O Pai Natal entrou-lhe 
pela chaminé antes do 
tempo. E que o Primeiro- 
Ministro do Canada jâ 
estava a pensar que nâo 
teria Natal de jeito se a 
onda azul fosse 
esmagadora. Nâo foi o 
caso. 
A calma voltou ao 
quotidiano na «belle 
province» do Quebéque ! 

Por: José Soares 
Ottawa e Quebéque 

Agenda comunUâria 
-O Vice-Consul de Portugal, senhor Crescêncio 
José Ferreira, informa a Comunidade 
Portuguesa de que, Segunda-feira, dia 7 de 
Dezembro, as novas instalaçôes do Consulado- 
Geral serâo inauguradas oficialmente, pelas 
18:00 horas, por sua Excia o Secretârio de 
Estado das Comunidades, Eng. José Lello. As 
novas instalaçôes do Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto, estâo situadas no 438 
University Avenue, suite 1400. 

-Nos dias 4 e 5 de Dezembro, no Consulado- 
Geral de Portugal, em Toronto, 438 University 
Avenue, entre as 09:30 am e 17:30 pm, realizam- 
se SEMINÀRIOS de formaçâo, temas e 
técnicas de Jornalismo, sob a ‘batuta’ do 
responsâvel pelo Departamento Técnico- 
Pedagôgico do CENJOR, Dr. Nunes da Silva e 
do jornalista Hernani Santos, do corpo de 
formadores do CENJOR. Estes Seminaries 
estâo abertos a todos os profissionais, semi- 
profissionais e colaboradores de jornais, 
revistas, programas radiofônicos e televisivos, 
da Provincia do Ontario. 

-ANDRE FRANCO DE SOUSA, um dos 
fundadores do MPLA, em Angola, e exilado hâ 
jâ alguns anos em Portugal, chega a Toronto no 
proximo dia 6, afim de lançar o seu primeiro 
livre «ANGOLA - o apertado caminho para a 
dignidade», nestas terras do Norte da America. 
Assim, no proximo dia 11 de Dezembro, Sexta- 
feira, às 20:00 horas, na Casa do Alentejo, o 
escritor e humanista apresentarâ à comunidade 
o seu trabalho, ilucidativo da evoluçâo politico- 
social da ex-colônia portuguesa em Africa e da 
guerra civil que a tem devastado por mais de 20 
anos. 

-Encontra-se em Toronto, a Dra Maria José 
Custôdio, responsâvel da Direcçâo de 
Emigraçâo do Banco Português do Atlântico. 
Uma visita de trabalho que serve, também ,de | 
alerta a todos os émigrantes que possuem 
«contas emigrante» em Portugal e que, por esta 
ou aquela razâo, ainda nâo apresentaram o 
documento de prova da condiçâo de residente 
no estrangeiro. Podem fazê-lo ainda 
contactando as representaçôes bancârias 
portugesas locais, de modo a nâo perderem as 
suas regalias. 

Continua na pàgina 5 

VISO SHIPPING INC. 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA 

PORTUGAL 

Para mais informaçôes telefone para (416)533-9127/1-888-263-3154, 
ou visite o nosso escritorio no 896-B College st., Toronto. 
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Continuaçào da pâgina 4 

Agenda comunilâria 
-A Academia do Bacalhau de 
Toronto, realiza, Sexta-feira,dia 4 
de Dezembro, pelas 19:30 , no 
Restaurante Casa Abril, um jantar 
de convivio, dando continuidade à 
sua capacidade de realizaçâo e 
apoio aos necessitados. Info: ( 416 ) 
594 - 7224 

-Numa realizaçâo do ‘Parkdale 
Community Health Centre’, 
oferemcem-se «aulas de preparaçâo 
para o parto», às Quintas-feiras, 
das 6 pm às 8 pm, corn seis aulas 
por série. Info: ( 416 ) 537 - 2455. 

-O ‘Clube Académico de Viseu of 
Toronto’ realiza a sua festa de 9o. 
aniversârio na sede-social, Sâbado, 
12 de Dezembro, animado pelo 
Conjunto Starlight e pelo Rancho 
do Académico de Viseu. Depuis, a 
19 de Dezembro, realiza a Testa de 
Natal da Criança’. 
Réservas pelo Telefone: (416) 604 - 
1125. Parabéns ! 

-O ‘Amor da Pâtria Community 
Centre’, comemora no dia 12 de 
Dezembro o aniversârio do seu 
Rancho Folclôrico e realiza a festa 

‘Natal da Criança’. Informaçâo 
535-2696. 

0 NEU CANTINHO 
SÔ NOS FALTAVA MAIS ESTA 

Quando entraram no escritôrio do 
homem velho e lhe disseram que 
tinham descoberto petrôleo em 
Timor, ele terâ dito: “sô nos faltava 
mais esta!” As palavras terào 
parecido incompreensivas para 
quem dominava um Império 
Colonial. Ora esta! Petrôleo 
significa dinheiro, riqueza. A 
transformaçào dessa riqueza em 
poder. “Sô nos faltava mais esta”, 
terào sido palavras proféticas, de 
quem tinha da politica mundial 
uma visâo apocaliptica, sabendo 
que as forças do capitalismo e do 
comunismo se digladiavam na 
ganância de espezinhar tudo e todos 
que se opunham aos seus designios. 
Jâ no estertor do derrube do muro 
de Berlim, quiseram os ditadores do 
Leste encontrar mais um porta- 
aviôes, desta vez p’rôs lados da 
Indonésia. Falharam nos câlculos. 
Nâo obstante, a màozinha dada em 
Portugal e o ditador das terras de 
Sandocan, nâo se embalou em 
cantigas, e vai de ocupar o que o 
poderia incomodar. 

Corn o apoio, é évidente, do 
capitalismo que o mantinha no 
poder. Quando se desmoronou o 
império Soviético, entraram no 
escritôrio do senhor forte da 
Indonésia e deram-lhe a noticia; 
calculamos que terâ dito: “Sô nos 
faltava mais esta”. Incompreensivel 
para quem o ouviu. O seu império 
era sustentado pelos americanos. 
Enganou-se realmente quem assim 
pensou. O seu poder era 
sustentado, isso sim, pela 
instabilidade provocada por um 
equilibrio de poderes, que 
garantiam o seu. 

Quando apareceu em 
Timor um pretenso partido politico 
conotado corn as esquerdas, o povo 
de Timor terâ dito: “sô nos faltava 
mais esta!” Inexplicâvel para quem 
via o fim do dominio português e ia 
poder ser dono dos seus destines. 
Mas é que ninguém perguntou ao 
povo de Timor, o que queriam. 
Impuseram-lhe um figurine, igual 
aquele que a invasâo lhes traria 
depois. Mas o povo de Timor, que a 

histôria retrata como o povo que 
durante a guerra, comeu a bandeira 
portuguesa para nâo cair em mâos 
inimigas, continua como sempre 
viveu, orgulhoso, altivo, a querer 
morrer livre, em vez de se manter 
amordaçado. Por isso morreram no ‘ 
cemitério de Sta. Cruz. Por ideais 
morriam um pouco todos os dias, 
deixando vivas as suas convicçôes. 
Por isso estâo a morrer em Alas. 

“Sô nos faltava mais esta!” 
devem dizer aqueles que em 
Portugal sabem que foram os 
responsâveis por este genocidio. Sô 
que o “sô nos faltava mais esta” é 
que sentem que se a justiça os nâo 
punir agora a histôria ira julgâ-los 
irremediavelmente. Pouca, no 
entante, é a consolaçâo daqueles 
que encharcam corn o seu sangue e 
o sangue dos seus filhos as terras de 
Timor. J 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 

Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçào dos vossos problemas. 

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

union OPTICAL cfnipf 
1263 WILSON AVENUE, TORONTO, TEL: (416) 240-0855 

(NO EDIFÎCIO DA LOCAL-183) 

TPATAMEniOS ‘PAOTOQPEr E 
ULTPAVIOLETAS QPATIS E, OS nEAE)PEOS 
DA LOCAL-IÔ3 E SUAS EArtlllAS, AÀO TÊM 
DE PAOAP PELOS OCULOSI 

EACILIDADE DE 
nAPCA(;ÔES AO 
SAbADO OU A 
nOITE. 

SEAPPE AS ÜLTIAAS 
nOVIDADES AOS 
AELAOPES 
PPE(;OS. 

UAA VAPIADA SELEC(;ÂO DE 
ÔCULOS PAPA lOVEnS E 
ADULTOS DESDE ESIILO 
DESPOPIIVO AO ELEOnniE. 
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Crônicas da Historia de um Povo 
Depois do Homem Pré -Histôrico 

quer o do Paleolitico superior, 
idade da Pedra, quer o do Paleolitico 
inferior, idade dos Metais, jâ mais 
evoluido, terem vivido na Peninsula 
Ibérica é possivel estabelecer algumas 
relaçôes que nos permitem perceber 
como foi ele progredindo até que 
apareçam as primeiras Civilizaçôes. 

Primeiramente, a descoberta 
do fogo, possibilitou o manuseamento 
dos metais, a produçâo de instrumentes 
mais eficazes para o trabalho e de 
defesa do Homem, bem como o fabrico 
de uma enorme diversidade de objectes 
artisticos, décoratives e utilitârios. 

Encontram-se vestigios desta 
transiçâo em diferentes objectes 
usados, como sào disse exemple as 
armas de caça, machados, 
instrumentes agricolas, armas de 
defesa, bem como ornamentos 
décoratives ou objectes utilizados nos 
rituais religiosos que corn a chegada do 
période Paleolitico Inferior passam a 
integrar metais. 

Observando as pontas das 
lanças, os machados as pulseiras ou os 
vasos encontrados podemos registar os 
varies elementos metâlicos, o que 
possibilita diferenciar o estado 
evolutive dos vârios grupos desta 
época. 

Um segundo elemento que nos 
ajuda a compreender melhor o estado 
de evoluçâo destes povos é a lingua e a 
escrita, mais ou menos desenvolvida 
que possuiam, o que lhes permitia 
comunicar corn mais ou menos 
eficâcia e também registar corn mais 
rigor e clareza as diferentes vivências, 
possibilitando a visualizaçâo dos 
contextes e a aprendizagem das 
geraçôes seguintes. Alguns jâ usavam a 
escrita cunéiforme e a hieroglifica. 

As pinturas encontradas nas 
paredes das cavernas da Peninsula 
Ibérica ilustram bem que o homem do 
Paleolitico Inferior jâ pintava na rocha 
as suas figuras, os seus animais como 
bois, touros e outres, corn o recurso a 
corantes e tintas naturais. 

Um terceiro elemento 
importante é a invençâo da roda que 
vem a ser decisiva em vârios aspectos 
nomeadamente nos transportes, na 
agricultura, bem como numa série de 
técnicas desenvolvidas corn ela. 

Nâo poderemos esquecer 
também a importância que teve o 
processo de domesticaçâo dos animais, 
especialmente a do cavale, que trouxe 
um avanço évidente a quem mais cedo 
o utilizou. Quer na agricultura, na caça 
ou na defesa, o homem montado a 
cavale obteve uma condiçâo de 
supremacia em relaçâo à generalidade 
dos restantes. 

Se estes factores ajudam a 
perceber melhor como foram evoluindo 
em vârios aspectos técnicos, outres hâ 
que nâo sendo tâo tangiveis nos ajudam 
a entender como se foram estruturando 
a outres niveis tais como por exemple a 
maneira como se organizaram 
socialmente. 

Aqui, podemos destacar 
primeiramente a forma como 
distribuiram as tarefas e as vârias 

funçôes na comunidade. 
Como sabemos, aos mais fortes 

cabia a funçâo de assegurar a protecçâo 
e defesa das familias, da caça da pesca 
da exploraçâo da terra. No entante 
quando o homem conseguiu o 
suficiente para o seu sustente e das suas 
familias destinou alguém para tratar 
dos rituais religiosos, do exercicio do 
poder bem como da arte. 

Nâo podemos esquecer de 
referir também os aspectos que 
nascem corn o prôprio sujeito e que 
poderiamos designar por congénitos ou 
seja um conjunto de caracteristicas 
naturais tais como a estatura, a cor da 
pele, o desenho e a forma do corpo, 
associado às aptidôes e funçôes que 
foram desenvolvendo. 

Tudo isto poderâ ser visto 
também em relaçâo à estrutura de 
valores, da moral e ao tipo de 
orientaçâo existencial adoptado, 
critérios pelos quais se poderâo 
descrever e compreender melhor os 
povos. 

Irei procurar ilustrar os vârios 
aspectos referidos corn o recurso a 
fontes diversas sem no entanto 
esquecer que o processo Histôrico é 
interdisciplinar em que nâo se 
procuram apenas informaçoes junto 
dos historiadores mas também dos 
Arqueôlogos, Antropôlogos, 
Sociôlogos, Filôsofos, Teôlogos, 
Biôlogos, Fisicos, Economistas, 
estudiosos das linguas enfim, aos vârios 
investigadores dos diferentes ramos do 
saber. 

Começarei por vos apresentar 
o povo que segundo vârios 
historiadores terâ primeiramente 
habitado a Peninsula Ibérica.Trata-se 
dos Figures.Para uns, terâo vindo do 
Norte de Africa no entanto hâ quem 
afirme que vieram da regiâo do rio 
Ebro. 

Pouca informaçâo hâ acerca 
destes personagens da nossa histôria, 
no entanto podemos encontrar 
referências escritas deles.Sabe-se que 
permaneceram na Peninsula Ibérica 
alguns milhares de anos. 

Tinham por base a agricultura 
e jâ se dedicavam a exploraçâo de 
minérios. Também jâ utilizavam arados 
e a roda. Conheciam a escrita. Faziam 
rituais de oferendas aos deuses. 

Por volta do século XII antes 
de Cristo, os Fenicios começam a 
chegar à peninsula Ibérica. Iremos 
conversar acerca da sua passagem pelo 
Mediterrâneo até alcançarem o 
Atlantico e sobre as actividades 
desenvolvidas por essas e outras 
paragens, no proximo encontro. 

ANGRA DO HEROiSMO - NOVO CENTRO DE SAÙDE NA PRAIA DA 
VITÔRIA NO ANO 2000 

A obra de construçâo do novo Centro de Saùde da Praia da Vitôria, na 
ilha açoriana da Terceira, vai ter inicio ainda este ano, corn conclusâo 
prevista para o final do ano 2000, segundo disse hoje naquela cidade, o 
Secretârio Regional da Educaçâo e Assuntos Sociais, Âlamo Meneses. 

O Secretârio Regional, que falava na cerimônia de assinatura do 
contrato de empreitada, disse também que esta é uma estrutura cuja 
necessidade se fazia sentir, pois o ediflcio onde funciona o Centro de 
Saùde esgotou, hâ muito tempo, a capacidade de resposta âs 
necessidades dos utentes. 

O custo da empreitada é de cerca de 700 mil contos, acrescidos de 
mais quase 200 mil para apetrechamento. 

A nova estrutura ficarâ localizada junto ao Tribunal e Polivalente de 
Serviços, numa zona de fâcil acesso a transportes e ocuparâ um 
terreno corn 5000 metros quadrados, sendo a ârea bruta de construçâo 
de cerca de 3300 metros quadrados. 

O novo Centro de Saùde vai substituir a actual estrutura, situada num 
edificio da Santa Casa da Misericôrdia da Praia da Vitôria, considerada 
desadequada para a prestaçâo de cuidados de saùde a uma populaçâo 
de cerca de 23 mil habitantes. 

No actual edificio, apôs obras de remodelaçâo, vai funcionar um Centro 
de Cuidados Geriâtricos, gerido pela Santa Casa corn apoio do 
Governo, e que serâ integrado numa rede regional de valências de 
prestaçâo de cuidados especializados a doentes idosos e acamados. 

O programa funcional do novo Centro de Saùde engloba vârios môdulos 
interligados, que vâo permitir uma boa articulaçâo de serviços e um fâcil 
encaminhamento dos doentes. 

Direcçâo, formaçâo e biblioteca, prestaçâo de cuidados de saùde, 
Autoridade Concelhia de Saùde, apoio administrativo, apoio gérai 
(incluindo cozinha e lavandaria), serviço de atendimento permanente 
(corn 3 camas no serviço de observaçâo), serviços técnicos 

complementares e internamento (corn 15 camas), sâo os môdulos 
previstos. 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÊNIO 

Assinatura anual por apenas $48, incluindo o GST. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçoes: (416) 538-0940 
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CANADA? 

Reacçôes apôs as eleiçôes do 
QUEBÉQUE... 

“Esta claro que nâo hâ grande apetite 
para mais um referendo no 
Quebeque” 
Premier de Newfoundland 

Brian Tobin 

daquela provincia exigindo que ele 
continue a sua liderança mas 
fortalecendo a federaçâo” 
Lider do NDP 

Alexa McDonough 

“A cena esta preparada para que o 
Canada saia vencedor. À primeira 
ordem de serviço é a uniâo social que 
deve ser negociada o mais depressa 
possivel. Dois terços dos habitantes 
do Quebeque dizem que nâo querem 
o referendo. Parece que algo esta a 
fazer efeito.” 
Premier de Saskatchewan 
Roy Romanow 

“Este é outro aviso ao Sr. Chrétien e 
ao governo federal. O Primeiro 
Ministre esta ou nâo preparado para 
efectuar mudanças? Se as nâo fizer, 
enviarâ a mensagem errada ao 
Quebeque e às outras provincias do 
Canada.” 
Lider do Partido Reformador 
Preston Manning 

“O Premier do Quebeque recebeu 
uma mensagem clara do povo 

“Os referendos continuarâo a ter 
lugar até o Quebeque se tornar 
independente” 
Domingos Melo 

UMELO DE LIGAÇÂO 
EIVTREOS 

FA3ULIARES QUE 
ESTÂO SEDARADOS 
DELA DISTÂACIA. 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICE INC. 

Encomende quanto antes o Cabaz de Natal ‘98 

e sinta-se présente na eonsoada com os sens 

iamiliares nos Açores, Madeira e Continente» 

Ex-agente da Policia 
Montada preso em Portugal 

De acordo corn a noticia 
publicada no jornal Toronto Star, 
no dia 2 de Dezembro, o ex- 
agente da Policia Montada, 
prôcurado hâ sete anos, por 
adquirir ilicitamente mais de 
meio milhâo de dôlares dum 
cartel de drogas colombiano, foi 
detido em Portugal. Jorge Leite, 
que recebeu subornos e sabotou 
vârias investigaçôes para evitar a 
apreensâo dos responsâveis pelo 
cartel, enquanto prestava serviço 
na RCMP em Montreal, estâ 
detido numa prisâo de Lisboa e 
espera julgamento. Jorge Leite, 
de 48 anos de idade, foi detido 
pela policia portuguesa na 
passada sexta-feira. Pendia 

contra ele um mandate de 
captura da Interpol, visto no 
principio deste ano nâo se ter 
apresentado a julgamento em 
Portugal como previsto. Um novo 
julgamento deverâ ter lugar 
ainda antes do Natal, segundo 
disse o Inspector da RCMP Yves 
Roussel, que dâ crédité ao jornal 
Toronto Star por ter 
desenvolvido um trabalho que 
resultou na sua detençâo. Uma 
équipa daquele jornal deslocou- 
se a Lisboa mo intuito de 
conseguir uma entrevista corn o 
arguido, conseguindo, assim, 
indicaçôes sobre o seu paradeiro, 
do quai, a policia nâo tinha a 
menor ideia. 

A Mùsica que a gente gasta 
Por: Domingos Melo 

Amigos e confidentes, haja 
mùsica corn fartura para todos e 
vamos la a isto que se faz tarde e eu 
tenho que ir jantar. 

Se bem me recordo tinhamos 
ficado na “mücasi que é como a 
constipaçâo: indispôe mas nâo mata. 
E ainda bem! Jâ imaginaram se a 
“mücasi” fosse uma espécie de 
doença que acabasse connosco em 
poucas luas? Morreriamos cêdo e, 
antes disse, culpariamos a ciência dos 
homens por terem feito tantes 
progresses e ainda nâo terem, (e isto é 
mais que verdade) descoberto o 
antidote contra a “mücasi”. 

Corn isto tudo e jâ corn très 
ediçôes do “Milénio”, perguntarâ o 
leitor: -Mas afinal o que é que ele quer 
dizer corn isso da “mücasi? 

Bem! Em primeiro lugar as 
coisas que se pretendem aprender e se 
querem dominar corn um minime de 
perfeiçâo, dâo muito trabalho e 
requerem muita atençâo. Basta 
trocarmos dois dedos de conversa 
corn qualquer estudante aplicado 
para chegarmos à conclusâo de que, 
para se conhecer convenientemente 
determinada matéria e delà sermos 
senhores, é precise que se lhe preste 
uma atençâo devota. E aqui que 
parece residir o principal fulcro do 
problema, que se nos pode apresentar 
como directamente proporcional: - 
mais atençâo mais qualidade, menos 
atençâo menos qualidade. 

Mas a atençâo é algo que 
requer outres complementos que sâo 
o sustentâculo de toda a sua 
organizaçâo. Aqui pode falar-se, entre 
outras coisas, do conhecimento 
musical que se possui. Isto, porém, 
nâo significa que seja obrigatôrio ser 
um erudito na matéria para poder 

discernir o conteüdo de tal afirmaçâo. 
Nada disse! O que parece ter-se 
divorciado do pùblico é o complexe 
estrutural que conduz o individuo à 
reflexâo, o que, a ser verdade, requer 
uma grande atençâo. Pulverizemos 
isto tudo corn umas frases menos 
pomposas: -Depressa e bem nâo faz 
ninguém! E, Sô existe uma maneira 
de fazer as coisas: -Bem feitas! O 
problema é que fazer as coisas bem 
feitas dâ muito mais trabalho. Assim, 
para além de mais trabalho também é 
precise mais atençâo. Câ estâmes de 
novo... mais atençâo! Aliâs, isto nem 
sô na mùsica se aplica, melhor se 
encontra no nosso dia a dia corn 
quase tudo o que fazemos. E, o mais 
grave é que ninguém hâ que nâo 
concorde corn isso, mas fazer alguma 
coisa para transformar este estado de 
coisas, também nâo se faz. E como 
conduzir um carro muito bom a 200 
km à hora, ser apanhado pela policia, 
e nâo poder conduzi-lo mais. O que é 
que isto tem a ver corn a mùsica? E 
simples: Um ôptimo estéreo no quai 
voeê sô toca “mücasi”. 

Gostaria de escrever mais 
esta semana mas como acabei de 
atingir um resultado que me parece 
digno de atençâo, deixo-vos corn ele 
para reflexâo... se se quiserem dar a 
esse trabalho. 

Até para a semana e mùsica 
boa. 
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:réiicas ii filltiaçii O Pirês da Sport TV 
As surpresas sâo uma constante da 
vida para as quais deveria haver um 
comprimido qualquer do tipo S.O.S. 
para as primeiras emergências. Do 
respectivo cardâpio emergem 
sobretudo as agradâveis, as assim- 
assim, as desagradâveis e as 
incompreensiveis. 
Na semana passada tocou-me uma 
da ultima espécie. 
A Sport/Tv tinha anunciado a 
transmissâo de um jogo de futebol 
entre uma équipa qualquer e o 
Marselha. Sô me interessava esta 
ultima porque ali alinha um jogador 
meio português, meio francês, filho 
de um casai português, nascido e 
criado no seio de uma familia 
portuguesa, por acaso em França. Os 
pais deram-lhe o bonito nome luso- 
francês de Robert Pires. Entram as 
équipas em campo, perfilam perante 
o püblico e eu acendo um cigarro 
quando leio nas costas de um deles o 
nome bem lusitano: PIRES. 
Os francêses, considerados 
‘chauvinistas’, neste caso, como 
quando do ultimo Mondial, foram 
pouco ‘patriotas’ ou o nosso 
compatriota faz gala de ostentar o 
nome de familia. 
Enquanto o jogo começa e nâo 
começa vou despejar as âguas à casa 
de banho mais prôxima, dista, nestas 

alturas, a uma «longa distância» de 
cinco metros. 
Regresso e, corn fecho ‘eclair’ ainda 
nas mâos, ouço o comentador 
chamado Luis Delgado a falar num 
tal Pirês. 
Confuso, apanhado, enleado nas 
mais diversas dùvidas, procuram os 
meus olhos e o meu pobre cérebro 
pela tal figura. Eis, quando num 
desarme perigoso sobre o Pires, o 
versâtil e sôbrio { julgo eu ) 
comentador faz o favor de me 
esclarecer: O Pirês era o prôprio 
Pires. 
Pires, nome de familia, escrito na 
camisola como tal. 
Como hâ assomos de inteligência 
que a toda a hora nos ultrapassam, 
nâo fosse o comentador de que vos 
falo ser mesmo uma proeminência, 
liguei para Paris para saber o que 
queria mesmo dizer PIRÊS, sei la, 
um prato traduicional gaulés ou 
coisa assim... 
- Mon chér, o que é o - ou - a Pirês ? 
-... talvez um sindicato, pas vrai ? 
Antes que a familia ou o prôprio 
ouvisse uma barbaridade daquelas, 
antes que os prôprios sofressem o 
ataque da ‘surpresa- 
incompreensivel’, admitindo que o 
comentador Delegado nâo sabe 1er, 
como medida de prevençâo, liguei 

para a Sport-Tv pedindo a uma 
simpâtica menina que alertasse o 
‘monssieur’ de que estava a incorrer 
num erro grosseiro, que a mim, e 
muito provâvelmente a ela também, 
nos tinham ensinado que PIRES, 
sem acento circunflexo ou de 
qualquer outra espécie, lia-se PIRES. 
A pobre, coitada, esperou um pouco 
para em conjunto ver, ouvir e 
confirmar, mal conteve um gritinho 
nervoso, que sô as mulheres bonitas 
sabem exprimir, antes de garantir 
que iria avisâ-lo de imediato. 
Foi em vâo. Passei, eu e todas as 
pessoas corn as quais falei sobre o 
assunto, o resto do jogo a ouvir a 
‘boutard do monssieur’. Pegando 
neste exemplo, o ‘monssieur’ 
Delgado, nos sens desvaneios, sabe- 
se la como pode identificar o Paulo 
Sousa, Dominguez, Artur Jorge, 
Pauleta, Hélder, Baia ou, ainda pior, 
se alguma vez o colocarem a falar 
sobre histôria e ter de abordar 
Camôes, Afonso Albuquerque, 
Vasco da Gama e outros ilustres 
portugueses do passado e do 
presente que foram espalhando e 
espalham Portugal pelo Mundo. 
O ‘monssieur’ Delgado é, por isso, 
‘dangereux’ para Portugal e para 
todos os nossos compatriotes que 
sejam figuras püblicas. É que 

‘monssieur’ Delgado, admitindo 
outra vez que até sabe 1er, nâo 
tolerarâ que um português, corn 
nome português, de familias 
portuguesas, ostente esse estatuto, 
dai - ele prôprio - resolver a questào, 
alterando-lhe a identidade. 
Isto, corn mâgoa o digo, é prôprio de 
quem esta consciente da sua 
inferioridade. Sô que, para além do 
prôprio, ninguém tem nada a ver 
corn os problemas existenciais do 
‘monssieur’ Delgado. Esforço-me 
para acreditar que se ele tivesse 
nascido na Alemanha fosse um 
guarda-redes de sucesso, ou que se 
criado nos Estados Unidos um 
brilhante advogado, ou até o destino 
lhe tivesse reservado uma vivência 
em Inglaterra resultasse num 
magnifico jornalista, sô que nâo foi e 
- sô para seu consolo - lamento ter de 
recordar quem nasce hoje no 
Burkina Fasso ou na Pantagônia do 
Sul, terras onde se sofre muito e 
muito se luta para se sobreviver. 
Pronunciar o nome de um português 
de sucesso no estrangeiro leva, 
provâvelmente, ‘monssieur’ Delgado 
obrigar-se a lavar os dentes vezes 
sem fim e nâo deve estar para isso. 
Paxience ! - Como diria o prôprio. 

Eduardo Saratva 
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Agora para o Inverno, 
New Canadians Lumber tem 

uma grande variedade de 
Lareiras Eléctricas e a Gâs aos 

melhores preços da cidade. 
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Soalhos, Cerâmicas para châo 
ou parede, Portas 

interiores/exteriores a 
preços super baixos. 
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CRÔNICA À DISTÂNCIA 
Por: 

‘‘ISTO” esta assim 

Portugal esta assim. 
Toda a gente se queixa do 
desinteressante em que se 
transformou a politica do rectângulo 
ibérico português. Queixa-se da 
pobreza das ideias e de iniciativas dos 
politicos, mergulhados, quase todos, 
num conformismo situacionista, num 
“politicamente correcto”, ou num 
melancôlico jogo à defesa, à espera de 
futuras escorregadelas dos 
adversârios. 
A Justiça, a Saüde, a Segurança 
interna e externa, a Diplomacia, a 
Educaçâo, tudo vai mergulhado num 
crescente caos politico-governativo. 
Os partidarizados sindicatos que 
temos, burocratizados face ao poder 
politico e ao poder econômico, 
comem e calam, tâo obedientes 
funcionârios sâo os seus actuais 
dirigentes. Entretanto, a Funçâo 
Püblica, se calhar os ünicos 
trabalhadores que poderiam de facto 
paralizar o Pais, a Funçâo Püblica 
corne e cala. Como sempre. Sâo todos 
“bodes expiatôrios” do descalabro 
socialista. Até os humoristas que nos 
fazem rir, perderam qualidade. Quem 
os vê e ouve, principalmente na 
televisâo, dâ corn eles tornados 
oficiosos do sistema, reverentes ou 
propagandistas do poder socialista. 
Nâo vâo eles perder a continuidade 
dos contratos, que jâ se tornou 
maçadora para o publico... 
Nâo caricaturizam o poder. Apenas 
satirizam os adversârios do poder. É 
uma cultura de ditadura. Alias, os 
regimes médiocres, nomeadamente 
quando emergentes de traumas 
histôricos, para se restabelecer, 
valentonamente, necessitam de 
arranjar novos “adversârios 
principais”, obviamente que mais 
fracos. A Madeira sente-o na pele... 
tem pago caro tal preço sinistro. 
Nem sequer a piada revisteira, de que 
eu confesso gostar muito, aparece 
corn nivel, corn graça e corn 

novidade. E tudo piroseira e mau 
gosto. 
Politicos, agentes sociais, lideres de 
opiniâo, quase todos estâo felizes corn 
o sistema. O sistema “deles” e para 
eles...claro. 
O problema é que muitos 
Portugueses, entre os quais este vosso 
criado, nâo estamos para isto. 
Queremos mudar. Queremos ideias 
novas. Queremos progredir. Nâo 
queremos esta Situaçâo. 
Mas nem sequer é possivel a dialética 
cultural. Neste campo, em Portugal, 
vivemos o “sistema cultural pronto-a- 
vestir”. 
Em que consiste esta “cultura pronto- 
a-vestir” ? 
O poder socialista impôe o que se 
deve entender por “cultura”. 
O poder socialista, a seu belo-prazer, 
dâ o dinheiro do contribuinte sô às 
mini-capelas idiolôgicas da esquerda, 
e que sâo médiocres. 
Sô é “cultura”, aquilo que intéressa à 
esquerda e ela quer, por maior 
disparate e burrice que se trate. 
Qualquer outra iniciativa de 
criatividade, nâo passa para o grande 
publico, porque a mâquina totalitâria 
do sistema em que vivemos, a quai 
também é cultural, a mâquina nâo 
deixa. 
Mas o Orçamento passou. Estâo 
todos satisfeitos. 
Mesmo quando o polvo, nâo é 
denunciado e estâ armadilhado para 
destruir na altura prôpria. 
A Agricultura portuguesa agonia. Os 
grandes potentados, de repente 
aliados ao “polvo” socialista, 
destroem as pequenas e médias 
empresas. 
Estâo todos satisfeitos. A Uniâo 
Nacional ainda existe. Estâo todos 
satisfeitos. Eu, nâo. 
E nâo ficarei assim. 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte “O MILÉNIO” e amincie os 
sens produtos de compta e venda, na pâgina 

dos CLASSIFICADOS, Fate com Raul Coelho, 
no departamento de publicidade, 

( 416) 538 - 0940 

ADDISON ON BAY 

ADDISON ON BAYE JOE DACOSTA 
OFERECEM NA COMPRA DE UM CARRO 

NOVO OU USADO PREÇOS 
SENSACIONAIS E FINANCIAMENTO 

EXCELENTE! 
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Passe pela Addison 
On Bay e veja a vasta 

selecçào de automôveis 
ao seu dispor! 

Joe DaCosta trabalha 
exaustivamente para que 

a sua visita seja 
um sucesso. 

At '' 

VISITE JOE DACOSTA, REPRESENTANTE 
PORTUGUÊS DA ADDISON ON BAY, E SAIBA 
PORQUE É QUE MAIS DE 7000 CLIENTES 

PREFEREM OS SEUS SERVIÇOS. 

832 BAY STREET EM TORONTO (A NORTE DA COLLEGE) 

® TELEFONE: (416) 964-3211 ® 
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Reuniâo do Conselho Permanente das Comunidades Madeirenses 
Sob a presidência do Présidente do 
Governo Regional da Madeira, 
reuniu-se no Funchal, nos dias 23 e 24 
de Novembre de 1998, o Conselho 
Permanente das Comunidades 
Madeirenses. Participaram ainda na 
Reuniâo, o présidente do Congresso 
das Comunidades Madeirenses, Dr. 
Lu’s Dantas, o Secretârio Regional 
dos Assuntos Parlamentares e 
Comunidades, Dr. Brazâo de Castro, 
os assessores Dr. Paulo Pereira e 
Conçalo Nuno dos Santos. Présentes 
os membres efectivos Dr. Cil Leça e 
Francisco Evaristo Teixeira, do Brasil; 
Dr. Manuel da Cama e Ludgero Silva, 
da Venezuela; Joâo Faria, dos EUA; 
José Mario Coelho, do Canada; 
Antonio Ferreira, da Australia; Dra. 
Valentina Couveia e Joâo Canha, da 
Africa do Sul; José Antonio 
Conçalves e Joâo Carlos Freitas, da 
Europa e. Manuel Agrela, do Reste 
do Mundo. Participaram também os 
présidentes das ‘Casas da Madeira’ 
do Porto, Coimbra, Minho e Ponta 
Delgada. 
Como habitualmente o Conselho 
ouviu atentamente as criteriosas 
observaçôes do Présidente da RAM, 
Dr. Alberto Joâo Jardim, sobre a 
politica Regional, Nacional e 
Europeia, e os profondes objectives 
do Orçamento Regional na senda do 
progresse da Regiâo, passando pelo 
desenvolvimento extraordinârio até 

0 présidente da RAM, Dr. Alberto Joâo Jardim, mm oseu 
insepardvel charuto, cavaqueia mm osjovens responsâveis das 

“CASAS da MADEIRA”, num intervalo das reuntoes. 

agora conseguido, sem esquecer a 
defesa sem tréguas da Autonomia. 
O Conselho constatou que a quase 
totalidade das recomendaçôes 
expressas no final da reuniâo 
anterior, em Caracas, obtiveram 
acolhimento, nomeadamente as que 
se referem a matérias da competêneia 
dos orgâos de governo prôprio da 
Regiâo Autônoma. 
O conselho insistiu na recomendaçâo 
para que as Associaçôes Empresariais 
Madeirenses, incentivem os contactes 
corn os empresârios madeirenses 
residentes no estrangeiro e reafirmou 
a sua perspectiva acerca da 
importâneia de poss’veis formas de 
cooperaçâo, a serem exploradas entre 
a Universidade da Madeira e 
instituiçôes congénères nos pa’ses de 
acolhimento. O Conselho congratula- 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÊNIO 

Assinatura anual por apenas $48, incluindo o GST. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: 

Telefone: 

se corn os progresses jâ alcançados, 
no dom’nio do ensino da lingua 
portuguesa, na Africa do Sul e no 
Canada. 

O Conselho rejeita, frontalmente, 
todas as tentativas de desvalorizaçâo 
da sua importâneia, como orgâo 
consultive do Présidente do Coverno 
Regional, e denuncia a hipocrisia de 
recentes ‘visitas de trabalho‘ 
partidârias, que além de serem 
consequêneia do facto dos seus 
mentores sô agora terem ‘descoberto’ 
as Comunidades Madeirenses, em 
vez de reflectirem preocupaçâo pelo 
bem-estar e pelos problemas dos 
madeirenses residentes no 
estrangeiro, evidenciam divergêneias 
partidârias internas corn as quais este 
Conselho e as Comunidades 
Madeirenses em gérai nada têm a ver. 
O Conselho foi informado das 
alteraçôes previstas na programaçâo 
da RTPi, esperando que este canal 
televisivo reforce a presença, quer das 
Regiôes Autônomas, quer das 
prôprias comunidades portuguesas 
em gérai, nos seus boletins 
informativos e nos programas 
especiais de divulgaçâo. O Conselho 
considéra, apesar de alguns apoios 
disponibilizados aos meios de 
comunicaçâo de l’ngua portuguesa 
existentes nas Comunidades, ser 
importante a manutençâo do «porte 
pago», porque sô assim sera 
viabilizado o envio da imprensa 
regional. A este propôsito, o Conselho 
foi informado pelo Coverno Regional 
da inclusâo semanal do site do Centro 
das Comunidades na Internet, a 

partir do mês de Dezembro, de 
noticiârio regional actualizado e 
congratula-se corn a ediçâo de um 
novo jornal por tu gués -O Milénio- no 
Canada. 
O Conselho, ao tomar conhecimento 
da Revisâo do Estatuto Politico- 
Administrativo da Madeira 
actualmente em curso na Assembleia 
Legislativa Regional da Madeira, e 
que culminarâ corn a apresentaçâo de 
uma proposta à Assembleia da 
Repüblica, insiste, em coerêneia corn 
anteriores decisôes por si tomadas e 
pelos Congressos das Comunidades 
Madeirenses, na necessidade de ser 
garantida, quer a participaçâo das 
Comunidades Madeirenses nas 
eleiçôes para a Assembleia Legislativa 
Regional, quer uma representaçâo 
prôpria no principal orgâo de 
governo prôprio da Regiâo. 
O Conselho foi informado que, na 
sequêneia da recomendaçâo feita na 
anterior reuniâo, o projecto da 
denominada «mala de 
aprendizagem» sera brevemente 
executado, e ira em breve ser 
distribuido pelas Comunidades 
Madeirenses. O Conselho recomenda 
que as denominadas ‘Semanas 
Culturais’ da Madeira, jâ em 
execuçâo nalguns paises, sejam 
extensiveis às restantes Comunidades 
Madeirenses, contribuindo assim 
para o reforço da presença cultural da 
Regiâo nos paises de acolhimento. O 
Conselho tomou conhecimento, corn 
grande satisfaçâo, que a partir dos 
prôximos Campeonatos Escolares da 
Madeira, a terem lugar em Maio do 
prôximo ano, estarâo présentes 
équipas representativas das 
Comunidades Madeirenses. 

Nas muitas informaçôes de interesse 
colhidas na neuniâo do Funchal, de 
salientar as monumentais obras da 
Agenda 2.000 e, o serviço prestado 
pelo Centro do Emigrante: 350 mil 
consultas até ao momento ! 
Os madeirenses da diaspora podem, 
em qualquer momento, contactar o 
Centro do Emigrante ou, nos paises 
de acolhimento, informarem-se junto 
do respectivo Delegado Permanente. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

VISEU ELECTRIC inc. 
896 College Street, Toronto, Ontario 
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ARTNOVA 
RURNITURE 

PLUS 

Onde a qualidade e bom gosto andam lado a lado. 

Mobtlias dos mais variados 
estilos, electrodomésticos e 

artigos para decorar a sua casa 
no Natal pode comprar agora e 

pagar sô no Novo Milénio! 

DOIS LOCAIS: 
992 BLOOR ST., WEST 

TORONTO 

TEL: (416) 532-1133 
930 WOODLAWN RD. 

GUELPH 

TEL: (519) 766-0444 

INSTITUTO DE HABITAÇÀO da MADEIRA 
PROGRAMA DE ARRENDAMENTO 

Segundo tivemos ocasiâo de saber, 
junto do Governo da Regiào 
Autônoma da Madeira, o Institute de 
Habitaçâo da Madeira, oferece aos 
proprietaries um serviço novo e 
meritorio para todos quantos desejam 
arrendar a sua casa ou apartamento 
na Regiao com segurança e por 
tempo determinado, acordo que sera 
assinado e consagrado entre o done 
do imovel, o inquilino e o Institute. 

Tomem nota: 
- Se é proprietario ou promoter 
privado de fracçôes habitacionais 
desocupadas ( proprietaries ou 
administradores de casas 
desocupadas, nomeadamente 
empresas do ramo imobiliario, 
EMIGRANTES e outres). 
- Se esta preocupado com a boa 
utilizaçâo do seu patrimonio ( o IHM 
encarrega-se de seleccionar 
criteriosamente as familias ). 
-Se pretende rentabilizar os logos em 
arrendamento temporario, obtendo 
bom rendimento e importantes 
benef’cios fiscais ( Obtençào de 
benef’cios fiscais previstos no 
Decreto-Lei No. 25/98, de 10 de 
Fevereiro, que prevê abatimentos ao 
rendimento liquide total, para efeitos 

de 1RS: 
De 10% do montante aplicado na 
construçâo ou aquisiçâo do imôvel no 
ano da celebraçâo do lo. contrato de 
arrendamento, até ao limite de 305 
centos; 
Das rendas recebidas, até ao limite de 
500 contos/ano). 

Ao arrendar os imôveis ou fracçôes ao 
Institute de Habitaçâo da Madeira 
tern a garantia de: 

Pagamento certo da renda 
contratual por si proposta. 
-Devoluçâo do fogo, em bom estado 
de conservaçâo, no final do prazo 
contratual por si proposto. 
E, selecçâo criteriosa das fam’lias. 

Contactes: 
Institute de Habitaçâo da Madeira 
Rua Dr. Pestana Junior , 6 - Campo 
da Barca 
9050 - 101 Funchal 
Tele: (91) 207 220 
Fax: (91) 225 161 
Podem também entrar em contacte 
connosco - O Milénio- pois possuimos 
a ficha de inscriçâo para os 
interessados. 

JMC 

Debate sobre a inserçâo da mulher 
na Sociedade de Emîgraçâo 

A inserçâo da mulher na sociedade 
de emigraçâo e a sua reintegraçâo 
no pais Natal é um dos temas de 
uma Conferencia a realizar em 
Dezembro pela Associaçâo de 
Estudo, Cooperaçâo e 
Solidariedade î- Mulher Migrante. 
A Conferencia subordinada ao 

tema “As mulheres portuguesas 
perante os projectos de emigraçâo 
e os processes de (Re)inserçâo 
Social”, dia 11 de Dezembro, em 
Lisboa, irâ ainda analizar o 
fenômeno migratôrio português e a 
situaçâo da mulher no espaço 
interior Europeu. 

Luso-Americanos eleitos na California 
Quatro dos cinco candidates Luso- 
Americanos que se apresentaram às 
Urnas na California conseguiram a 
eleiçâo. 
O Senador Jim Costa, do Distrito 16, 
foi rééleito corn 77.135 votes, batendo 
o Republicano Gregg Palmer. 
Michael Machado e Dennis Cardoza, 
foram reeleitos para a Assembleia 
Legislativa nos Distritos 17 e 20, 
respectivamente, curiosamente, 
ambos batendo dois Republicanos, 
Jay Smart e Patty Hollyngsworth. 
O antigo Vereador de Fremont, 
natural da llha Terceira, John Dutra, 
foi eleito no Distrito 20, derrotando o 
Republicano, Jonelle Zager. 
No Distrito 7, o Luso-Americano 
Mike Rodrigues, neto de avôs 
madeirenses, do Partido Libertârio, 
foi batido pela candidata Democrata, 
Patricia Wiggins. 
A eleiçâo de John Dutra e a reeleiçâo 
de Machado e Cardoza, ajudaram a 
reforçar a maioria Democrata nos 80 
lugares da Assembleia Legislativa do 
Estado, em Sacramento, que passou 

de 43-37 para 4R32. A reeleiçâo do 
Senador Estatal, Jim Costa, 
consolidou a maioria Democrata 
nesta Câmara de 40 lugares, que 
passou de 23 Democratas, 16 
Republicanos e i Independente, para 
25 Democratas e 15 Republicanos. 
Nesta Câmara, esta também John 
Vasconcelos, um Luso-Canadiano 
reeleito o ano passade no Distrito 13. 
O Luso-Americano Fred Aguiar, foi 
eleito em Junho ultimo. Supervisor 
do Condado de S.Bernardino e, no 
Condado de Tuolomme, foi eleito 
Xerife, Michael Costa 
Em Manteca, a jovem Nancy 
Teixeira, foi eleita para a Direcçâo 
Escolar da cidade. 
Sera que este exemple dos EUA 
servira de incentive aos nossos 
jovens, no Canada? 
Nào podemos per mi tir que Mârio 
Silva, em Toronto; e Cari de Faria, 
em Mississauga, sejam pioneiros 
isolados, sem esquecer os que jâ 
passaram pela estrada tortuosa da 
politica ! 
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Efeito 2000 preocupa Comissâo Europeia 
A comissâo europeia exprimiu hoje a sua preocupaçâo pela insuficiente preparaçâo dos Estados membros da UE para 

enfrentar o chamado “efeito 2000”, que pode paralisar os sistemas informaticos à mudança do milénio. 

O problema explica-se deste modo; até agora, os 
computadores identificavam o ano pelos dois 
ültimos numéros, de modo que, ao passar-se de 
1999 (99) para 2000 (00), podem avariar, por 
“julgarem” que estes dois ültimos nûmeros 
correspondem a 1900. O executivo da UE aprovou, 
hoje, um relatôrio em que manifesta a sua 
apreensâo e recomenda a adopçâo de uma série de 
medidas urgentes, sobretudo pelos organismos 
locals e regionais. O relatôrio sera apresentado aos 
chefes de Estado e de governo comunitârios na 
cimeira agendada para a prôxima semana em 
Viena. A comissâo considéra que, ao longo do ano, 
se verificaram “importantes progresses” nos 
preparatives para evitar o “efeito 2000” em todos os 
estados membros, especialmente nos sectores 
financeiro e de telecomunicaçôes. Alerta, todavia, 
para a necessidade de estender tais preparatives aos 
organismos regionais e locals dos paises membros, 
e sobretudo nos sectores da energia e dos 
transportes. No mesmo quadro, a NATO, 
pressionada, nomeadamente, pelos Estados 
Unidos, que temem uma perda de contrôle das 
armas nucleares estratégicas na Russia, propôs a 
Moscovo que coopéré na anâlise dos riscos 
associados ao “efeito 2000”, informaram fontes 
diplomâticas. “Os russes têm a mesma 
dependência informâtica que os paises da NATO e 
nos propusemos-lhes a troca de experiências na 
matéria, a fim de perceber como eles encaram o 
problema”, assinalou um diplomata. Um outre 
diplomata disse que os norte-americanos estâo 

“muito preocupados corn a situaçào na Russia”. A a estabelecer um calendârio de actividades para 
proposta da aliança atlântica foi formulada durante 1999. O représentante russe no encontre nâo 
uma reuniâo mensal em Bruxelas do conselho tomou posiçâo, limitando-se a referir que iria 
conjunto NATO-Rùssia (embaixadores) destinada comunicar a proposta a Moscovo. 

IGLÉSIAS e Oscar 
de La Renta, em sociedade 

Jülio Iglesias, à medida que a voz se 
esvai e acrescenta a sua proie de 
filhos, aumenta os négociés de 
modo a nâo faltar nada à familia. 
Sem dinheiro, a mùsica é outra, 
claro ! 
Assim, conhecendo o valor turistico 
da Repùblica Domenicana, fez uma 
«joint venture» com o amigo Oscar 
de la Renta, na abertura de uma 
‘réserva’ em Punta Cana. Miguel, 
filho mais novo de Jülio Iglesias, e a 
companheira Miranda, foram alvo 
de acenos de grande simpatia em 
Punta Cana, pondo Jülio e 
Oscar...um pouco à margem. 
Ninguém levou a mal pois, os mais 
jovens e menos vistos, também 
precisam de divulgaçâo ! 

BANCO ESPIRITO SANTO 
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O Banco Espirito Santo esta também présenté nas principals praças 

financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 

Nova lorque. 

Possui também Escritôrios de Representaçào em Caracas, 

Francoforte, Joanesburgo, Luanda, Milào, Newark, Paris, Rio de 

Janeiro, Sào Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

Tel: (416) 530-1700 0 1-800-794-8176 0 Fax: (416) 530-0067 
1087 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J 1W9 

Internet - http://www.bes.pt 

Tel 067 

’A 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

iCHURRASCO 

O sabor especial... 

X 
X 0"^ 
X 
X 

«^Frango assado no espeto ou Xna brasa 
<=>Leitâo à Bairrada X^Sandes de Galinha 
cï^Bifanas/Pregos 

Y ^Sobremesas caseiras 
<^Especialidades diârias 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

ST. CLAIR 

POR ENCOMENDA 

•^Pato assado 
•^Faisâo 
•^Galinha do campo 
•^Perû recheado 

679 St. Clair Ave., West, junto à Christie, em Toronto. 

TEL: (416) 658-0652 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Grande variedade de Pào, 
Pastelaria Fina, 

Bolo de Noiva, Baptizado e 
Aniversàrio» 

NOVA ERA 
BAKERY 

PADARIA, PASTELARIA e CONFEITARLA 
COM SERVIÇO DE CHÂ e SNACK BAR 

24 HORAS PORDIA. 

770 COLLEGE ST. 

516-1622 
OAKVILLE 
447 SPEERS RD. 

(905) 845-5221 

ABERTO 7 DIAS POR SEMANA/24 HORAS POR DIA 
AGORA COM QUATRO LOCALIDADES; 

1172 DUNDAS ST. W. 

538-7700 
490 ROGERS RD. 

651-5000 

Euro custa entre 2,3 e 2,5 milhôes 
de contos à Portugal Telecom 

por Alexandra Machado 

A Portugal Telecom vai investir entre 
2,3 e 2,5 milhôes de contos na 
adaptaçâo ao euro, garantindo que no 
segundo semestre de 1999 os clientes 
que desejarem podem ter a factura 
detalhada em euros, adiantou à 
Agência Lusa Fernando Marques. 

O responsâvel pelo Grupo Euro, 
criado no seio da empresa para a 
adaptaçâo à moeda ünica, garantiu 
em declaraçôes à Agência Lusa que 
logo em Janeiro de 1999 o contra- 
valor das facturas telefônicas vai estar 
nas duas moedas, avançando-se 
apenas no segundo semestre para a 
descriçào em euros de toda a factura. 
Neste caso, o cliente terâ de fazer 
chegar o pedido à operadora. 

Por outro lado, a Portugal 
Telecom vai aceitar, a partir de 
Janeiro, pagamentos em euros por 
cheques ou transferências bancârias. 
As operaçôes via multibanco nâo 
serâo, nesta fase, ainda aceites. 

Fernando Marques explicou à 
Agência Lusa que dar a factura 
detalhada em euros prende-se corn 
onovo sistema de facturaçâo que esta 
agora a ser implementado, tendo-se 
iniciado, numa fase piloto, em 
Pedrouços, a quai sera estendida em 
Dezembro a Belém. O mesmo 
responsâvel projecta que em Janeiro 
este sistema de facturaçâo - designado 
como projecto Clip - se estenda à 
regiâo de Lisboa. 

A implementaçâo deste novo 
sistema - que possibilitarâ a 
anunciada factura ünica pelos 
serviços prestados pela Portugal 
Telecom - implica a constituiçâo de 
novas bases de dados. 

“Tivemos alguma.felicidade na 
adaptaçâo ao euro, jâ que o projecto 

Clip estava na fase final, o que 
implicou que a introduçâo 
do euro fosse mais barata face aos 
custos que teriamos de suportar na 
adaptaçâo das base de dados antigas. 
Por outro lado, temos instalado o 
programa de gestâo SAP/R3, cuJas 
alteraçôes para a nova moeda sâo 
fâceis de integrar”, esclareceu 
Fernando Marques, garantindo que 
“estamos apetrechados corn sistemas 
de informaçâo modernos”. 

Por isso, os custos totais - entre 2,3 
e 2,5 milhôes de contos - terâo uma 
parte grande na formaçâo dos cerca 
de 20 mil quadros da empresa, tendo- 
se jâ iniciado o processo de formaçâo 
aos colaboradores que interajam corn 
os clientes, ou seja, no serviço de 
atendimento. Do total dos custos, 
cerca de 500 mil contos serâo gastos 
corn o sistema de facturaçâo. 
Paralelamente, a Portugal Telecom 
vai lançar uma acçâo de divulgaçâo 
junto dos sens clientes. 

O grupo liderado por Murteira 
Nabo garante ainda a interacçâo corn 
os fornecedores em euros jâ no 
proximo ano, adiantando também 
que as demonstraçôes financeiras do 
exercicio de 1998 serâo 
disponibilizadas também em euros, a 
fim de facilitar a comparabilidade 
corn os anos posteriores. 

Os pagamentos dentro da 
empresa continuarâo a ser 
processados em escudos, dando-se no 
entanto o contra-valor nas duas 
moedas. A Portugal Telecom ainda 
nâo decidiu quando avançarâ para a 
contabilidade em euros. 

No entanto, Fernando Marques 
adiantou ainda que “todas as 
empresas do grupo vâo avançar ao 
mesmo tempo para o euro”. 

A força da familia 

Apesar das nefastas noticias sobre os escândalos sexuais de Bill Clinton, a 
familia, mantém-se unida. E de admirar tal personalidade. É nos grandes - 
bons ou maus- momentos que se distinguem as grandes personalidades. Os 
CLINTON sâo um grande exemplo de unidade e, bem demonstrativo, que a 
célula familiar é a base do sucesso. 
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11-98, um êxito que se prolonga 
No passado fim-de-semana, CIRV-fm realizou o 
seu tradicional Festival da Cançâo, no salâo do 
Renaissance Convention Centre, em 
Mississauga, com a presença de 5 centenas de 
pessoas que aplaudiram os artistas convidados 
Nélia, Isabel Sinde e os STARLIGHT e, claro, 
os 17 brilhantes defensores de 17 cançôes 
inéditas dos mais representativos autores e 
compositores portugueses e de lingua 
espanhola. Foi uma luta ‘renhida’ que deu 
«âgua pela barba» aos simpâticos membros do 
Juri. De novo se notou o peso-extra do autor, 
compositor e intérprete ZE DA VESGA, mais 
uma vez contemplado corn o primeiro prémio. 

desta feita em co-autoria corn Rui Balsemâo da 
Silva , cançâo intitulada ‘Bluff de mim’. 

interpretada por Tony «Tabu» Gouveia e, um 
segundo lugar, corn a cançâo ‘Quero ver-te’, na 
voz da jovem Catarina Cardeal, que também 
obteve o primeiro prémio de Interpretaçâo. No 
terceiro lugar, o veterano Daniel Fernandes em 
parceria corn a intérprete Soraia Mejdoubi e a 
cançâo ‘Esperança’. Como jâ foi divulgado 
anteriormente o nome das cançôes 
participantes e dos sens autores e compositores, 
passamos a pequenos apontamentos feitos por 
Luis Fernandes com os vârios vencedores logo 
apôs o Festival da Cançâo-98, portante, ainda 
sob o manto da emoçào. A todos as nossas 
felicitaçôes. 

PER 
V T " ..XSG BOâ 

-'A 

Foi assim que Zé da Vesga começaria 
a responder às questôes que 
CIRV -FM lhe colocou no 
final do Festival. Zé da 
Vesga, adiantaria que, das 
oito cançôes portuguesas, 
duas delas conseguiram 
um primeiro e segundo 
lugares. Quanto à terceira 
cançâo, apesar de nâo 
classificada Zé da Vesga 
considéra que foi das 
melhores que o Festival ouviu, 
indo mais longe e afirmando 
tratar-se de opiniâo prôpria sem 
qualquer tipo de interferência no 
gosto pessoal dos elementos do juri. O 
autor, compositor e também 
intérprete transpirava um ar de 
satisfaçâo, na medida em que, a 
juventude esta na realidade corn ele. 
Depois de felicitar o sangue novo 

disse, estar feliz por comprovar que, 
“ a gente Jovem adere plenamente 
ao seu projecto musical”. 

:v„X.TE 
terceira classificada, 

escreveu a letra da 
cançâo que defendeu 

enquanto, Daniel 
Fernandes se 
encarregou da 
composiçâo musical. Na 
opiniâo da Soraia trata- 
se de um poema que fala 
das guerras, um dos 

flagelos mundiais e, da 
pertinente necessidade de 

uniâo e amor entre seres 
humanos que somos.Irmâos e 

irmâs foi como a jovem definiu o 
conceito global da humanidade. 
Disse-nos ainda, ter trabalhado 
imenso na cançâo mas que, 
fisiologicamente, nâo estava a cem 
por cento. Salientou o facto de estar 
muito satisfeita corn a terceira posiçâo 
mas, sublinhou, que se nâo tivesse 

ganho ficaria satisfeita da 
mesma maneira. 

corn uma voz 
extremamente 
trabalhada realçou o 

poema de Zé da 
Vesga que defendeu, 

nâo escondendo o facto 
das palavras cantadas a 

terem afectado bastante dado que, o 
marido nâo esteve présenté 
por imperativos 
profissionais o que a 
obrigou a ter de 
imprimir ainda mais 
sentimento à 
actuaçâo. Catarina, 
acabaria por 
conseguir um 
segundo lugar mas o 
que a satisfez 
plenamente foi ter 
arrecadado o prémio 
para melhor interpretaçâo. 

Catarina pensa que a cançâo é linda e 
que a ajudou imenso. 

ficou muito satisfeito corn o primeiro 
lugar tendo salientado o elevado 
calibre de concorrentes ao festival 
deste ano o que, na sua —ptica, ainda 
dâ mais valor à vit—ria. Realçou o 
poema de Rui da Silva e a müsica de 
Zé da Vesga tendo salientado o toque 
final do Hernani Raposo. Tony 
Gouveia afirmou ter-se tratado da 
segunda vez em que trabalhou corn o 

Zé da Vesga e nâo escondeu a 
satisfaçâo natural da vit—ria. 

No final , Frank Alvarez 
Présidente da CIRV -FM 88.9 
estava verdadeiramente feliz 
tendo, agradecido o esforço 
de todos deixando no entanto 
a promessa de começar jâ a 
trabalhar nalgumas alteraçôes 

que pretende implementar no 
Festival de 99 e que 

atempadamente serâo divulgadas 
ao grande pùblico. 

%? 

È definida como «uma mulher que tem 
fama de ser deslumbrante e 

I maravilhosa como nenhuma na cama, 
I mas que nunca se enamora». A 

protagonista de ‘Dona flor e seus dois 
maridos’, é um dos mitos do cinema - 
quem nâo é mito nâo vai longe em 

I Hollywood ... - que mais homens 
famosos tem «devorado» na sua vida. 
Apesar dos seus actuais 48 anos, estâ 
mais atractiva que nunca. Segundo 
desabafou ao diârio ‘ O Globo ‘, espera 
que algum produtor a chame para 
protagonizar uma Arqueôloga, a 

I profissâo que sempre desejou exercer. 
Quem diria...? 

Ela é tào bonita e radiosa que é 
dificil saber onde estâ a beleza... Ela, 

ou as flores ? Uma flor é uma flor 
mas... Sonia é ‘Hira sono” ! 

TX _ TR ^'•1 ' • De em 

Uma das ultimas bandas - «Boys Band»- criadas em 
Portugal, de seu nome MILÉNIO, acabam de consagrar- 
se como a revelaçâo do Verâo português, particularmente 
depois da grande aceitaçâo pùblica da gravaçâo ‘Meu 
universo és tu’. Os MILÉNIO a seguirem as pisadas dos 
Excesso ... 
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JORGE FERREIA, cada 
vez mais corn as crianças 

Foi um sucesso a presença de 
JORGE FERREIRA no Telethon 
da CIRV e ‘FF’ TV, na ONTV, em 
cooperaçâo corn a World Vision 
Canada. Conseguiu-se mais de 
360 padrinhos para as crianças 
carentes do projecto do MUTA, 
Brasil, e mais de 30 mil dolares 
para as vitimas do furacâo Mitch. 
Jorge Ferreira, confessou-se 
comovido e emocionado corn o 
sucesso do peditôrio e, 
surpreendentemente, 
confidenciou-nos: 
- Como a nossa gente é generosa ! 
Vou tentar fazer o mesmo em Fall 
River mas, numa condiçâo: Que 
vocês estejam lâ comigo na 
realizaçào do Telethon. Nào podes 
dizer que nào, Zé ! 
Claro que nem eu nem o F. 
Alvarez, diriamos ‘nâo’ a um 
pedido feito corn tanta convicçâo 
por Jorge Ferreira. 
Para além de ser a favor das 
crianças, criaturas, a quem nem 
nos nem ninguém, pode dizer 
NÀO ! 
Depois de garantir-lhe a nossa 
disponibilidade para o futuro e 
possivel Telethon em Fall River - 
USA, Jorge Ferreira, prosseguiu: 
- Foi realmente uma experiência 
rica e, se necessitarem, contem 
sempre comigo. 
-Alguma novidade ? 
- Bom, as crianças deram-me volta- 
à-cabeça e, em conversa corn o 
Frank, pensâmos em editar um 

CD corn cantigas para crianças... 
Cançôes minhas, da Carmen 
Silva, etc... O produto das vendas 
reverteria a favor das crianças 
carentes. Creio que é uma ideia 
para pôr em marcha... 
Achamos realmente feliz que, jâ 
no proximo ano, pudéssemos 
vender o CD nas comunidades 
portuguesas para que o «bolo» 
para os mais necessitados fosse 
maior. 
Jorge Ferreira, nâo partiu pra os 
EUA sem antes deixar o seu voto 
para a época festiva que se 
aproxima: 
-Eaço votos sinceros para que as 
crianças nâo continuem a sofrer 
tanto por esse mundo fora. Que 
tenham um Natal mais pacifico e 
feliz. Para a grande comunidade 
portuguesa, a minha eterna 
gratidâo e o desejo para que 
tenham, junto das familias e 
amigos, uma consoada bem 
recheada de coisas boas, e que o 
ano novo lhes traga o que 
merecem. Paz, amor e saùde ! 
Boas festas. 
Retribuimos os desejos a Jorge 
Ferreira e deixâ-mo-lo partir em 
paz, feliz pelo dever cumprido. 
Quem dâ o que tem a mais nâo é 
obrigado. 
Os nossos agradecimentos e 
saudaçôes a Jorge Ferreira e à 
comunidade portuguesa dos EUA. 

JMC 
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TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMACAO PERMANENTE 

CiRV 
R A D i O 
INTERNATIONAL TORONTO 

TORONTO’S MULT/^ 
UIÎÜRAL SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

ütsïîtîîfs. 
SI. 

\ 

; . 

TEL: Adm (416) 537-1088 Est: (416) 588-2472 Fax:(416)537-2463 

FESTIVAL PORTUÛUÉS RÂDÊO E TELEVISÂO. OnTV. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

Célébré 99 na companhia de CIRV-FM/ 

Happy Travellers em Cayo Guillermo, CllbÛ. 
Onde estao situadas as mais bêlas praias do mundo! 

Partidas de Toronto, por uma ou duas semanas: 
15 e 29 de Janeiro, 1999, com regressos a 22 e 29. 

Uma semana, tudo induido $ 949.00 
Duas semanas, " " $ 1349.00 

I Excelente elenco art stico: 

As BOinbOCâS (vindas de Portugal) 

Liz Rodrigues e Armando Co§fa docai) 

+ $14.00 de impostos 

Einformacoes e réservas em Happy Travellers 1 
Galleria Mall (Dufferin e Dupont) 

TEL: (416) 531-5000 
siHüaHiHisii-uilsuasuasisiHit'iHiüiüifUïisiHsisüiisiHUiuaHuaHuaiaHiHifisisurisisiiaHHiasisisiHuaHisiUiüilHisisisiïisuiuaaHisLiisisiî 



16 COMUNIDADE 
Sexta-feira, 4 Dezembro, 1998 

O MILÉNIO 

Leamington em festa 

ADRIANO CODINHA, soube €omo poucos, 
pôr no mesmo SACO o proveilo e a aleOria de viver! 
No passade Sâbado participamos numa festa muito 
especial, no Clube Português de Leamington, por 
deferêneia do ‘festeiro’, o armador Adriano 
Codinha. 
Adriano Codinha, reuniu a familia -sem familia 
unida, nada feito-, os colaboradores e amigos de 
longa data, para comemorar as «Bôdas de Prata» 
da sua companhia, a SACO Fisheries. 
Foi uma festa alegre, tâo fâcil de ‘digerir’ como o 
esplendido jantar que foi servido. Claro, nao faltou 
o peixe à maneira... 
A festa foi apresentada pelo amigo e companheiro 
Carlos Cavalheiro que, no seu jeito calmo e 
simples, cumpriu a missao a preceito. Foi bonito 
rever ‘velhos’ amigos em Leamington, locais e de 

Antonio de Sousa, Adriano Codinha e Tony Galveias, 3 

pioneiros, 3 grandes amigos ! Olha que trio !!! 

London, de Windsor e ...Toronto ! Na viagem 
Toronto-Leamington, tive a companhia amiga do 
pioneiro da Nazaré -Antonio de Sousa, que -tal 
como seu irmâo Jess-, nao deixou de ir dar ‘aquele’ 
abraço aos Codinha, também Nazarenos de boa- 
cêpa. Aliâs, tirando os «canadianos» e um ou outro 
amigo como eu ou o casai Barbosa, tudo era da 
Nazaré. O casai Hilda e Adriano Codinha, tal como 
a filha Isabel Maria e seu marido Jorge Barbosa, 
têm motivos de sobra para se sentirem felizes corn 
o trabalho realizado até aqui e corn as perspectivas 
futur as. 
- Tenho o mar e a pesca no sangue.-Disse-nos, 
orgulhoso, Adriano Codinha. -Comecei na pesca na 
Nazaré, fui para a pesca do bacalhau e, um dia, 
resolvi acomodar-me ao Canada. Em boa hora o fiz. 
A pesca seduziu-me como sempre e, jâ la vâo 25 
anos, que fui crescendo nesta vida do mar e pesca, 
à medida do possivel... Hoje, a SACO Fisheries é 
uma companhia corn importâneia vital nesta zona. 
Estou satisfeito ! 
Adriano Codinha, tem um aspecto mais jovem do 
que os anos que jâ viveu. Preocupa-se corn os 
aspectos fisicos e morais. Nâo deixa de dançar e 
incitar os mais novos a participarem no Rancho 
Folclôrico da Nazaré, em Leamington. Ao vê-lo 
dançar, pé leve e risonho, parece que olhamos para 
um rapaz de 20 anos ! Quem nos dera... E, o 
corridinho da Nazaré , nào é para todos! Tony 
Galveias e Antonio Forno, que se encontravam 
comigo à mesa, até suaram sô de ver... Adriano 

Codinha, corn a sua maneira de ser e de estar, 
consegue ter consign, no Rancho da Nazaré, filha e 
netos. O casai Codinha, é bem digno da nossa 
admiraçâo e da sorte que o tem protegido. Sô tem 
sorte quem a merece. 
Espero voltar a Leamington para poder comemorar 
mais aniversârios da SACO Fisheries, e continuar 
a ver e a confraternizar alegremente corn a 
‘rapaziada’ dos bons velhos tempos. E que as netas 
do Casai Codinha, jâ nâo tenham receio de subir a 
um palco para executarem os instrumentos 
musicais que estudam. Os nossos parabéns aos 
componentes do Rancho da Nazaré. Resta-nos 
‘exigir’ que o bom do Codinha, continue à frente 
do seu rancho da Nazaré. Bom Natal e as maiores 
felicidades para todos no proximo ano de 1999, sâo 
os desejos de ‘O MILÉNIO’. 

JMC 

A ourivesaria Portuguesa onde 
encontrarâ o famoso Ouro Português, 

Diamantes da maior perfeiçâo, 
Cristais da Repûblica Checa, 

Porcelanas finas e Relôgios da mais 
alta qualidade. 

Em qualquer altura do ano ^ 
prima pela elegâneia e beleza, mas é no 

Natal que ultrapassa todas as suas 
expectativas. 

802 DUNDAS STREET WEST EM TORONTO, TELEFONE: (416) 603-3068 
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Cançâo 
porfu^uesa 
naOTI 

O jovem cantor português BETO, defendeu no 
Festival OTI, realizado na Costa Rica, a 
cançào ‘Quem espera, desespera’ de Antonio 
Avelar Pinho e José Marinho. BETO, 
conseguiu um brilhante terceiro lugar. A 
melhor prestaçâo portuguesa na OTI foi 
conseguida por Adeleide Ferreira, com um 
segundo lugar, em 1995. 

SARAMAGO, proposto 
para «honoris causa» 

O escritor português JOSÉ 
SARAMAGO, prémio Nobel de 
Literatura 1998, foi proposto 
para Doutor «Honoris Causa» 
pela Universidade de Las 
Palmas (Canarias). 
A Universidade debaterâ agora 
a proposta, iniciativa da 
Faculdade de Filologia. 

Ontem,José Saramago, recebeu 
O Grande Colar da Ordem de 
Sant’ iago da Espada, outorgada 
a titulo excepcional pelo 
Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio. 
José Saramago, reside desde 
1994 no Municipio de Tias, na 
Ilha de Lanzarote. 

BANDERAS e MELANIE, plenos de afazeres 
Antonio Banderas e Melanie 
Griffith, nâo param. Na 
mesma semana, sâo ‘forçados’ 
a varias apariçôes e em 
diferentes locais. E a familia ? 
Eles nâo têm problemas corn 
isso... 

Banderas e Melanie, sempre 
que têm de sair para eventos 
sociais, nâo perdem tempo 
corn ‘amas’ para os meninos. 
Agarram neles e lâ vâo 
sorridentes ... para as festas. E, 
O intéressante da questâo, é 

que corn os rebentos ao lado 
sâo sempre mais notados e 
acarinhados. Vêem como os 
filhos nâo sâo estorvo mesmo 
nos tempos que correm... ? 
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Recordando 
GARCIA LORCA SUPER MODEL em Lisboa 

Lisboa, assistiu ao concurso internacional «Super Model of the World», onde a bela e elegante 
KATIE sucedeu à nào menos linda e bem ‘desenhada’ Diana. A jovem inglesa vencéu sem 
dificuldade as outras concorrentes... Este concurso internaciontd é da Agência Ford, dos EUA, e 
foi a segunda vez que se realizou fora do pais. O concurso teve lugar no Coliseu de Lisboa. 

Cem anos apos o nascimento de Federico Garcia 
Lorca, assite-se a um renovado movimento cultural 
em torno da obra do poeta e dramaturgo espanhol, 
nascido a 5 de Junho de 1898 e executado por um 
pelotâo de fuzilamento falangista a 18 de Agosto de 
1936. Um pouco por toda a parte, sao levadas à 
cena as suas peças, os seus poemas lidos em voz 
alta ou, de uma forma elevada, transformados em 
bailados com nomes liricos. E, o caro Leitor, jâ leu 
Garcia Lorca ? 

Manata Jewellers é a soluçâo para as suas 
compras de Natal: 

Cristais, Maquinas de Filmar e Fotografar, 
Relogios, Pratas e muito Ouro de Portugal. 

PARA QUEM NAO SABE O QUE OFERECER MANATA JEWELLERY 

TEM AGORA CERTIFICADOS DE OFERTA. 

846 DUNDAS STREET, WEST, TORONTO TELEEONE: 603-9572 

Antes de comprar veja a variada colecçâo do Manata e, 
se o Manata nào tiver - 

^ pode encomendarï! 
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Pequenas histôrias de 

Gcntc grande 
O conhecido profissional da Banca 
portuguesa, em Toronto, Carlos 
Alberto Machado Vieira da Silva, 
aparentado com a grande e 
mundialmente famosa pintora Vieira 
da Silva, nasceu em Algés, Lisboa, em 
31 de Agosto de 1941. E casado corn 
simpâtica Helena Vieira da Silva e pai 
da gentil Silvia. O Carlos Alberto 
Vieira da Silva, tem muito para 
contar... 

Fez os Cursos, Comercial na Escola 
Ferreira Borges e do Instituto 
Comercial de Lisboa tendo, ainda, 
acabado, o 2o. Ano do Instituto de 
Ciências Econômicas e Financeiras. 
O seu serviço militar decorreu na 
Escola Prâtica de Infantaria, em 
Santarém, na Escola Prâtica de 
Infantaria, Mafra, no Batalhâo 
Independente de Infantaria No.18, 
nos Arrifes, em Sào Miguel /Açores e, 
numa Comissâo de Serviço, por 30 
meses, na Regiâo Militar de Angola. 
O seu palmarès desportivo é dos mais 
ricos, sendo de salientar, a prâtica do 
Remo na Associaçâo de Remo de 
Lisboa e, Hoquei em Patins, no Clube 
Desportivo de Paço D’Arcos, Cube de 
Futebol “Os Belenenses” e Sporting 
Clube de Luanda. Em Toronto, 
Carlos Alberto Vieira da Silva, para 
nâo perder a embalagem praticou 
Ténis de Mesa no Sporting Clube de 
Toronto, onde ganhou vârios 
Torneios. Bom, e quanto a 
Campeonatos? 

Carlos Alberto, como era ( é) 
conhecido no meio desportivo, foi 
campeâo Regional e Nacional de 
Hoquei em Patins, pelo Clube 
Desportivo de Paço DArcos. Carlos 
Alberto, foi 11 vezes Internacional e 
Campeâo da Europa, em 1958. 
Campeâo Europeu, corn a Selecçâo 
Portuguesa de Hoquei em Patins que, 
cometeu a proeza ünica, de vencer o 

Carlos Alberto Machado Vieira da Silva 

Europeu s6 corn vitôrias e sem sofrer 
um goloü! Carlos Alberto, era o 
médio dessa célébré Selecçâo das 
Quinas- sô vitôrias e sem sofrer um sô 
golo-, onde se estrearam Jülio 
Rendeiro e Livramento! Para Carlos 
Alberto, Livramento, foi o melhor 
jogador de Hoquei em Patins, de 
sempre. 
Profissionalmente, Carlos Alberto 
Vieira da Silva, trabalhou na General 
Motors, em Lisboa, e no Banco Pinto 
& Sotto Mayor, em Lisboa e em 
Toronto. Depois, mudou o ramo de 
actividade para o Imobiliârio, nas 
firmas Interjumbria Ltd-Albufeira e, 
Lisna Ltd-Lisboa. Por atracçâo aos 
velhos amores -a Banca e Toronto-, 
nâo recusou um honroso convite para 
voltar ,desta vez ao Banco Espirito 
Santo. Dirige, em Toronto, sem sofrer 
golos, o Banco Espirito Santo, com a 
paixâo, saber, senso de 
responsabiliade e a simpatia, que 
sempre o caracterizam! 

J.M.C. 

Ministros CPLP aprovam 
piano de cooperaçâo 

Um piano para a Cooperaçâo üniversidade Federal do Parana, 
Educacional, para os prôximos sob a designaçâo “Gestâo 
très anos, foi aprovado na Participativa e Docência para a 
Conferencia de Ministros da Transformaçâo”. nesta 
Educaçâo da Comunidade dos Conferencia, os Ministros 
Paises de Lingua Portuguesa debruçaram-se sobre a 
(CPLP), que teve lugar em Brasilia. Cooperaçâo no Ensino à 
Os responsâveis pela Educaçâo Distância, o Ensino Superior, a 
dos “Sete”, aceitaram a avaliaçâo Educacional, a Educaçâo 
apresentaçâo de um Comunicado, Profissional, o Bilinguismo, o 
sobre um Projecto-Piloto Financiamento da Cooperaçâo e, 
desenvolvido em Sâo Tomé, pelas ainda, a instalaçâo do Instituto 
Pedagogas brasileiras Tania Internacional da Lingua 
Baibich e Yvelise Arcoverde, da Portuguesa. 

Venda a sua Casa 
Corn o Mediador 
Que Mais Vende 

o 

T' „ 

JO AO CARVALHO 
o MEDIADOR PORTUGUÊS DA RE/MAX NO CANADÂ QUE MAIS VENDE 

Telefone agora mesmo: ^ ^ rx ^ CtO 
Rg^lXcENT^ALCa. i>3U”iUOU 

Platinum 
Award 

, Winner , 
VENDIDA POR $325,000] 

EM 37 DI AS ■' 
ALISTADA POR $339,900 
VENDIDA POR $340,000 

VENDIDA POR $247,000\ 
EM 9 DIAS 

^ALISTADA POR $309,000 
^ VENDIDA POR $298,000 VENDIDA POR $295,000 

KiW! 
I S2?!2ït’, ■ 

AUSTADA POR $239,900 
VENDIDA POR $235,000 

EM 8 DIAS 
ALISTADA POR $239,900 

I VENDIDA POR $234,000 j 
ItmALISTADA POR $229,900i 

VENDIDA POR $223,000 

ALISTAI^A POR $209,900 
VENDIDA POR $209,000 

EM 30 DIAS 

ALISTADA POR $215,000 ' 
VENDIDA POR $210,000, 

j EM 2 DIAS I 

[ALISTADA POR $179,900 
i VENDIDA POR $176,000 i 

EM 5 DIAS 

Para vender casa 
telefone 

agora mesmo 

530-1080 \ALISTADA POR $169,000] 
! VENDIDA POR $169,000 
1 EM 5 DIAS 

! VENDIDA POR 99% i 
|DQ PREçO PEDIDO: 

Hereby certifies that: 

John Carvalho 
127) Ouate Slrait 

has achieved the ultimate distinction of bein{; among the 

e than (approx) 19,400 Real Estate professionals 
by units of listings sold 

Jan. I -Jun. 30, 1998 

The Toronto Real Esute Board 

JOÀO CARVALHO AGRADECE A SUA PREFERENCIA 
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CARNEIRO De repente, voce "encontra uma nova 
0fjT voz". Sua atençâo gira em tomo de 

I Cy I ^ rendimentos em potencial e situaçào 
^ ^ ■ conjugal. Um taurino tem participaçâo 

importante - você sera confortado/a corn 
palavras de amor. 

\ 

LEÀO Aquilo que fracassou hà très meses vai agora 
r virar sucesso. Destaque para originalidade, 

f/ ' B senso de mistério e drama. Um aquariano 
/ î ( J ajuda-o/a a conseguir autorizaçào legal. Hâ 

\ um outro nativo de "Leào" no cenârio. 

T O U RO Dê uma olhada na mensagem para 
Cameiro. Destaque para mistério, intriga e 
decepçào. Um pisciano pergunta: "Como 
você consegue ter uma aparência tào boa?" 
Sua resposta: "Sou um taurino, eu me 
esforço para isso." 

GEMEOS Destaque para dinheiro, prazos finais, 
relacionamento que poderâ fugir ao 

H 1 contrôle. Um encontre secreto é apimentado ^ g trazer encrenca. Natives de Cancer e 

^ I Capricôrnio terào um papel fundamental. 

CARANGUEJO Você receberâ uma comunicaçào do exterior: 
"Venha visitar-nos." O autor do convite, 
provàvelmente um cameiro, esta sendo 
sincero. Aceite o convite, aproveite para 
combinar prazer corn négociés. 

VIRGEM Destaque para direcionamento, motivaçào, 

decisào importante relacionada corn parceria, 
S casamento. Transforme a sua habituai 
^ tendência ao mau humor em meditaçâo 

^ P positiva. Um pisciano ajuda-o/a nisso. 

BALANÇA Uma noite de amor e rises. Natives de 

Gemêos e Sagitârio têm algo a ver corn isso. 
Sua popularidade aumenta, vai ser 
considerado/a um/a grande anfitriào/à. 0 
présente recebido é um belo acréscimo ao seu 
guarda-roupa. 

ESCORPIAO Consulte um outro nativo de Escorpiâo sobre 
a questào do casamento. Uma pessoa de 
Touro pode estar loucamente apaixonada. 0 
assunto legal pode estar ligado a requisites 
para licenciamento. Você receberâ elogios. 

iSr 

SAGITARIO Você é o assunto do momento. As pessoas 

falam e escrevem a seu respeito. Destaque 
para namorico, viagem, reuniâo corn anbgos 

I colegas de escola. As memôrias sentimenfais 
dominam o cenârio. 

CAPRICORNIO Destaque para criatividade, estilo, habilidade 
de embelezar ambientes. Um balança traz 
müsica para a sua vida e possivelmente 

^ romance.Terâ as respostas referentes ao lugar 
. ] onde mora e casamento. 

AQUARIO Você é flagrado/a em uma série de 
circunstândas misteriosas. As pessoas 
perguntam: "Como isso tudo começou?" Sua 
resposta: "Nâo sei, apenas aconteceu!" Um 
peixe figura nesse cenârio. 

PEIXES Dê uma olhada na mensagem para aquârio. 
Enfase para oportunidades e surpresas. Você 
recebe uma recompensa por cumprir prazos. 
Siga suas impressôes psiquicas - e seu 
coraçào. Uma viagem curta envolve um 
parente. 

ORBIT 
SA TELLITE SYSTEMS 
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A Orbit Satellite Systems é especializada em todos 
os tipos de sistemas de satélite para satisfazer todas 
as suas necessidades audio-visuais. 

INTERNACIONAL 

Pode ter um sistema parabôlico para ver a RTP INTERNACIONAL 
no conforto da sua casa... 

DESPORTOS TELENOVELAS FILMES 
☆ORÇAMENTO GRATUITO^ 

Telefone para Orbit Satellite Systems para mais informaçôes. 

6985 Davand Dr. Uirit #7, Miss., Oi\t. TEL: (905) 670-3660 ^ 1-877-672-4848 
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Reproduçâo humana num livro feito 
por crianças para crianças 

U ma mulher a 1er um jornal, um 
casai abraçado e dois bébés 

muito arrumadinhos na barriga da 
mâe sâo alguns dos desenhos de um 
"livro" especial feito por crianças para 
crianças corn a reproduçâo humana 
por tema. 

"Como as crianças falam sobre a 
reproduçâo humana" é o titulo do 

livro, editado pela Escola Superior de 
Educaçâo de Coimbra (ESEC), cujas 
ilustraçôes e pequenos textos sâo da 
autoria dos alunos de uma turma do 
3° ano do ensino bâsico da Escola 
numéro 10 de Coimbra. As 20 
crianças, entre os oito e os nove anos, 
contaram corn a ajuda de très 
professores estagiârios do Curso de 
Professores de Ensino Bâsico da 
ESEC, os mesmos que lhes ensinaram 
os conteûdos referidos no livro. 
"Preenchemos um questionârio, 
conversâmos uns corn os outros, 
fizemos trabalho de pesquisa, 
escrevemos, desenhâmos e 
apresentâmos à turma as nossas 
descobertas", escrevem as crianças na 

apresentaçâo, adiantando que 
também viram um filme, diapositives 
e cartazes que os ajudaram a 
"compreender melhor o tema". 
"Como se distinguem os meninos das 
meninas", "Como é que se fazem os 
bébés", "Como é que nascem os 
bébés" e "Por onde nascem os bébés" 
eram, segundo os jovens autores, as 
düvidas que tinham inicialmente e a 
todas elas o livro dâ resposta, 
começando precisamente pela 
identificaçâo sexual. E nesse 
"capitulo" que as crianças referem que 
"a mulher também lê o jornal" e pode 
ser policia, tal como desenham um 
homem a limpar o p6 e outre corn a 
profissâo de cozinheiro. "Os meninos 
e as meninas, os rapazes e as 
raparigas, os homens e as mulheres 
distinguem-se pelo sexo e nâo pelas 
brincadeiras, pelas profissôes ou pelas 
tarefas domésticas", explicam. As 
mudanças do corpo ao longo da vida, 
os orgâos sexuais, o namoro, as 
relaçôes sexuais, a fecundaçâo, a 
gravidez e o parte sâo outros dos 
temas abordados pelas crianças, que 
indicam ainda os livres que 
consultaram e que recomendam aos 

meninos e meninas da sua idade. 
"Quando um homem e uma mulher 
gostam muito um do outre acariciam- 
se, beijam-se e namoram. Mais tarde 
podem querer ter um bébé...", 
escrevem as crianças, que mais à 
frente se referem aos espermatozôides 
como "espécie de balôes" e ao ôvulo 
como "espécie de bola". Os très 
professores estagiârios que 
trabalharam corn as crianças foram 
orientados por Filoména Teixeira, 
docente na Area de Ciências Exactas 
e da Natureza da ESEC, que esta a 
preparar o doutoramento sobre a 
"Educaçâo Sexual na formaçâo de 
professores", o primeiro em Portugal 
sobre este tema. O trabalho esta a ser 
orientado por Maria Luisa Veiga, 
professora coordenadora na Area de 
Ciências Exactas e da Natureza da 
ESEC, que, em declaraçôes à agência 
Lusa, referiu que o programa do I/o 
ciclo do Ensino Bâsico "inclui, 
explicitamente, na area de Estudo do 
Meio, a 'Identidade Sexual' e a 
'Funçâo Reprodutora'". Apesar disto e 
de "a UNESCO, a Organizaçâo 
Mundial de Saüde e a Uniâo 
Europeia terem vindo a elaborar 

recomendaçôes no sentido de que a 
educaçâo sexual em Portugal se 
intégré plenamente no ensino formai, 
a escola tem optado deliberadamente 
por ocultar e silenciar tal temâtica", 
adiantou a docente. Filoména 
Teixeira, na introduçâo do livro, 
considéra que a situaçâo é tanto mais 
grave quanto "as mensagens do 
exterior utilizam-na (a temâtica) 
permanentemente, nos mais variados ^ 
contextos e de uma forma nem 
sempre correcta". "Sem informaçâo, 
as crianças e os jovens nâo serâo 
capazes de descodificar e 
desconstruir essas mensagens, pelo 
que â escola cabe necessariamente 
um papel mais activo e interveniente 
neste dominio", defende Filoména 
Teixeira. Maria Luisa Veiga referiu 
que é no sentido de responder a essa 
necessidade que a ESEC estâ a 
elaborar material sobre a temâtica 
quer para os professores quer para os 
alunos. Para que nâo fiquem sem 
resposta as düvidas de outros 
Alexandres, Dianas, Carlas e Tiagos 
que explicaram: "Este livro serve para 
nos, as crianças, sabermos tudo 
acerca da gravidez". 

Churrasqueira ‘ 
;COSTA VERDE ! 
I BAR-B-Q ☆ GRILL ☆ TAKE-OUT FOOD j 

Churrasqueira e Restaurante 
Costa Verde oferece-lhe um j 

serviço complète de restaurante em • 
ambiente familiar... , 
Refeiçôes econômicas, petiscos à 1 
portuguesa e pode ainda assistir â ^ 
transmissâo da RTPL 

Frango assado no espeto ou na 
brasa, Leitào à Bairrada, e 

Mariscosl! 

Salào para/estas sociais, casamentos, 
baptizados e aniversârios! ! 

I Para fazer uma ordem chame: (416) 658-9577 j 

370 Oakwood Ave., Toronto (Norte da Rogers) 

••• 

R LAWSON TRAVEL 
Viagens aéreas e maritimas para qualquer 
parte do mundo. ^ 

Ao serviço da nossa comunidade \ 

A Lawson Travel anuncia 
viagens em Novembre, para 
Lisboa ou Porto, ao preço 

super especial de apenas 
$349.00, 

a bordo dos confortâveis 
aviôes L-1011 da 

Air Transat, 
e pode levar até 50 Kilos. 

Prestamos auxüio no Aéroporté (partidas) 

Para réservas contacte Lawson Travel, Tel: (416) 588“1990 

1415 Dundas Street, West, Toronto, Ontario 
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Take a breath and count to 10! 
Well, it’s officially December! Although, you would never g^ess it by the incredible Indian Summer we’re 

having. Nevertheless, it’s the one-month of the year that can make you swoon in warm, fuzzy Kodak moments 
and at the same time, turn you into a foul-mouthed, dashboard beating, taxi kicking psycho. 

Don’t get me wrong. I love 
Christmas. It is without a doubt, my 
favourite time of the year. Chestnuts 
roasting on an open fire, Jack Frost 
nipping at your nose, you know, all 
that kind of sentimental stuff. It has 
to be physically impossible to hate a 
season that is just so naturally festive 
with endless parties, miles of 
tantalizing food filled tables, 
bottomless champagne glasses and, of 
course, mountains of elegantly 
wrapped gifts. 

However, along with all this 
“jolliness” comes a fairly serious 
amount of “Bah-humbug!”. I don’t 
mean Scrooge-like “Bah-humbug!”, 
I’m talking about one that’s stress 
related. And believe me, I can give 
you a first hand account. This past 
weekend, I decided to visit one of the 

local malls, not to intentionally start 
my Christmas shopping, but to 
simply pick up a few bare necessities. 
It was still November, so I mistakenly 
thought that the much-dreaded 
Christmas rush was yet to begin. 
Much to my dismay, I discovered 
otherwise. 

The horror began as soon as I 
got into my car and started heading to 
my shopping destination. During any 
other time of the year, it would be a 
nice little twenty-minute drive, but 
not this time. After twenty minutes, I 
was still closer to my house than the 
mall and I was about ready to have an 
aneurysm. Never had I seen so many 
cars that all seemed to be going to the 
exact same place that I was and doing 
it as if they were only out for a casual 
Sunday drive. I guess that’s where the 

Roy Burrowes dead at 72 
American trumpet master Roy 
Burrowes passed away on Wednesday 
in a London hospital, he was 72. 
Burrowes, who shared the stage with 
greats such as Duke Ellington and 

Vancouver has been given 
the nod over Calgary and 
Quebec City to bid for the 

2010 Winter Olympics 

Ella Fitzgerald, died in St. Thomas 
Hospital, of, as of yet, unrevealed 
causes. 
The trumpeteer also initiated, along 
with his wife, Sandra Noble, 
International Jazz Day in Great 
Brittain. 
Burrowes was to participate, next 
month in Florida, on an album 
dedicated to the memory of Duke 
Ellington. 

ACC could lose money 

The Air Canada Centre could be 
looking at hundreds of thousands of 

dollars in losses if the 
NBA lockout does not get 
resolved in time for the 
arena’s grand opening in 
February. 

The Canadian Olympic Association 
announced the winner this past Tuesday, ten 
days after C.O.A. members made their 
decision. 
Officials said the delay in the announcement 
was in order to avoid having it become an 
issue in the Quebec election campaign. 
Canada now has two of its cities in the 
running for a future Olympic event as Toronto 
is bidding to host the 2008 Summer games. 

Vice president of the 
centre Robert Hunter is 
quoted in the Toronto 
Star as being optimistic 
things will work out and 
the they’re keeping their 
fingers crossed. If NBA 
owners and players do 
not come up with a 
solution soon, the entire 
1998-99 season could be 
cancelled. 

term “Sunday Driver” comes from, 
only it wasn’t Sunday! 

Then there were those whom 
we all love, like the ones that have to 
slam on the brakes for no apparent 
reason, causing your heart to escape 
your body through your mouth. How 
about the ones who feel the need to 
block an entire lane of traffic so they 
can pull over and turn on their 
hazards to apply a much needed extra 
layer of lipstick. Yet, no list would be 
complete without mentioning the 
masters of dangerous driving...the 
ever-present army of taxi drivers. No 
wonder Mayor Mel wants them to go 
back to Driver’s Ed. But, I won’t even 
go there. And while all this mayhem 
is taking place on our roads, you can 
always count on those comforting 
words from the local authorities, 
“...take a deep breath and count to 10. 
This holiday season, don’t give in. 
Fight road rage...!” 

Just as the protruding vein on 
the side of my temple is nearing the 
rupture point, in the distance, I can 
see the entrance to the mall parking 
lot. I breathe a shallow sigh of relief 

and find my way into the usual 
procession of stop and go traffic. 

Trying to find a parking spot 
proved to be yet another test of my 
patience and my sanity. Not only was 
every car in the Northern 
Hemisphere parked in this massive 
parking lot, but also, there were 
absolutely no more available spots. 
So, the race was on to follow the 
people coming out of the mall and 
walking through the lot to their cars. 
To ease the tension, a little comic 
relief was provided when a vehicle 
that had spent 10 minutes following a 
patron, discovered that they didn’t 
have a car parked in the lot and were 
only walking to the bus stop. I 
couldn’t hear a word that was being 
said in the car, but it didn’t take much 
lip reading to figure out that that guy 
probably exhausted his “bad word” 
vocabulary. 

As for me, it’s been almost 
one week and I’m still suffering from 
Post Traumatic Stress Disorder..and I 
haven’t even parked my car yet. Wait 
until next week, when I actually make 
it into the mall. 

Debbie Silveira 

ASSINE E DIVULGE 

O MILÉNIO 

Assinatura anual por apenas $48, incluindo o GST. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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“A FADA QUE 
TINHA IDEIAS” 

Por; Ana Fernandes 

Quando hâ duas semanas 
escrevi sobre uma longa, mas 
frutifera viagem que séria, afinal, esta 
no oceano de uma pagina jovem, 
esqueci-me de mencionar as viagens 
no tempo até à nossa infância. E tal 
aconteceu talvez porque nunca 
tenhamos abandonado a nossa 
infância para podermos viver a vida 
de adultos. O que é, afinal, o nosso 
dia-a-dia, senâo uma reflexâo e um 
tentar pôr em prâtica as nossas ideias 
e os nossos ideais de criança? A 
agonia, a amargura, a violência e o 
sofrimento, por vezes batem à porta 
porque alguém se esquceu de ser 
criança e transformou a ordem das 
coisas. 

Ora, vejamos! Hâ dias atrâs, 
veio-me parar às mâos, por um acaso 
do destino, um livro de contos 
infantis cujo titulo era “A Fada que 
tinha ideias”. Muito resumidamente, 
tratava-se do conto de uma menina 
que vivia no céu e tinha a tendência 
para inventar em vez de aprender os 
segredos mâgicos contidos no “livro 
de magia” das fadas. Para ela, 
inventar significava movimentar o 
mundo, enquanto que aprender, sem 
criar, era parâ-lo. Até que um dia os 
seus inventos acabaram numa 
verdadeira catâstrofe. E porquê? 

Porque embora a sua 
ideia fosse brilhante, foi concretizada 
sem a minima experiência, sem 
escutar os conselhos dos mais velhos 
e ignorando totalmente os 
ensinamentos que a levavam ao 
sucesso. 

E, agora, talvez me pergunte 
o meu fiel leitor, porque razâo estou 
eu a contar esta histôria? Muito 
simples! Porque é através desta (e de 
tantas outras) que se aprendem as 
liçôes da vida. Alias, os autores dos 
livros infantis inspiram-se nas 
‘ratoeiras’do mundo adulto, para 
escrever um conto infantil, corn a 
ûnica diferença de ser numa 
linguagem simplificada e atraente 
apropriada para a idade e 
conhecimento da criança. 

Quando lia esta histôria, em 
frente aos meus olhos desfilava uma 
comunidade jovem. Apercebi-me, 
corn profunda tristeza, que na nossa 
comunidade hâ jovens que sâo puras 
imagens desta fada. Pouco importa se 
se vai criar uma catâstrofe; o 
importante é ser-se famoso, é 
aparecer nos meios de comunicaçào 
social, é o usar tudo e todos para 
atingir a concretizaçâo de um invento 
mesquinho, sem sucesso, nem 
proveito para os restantes jovens! 

Meninas e Meninos - Roma e 
Pavia nâo se fizeram num dia! É de 
louvar iniciativas jovens, desde que 
tenham cabeça, tronco e membres. 
Nâo basta sô organizar grupos, 
encontros, viagens de intercâmbio... é 
necessârio lançar uma semente que 
dê frutos para que nos, portugueses 
sejamos uma comunidade 
reconhecida corn o respeito que nos é 
digno. Para isso, hâ que esquecer o 
“eu” e começar a trabalhar no “nos”; 
hâ que criar e inventar, desde que se 
conheça o livro de magia. Até à 
prôxima. 

ESTA GENTE... 
To % ?" ^ 

Geri Halliwell, a ex- 
membre das Spice Girls, decidiu 
impulsivamente abandonar o 
conjunto musical apôs uma série 
de desentendimentos corn os 
restantes membres da banda 
feminina, segundo declarou a 
mesma ao jornal “The Sunday 
Times”. 

A ex-GINGER SPICE 
revelou que desde que abandonou 
o grupo, nunca mais voltou a falar 
corn as suas antigas companheiras, 
“excepto corn a Victoria, uma vez. 
Decidi o que ia fazer no mesmo 
dia que abandonei o grupo; foi 
algo muito espontâneo o que 
aconteceu” - declarou. 

GERI nega-se a revelar a 
origem dos seus desentëndimentos 

corn o reste do grupo composte 
por Melanie Brown (SCARY 
SPICE), Melanie Chisholm 
(SPORTY SPICE), Emma Bunton 
(BABY SPICE) e Victoria Adams 
(POSH SPICE), desentendimentos 
esses que a levaram a afastar-se do 
grupo. Segundo GINGER SPICE, 
revelar os motives correspondia a 
“destruir” os sonhbs dos jovens 
seguidores da banda musical. 

Apos ter abandonado as 
SPICE GIRLS. GERI mudou 
totalmente o seu visual e 
converteu-se em embaixadora da 
boa vontade das Naçôes ünidas 
para a consciência da saüde 
feminina, para além de ter 
assinado um contracte milionârio 
corn uma casa discogrâfica. 

A müsica esfà sempre m FESTA ! 
Para nâo ficar atrâs dos prémios 
da Müsica Mundiais, a 
discoteca Kapital, em Lisboa, 
promoveu uma festa em 
simultâneo corn corn os 
prémios MTV Awards. 
Vârias personalidades da 
müsica estiveram présentes, tais 
como Bârbara Guimarâes, 
Pedro Miguel Ramos, Miguel 
Simôes, Sérgio Godinho.etc... 
Nelson Pereira e Pedro Miguel, 
forraaram a dupla extrovertida 
de apresentadores. Foi uma 
festa de gritos! 

Betty Faria régressa às telenovelas 
A actriz brasileira BETTY 

FARIA que ganhou fama em toda a 
América Latina apôs ter interpretado 
o papel de “Tieta” numa adaptaçâo 
para a televisâo da novela “Tieta do 
agreste”, da autoria do escritor Jorge 
Amado, decidiu regressar à actuaçâo 
apôs uma longa pausa. 

O regresso de Faria às 
telenovelas acontece através da rede 
“Globo”, a companhia televisiva mais 
importante do Brasil, estreando na 

telenovela “Labirinto” na quai a 
actriz encarnarâ o papel de esposa 
adültera de um rico empresârio 
interpretado por Paulo José. 

“Labirinto” significarâ o 
regresso à televisâo de Antônio 
Fagundes, outro actor brasileiro 
famoso em toda a América latina pela 
sua actuaçâo em telenovelas e o quai 
interpretarâ o papel de “Ricardo” 
amante da personagem 
protagonizada por Betty Faria. 

HERRON CHEVROLET Ge© 
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No cruzamento da Dundas e 
Dixie, em Mississauga, 
encontra Herron Chev/Olds e 
a simpâtica vendedora, 
Grace Jedrusik, 
a Polaca amiga dos 

portugueses. 

PARA COMPRAR UM CARRO NOVO OU 
USADO, OU SE PREFERIR, UM LEASE, 

CONTACTE A GRACE. 

TELEFONE: (905) 625-1420 
1525 Dundas St., East, Mississauga. 
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Terapia genétîca pode ser a 
resposta para a queda do cabelo 

CHICAGO (CNN) — Pesquisadores do Centro 
Médico Howard Hughes da Universidade de 
Chicago descobriram uma nova maneira de tratar 
a queda do cabêlo através da terapia genética. 
Os cientistas conseguiram transformar células da 
pele em foliculos de cabelo em ratos de laboratôrio 
através da introduçâo da chamada molécula 
mensageira contendo a proteina beta catenina. 
“Sempre ouvimos dizer que se nasce corn um 
numéro fixo de foliculos capilares e que nunca se 
pode fazê-los crescer novamente na vida adulta,” 
disse Angela Christiano, da Universidade de 
Columbia. “Este estudo demonstra que agora 
podemos fazê-lo.” 
Nâo estâo ainda previstas experiências nos seres 
humanos, num futuro proximo. Os cientistas 

criaram alguns ratos cabeludos, mas ainda nâo 
entenderam como conter o processo de 
crescimento do foliculo do cabelo. 
“Pode-se ir longe demais e provocar um 
crescimento demasiado das células,” disse a 
pesquisadora da Universidade de Chicago Elaine 
Fuchs e advertiu que o crescimento descontrolado 
da célula pode levar ao desenvolvimento de 
tumores. 
“Ainda precisamos compreender como esta 
molécula é regulada dentro da célula do foliculo 
em desenvolvimento para realmente a poder levar 
ao nivel da aplicaçào clinica,” acrescentou. 
A queda do cabêlo acontece a cerca de 50 por cento 
dos homens, e a mulheres e crianças numa menor 
percentagem. 

Um computador pessoal no seu carro... 
A Ford, Intel, Netscape, Sun e IBM acreditam que 
os motoristas gostariam de navegar pela rede ao 
mesmo tempo que rodam pela estrada. Mas, ainda 
nâo têm a aplicaçào definitiva que lhes assegure o 
êxito. 
Depois de resolvidos vârios problemas de software, 
esta a ser lançado no mercado o primeiro 
computador para se usar no automôvel. 
Fabricado pela Clarion, empresa reconhecida pelos 
equipamentos de som de alta fidelidade, o Auto PC 
funciona corn o sistema operacional Windows CE 
da Microsoft e cabe no espaço do painel de 
instrumentas que normalmente é ocupado pelo 
radio. 
Nâo tem teclado nem rata. Em vez disso, esta 
projetado para reconhecer simples comandos de 
voz que controlam o estéreo do automôvel, dâo 
mapas de estradas e buscam informaçâo no arquivo 
da sua lista telefonica. 
Uma porta infravermelha permite à unidade trocar 
informaçâo corn os PCs portâteis, como o 
Cassiopeia da Casio. O sistema bâsico custa US$ 
1.299, mais os gastos de instalaçâo. Acrescentando- 
se um receptor FM sem fio, sera possivel também 
ter acesso ao correio eletrônico enquanto se conduz 
estrada fora. 
Funcionamento 
Agora que os PCs invadiram o escritôrio, a casa, e 
o bolso, é de esperar que se siga o automôvel. 
Daqui a 15 anos, os computadores nos automôveis 
terâo a mesma aceitaçâo que hoje tem um râdio. 

jEm teoria, um computador de automôvel poderia 
permitir que as pessoas se mantenham em contato 
corn o mundo exterior, que utilizem informaçâo em 
tempo real sobre o trâfego para encontrar a rota 
mais râpida até ao seu destino e, inclusivé, que 
possam acompanhar as condiçôes mecânicas do 
veiculo. 
Quando ocorre um acidente, o computador — se 
ficar intacto — pode transmitir a localizaçâo exata 
do automôvel e chamar as équipas de socorro. 
“Estar em comunicaçâo corn o mundo exterior 
visual e verbalmente é importante,” disse Martin 
Beck, encarregado de estudar o papel dos 
computadores na sociedade. 
“Que melhor lugar para isso do que um carro? 
Temos que ficar dentro dele durante certo periodo 
de tempo e, assim, por que nâo fazer um melhor 
uso dele?” 
Comercializaçâo 
Sera um grande negôcio? Bern, a cada ano sâo 

vendidos cerca de 50 milhôes de veiculos novos em 
todo o mundo. Se apenas 10% desses veiculos forem 
equipados corn um computador de US$ 1.000, 
pode-se pensar num mercado de US$ 5 bilhôes. 
A Sun Microsystems, a IBM e a Netscape juntaram- 
se à divisâo de autopeças Delphi, da GM, para 
fabricar o Chevy Blazer corn um sistema eletrônico 
utilizando o software Java. 
Para nâo ficar atrâs, a Microsoft fez sociedade com 
a Intel e a divisâo de peças Visteon, da Ford, para 
promover o uso do Windows CE num conceito tem 
as siglas ICES (Informaçâo, Comunicaçâo, 
Entretenimento e Segurança). 
O “veiculo em rede “ da Sun/IBM/Delphi/Netscape 
pode tornar-se comum no futuro. O condutor pode 
navegar pela rede, e terâ à sua disposiçâo uma 
grande quantidade de informaçâo extra numa uma 
tela a cores que se projeta no pâra-brisas, à sua 
frente. 
Por sua vez, os passageiros do assento traseiro 
podem ver televisâo ou utilizar a rede mediante 
sinais reconhecidos por uma antena plana de 
satélite instalada no tejadilho. Uma tela 
comandada por toque funciona como sistema de 
audio, contrôle de temperatura e telefone celular. 
0 superauto da Intel/Microsoft/Visteon esta 
equipado de maneira similar. “A nossa estratégia é 
pôr tudo isto no mercado para que o consumidor 
adquira um maior conforta”, disse Lori Markatos, 
engenheira da Visteon. 

• * • 

1 Quer ganhar o J 
I mâximo pagando l 
• • 
I o minimo ? j 
* Entâo contacte “O MILÉNIO” * • • • e anuncie os sens produtos de • 
• compra e vendu, na pâginados • 
I CLASSIFICADOS. Paie corn Raul J 
• Coelho, no departamento • 
• de publicidade. * 
; (416) 538 - 0940 ; 

O MILÉNIO 

Locals de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUES BOOK STORE. 

BRAMPTON; 
-Fortino ' s 54 
-Golden Grains Bakery and Dell 
-Sâo Miguel Supermarket 
-Tradicional Bakery and Dell 
MISSISSAUGA: 
-Vi - Ana Gifts Inc. 
-Litoral Bakery 
-Feira Nova 
-Nova Pastry 
LONDON: 
-Ocean Food Centre 
-European Groceries 
CAMBRIDGE: 
-Elgin Supermarket 
-Bairos Supermarket 
HAMILTON: 
-Central Billiards 
-Video Europa 
OTTAWA: 
-Preston Station 
Kingston: 
-Brites Groceries 
Bradford: 
-Mar Alto Supermarket 
OSHAWA: 
-Portuguese Groceries 
LEAMINGTON: 
-Clube Com. Português 
-Agência Forno 

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 

TORONTO: 
-Papelarias Portugal 
-Silva & Sobral Variety Store 
-College Book Store 
-Discount Mart 
- 4 Padarias NOVA ERA 

MISSISSAUGA: 
-Tropical Nights Restaurant 

Info: (416) 538-0940 
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O desporto na Madeira de 
mâos dadas com o Governo 

A conhecida ‘guerrilha’ para um 
consenso entre os très grandes da 
Madeira -Maritime, Uniâo e 
Nacional- para a formaçâo da 
Sociedade Desportiva, chegou ao fim. 
Finalmente, apôs discussôes e 
concertos de interesses, o Governo 
Regional da Madeira concordou em 
assinar o acordo corn o Maritime, 
talvez jâ em Janeiro de 1999. 
Portante, podemos dizer desde jâ que 
a SAD esta conseguida entre 
Maritime e Governo Regional. Em 
simples conversa corn o Présidente 
do Governo Regional da Madeira, Dr. 
Alberto JoâoJardim, soubemos que a 
crise maritimista actual é natural em 
virtude da péssima administraçâo da 
anterior Direcçâo do Clube. Segundo 
Alberto Joâo Jardim, a ma politica 
financeira da gerêneia anterior foi de 
tal ordem que, dôa a quem doer, é 
absolutamente necessârio reorganizar 

o Maritime para, num future 
proximo, voltar ao rumo hâ muito 
desenhado. Agora, é precise 
paciência e... golpes d’asa ! Ao 
abrirem as ‘Fontes’ saiu âgua por 
todos os lados... Entretanto, corn a 
vinda de alguns novos jogadores e, 
uma «truta» la para meados de 
Dezembro, talvez a nau maritimista 
ainda passe a navegar em âguas 
tranquilas, este ano. 
Ainda no desporto, o Governo 
Regional da Madeira, vai abrir as 
portas aos jovens atletas -rapazes e 
raparigas- da diaspora madeirense 
para que participem nos Jogos 
Escolares, no Funchal, em Maio de 
1999. 
Aqui fica o convite aos mais jovens 
madeirenses para que se preparem e 
inscrevam em tâo importante 
convivio desportivo ! 

Futebol: Benfica ultrapassa FC 
Porto no ^ranking’ da IFFHS 

o Benfica surge este 
mes 
como o clube português 
melhor classificado no 
‘ranking’ da Federaçâo 
Internacional de 
Flistôria e Estatistica de 
Futebol (IFFHS), 
ocupando o 57/o lugar. 

Numa tabela agora 
liderada pelos italianos 
do Inter de Milâo, na 
classificaçâo referente a 
Novembre o Benfica 

subiu 25 lugares 
encontrava-se 
anteriormente no 82/o 
posto - e ultrapassou o 
FC Porto, que desceu à 
64/a posiçâo. 

Os portistas 
sofreram uma ‘queda’ 
de mais de 30 lugares e 
passaram a ser a 
segunda équipa 
portuguesa do 
‘ranking’, seguidos pelo 
Sporting de Braga, 

terceira e ultima 
présente entre os 100 
melhores, situado no 
90/o posto e também 
em fase descendente. 

Pacheco deixa 
Santa Clara por 
razôes pessoais 

Razôes pessoais 
levaram o avançado 
Pacheco, que se 
notabilizou no Benfica e 
Sporting, a deixar o 
Santa Clara dos Açores, - 
anuncia a Bola. O 
futebolista, que ao 
serviço da équipa 
açoriana estava a fazer 
uma boa época, na 
sequêneia da do ano 
passado, chegou a 
acordo para ser 
dispensado, afirmando 
que, no entanto, nâo irâ 
abandonar o futebol. "É 
corn enorme desgosto e 
mâgoa que deixo a 
équipa, mas a decisâo 
deve-se a questôes 
particulares. A minha 
vida, os meus negôcios e 
os meus problemas estâo 
no continente e sentia 
necessidade de estar 
mais perto dessa 
realidade", disse 
Pacheco. Carlos 
Almeida, chefe do 
Departamento de 
Futebol do Santa Clara, 
confirma as razôes 
avançadas pelo 
futebolista e diz esperar 
que Pacheco vâ para o 
continente "com bilhete 
de volta para os Açores". 

••• mm c 
Curfinhas! 
A polémica voltou 
aos meandros do 
futebol. Nada de 
novo, nâo é verdade ? 

Sporting e F.C.Porto 
‘atiramram-se’ aos 
ârbitros sorteados 
para os sens jogos. 

O Sporting, 
apresenta-se perante 
o Salgueiros, sob 
protesto pois, Paulo 
Costa, foi o ârbitro 
que se recusou 
arbitrar em Alvalade, 
devido ao boicote da 
A.P.A.F. ! 

Por seu lado, Pinto 
da Costa, afirma que 
o sorteio dos ârbitros 

nâo passa de... um 
pseudo-sorteio ! 

Pelos lados da Luz, 
Manuel Capristano, 
vice-presidente do 
Benfica, quer um 
ponta-de-lança até 
final da semana ! 
Benfica, ao ataque ? 
Agora ? Por outro 
lado, o avançado 
Sauders estâ liberto e 
Tahar renovou pelo 
Benfica. 

Souness, estâ tâo 
interessado em Dean 
Saunders, que o 
Benfica dobrou a 
oferta de salârio ao 
galês !?... 

Pietra, é o novo 
treinador do Estoril... 
Muito Sol mas pouco 
futebol, por aqueles 
lados ! 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

Amaior companhia prîvada 
distribuidora de sistemas de 
telecomunicaçôes do Canada. 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 
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Telecommunications Systems 
Wireless Communications Systems 
Integrated Data Wiring Systems 
Voice Processing / Voice Mail Systems 
Call Centre Applications/ACD Systems 
ISDN/BRI Digital Services 
CTI Applications 
Networking 
Office Integration 
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Tel-e Connect Systems, 
é o feliz recepiente de um prémio no 

Authozized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADA 

SERVIÇO DE 24 HORAS: 1-888-935-1234 

101 TORO ROAD, UNIT 28, TORONTO, ONTARIO 

Tel: (416) 635-9133 Fax (Vendas): 635-1711 
WWW.tcscanada .corn 
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Formula 1: Indianapolis recebe ‘‘circo” no ano 2000 
O circuito oval de Indianapolis 

(Indiana), embora com adaptaçôes, 
vai receber pela primeira vez um 
Grande Prémio de Formula 1 no ano 
2000, anunciou hoje o présidente da 
pista norte-americana. Tony George. 
A estreia da famosa pista oval no 
“circo” da Formula 1 vai coincidir 
corn O regresso dos Estados Unidos ao 
calendârio do Campeonato do 
Mundo, nove anos depois de o 
circuito citadino de Phoenix ter 
recebido um Grande Prémio pela 
ultima vez em 10 de Março de 1991, 
dia em que a vitôria foi para o 
malogrado Ayrton Senna. O 
présidente do Indianapolis Motor 
Speedway reuniu-se em Junho 
passado, em Londres, corn o “patrâo” 
da Formula 1, Bernie Ecclestone, 
tendo dito apôs o encontre que tinha 
“mais de 50 por cento de hipôteses” 
de alcançar o objective de levar de 
novo a Formula 1 aos Estados Unidos. 
“É um projecto que nos perseguimos 

desde 1991 e agora esta prestes a 
tornar-se realidade”, afirmou Tony 
George, que verâ o Grande Prémio 
unir-se a duas importantes provas que 
se realizam naquele traçado, embora 
ainda nâo tenha data marcada. “O 
Grande Prémio dos Estados Unidos 
vai Juntar-se às 500 milhas de 
Indianapolis e à Brickyard 400 na 
mais famosa pista do Mundo. 
Parafraseando as palavras inscritas 
em pedra à entrada deste edificio, +a 
capital mundial das corridas+”, 
declarou George, numa conferência 
de imprensa. A adiçào de um traçado 
para a Formula 1 à pista oval de 4 
quilômetros sera a primeira grande 
reconfiguraçâo do circuito desde que 
foi construido em 1909. A pista para o 
Grande Prémio terâ um perimetro de 
4,07 quilômetros e utilizarâ parte da 
“velhinha” oval. “A Formula 1 é o 
campeonato de corridas mais 
avançado dô mundo 
tecnologicamente e é o mais 

F utebol/Taça 
Intercontinental: Festejos em 

Madrid e... no Rio Janeiro 
Centenas de adeptos do Real Madrid 
juntaram-se terça-feira - como é 
tradiçâo apôs os triunfos do clube - na 
praça Cibeles da capital espanhola, 
para celebrar a vitôria dos 
“merengues” na Taça 
Intercontinental de futebol. Depois 
de ser conhecida a vitôria do Real 
Madrid frente ao Vasco da Gama (2- 
1), em Tôquio, muitos adeptos do 
clube seguiram em autêntica romaria 
para a Praça Cibeles, dando um 
verdadeiro concerto de buzinas e 
congestionàndo o transite. 
Comemoraçôes que curiosamente 
também se fizeram sentir no Rio de 
Janeiro, a cidade do Vasco da Gama... 
corn os adeptos do clube rival 

Flamengo a sairem 
provocatoriamente a rua para 
festejarem a derrota dos vascainos. As 
provocaçôes chegaram a tal ponto 
que muitos dos ‘aliados’ de ocasiâo do 
Real Madrid no Brasil concentraram- 
se junto a algumas agências 
funerârias do Rio de Janeiro, para 
gritarem em coro a ‘morte’ do Vasco 
da Gama e do seu vice-presidente 
Eurico Miranda. Ao mesmo tempo, 
as estaçôes de televisâo mostravam a 
desilusâo ‘estampada’ no rosto de 
centenas de adeptos do Vasco da 
Gama, campeâo brasileiro em 1997 e 
vencedor da Taça dos Libertadores 
da América jâ este ano, no quai 
comemora o seu centenârio. 

OLIMPISMO : 
Primeiro medalha de Ouro 

japonês morreu aos 93 anos I 
Mikio Oda, primeiro atleta japonês a 
conquistar uma medalha de Ouro nos 
Jogos Olimpicos, faleceu aos 93 anos 
devido a uma ruptura de uma artéria, 
anunciou a familia. 
Oda, conquistou a ‘Medalha de Ouro’ na 
prova de Triplo salto nos Jogos Olimpicos 
de 1928, em Amesterdâo, corn um salto de 
15.21 metros. 
O ex-atleta, natural de Hiroshima, foi ainda 
membre do Comité Olimpico Japonês e 
Presidente-Honorârio da Federaçâo 
Japonesa de Atletismo. 

conhecido fora dos Estados Unidos 
(...). Ainda hâ muito para fazer de 
modo a ter o nosso recinto pronto 
para o novo milénio”, sublinhou. Os 
responsâveis do Indianapolis Motor 
Speedway anunciaram que as obras jâ 
começaram na zona das “boxes”, 
onde serâo instalados 36 “stands” de 
Fôrmula 1. O circuito vai ter também 
um novo edificio para a comunicaçâo 
social, corn 400 lugares. As 500 
milhas de Indianapolis foram 
consideradas uma corrida oficial de 
Fôrmula 1 entre 1950 e 1960, embora 
poucos dos habituais concurrentes da 
F1 participassem. A margem da pista 
de Indianapolis, os grandes prémios 
dos Estados Unidos foram uma 
constante entre 1959 e 1991, mas a 
crescente diminuiçâo do interesse na 
prova, bem como das assistências, 
deixou de atrair qualquer 
organizador a partir de 1991. O 
acordo agora encontrado vai obrigar 
Tony George a fazer um grande 
investimento financeiro, que passa 
por dispender 10 milhôes de dôlares 
(cerca de 1,75 milhôes de contos) para 
acolher o Grande Prémio e 15 
milhôes de dôlares (cerca de 2,6 
milhôes de contos) para adaptaçâo e 
melhoramentos da pista. Indianapolis 
nâo foi a ünica cidade norte- 
americana a considerar a hipôtese de 
receber o “circo” da Fôrmula 1, jâ que 
Sâo Francisco, Las Vegas e Atlanta 

também terâo feito ofertas. A ünica 
corrida de Fôrmula 1 que se realiza 
na parte norte do continente 
americano é o GP do Canadâ, que se 
disputa em Montreal, em Junho. O 
GP dos Estados Unidos deverâ ter 
lugar numa dada prôxima, de forma a 
que as escuderias apenas tenham de 
fazer um viagem àquela zona do 
globo. 

Î 

Aguas puras 
adocicadas 

ùnicamente corn o 
açûcar natural dos 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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Resultados da 13®^ Jornada 

Farense 0 
Beira Mar 0 
Rio Ave 0 
E.Amadora 2 
Sporting 2 
Académica 0 
Chaves 1 
V. Setübal 1 
Campomaiorense 0 

0 Maritimo 
0 Guimarâes 
0 Alverca 
1 Boavista 
0 U. Leiria 
1 Salgueiros 
2 Braga 
2 FC Porto 
5 Benfica 

I Divisâo (13/a jornada) - Classificaçâo 

Jorge Sampaio, dà 
uns toques !!! 

NHL RcsuUados e 
Classificaçâo 

Os Toronto Maple Leafs venceram, em casa, na 
Quarta-feira os Los Angeles Kings pelo resultado 
de 3-1, a sétima vitôria consecutiva em casa. 
Resultados de terça feira: 
New Jersey 4 Washington 0 
Vancouver 1 Boston 1 
Rangers 5 Florida 4 (ot) 
Anaheim 4 Pittsburgh 4 
Ottawa 3 Nashville 1 

EQUIPA P 

1 FC PORTO 29 
2 SPORTING 29 
3 BOAVISTA 28 
4 BENFICA 24 
5 UNIAO LEIRIA 24 
6 AMADORA 24 
7 SALGUEIROS 18 
8 BRAGA 16 
9 RIO AVE 16 
10 V SETUBAL 15 
11 GUIMARAES 14 
12 FARENSE 14 
13 ALVERCA 13 
14 CHAVES 12 
15 BEIRA-MAR 12 
16 CAMPOMAIOR 9 
17 MARITIMO 9 
18 ACADEMICA 9 

Programa da 14/a jornada: 

- Sexta-feira (04 Dez): 
Salgueiros - Sporting, 
21:00 (RTPl) Benfica - 
Setübal, 21:30 (SIC, 
diferido) - Sâbado (05 
Dez): FC Porto - Chaves, 
21:30 (SPORT TV) - 
Domingo (06 Dez): 
Maritimo 
Campomaiorense, 15:00 
Guimarâes - Farense, 
16:00 Alverca - Beira-Mar, 
16:00 Uniâo Leiria - 
Estrela Amadora, 16:00 
Boavista - Rio Ave, 18:30 
(SPORT TV) - Segunda- 
feira (07 Dez): Braga - 
Académica, 20:30 
(SPORT TV) 

O Présidente da Repûblica, Dr. Jorge Sampaio, 
visitou Monsanto onde, confraternizou corn os 
miùdos da bola... Depois, da visita aos alunos da 
Escola de Futebol -onde deus uns toques valentes... 
passou por Alvalade, para receber uma 
homenagem pelos seus 25 anos de sôcio do 
Sporting C.P. ! Ah, grande Présidente, assim é que 
é... 

Resultados de quarta-feira: 
Toronto 3 Los Angeles 1 
Buffalo 2 Florida 1 
Carolina 4 Montreal 1 
N.Y. Rangers 3 Islanders 2 
Colorado 4 Detroit 2 
Edmonton 4 Phoenix 3 
Dallas 3 San José 0 

Classificaçâo 
da divisâo nordeste 
(Quarta-feira): 

Toronto 30 
Buffalo 26 
Boston 26 
Ottawa 25 
Montreal 18 

Os Maple Leafs jogam amanhâ em Montreal, 
contra os Canadiens pelas 19 00 h. 

O 
Vh) /ZI 

U 

Os golos sâo a 
seiva do futebol ! 
O brasileiro JARDEL, 
do F.C. do Porto, é o rei 
dos marcadores nos 
ultimos anos. Todos 
perguntam a si 
prôprios: -Porque razâo 
Jardel nâo joga na 
Selecçâo do Brasil ? 
Responda quem souber, 
mas nâo digam a 
ninguém pois, Pinto da 
Costa, nâo esta 
interessado! 

GALLERIA 
SHOPPING 
CENTRE 

A gerência e os comerciantes da 
Galleria Shopping Centre deseja a 
todos umfeliz Natal e um prosper o 

ano novo. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os 
seus produtos de compra e venda, na pagina 

dos CLASSIFICADOS, Fate com Raul Coelho, 
no departamento de publicidade. 

(416)538-0940 NA ESQUINA DA DUPONT E DUFFERIN TELELEFONE: 533-2317 
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FUTEBOL...a quanto obrigas! 
Ao 1er nos jornais 
desportivos 
continentals as loucas 
despesas dos clubes 
profissionais de futebol, 
em Portugal, pasmei ! 
Nas Antas, 3 jogadores 
dispensados por 
Fernando Santos, 
custam mensalmente ao 
F. C. do Porto, mais de 
10 mil contos. Em 
Alvalade, os dispen- 
sados, ainda sem clube, 
estâo a custar ao 
Sporting, 15 mil contos 
/ mês ! 
Imaginem que nào 
tinha tido lugar o 
acordo Porto-Sporting 
para a troca de 
jogadores ‘dissidentes’, 
como Costinha, Peixe, 
etc... ? E, agora, corn o 
caso Leandro, quanto 
mais subiu a conta 
‘leonina’ ? Ainda bem 
que Leandro foi para 
Espanha. Isto, prova 
mais uma vez, os 
disparates dos 

dirigentes do futebol 
profissional na ânsia 
cega de conquistar 
campeonatos e Taças de 
qualquer maneira. Ora, 
se o Sporting ( e os 
outros...!) tivesse 
iniciado a politica 
actual hâ mais anos, jâ 
nâo teria uma équipé 
feita, madura, capaz de 
ganhar campeonatos e 
dar muitas alegrias aos 
sens adeptos ? Claro, 
que sim ! Para quê 
deitar fora tanto 

dinheiro em apostas 
falsas corn estrangeiros 
‘vistos’ em videos se, em 
casa, têm jovens tâo 
bons e melhores que os 
de fora ? Beto, Tiago e 
Simào, nâo chegam 
como exemplo ? Se os 
‘Benficas e Sportings’ 
aproveitassem os muitos 
valores que têm criado 
ao longo dos anos nas 
camadas jovens, hoje, 
nâo teriam tantas 
dividas e... dùvidas ! 
Bem tem feito o F.C. do 
Porto que, numa 
mistura equilibrada de 
jovens da casa e 
estrangeiros «vistos à 
lupa» (corn alguns erros 
à mistura. Nem Pinto da 
Costa é infalivel...), tem 
conseguido levar a âgua 
ao seu moinho e...moido 
a cabeça aos sens 
eternos rivais ! 
Ai, futebol profissional, 
de dirigentes amadores, 
a quanto obrigas ! 

JMC 

ROSA MOTA, de novo a correr 

A maior atleta portuguesa de 
sempre, ROSA MOTA, agora na 
ternura dos 40, voltou a correr. 
Aquilo que sempre gostou de fazer 
e, felizmente para Portugal, 
melhor que ninguém...na sua 
época ! Depuis de ‘sarar’ umas 
quantas feridas fisicas e morals, 
Rosa Mota, a menina da Foz, 
agora corn 40 anos, voltou às 
provas internacionais como 
veterana. Entrou numa prova de 
estrada, em Bilbau, 14 kilômetros 
entre Santurce e Bilbau, tendo 
conseguido um inesperado 2o. 
lugar, uma vez que jâ nâo corria hâ 
muito tempo. Mas ‘quem sabe, 

sabe’, por is so, Rosa Mota, nâo 
deixou sens créditos por mâos 
alheias. «Foi um regresso 
divertido, numa prova que acabou 
por ser uma excelente escolha. O 
percurso, embora algo duro,era 
bonito, fazia algum frio, mas de 
resto...sem problemas.E sinto-me 
muito bem, sobretudo porque 
estava muita gente a correr e eu 
adoro esses ajuntamentos...»- disse 
Rosa Mota, apôs a corrida. Sempre 
a mesma simplôria e feliz Rosa 
Mota, a Rosa mais perfumada de 
Portugal, a Rosinha do nosso 
contentamento. Rosa Mota, na 
ternura dos 40... 

Se;\indo a vr'diAT 

José Eustéquio 

Labatt e |oe Eusiiouio 

descjam o maior sucesso e felicidades 

ao semanârio “O Milénio" no seu lancamento, 

Labatt Breweries Ontæio: (41é) 240-3068 

Q>m uma cerveja Labatt, saüdo o novo semanârio "O Milénio' 

TV 


