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«EU e OS CONSULADOS oxistimos 
para servir os portuguesesii 
-Palavras do Secretario de Estado das Comunidades 

Portuguesas, Eng. José Lello, por ocasiâo da inauguraçâo 
oficial das novas instalaçôes do Consulado-Geral de 

Portugal, em Toronto. 
Foi uma cerimônia bonita e feliz. Nas amplas, 
airosas e bem decoradas salas das novas instalaçôes 
do Consulado-Geral de Portugal, sentia-se o 
ambiente festivo. Desde os funcionarios, passando 
pelos convidados -e foram muitos!- até as entidades 
oficiais, todos tinham no rosto um sentimento de 
felicidade e, simultâneamente, de alivio pois, a 
‘cavalgada’ para pôr tudo em ordem, a tempo e 
boras, mais viagens cansativas e jantares de 
ocasiâo, nâo deram descanso a ninguém. Mas 
TUDO BEM quando acaba BEM ! 
Nas palavras do feliz Vice-Cônsul, Crescêncio 

Ferreira, que abriu a sessâo logo apos o S.S.C.P. ter 
efectuado o tradicional corte da fita, e no orgulho 
bem patente do Embaixador de Portugal, em 
Ottawa, podemos fazer um juizo do que Ihes ia na 
alma. Depois, com o habitual ritmo e boa 
disposiçâo de sempre, o S.E.C.P. -JOSÉ LELLO, 
deixou a mensagem de «... nova imagem, mais 
espaço e melhor serviço! ». Ficamos na espectativa 
mas CRENTES de que esta 18a. inauguraçâo de 
um CONSULADO sob a nova imagem vai 
deslizar... em ondas cor-de-rosa ! 

JMC 

TONY DIONÎSIO, Homenageado pelo Secretario 
de Estado das Comunidades Portuguesas 

Houve festa e emoçâo, no convivio de Natal do 
Sindicato Internacional dos Trabalhadores da 
Construçâo Civil - Local 183, que teve a presença de 
mais de 900 pessoas, na bonita sala de festas do 
Sindicato e, como nunca, ornamentada a rigor. 
Apôs a bençâo de Monsenhor Eduardo Resendes, 
foi servido um requintado e delicioso jantar e, do 
programa, constou intervençôes de Tony Dionisio, 
apresentaçâo dos convidados pelo présidente Roger 
J.Quinn, The Honourable Ministro do Trabalho, 
Jim Flaherty, o MPP Tony Silipo, Joseph Mancinelli, 
Gerente Regional da Local 183 e, Dalton McGuinty, 
MPP e lider da Oposiçâo Provincial. Como ‘prenda 
de Natal’ para os muitos portugueses présentes, a 
presença do Secretario de Estado das Comunidades 
portuguesas, Eng. José Lello e esposa, assim como os 
restantes membros da sua comitiva, o anterior 
Cônsul-Geral, Dr. Antonio Montenegro - agora 
adjunto do S.E.C.P-, ainda os assessores do S.E.G.R, 
Dr. Caio Roque, e Eduardo Saraiva, Dra Ana 
Noronha, assessora de imagem dos Consulados da 
S.E.C.P. e, Dra Ana Paula Rosa, assessora do 

Secretario de Estado da Comunicaçâo Social e, 
também, o Dr. Carlos Albino, Présidente da 
Associaçâo dos Jornalistas Portugueses e Jornalista 
do Diârio de Noticias especializado em assuntos 
ligados à Diplomacia. 
Na altura em que o SECP, Eng. José Lello, subiu ao 
palco para o elogio natural ao Tony Dionisio e suas 
gentes, foi com muita surpresa e emoçâo que o 
carismâtico sindicalista Luso-Canadiano ouviu que 
séria, ali e naquele momento, alvo de uma justissima 

homenagem do Governo Português: O Secretario de 
Estado das Comunidades impôs no peito de TONY 
DIONISIO, a ‘Medalha de Ouro das Comunidades 
Portuguesas’ ! 
Foi o delirio na sala e. Tony Dionisio, s6 nâo deixou 
escapar uma lâgrima de felicidade por razôes que 
nem ele sabe explicar... 
Foi o culminar de uma cerimônia de convivio bonita 
e de sâ confraternizaçâo onde, simples trabalha- 
dores, responsâveis sindicais e Governantes, deram 
as mâos e saudaram o Natal-98 corn paixâo e desejos 
de prosperidades futuras. Depois de muito e 
efusivamente saudade por todos, Tony Dionisio 
regressou à sua mesa e, ainda nâo refeito da emoçâo, 
recebeu o beijo de parabéns de sua mulher, também 
ela, comovida e feliz. Seguiu-se o convivio habituai 
nestas ocasiôes, com müsica para dançar do EJ 
Nazaré Praia, e exibiçôes de Mariano Rego e sua 
Guitarra portuguesa e a voz bonita do Herman 
Paiva. Uma festa que começou bem, prosseguiu 
melhor e acabou em beleza. Pedir mais séria 
exagerar ! Felicidades a todos e bom NATAL ! 

TRÂXSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 

SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMACÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Mais uma vez OLHEI os OLHOS 
das crianças carentes do Brasil (...e 
de todo O mundo ) e refleti sobre a 
beleza da transparência que 
irradiam, da honestidade que 
emanam, da tristeza doce que os 
invadem. Nada têm, nada pedem ! 
A mudês inocente desses OLHOS 
é que nos transmitem tudo quanto 
precisam. E, nos, adultos e 
culpados, la vamos dando umas 
migalhinhas para atenuar as 
carências e recebermos o 
‘obrigadinho’ de certas 
personalidades interessadas. É o 
mundo que criâmos, é o mundo em 
que vivemos. E o mundo que, aos 
poucos, se vai transformando... 
Para melhor ? Sô Deus sabe, como 
diria a minha Avô. 

Mas, nos, adultos e culpados - 
apenas fomos crianças inocentes, 
também...-, câ continuâmes a 
protestar diâriamente contra tudo 
e contra todos, apenas e sô, porque 
queremos mais e melhor, hoje, 
amanhâ e sempre ! A nossa 
ambiçâo nâo tem limites ! Nos que 
temos emprego, mais ou menos 
saùde, casa e prato cheio, 
protestâmes porque a gasolina 
subiu um cêntimo, os impostos 
aumentaram mais um pouco, por 
razôes varias as férias foram mais 
curtas, os politiqueiros levantaram 
os seus prôprios ordenados -jâ de si 
graûdos- e melhoraram as suas 
condiçôes futuras sem nos 
consultarem (se os pusémos la de 
mâo-beijada, para quê consulta- 
rem-nos ?), os hospitals fecham, as 
Escolas encerram e pioram o 
ensinamento, a concorrêneia é 
ferez, vende-se ‘gato por lebre’... E, 
nos, protestâmes a toda a hora ! E, 
as crianças ? Pobres e ingénuas 
criaturas, nâo esboçam um ai ou 
um ui... !!! 

Olhemos, amigos, para dentro de 
nés, para um acte de contriçâo, e 
façamos da vida uma cerimônia de 
bem-estar e bem-fazer, para que 
possamos todos ou, pelo menos, a 
maioria, morrer tranquilamente 
corn a noçâo do dever cumprido. 
Olhai pelas crianças corn a 
sensibilidade que elas justificam. 
As crianças nâo sào apenas os 
nossos filhos, netos e bisnetos mas, 
sim, todas as crianças do mundo, 
especialmente, as mais desfa- 
vorecidas. E todos sabem quais sâo 
as mais carêneiadas! Sô em 
tragédias é que sabemos dar o valor 
à felicidade de ter filhos e netos 
saudâveis e felizes. 

Entào nâo hesitem, ajudem sem 
OLHAR a ‘bôcas’, piadinha de 
caserna e atitudes préjudiciais às 
inocentes criaças... OLHAI os 
OLHOS das crianças, corn 
OLHOS de gente !!! 

JMC 

mmmmmmu 

Na Alemanha, a pintura 
medieval espalha-se por 
numerosos centres; 
escolas de Colônia, 
Nurenberga, de Colmar, 
do Tirol... O Ren- 
ascimento que Alberto 
Durer, pintor e gra- 
vador, teria sô por si 

Pintura: 
tornado célébré, agrupa 
igualmente Altdorfer, 
Baldung Grien, Cra- 
nach; o século XVII 
reivindica Elsheimer e o 
século XVIII réclama 
pintores franceses. Os 
«Nazarenos» (começo 
do século XIX ) sâo 

continuados por pin- 
tores de diferentes ten- 
dêneias; Menzel, 
Feurbach, H. von 
Marées, Lenbuch, Lie- 
bermann, Leibl, e os 
expressionistas Hekhel, 
Kirchner, Schmidt e 
Kokoschka. 

TU CÂ TU LÂ coin os Leitores 
Pronto, jâ estâmes em familia... 
As cartas, telefonemas e consultas, jâ 
começaram a chegar. Pouco a pouco, 
nos vamos entendendo e dialogando 
através desta pagina dedicada ao 
LEITOR, uma pagina que, espero, 
venha a ser pouco, pois o LEITOR é 
o nosso destine. 
Venham a nôs, câ estâmes de 

‘pâginas’ abertas ! 
Em relaçâo ao simpâtico passatempo 
ACRÔSTICO, jâ temos mais 
intéressantes adesôes. Esta semana, 
um ‘grafista’ -tem uma letra muito 
bem desenhada- semi-anônimo, 
enviou-nos um verso sob o tema 
MILÉNIO que passâmes ao vosso 
conhecimento. 

MILÉNIO, torn bem sonante 
Integrado no présente 
Ligado a vogais e consoantes 
E, no dia-a-dia, uma constante 
Nunca é demis UM mais 
Informar, formar, é afinal 
O future do nosso Jornal. 

Obrigado! Sô nos falta uma coisa, o 
iiome de quem escreveu o trabalho... 
É que o nosso amigo Leitor- 
colaborante,assina-se por 
NIDOMAZ! Nâo tenha receio em 
identificar-se. Ficou entre amigos. 
Mas, creie, respeitamos o anonimato 
se fôr esse o seu desejo. Nâo o 
rejeitaremos se continuar a escrever 
sob o pseudônimo Nidomaz ! 
Bom, espero que no prôximo numéro 

jâ tenhamos o ACRÔSTICO sobre o 
tema, NATAL. Éstâ na hora, nâo é 
verdade ? Sabemos que os Correios 
funcionam mais vagarosamente 
nestes tempos de festas ... 

Nâo esqueçam também as quadras 
natalicias para os vossos familiares. 
Ésta pâgina é vossa ! 
Ao dispôr. 

JMC 

ARTE Alemâ e Austriaca 
Arquitectura: 

Os grandes edificios românicos da 
Alemanha, corn as suas duplas 
absides e as suas numerosas terres - 
Igrejas de Hildesheim, Éspira, 
Vôrmia, Maiença...’, influenciaram a 
arte gôtica que triunfa, cerca de 1520, 
em Bamberga, Naumburgo e 
Limburgo de Lahn. O Renascimento 
nâo traz mais que modificaçôes 
decorativas , excepte no Palâcio do 
eleitor Otâo Henrique, em 
Heildeberga. No século XVIII, 
assiste-se ao triunfo do Barroco em 
Viena, corn Fisher de Ériach ( S. 

Carlos ) e Heildebrando ( o 
Belvedere). Na Baviera, corn os 
irmâos Asam, em Dresda, corn 
Poeppelmann e Baehr, em toda a 
Alemanha, floresce este estilo 
grandiose, um pouco teatral. No 
século XIX, a imitaçâo da 
Antiguidade tem por partidârios 
Langhans, Schinkel, Klenze, Semper, 
até que o grupo chamado 
«Werkbund» corn Messel, Behrens, e, 
mais recentemente, Gropins, impôe 
regras melhor ajustadas à 
arquitectura industrial. 

Uma vez que as portas 
de bronze esculpido da 
Catedral de Hildesheim 
dependem sobretudo da 
ourivesaria, é a estatu- 
âria gôtica de Bamberga 
e Naumburgo que, 
magistralmente, 
inaugura a escultura 
alemâ. 
No Renascimento, Veit 
Stoss, Adâo Kraft, os 
Vischer em Nurem- 

Escultura: 
berga, Riemenschneider 
em Vurtzburgo, M. 
Pacher no Tirol, man- 
têm uma expressâo 
prôpria que a Itâlia 
pouco influencia. O 
século XVIII ficaria em 
branco sem a fama dos 
marceneiros, à quai se 
pode aqui acrescentar a 
nomeada das porcelanas 
chamadas da Saxônia. 
Na primeira metade do 

século XIX, Schado^v e 
Rauch conservam o 
gosto do antigo e, 
cinquenta anos mais 
tarde, sâo continuados 
por Hildebrando. Kolbe 
e Breker surgem 
associados ao Nazismo; 
Barlach e Renata Sent- 
enis assinalam-se como 
dois talentos muito 
pessoais. 

O MILÉNIO A 
O MILÉNIO - Semanârio 
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50 ANOS DE DIREITOS 
Foi a 10 de Dezembro de 1948, que a Assembleia 
Gérai das Naçôes Unidas adoptou e proclamou a 
Carta de Declaraçâo Universal dos Direitos do 
Homem. Desde a sua aprovaçâo 
inûmeros paises adoptaram os seus 
principios e milhôes de pessoas no 
mundo trabalham na defesa dos 
direitos fundamentais da pessoa. 
Foi esta Declaraçâo, a primeira 
carta internacional do género e 
foi criada em razâo das 
atrocidades cometidas durante a 
segunda guerra mundial (1939 - 
1945 ). 
A Declaraçâo Universal mostra- 
nos claramente e pela primeira 
vez, que os Direitos da Pessoa 
Humana nâo dependem 
directamente de cada pais, antes 
transcendendo as fronteiras 
internacionais. Ela afirma 
responsabilidade que incumbr 
Comunidade Internacional de 
respeitar e promover esses direitos. 
Desde a proclamaçâo desta 
Declaraçâo Universal, muitos 
tratados e convençôes se lhe 
juntaram. Entre os principals, 
contamos: 
-Convençâo Internacional sobre a eliminaçâo de 
todas as formas de discriminaçâo racial (1965); 
-Facto Internacional relativo aos direitos civis e 
politicos (1966). 

-Convençâo sobre a eliminaçâo de todas as formas 
de discriminaçâo às mulheres (1979). 
-Convençâo contra a tortura e outras penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou dégradantes 
(1984). 

-Convençâo relativa aos direitos da Criança 
( 1989). A Carta Canadiana de Direitos e 

Liberdades inspira-se profundamente 
na Declaraçâo Universal dos 

Direitos Humanos (ou da pessoa). 
A Assembleia Gérai das Naçôes 
Unidas recomendou na altura 
aos seus estados-membros, a 
publicaçâo e distribuiçâo por 
todos os meios da Carta. Afixâ- 
la nas escolas, lugares püblicos 
e de ensino, sem distinçâo do 
estatuto politico dos paises ou 
territôrios. Escusado sera dizer 
que, no tempo, Salazar proibiu a 

sua divulgaçâo, embora tivesse 
assinado a concordata. 

No entanto, em Portugal pré-25 de 
Abril, este texto andava de mâo-em- 

mâo e jâ nos inspirava a nos, jovens e 
crianças na altura. A primeira vez 
que me veio ter às mâos este 
bonito texto, tinha 14 anos e foi- 
me oferecido (às escondidas) por 
um amigo da familia que 
frequentava o Liceu Antero de 

Quental, em Ponta Delgada. E foi o seu artigo 
primeiro que me impressionou mais. Deixo-o aqui, 
como oferta a todos os que ainda nâo o conheçem: 
ARTIGO 1 
‘ Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos ‘. 

José Soares / Ottawa 

John Peters Humphrey cidadào do 

mundo, o homem da Declaraçâo 
Universal dos Direitos Humanos 

fine fuiuro ? 
por: Maria C. Lusitana 

r Ecorrente ouvir dizer que se os jovens 
fazem isto ou aquilo, a culpa é das leis 

do governo, e dos professores e, por ai fora 
... Eu pergunto, entâo e os pais nâo têm 
culpa de nada? Quantas vezes, hâ tempo 
para falar corn os filhos ? Saber como eles 
passaram o dia e o que fizeram? Serâ que 
hâ oportunidade para a familia se reunir 
pelo menos à hora do jantar e discutir os 
problemas do dia a dia? Quantas vezes, as 
pessoas preferem ir fazer um “part-time” 
aqui, outro ali, acrescentar mais uns 
dolares à conta bancâria do que sentarem- 
se um pouco e conversarem corn os jovens. 

Para isso nâo hâ tempo! Um dia, vem uma 
informaçâo da escola ou da policia dizendo 
que o filho ou a filha, fizeram qualquer 
coisa errada e entâo os pais ficam 
espantados. 

Como é possivel que isso tenha acon- 
tecido, nada o fazia prever? Serâ que nâo? 

Talvez seja altura de investir bem o nosso 
tempo e dar um pouco mais de atençâo aos 
nossos filhos, e que uns sapatos Nike ou 
um casaco Adidas nâo pâga a falta de 
tempo dos pais. BOM NATAL! 

MORTE NA CÂMARA 
DOS COMUNS 

Uma Deputada da Câmara dos Comuns do Parlamento Canadiano 
sofreu, na passada Quarta-feira, uma hemorragia cerebral durante um 
debate parlamentar, morrendo posteriormente num hospital de Ottava. 
A Deputada - Shaughnessy Cohen, de 50 anos, era représentante de 
Windsor (Ontario) na Câmara dos Comuns desde 1993. 

0 MILÉNIO envia sentidas condolências CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE TRUCKS 

Através de Lina Santos e 
Downtown Chrysler 
conseguirâ agora preços 
especiais de Natal nos 
populanssimos Plymouth 
Voyager e Neon... 
e outros mais!!! 

Lina Santos e o resta da équipa da 
Downtown Chrysler desejam-vos umfeliz 

Natal e prospéra ano nova. 

1030 King Street West, Toronto, Tel; y 
(A oeste da Bathurst, na esquina corn a Shaw) 
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CA PARA N0$„ 
Em pleno lumiar do século vinte e 
um, talvez seja a altura ideal para 
uma reflecçâo aturada sobre, a 
necessidade de, cada vez mais, 
estarmos unidos na defesa e 
preservaçào de uma cultura com 
diferentes vertentes. 
Nâo sào muitos os paises que, se 
poderâo orgulhar de uma lingua 
riquissima como a nossa. Bern 
poucos, conseguem reunir um 
enorme leque de usos e costumes. 
Quase nenhuns, foram capazes de 
manier as tradiçôes que, sô se 
conseguem, corn séculos de histôria. 
Sabemos, que muitas caracteristicas 
do povo português foram herdadas 
de outras civilizaçôes. Todavia, a 
maior parte delas, perderam-se no 
tempo e no espaço de outros povos, 
tendo encontrado em Portugal, e no 
seu povo, como que um santuârio 
onde existe um carinho muito 
grande de guardar tudo, quanto nos 
possa ajudar a enriquecer. 
Tudo isto vem a propôsito, da 
necessidade quase obrigatôria de, 
aproveitar este mosaico cultural 
canadiano e, termos a coragem e 
dignidade, de nâo nos deixar dividir 
por quem quer que seja. 
Hâ dezanove anos que trabalho 
junto desta diaspora e encontre, por 

vezes, dificuldades em explicar a 
outros grupos étnicos, os porquês de 
tantas colectividades todas, 
provenientes de um sô pais. Acabo, 
quase sempre, por me referir à 
separaçâo geogrâfica e das longas 
noites de obscurantisme o que, por 
vezes, pense jâ estar um tanto ao 
quanto fora de moda. 
Sâo os minhotos, madeirenses, 
algarvios, açorianos, alentejanos e 
outros, cada quai corn a sua 
capelinha e, sem notarem no grande 
aproveitamento que gira à volta 
desta divisâo. Sào contas de rendas e 
hipotecas sem fim quando, afinal, as 
necessidades e propôsitos sâo 
profundamente semelhantes. 
Sâo as matanças de porco que, em 
jeito de papel quimico, vâo surgindo 
repetidamente como que a 
demonstrarem, uma necessidade 
ingénua de afirmaçâo perene. 
Sâo ainda politicos que se 
aproveitam da nossa divisâo para, 
em nome do santo veto e, muitas 
vezes em proveito prôprio, nos 
dividirem e cada vez mais nos 
colocarem de costas voltadas uns 
para corn os outros. 
Em meu entender, pense que jâ nâo 
temos qualquer necessidade de 
afirmaçâo?!! Nem, tâo pouco, somos 

médiocres ou inseguros?!! 
Quem nos conhece, sabe muito bem 
que somos um povo capaz de, em 
qualquer circunstâneia, exibirmos a 
expinha dorsal dos D. Henrique, 
Gama ou Cabrai mas, também sabe 
que, manter-nos divididos é a ünica 
maneira de nos tirar a pujança 
cultural e histôrica. 
Nâo temos nada para nos 
envergonhar. Descobrimos o 
Mundo em circunstâneias mais 
dificeis do que é ir à Lua e, ainda 
hoje, corn os desgastes prôprios do 
passar do tempo somos, uma lingua 
falada e escrita por mais de 
duzentos milhôes de seres humanos. 
Hâ muito que, abandonâmos as 
armas de uma colonizaçâo serôdia e, 
optamos pela expansâo demogrâfica 
e cultural noutros paises. Em boa 
verdade, o nosso espaço territorial 
sempre foi muito limitado. 
Corn todas estas conquistas, nâo 
serâ altura de se criar entre nos uma 
verdadeira CASA DE 
PORTUGAL? 
Nâo serâ dignificante para os nossos 
filhos e netos constatarem mais 
tarde que, afinal, sâo descendentes 
de um ûnico POVO? 
Quantos centres comunitârios 
temos? Nâo estâmes a defender que 

se acabe corn este ou aquele. Todos 
sâo importantes e, é precisamente 
neste sector que estâ a nossa 
riqueza. O que sugerimos é que, em 
unissono, encontrem abrigo debaixo 
do mesmo teto. Também nâo 
estâmes a dizer que se acabe corn os 
corpos directives dessas 
colectividades. O que defendemos é, 
nada mais do que uma uniâo de 
esforçoS para que, nessa eventual 
CASA DE PORTUGAL, todos 
tenham merecida representaçâo 
igualitâria. 
Séria tâo elegante e saudâvel ver o 
Povo Português no Ontario corn um 
ûnico objective o de, sermos 
verdadeiramente aquilo, que nos faz 
ter a honra de pertencer a uma das 
mais fortes e laboriosas 
comunidades corn digna 
representaçâo nesta manta multi- 
cultural canadiana. 
Quando este objective estiver 
satisfeito entâo, iremos testemunhar 
que, vai ser muito mais fâcil 
reivindicar tudo aquilo que por 
legado também nos pertence. 
Afinal a soluçâo é de todos nos! 
Ou, nâo serâ? 

Luis Fernandes 

Em qualquer altura 
do ano a 

Loja Do Espirito Santo 
tem O vestuârio ideal 

para senhoras e crianças 
a preços especiais. 

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 

ERVANARIA VITORIA Inc. 
PROLUTOS NATURAIS E MELICINA HOAAEOPATICA 

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

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 
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CANADAS 

0 MEU CANTINHO 
UM DIA DIFERENTE 

Hoje, nâo sei porquê acordei bem 
desperta para a vida. Um frémito 
de natureza viva, bulia à minha 
volta. Parecia que tudo ao meu 
redor, se comprazia em me 
mostrar que tinha pela frente um 
dia diferente. Um dia de paz. 

Enquanto, la fora escutava o 
chilrear da passarada inquiéta, 
que toma rumo a paragens mais 
quentes e foge apressada do 
Inverno, pensei que este dia era 
diferente dos outros e merecia um 
olhar e atitudes diferentes da 
“banalidade” dos dias sempre 
iguais. 

Mas... afinal o que era diferente 
neste dia, em releçâo a outros que 
passaram ou estariam para vir? 
Nâo sei. 

Talvez fosse algo dentro de mim 
que procurava fugir ao quotidiano. 
Râpidamente, tomei a resoluçâo 
de tentar que esse dia se 
concretizasse, diferente. 

Nada de noticias, nada de 
televisâo. Nada de nada. Apenas 
eu e os pensamentos que me 
envolviam olhando a natureza la 
fora. Natureza viva, embora jâ 
meia adormecida para o seu longo 
sono de Inverno. 

Afastei repetidas vezes da 
minha mente o sofrimento das 
tragédias deste Mundo e das 
“palhaçadas” mediâticas, que 
tentam afastar do sentimento de 
culpa os chamados “responsâveis” 
desse mesmo Mundo. O pesadelo 
da fome das crianças um pouco 
por toda a parte e de que somos 
responsâveis e, tâo poucos de nos 
faz algo para minimizar esse 
sofrimento. 

Onde esta a tal globalizaçâo se 
os RICOS sâo cada vez mais 
RICO e os POBRES cada vez mais 
INDIGENTES. Onde esta pois o 
futuro da tal Aldeia Global - se em 
vez de um computador em cada 
casa, deveria haver um pâo em 
pada mesa... - Lâ fora, os pâssaros 
continuam a chilrear. O sol 
continua perene na sua 
grandiosidade, aquecendo sem 
distinçâo, senhores e escravos, 
cristâos e ateus. 

Eu continuava corn a convicçâo 
de que este dia, deveria ser um dia 
diferente. Sem entender bem 
porquê. 

O telefone toca interrompendo 
a corrente dos meus pensamentos. 
Do outro lado da linha, alguém 
tenta vender-me um aspirador. 
Dizendo que era o melhor dos 
aspiradores resolvendo todas as 
situaçôes na arte de bem limpar e 
que sô pago depuis do ano 2000. 
Recuso fazer despesas a longo 
prazo, porquê na melhor das 
hipôteses, continua a ser um 
compromisse para o quai depuis 
do ano 2000 talvez nâo esteja 
preparada. 

Volto a tomar o meu lugar 
predilécto tentando restabelecer 
contacte corn os meus 
pensamentos, de ter um dia 
diferente. 

Novamente o telefone me faz 
estremecer. A caminho juro que 
vou desligar. 

- Esta!!! 
- Maria Fernanda... é o José 
Mario... entâo quando é que a seu 
trabalho esta pronto? Precise 
saber o espaço que vai ocupar, pois 
temos o Jornal quase pronto... 

Pronto. Acabou o meu dia 
diferente, mas foi bom estar aqui a 
conversar consigo amigo leitor. 
Que tenha um bom dia . Sâo os 
meus votes. Diferente ou igual a 
outros dias, mas um bom dia, 
como eu pretendia para mim. 
Afinal ùnica e simplesmente ... 
“UM DIA DIFERENTE”.- 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o minimo ? 

Entâo contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos de 

compta e venda, napâgina dos CLASSIFICADOS. Paie com Raul 

Coelho, no departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 

Agenda comunUaria 
-A tradiçâo de abrir as portas da CIRV aos ouvintes, amigos, comerciantes 
e artistas, durante a quadra do Natal, continua... Dia 15, a CIRV abre as 
portas a amigos e comerciantes e, no dia imediato, dia 16, aos artistas e 
ouvintes. Contamos com todos e desejamos-lhes as maiores venturas. 

-Sabado, dia 19, terâ lugar na CASA do ALENTEJO, em Toronto, o 
NATAL da CRIANÇA, realizaçâo da Casa do Alentejo e CIRV-fm. Na 
festa, todas as crianças presente e inscritas, receberâo uma prenda. Neste 
dia de festa, CIRV-fm transmitira em directe da Casa do Alentejo e, 
participarâo, os melhores artista locals. 
A tradiçâo mantém-se em cada Natal... Casa do Alentejo e CIRV-fm, de 
mâos dadas com as crianças. 

-Numa realizaçâo do ‘Parkdale Community Health Centre’, oferemcem-se 
«aulas de preparaçâo para o parte», 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 ‘Festa 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 do 
‘Natal da Criança’. Informaçâo (416) 535 - 2696. 

-O responsâvel da Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontario, enviou-nos o RELATÔRIO E CONTAS do ano de 1997 / 98. 
Séria maçador para os nossos Leitores registar nesta pâgina todas as contas 
de ‘deve e haver’ da ACAPO e, além disse, nâo sâo contas do nosso rosârio, 
por isso, nâo o fazemos... Junto, também, nos enviaram a lista dos Corpus 
Gerentes da ACAPO para 1998 / 99. Através do Présidente do Conselho 
de Présidentes da ACAPO, Antonio Campos, enviâmes os desejos de boa 
gerência e Boas Festas. 

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

(NO EDIFICIO DA LOCAL-183) 

TPATAniniOS ‘PAOTOQPEY" f 
ULTPAVOLfTAS dm E, OS t\tmtOl 
DA LCXAL-1Ô5 E SUAS EAMiüAS, nÀO TÊrt 
DE PAQAP PELOS ÔCULOS! 

UMA VAPIADA SELEC(;ÀO DE 
ÔCULOS PAPA lOVEnS E 
ADULTOS DESDE ESTILO 
DESPOPTIVO AO ELECAUTE, 

EACILIDADE DE 
MAPCA(;OES AO 

SAPADO OU à 

noiiE. 

SEMPPE AS ÛLTIMAS 
nOVIDADES AOS 
MELAOPES 
PPE(;OS. 
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Cronicas da Hisforia de um Povo 
Irei falar-vos nesta cronica acerca da 
chegada dos Fenicios à Peninsula 
Ibérica bem como procurar expôr o 
conjunto das actividades que 
desenvolviam e apresentar-lbes 
aspectos da sua historia para que 
melhor se conheçam os motives da sua 
vinda. 
Poderiamos caracterizar os Fenicios 
genericamente como um povo de 
comerciantes que jâ usava 
regularmente a via maritima mas 
também dominava as rotas comerciais 
terrestres desta época. 
Assim, é por barco que eles vao 
avançando pelo Mediterrâneo e por ai 
estabelecendo varias feitorias. Na 
Peninsula Ibérica instalaram-se nas 
zonas de Gadir, Cadis, Malacha, 
Malaga, Hispalis, Sevilha até ao litoral 
Atlântico. 
Os Fenicios eram bons a trabalhar os 
metais que procuravam por toda esta 
regiâo. 
Mas, para que possamos compreendê- 
los melhor, vejamos que a sua origem 
geografica, situada na regiâo costeira 
Mediterrânica entre o Monte Carmelo 
e o rio Elentero, Golfo da Alexandreta, 
fez com que desenvolvessem 
importantes cidades e portos 
comerciais, com elevada actividade 
para a época. 
Sâo assim, um povo com forte vocaçào 
maritima, tendo por outro lado a 
facilidade de comunicaçâo terrestre 
com o Médio Oriente especialmente o 
Egipto e a Siria. 
Do seu comércio hâ a destacar o forte 
interesse pelo cobre, estanho, ouro là, e 
outros artigos como a madeira para a 
construçâo naval que vendiam 
principalmente ao Egipto e à 
Mesoptâmia, bem como os cereais e o 
vinho. 
As suas actividades transformadoras 
mais significativas eram a purpura e o 
vidro. 
E aos Fenicios que, segundo a tradiçâo 
histôrica é atribuido a criaçâo do 
Alfabeto que de certa forma veio 
substituir a escrita Cunéiforme e 
Hieroglifica, segundo o que revelam 
escritos que datam do século XIV A.C.. 

Encontamos assim, a lingua Fenicia 
estruturada em très épocas-Arcaica até 
ào século IX A.C., a Média até ao 
século V A.C. e o periodo seguinte até 
Cristo, encontrando-se vârios 
documentos ao longo dos tempos. 
Os Fenicios ter-se-âo sedentarizado 
nesta regiâo Mediterrânica por volta do 
ano 3 000 A.C. fundando as suas 
cidades independentes e 

desenvolvendo a partir desta altura os 
primeiros contactas comerciais corn o 
Egipto. 
No entanto, a sua estrutura politica 
ainda nâo estava totalmente definida, a 
demonstrâ-lo estâo as guerras 
existentes entre as diversas cidades. 
De notar que os Egipcios 
administraram algumas delas durante 
alguns anos. 
E por volta do século XII A.C. e 
quando as cidades se tornam 
verdadeiramente indepentes que 
chegam â Peninsula, tendo no seu 
trajecto, como vimos, fundado varias 
colônias. 
Como dominavam os acessos ao 
Mediterrâneo e o comércio a Oriente e 
a Ocidente sofreram sempre a 
perseguiçâo e o ataque de vârios povos. 
Os Fenicios mostravam avanço em 
relaçâo a vârios aspectos como por 
exemplo na arte onde na arquitectura 
sobressaiam os imponentes santuârios, 
as casas feitas de pedra ou as fortalezas. 
As suas ricas peças metâlicas, as 
estatuetas de bronze datam jâ do século 
XVIII A.C.. 
De referir também que executavam 
bêlas esculturas em baixo relevo. 
Nas suas cidades jâ possuiam âgua 
canalizada e uma apreciâvel 
organizaçâo 
urbana corn as ruas devidamente 
alinhadas e definidas. 
E corn a tomada de Tartesso na foz do 
rio Guadalquivir no século IX a.C. que 
se inicia o mais expressivo dominio da 
Peninsula Ibérica. 
Tartesso passou a ser o mais 
importante centro de comércio de 
metais, cobre, ouro, prata, chumbo, e 
outros, tudo monopolio dos Fenicios. 
Corn o enfraquecimento de Tiro, estes 
foram perdendo a supremacia do 
comércio Mediterrânico para os Gregos 
e Cartagineses que lentamente os 
foram substituindo. 
Acompanharemos esta evoluçâo, mais 
de perto no proximo encontro. 

Seminârio Internacional do Jornalismo 
de Lingua Portug^esa 

No proximo ano 2000, o Brasil serâ a 
sede da Conferêneia Mundial da 
Imprensa nas Comunidades de 
Lingua Portuguesa. 
O objectivo da Conferêneia que vai 
realizar-se em Sâo Paulo, nos dias 17 
a 20 de Abril de 2000, é encontrar as 
melhores estratégias para a difusâo 
da lingua portuguesa. Para tal, 
participarào lideranças empresariais - 

Radio, TV, Jornais, Revistas, 
Multimédias e Agencias de 
Publicidade-, personalidades 
académicas e profissionais da 
imprensa dos paises de lingua 
portuguesa. 

Informaçôes, através da Dra. Ana 
Paula Rosa, na Secretaria de Estado 
da Comunicaçâo Social, em Lisboa. 

Barbeiro chora 
lâgrimas corrosivas 

A “crise” surge sempre depois de 
fortes dores nos olhds. O barbeiro 
Lemoel Rodrigues, 44 anos, 
apressa-se em baixar a cabeça para 
lacrimejar. O liquido que escorre 
dos seus olhos é muito diferente 
das lâgrimas comuns. Queimam* 
lhe a pele do rosto e conseguem 
perfurar os lenços. O barbeiro 
possui uma ulceraçao na cornea 
esquerda e talvez nâo volte mais a 
ver. Nâo se sabe se foi o estranho 
efeito das lâgrimas que provocou o 
problema. O facto é que a 
oftalmologia paraense esta perante 
um desafio. O problema, recordou 
o barbeiro, teve inido no ultimo 
mês de agosto. Começou, corn 
fortes dores nas pâlpebras. Como 
as dores cessaram, foi trabalhar 
como sempre no Salâo Central, o 
mais antigo de Belém, onde é 
barbeiro hâ 22 anos. Mas no dia 
seguinte, à tarde, manchas roxas 
surgiram acima das pâlpebras, 
formando uma crosta a seguir e, à 
noite, as lâgrimas corrosivas 
começaram ferindo-lhe o rosto. O 
lado direito da face aprésenta as 
marcas do trajeto das lâgrimas. 
“Tenho crises todos os dias”, 
revelou. Hâ cerca de 2 semanas, o 
barbeiro deveria ter consultado a 
sua oftalmologista, Cynthia 
Charone, mas como teve outra 
“crise”, desistiu, “nâo se 
encontrando em condiçôes de sait 
de casa por causa das dores”, 
referiu a oftalmologista. Hâ cerca 

de 2 meses sem trabalhar, Lemoel 
começa a ter dificuldades 
financeiras, principalmente 
porque é um profissional 
autônomo. Enquanto o barbeiro 
quer resolver a sua situaçâo para 
voltar à vida normal, cOmeçam a 
aparecer especulaçôes sobre a 
origem daquelas lâgrimas. 
Irritada, por o caso ter atingido a 
imprensa, Cynthia Charone 
esperava que o assunto fosse 
abordado corn mais cuidado. “Nâo 
posso dizer o que ele tem, porque 
ainda nâo chegamos a nenhum 
diagnôstico”, afirmou a médica 
acrescentando que tanto pode ser 
uma doença como nâo. As 
lâgrimas corrosivas poderiam ser 
até uma reaçâo psicolôgica a 
algum problema. “Mas tudo o que 
se possa dizer agora é pura 
especulaçâo”, disse a especialista, 
que garantiu nâo haver 
conhecimento de caso parecido 
nos registos médicos daquele 
Estado. Lemoel esclareceu 
também que nâo tem 
conhecimento de histôrias desta 
natureza na sua familia. Por seu 
lado, Cynthia Charone desenvolve 
um trabalho de pesquisa na Escola 
Paulista de Medicina, em Sâo 
Paulo, para onde serâo enviadas 
amostras das lâgrimas para serem 
analisadas, referindo que “Nâo 
podemos precipitar-nos em fazer 
afirmaçôes”. 

ASSINE E E>IVULGE 

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 Müsica que a gente gasta 
E, estava eu sentado muito quietinho, quando o 
meu ouvido de mùsico começou a soprar uma 
conversa desafinada... O tema era, outra vez, o 
refrâo mais conhecido que a cançâo mais popular 
deste mundo, que é o “Parabéns a Você”. “As 
cantigas têm que ser assim porque é disto que o 
povo gosta...” e “temos que dar ao povo aquilo que 
ele quer...” e “nâo podemos fazer outro tipo de 
müsica porque senâo nâo compram discos de quem 
os grava,” enfim... coisas que todos nos jâ ouvimos 
milhares de vezes. Nâo é minha intençâo tentar 
convencê-lo de que este modo de pensar esta 
errado. O que sera minha intençâo, isso sim, é 
tentar convencê-lo de que estas ideias nâo estâo 
totalmente certas. E certo que todos nos temos que 
prestar muita atençâo ao requerido pelas maiorias. 
E, ainda, uma obrigaçâo de todo o ser humano, 
especialmente se quer viver em paz numa 
sociedade em harmonia. Portanto, “temos que dar 
ao povo aquilo que ele quer”, passa a ser um 
“cliché” nâo sô do mundo moderno, longe disso, 
mas que se arrasta desde tempos imemoriais. Basta 
consultar qualquer livro de histôria para se chegar 
râpidamente a esta conclusâo. Entâo, se você 
também crê religiosamente nestas mâximas e é um 
lutador acérrimo contra a aceitaçâo dum outro 
estado das coisas, sô porque faz parte da maioria, 
quer-me parecer que nâo dâ grande espaço de 
manobra para que quem escreve müsica possa 
proliferar e dar asas â sua capacidade criativa. 
Você, pura e simplesmente, obriga o autor a fazer 
sempre o mesmo tipo de trabalho, que ele faz, por 
vezes a que custo, pois précisa do dinheiro para 
viver. Teçamos agora aqui uma imagem mais 
popular: Ou fazes o que eu te digo ou temos o caldo 

entornado. É évidente que me estou a referir a 
maiorias determinadas, isto é, existem vârias 
maior’as que estâo directamente relacionadas corn 
vârios factores, como sâo os geogrâficos e 
educativo. Se assim nâo fosse ainda hoje 
andariamos a escrever corn um lâpis e uma ardôsia 
e ai de quem tivesse sonhos de que um dia a 
sociedade teria a sua vida facilitada por uma coisa 
que se iria chamar computador... Se calhar faziam- 
Ihe como na Inquisiçâo e queimavam-no vivo para 
evitar a peçonha. E assim é que, em certas situaçôes 
deste quase fim de século XX, ainda 
inexplicâvelmente se pensa que o que é actual e um 
cartâo de identidade do homem dos nossos dias, 
pode transportar alguma doença contagiosa que 
nos fulmine duma assentada. Vivendo no mêdo 
vamos entâo fugindo de muita coisa que nos 
poderia beneficiar, mais ou menos como: antes a 
dor de cabeça do que tomar um comprimido. 
Conclusâo? Nâo estou contra ninguém que 
consuma a chamada müsica das maiorias (o que 
quer que isso seja). O que 
eu nâo concordo é corn as 
pessoas que nâo 
encontram no seu 
espirito, conciliaçâo 
suficiente para poder 
viver corn o que gostam e 
com o que nâo gostam; 
ou por outras palavras, sô 
porque é maioria nâo tem 
o direito de menosprezar 
o efeito, quantas vezes 
benéfico, daquilo que lhe 
nâo é agradâvel. Se o 

leitor pensar bem, o que acabei de referir nâo é 
nada de novo. E, isso sim, um principio harmônico, 
regente duma grande orquestra que se chama 
humanidade. Cada um que gaste da müsica que 
quer, mas nâo hâ nada errado em mudar um pouco 
para nâo estar sempre a ouvir a mesma coisa. Ou 
por outras palavras: antes de se dizer que nâo se 
gosta, prove-se primeiro o prato. E se depois de o 
provar, se continuar a nâo gostar dele, com os 
diabos, deixem corner quem gosta. 

Domingos Melo 

îd;i- 

vi»; 

v-iif 

■i.d> 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICE INC 

VMELO DE LIGAÇAO 
ENTRE OS 

EAMILIARES QEE 
ESTÂO SEDARADOS 
DELA DISTANCIA. 

Encomende quanio antes o Cabaz de Natal ‘9S 

e sinta-se présente na consoada eoni os sens 

faniiliares nos Açores, Madeira e Continente» 

«TRIPINHA», 
o bom diabrete do 
Natal portuense 

o conhecido «Tripinha», um 
diabrete de chapeu vermélho e 
corneta na mâo, vai ser o simbolo 
luminoso deste Natal na cidade 
do Porto, no âmbito de uma 
campanha do comercio 
tradicional, divulgou o 
Présidente da Câmara. 

Fernando Gomes, disse ao 
anunciar a campanha que esta 
custârâ 130 mil contos e irâ 
«chamar a atençâo dos 
portugueses e dos galegos». 

«O Porto é, seguramente, ao nivel 
das iluminçôes de Natal, uma das 
melhores cidades da Europa», 
disse o autarca, salientando que a 

verba despendida «nâo é um 
custo, mas um investimento».0 
«Tripinha», que sairâ duma 
prenda ligada a uma àrvore de 
Natal da quai sobressai uma 
énorme bola vermelha, serâ 
lançada pela Associaçâo dos 
Comerciantes Portuenses. Esta 
imagem estarâ présente sob 
vârias formas nas ruas da cidade, 
em particular no eixo Foz- 
Boavista-Marquês-Baîxa e 
Cedofeita, O «Tripinha», que se 
assemelha ao ‘jack in the box’ 
inglês, serâ colocado, em 
tamanho gigante, na Boavista, na 
Baixa e em Cedofeita, enquanto 
outros de tamanho mais reduzido 
ficarâo noutros pontos da cidade. 

VISO SHIPPING INC. 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA 

PORTUGAL 

cO etv Xi\o 

.tor 
toro^ (iro 

Para mais informaçôes telefone para (416)533-9127/1-888-263-3154, 
ou visite o nosso escritôrio no 896-B College st., Toronto. 
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SATA GANHA ROTA PONTA DELGADA/LISBOA: 
TARIFA DE RESIDENTE PASSARÂ A SER, 

NO MAXIMO, DE 32.000$00 

O Présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, confirmou, em Ponta 
Delgada, que a nova tarifa de residente para 
a ligaçào aérea Açores-Lisboa passarâ a ser 
no mâximo de 32.000$, a partir de 1 de 
Janeiro proximo, o que représenta uma 
baixa de 26%, em relaçâo ao actual tarifârio. 
Em conferência de imprensa, o Présidente, 
que se encontrava acompanhado pelo 
Secretârio Regional da Economia, 
considerou, por outro lado, que, a 
atribuiçâo das rotas Ponta Delgada/Lisboa, 
Ponta Delgada/Porto e Ponta 
Delgada/Funchal à SATA, na sequência de 
um concurso pùblico lançado para o efeito, 
é um marco histôrico para o Governo da 
Regiâo e para todos os trabalhadores da 
empresa. 
Carlos César revelou também, que, no 
cumprimento do seu programa, o Governo 
e a Administraçâo da SATA jâ acordaram 
um novo tarifârio a praticar inter-ilhas, que 
sera divulgado oportunamente, e do quai 
resultarâ uma baixa do custo do transporte 
aéreo, especialmente, no caso das ilhas mais 
periféricas da Regiâo. 
Esse tarifârio entrarâ em vigor, igualmente, 
em 1 de Janeiro, contemplando o 
orçamento da Regiâo para o proximo ano, 
as necessârias dotaçôes. 
Em resultado das novas obrigaçôes de 
serviço püblico para as ligaçôes entre os 
Açores e o continente português, na 

sequência das negociaçôes ocorridas entre o 
Governo Regional e o Governo da 
Repüblica, as tarifas dos nâo residentes 
também sofrem uma drâstica reduçâo, 
passando a ser, no mâximo, de 38.000$ de 
Lisboa para qualquer ilha dos Açores, 
ficando também garantido o circuito 
açoriano para os nâo residentes, o que é 
considerado fundamental para o 
desenvolvimento do turismo açoriano. 
Carlos César relevou o facto de o seu 
Governo ter conseguido quase duplicar o 
montante de indemnizaçôes 
compensatôrias atribuidas â Regiâo 
Autônoma, passando de 2 milhôes de 
contos em 97 para um mâximo de 3.8 
milhôes de contos em 99. 

A atribuiçâo das rotas referidas à SATA, na 
opiniâo do Présidente do Governo, irâ 
reforçar as posiçôes da SATA EXPRESS e 
da AZORES EXPRESS no Canadâ e nos 
Estados Unidos e irâ dar uma maior 
consistência e solidez â SATA AIR 
AÇORES. 
Num mundo cada vez mais aberto e 
competitivo, como é o da aviaçâo civil, o 
grupo SATA demonstra hoje que é possivel 
posicionar-se no mercado internacional e 
ter um papel cada vez mais interventor nas 
âreas onde se radicam as principais 
comunidades açorianas. 

ANGRA DO HEROfSMO - 
MEDICINA LEGAL- REPÜBLICA 

E REGIÂO COOPERAM 
o Secretârio Regional da esses gabinetes. 
Educaçâo ë Assuntos Sociais, 
Âlamo Mêneses, e o A Regiâo compromete-se 
Secretârio de Estado da também a disponibilizar 
Justiça, José Luis Lopes da meios técnicos e humanos 
Mota, assinamram, no para a realizaçâo de exames 
Palâcio da Conceiçâo, em complementares de diag- 
Ponta Delgada, um protocole nôstico. 
de cooperaçâo entre os 
Serviços Médico-Legais e as O Ministério da Justiça, por 
unidades de saüde da seu turno, compromete-se a 
Regiâo. comparticipar em 50 por 
Nos termos do protocole, a cento o custo das obras de 
Direcçâo Regional da Saüde instalaçâo dos gabinetes e a 
compromete-se a concéder equipar todas as instalaçôes 
facilidades para a instalaçâo necessârias a actes de 
de gabinetes médico-legais medicina legal nos hospitals 
junto dos hospitals regionais e centres de saùde. 
e a disponibilizar instalaçôes Ficam ainda a cargo do 
para exames médico-legais Ministério as despesas corn o 
nos hospitals e centres de material clinico a consumir, 
saüde localizados nas bem como os encargos corn 
comarcas onde nâo existam diverses serviços de apoio. 

•* Quer ganhar o mâximo 
* pagando o minimo ? 
A Entào contacte “O MILÉNIO** e anuncie os sens produtos de compta e venda, na pagina dos 

CLASSIFICADOS. Paie corn Haul CœlhOf no departamento de publicidade. 

\ (416) 538 - 0940 
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NEW CANADIANS lUMBER 
804 DUPONT STREET, TORONTO [DUPONT a SHAWl. 

Soalhos, Cerâmicas para châo 
ou parede, Portas 

interiores/exteriores a 
preços super baixos. 

Agora para o Inverno, 
New Canadians Lumber tern 

uma grande variedade de 
Lareiras Eléctricas e a Gâs aos 

melhores preços da cidade. 
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PRESIDENTE DO GOVERNO 
REGIONAL DIZ QUE OS AÇORES 

VTVEM UM CLIMA DE CONFIANÇA 
O Présidente do 
Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, 
disse que a Regiâo 
Autônoma vive actual- 
mente um clima de 
confiança econômica e 
social que nécessita nâo 
ser estragado por alguns 
sectores politicos. 
Carlos César, que 
intervinha na inau- 
guraçâo da V Exposiçâo 
de Actividades 
Econômicas de Ponta Delgada, 
sublinhou que nâo se pode estragar 
este clima corn uma falta de 
confiança que eventualmente alguns 
sectores politicos gerarâo junto da 
economia e da sociedade. 
Isto porque - acrescentou - se é 
verdade que é indispensâvel um 
poder pùblico forte e estabilizador, 
também nâo hâ poder pùblico forte e 
estâvel sem uma sociedade e um 
empresariado confiantes e 
estimulados para o futuro. 

Neste âmbito, disse ainda que as 
denominadas crises politicas nâo 
afectarâo a confiança na economia e 
na sociedade, mas a confiança destes 
sectores acabarâo por afectar 
positivamente o comportamento da 
classe poh'tica em gérai. 

Carlos César afirmou, 
por outro lado, que os 
Açores vivem 
actualmente um 
quadro de mudança 
nâo sô résultante da 
globalizaçâo 
econômica, da posiçào 
portuguesa no contexto 
europeu e da evoluçâo 
dos mercados inter- 
nacionais, mas também 
daquilo que o Governo 
Regional tem feito nos 

Açores. 
Acrescentou, a propôsito, que o seu 
Governo conseguiu hoje mesmo uma 
reduçâo extraordinariamente 
significativa do tarifârio que sera 
praticado no transporte aéreo, quer 
de passageiros quer de mercadorias, 
de e para os Açores, aliada a uma 
vitôria que traz para o mercado dos 
transportes aéreos e para rotas 
externas dos Açores a companhia 
aérea SATA. 
O Présidente do Governo Regional 
salientou que se trata de duas 
circunstândas que, por um lado, vâo 
permitir a melhoria dos fluxos 
turisticos e as condiçôes de transporte 
râpido de mercadorias e, por outro, 
criar parcerias entre o empresariado 
açoriano e o sector pùblico 
empresarial da Regiâo. 

Présidente Carlos César 

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 
MANIFESTA EMPENHAMENTO NA 

PROBLEMATICA DOS REPATRIADOS 
o Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, disse, em 
Ponta Delgada, que a problemâtica 
dos cidadâos repatriados a viver no 
arquipélago tem vindo a merecer por 
parte do seu executive uma acçâo 
cuidada e persistente. 
Carlos César, que falava numa 
conferência de imprensa para balanço 
do Projecto de Apoio ao Cidadâo 
Repatriado, salientou que essa acçâo 
foi reforçada com a criaçâo, pelo 
Governo Regional, do Centro de 
Apoio ao Cidadâo Repatriado (CAR) 
para fazer um trabalho sistematizado 
e coerente em relaçâo â problemâtica. 
O CAR, segundo referiu, tem como 
objective fundamental apoiar todo o 
cidadâo repatriado, intervindo, 
preferencialmente na sua vida, de 
uma maneira especifica, tentando dar 
respostas concretas, eficazes e râpidas 
a todas as suas necessidades 
humanas, nomeadamente fisicas, 
emocionais, psiquicas, econômico- 
financeiras, sociais, culturais, laborais 
e linguisticas. 
O CAR desenvolve o seu trabalho 
corn a pessoa repatriada através de 
très fases de intervençâo, que vâo do 
acolhimento até à integraçâo na 

comunidade- sublinhou. 
Neste âmbito, Carlos César adiantou 
que no sentido de melhorar o 
acolhimento, estâ neste momento a 
ser adquirido, pela Segurança Social, 
um imôvel, o quai funcionarâ como 
uma Casa de Transiçâo para 
alojamento temporârio dos recém- 
chegados, permitindo que as 
situaçôes de urgência sejam 
resolvidas mais facilmente. 
Salientou, por outro lado, que para 
que as actividades desenvolvidas pelo 
Centro de Apoio ao Repatriado 
possam ter sucesso e para que este 
organisme amplie as suas funçôes se 
prevê que, nos prôximos quatre 
anos, sejam necessaries cerca de 
378.000 contes, sendo indispensâveis 
jâ para 1999, aproximadamente de 
127.000 contes. 

O chefe do executive regional disse 
ainda que investimento que a Regiâo 
Autônoma estâ a fazer na resoluçâo 
do problema do repatriamento é um 
trabalho dificil mas altamente 
preventive de fenômenos de elevada 
delinquência e exclusâo social e 
muitas vezes desconhecido da 
generalidade das pessoas. 

ADDISON ON BAY 

ADDISON ON BAYE JOE DACOSTA 
OFERECEMNA COMPRA DE UM CARRO 

NOVO OU USADO PREÇOS 
SENSACIONAIS E FINANCIAMENTO 

EXCELENTE! 
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Joe DaCosta 
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Passe pela Addison 

On Bay e veja a vasta 
selecçâo de automôveis 

ao seu dispor! 
Joe DaCosta trabalha 

exaustivamente para que 
a sua visita seja 

um sucesso. 
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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 *3“ 
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CONSTRUIR O FUTURO 
Exmas Autoridades 
Caros membres do Conselho Permanente das 
Comunidades Madeirenses 

1- O vosso encontre annal acontece num 
période em que liturgia da Igreja célébra a ultima 
do ano litürgico. 

Nesta eucaristia, os textes apresentam uma 
catequese sobre o fim dos tempos. O Apocalipse 
fala do tempo de ceifa. Numa época de perseguiçâo, 
em que o evangelista Joâo nâo podia falar 
claramente, sem pôr em perigo a vida dos cristâos, 
ele usa os simbolos para passar a mensagem da 
esperança. É a forma de comunicar nos tempos de 
opressâo e ditadura. 

O tempo da ceifa de que fala Sâo Joâo é o 
triunfo da vida sobre morte, da alegria sobre o 
sofrimento. Tudo isto jâ aconteceu corn a 
ressurreiçâo de Jesus Cristo e vai cumprir-se nos 
filhos da Igreja que serâo perseguidos, difamados, 
mortes, em todos os tempos. A vitôria final é 
sempre de Deus e do bem e nunca das forças do 
mal. 

A Igreja para dizer-nos como devemos 
viver hoje olha para o fim dos tempos. A vida 
futura é mestra do tempo présente. 

Jesus nunca indicou a data do fim do 
mundo. Falou da destruiçâo de Jerusalém, que 
aconteceu no ano 70 corn o imperador romane 
Tito, mas qualquer previsâo sobre o future ou dia 
do juizo é arbitrâria. 

Somos chamades a caminhar apoiados nas 
certezas que nascem da fé e da esperança, e a 
construir as realidades dum mundo novo. Mais do 
que pensar no tempo da ceifa, ou seja, no fim dos 
tempos, somos chamades a deitar sementes, e a 
esperar contra toda a esperança. 

E dentro deste contexte de construir o 
future, que tenho a honra e o prazer de, 
novamente, me dirigir aos membres do Conselho 
Permanente das Comunidades Madeirenses, nesta 
capela de Nossa Senhora do Monte na Vila Passes. 

2 - A realidade das comunidades 
madeirenses é bem diversa nos diferentes 
continentes. 

Paz e instabilidade, progresse e 
insegurança, acontecem de formas diferenciadas, 
provocando angustia nuns lugares e vida serena e 
confiante- neutres. Como estâmes disperses por 
tantes continentes e hâ tantes anos, julgo que as 
novas geraçôes devem ser a nossa maior 
preocupaçâo. 

Corn a diminuiçâo das migraçôes para o 
hemisfério Sul, temos de olhar para as nossas 
comunidades como realidades dinamicas e receber 
como normal uma integraçâo que nâo podemos 
retardar num apressar mesmo naqueles paises onde 

^ hoje parece que a <esperança é desesperada>. 
Tende visitado este ano a Venezuela e 

Africa do Sul, paises que reünem a maior parte das 
comunidades madeirenses e sens descendentes, 
notei que a referêneia à Madeira continua a ser 
grande e forte, mas também que o sentido de 
pertença aos paises de acolhimento é cada vez mais 
profonde. 

Apesar de insuficiente e, por vezes nulo, o 
acompanhamento no campo da conservaçâo da 
lingua, estruturas culturais e sociais, o ritmo 
natural da vida é que a lingua do pais de 
acolhimento prevaleça sobre a dos pais e que a 
cultura local modèle a pouco e pouco a aima das 
novas geraçôes. 

Devemos estar preparados, nâo apenas 
para acompanhar e consultar os que realmente 
foram émigrantes, mas a ter em conta que a 
segunda e terceira geraçâo se distancia cada vez 

mais da lingua dos pais, embora conserve por mais 
tempo as tradiçôes e culturas. 

O ultimo baluarte da conservaçâo da 
lingua pâtria é a liturgia e a catequese das crianças. 
Infelizmente estes dois veiculos estâo a tornar-se 
cada vez mais raros. 

Pareceu-me muito significativa a atitude 
dos jovems da parôquia de Nossa Senhora de 
Fâtima, em Brentwood Park, na Africa do Sul, que 
chamados a participar no Cinquentenârio da 
fundaçâo da sua Igreja, sem falarem português 
embora entendendo-o, representaram peças de 
teatro na lingua de Camôes. 

Esta participaçâo séria quase impossivel se 
o padre português que anima a comunidade nâo 
dominasse a lingua inglesa, e nâo tivesse em conta 
as raizes dos jovens que integram a pastoral juvenil 
da parôquia. 

A lingua, a fé, a cultura, sâo riquezas que 
devemos ajudar a conservar, tendo em conta que a 
lingua se esquece corn o passar do tempo, a cultura 
pode sobreviver mais longamente e a fé cristâ, se 
conseguir enraizar-se na Igreja local, nâo 
desaparecerâ. 

Da nossa passagem pelo Oriente, hâ 500 
anos, cuja chegada de Vasco da Gama à India 
estamos a celebrar, para além dos restos dos 
monumentos, permanecem a fé cristâ e alguns 
nomes de familias portuguesas que aparecem, por 
vezes, nos cardeais e bispos nomeados pelo Papa. 

3 - Que podemos e devemos fazer para 
sermos fieis à nossa missâo e responsabilidade para 
corn as comunidades madeirenses que apresentam 
tradiçôes prôprias e caracteristicas que a 
diferenciam mesmo da conunidade portuguesa? 

Julgo que nestes ùltimos anos se encontrou 
uma estrada apropiada, corn a criaçâo das 
Comunidades Madeirenses, apoio das entidades 
governamentais e eclesiais, visitas às mesmas 
comunidades em datas e ocasiôes mais 
siginificativas. 

Nâo basta traçar um caminho, é necessârio 
saber percorrê-lo e nâo permitir que as divisôes, 
egoismos, vinganças, destruam tudo o que de 

positive e duradouro se quer construir. As 
comunidades conhecem-se melhor corn o coraçâo. 

Os interesses, de qualquer ordem, mesmo 
que se apresentem corn a veste do social e do 
cultural, podem esconder outras intençoes e 
defender o irreal e o utôpico. 

As comunidades madeirenses jâ têm 
capacidade, em pessoas e meios, para criar e 
desenvolver estruturas de aeçâo social e cultural, 
embora corn ajuda e acompanhamento dos 
responsâveis da terra de origem. 

Querer sustitui-los séria criar um 
paternalisme que nâo aceitam pois corresponderia 
a considerâ-los menores e incapazes de se auto- 
promoverem e crescerem. 

Os membres das nossas comunidades 
amam visitar a sua terra e serem visitados pelos 
seus conterrâneos, principalmente os 
représentantes do povo madeirense. Este 
intercâmbio ajuda-os a fortalecer a sua identidade, 
a criar laços de coesâo e a deitar pontes de 
comunicaçâo e ajuda no campo cultural, social e 
religiose. 

4 - A aeçâo pastoral da nossa diocese tem 
considerado a vida de fé das nossas comunidades, 
pois estâo sempre em contacte corn as suas 
parôquias, tanto na recepçâo dos sacramentos, 
como da organizaçâo de festas religiosas e 
reparaçâo dos temples. 

Dai surge a necessidade de bispo, 
sacerdotes e cristâos leigos visitarem os seus paises 
e, principalmente, se encontrarem corn os pastores 
e pârocos locals nâo portugueses, para os ajudar a 
compreender as formas de exprimir a sua fé, 
principalmente no campo da piedade popular. 

O mesmo se deve afirmar das organizaçôes 
culturais, recreativas e folclôricas, devendo 
destacar-se a aeçâo dos membres do Governo. 

Como em todas as coisas, é necessârio o 
<granum salis>, peso e medida, para nâo se 
levarem até ao seu meio tensôes e discôrdias 
internas que tornariam prejudicial ou inùtil tais 
deslocaçôes. 

Se hâ verdadeiras lacunas nos paises de 
proveniencia, elas existem também nos paises de 
acolhimento, lacunas que nâo permitem politicas e 
meios eficazes para assistir eficazmente estas 
comunidades e conservar os nùcleos efectivos e, 
dentro dos limites do possivel, reals para a sua 
normal integraçâo ou retorno temporârio ou 
definitive, assim como para a transferencia total ou 
parcial das receitas que, dia a dia, foram 
acumuladas corn grande trabalho e poupança. 

Neste campo, séria um bom trabalho, que 
os governos de proveniência e de acolhimento, 
concebessem, programassem e realizassem 
acordos, para bem das comunidades migratôrias 
que resultariam em bénéficié para os dois paises. 

Devemos reconhecer que o estatuto das 
nossas sociedades nâo conguiu ainda o mais alto 
grau de civilizaçâo possivel, e que hâ uma estrada a 
traçar e percorrer para uma melhor convivência 
frutifera e pacifica. 

Este, segundo o meu parecer, é também um 
dos serviços que incumbe ao Conselho Permanente 
das Comunidades Madeirenses. 

Funchal, 24 de Novembre de 1998 

Teodoro de Faria 
Bispo do Funchal 



O MILÉNIO 
Sexta-feira, 77 Dezembro, 1998 

INTERNACIONAL 11 

Pinochet: Extradiçâo para Espanha 
tem luz verde do Governo Britânico 

A extradiçâo para Espanha do antigo ditador 
militar chileno Auguste Pinochet, detido no 
Reino Unido desde 16 de Outubro passade, teve 
lu2 verde do Ministério do Interior britânico. O 
titular da pasta. Jack Straw, anunciou que a 
Espanha pode desencadear o processo de 
extradiçâo do homem forte da Junta Militar, 
Chefe de Estado entre 1993-1990 e actualmente 
senador vitalicio do Chile. A mesma fonte deu 
provimento às acusaçôes contra Pinochet, de 
séquestre, tortura e genoddio. 

O ministre Jack Straw adiantou que o pedido 
espanhol ptura a extradiçâo do militar deverâ 
agora ser examinado pelos tribunals e estarâ 
condicionado à posstvel apresentaçâo de recursos. 
Sera perante o tribunal de priraeira instâneia de 
Bow Street que Pinochet - 83 anos e considerado 
de boa saùde - terâ de comparecer para uma 
audiência preliminar na prôxima sexta-feira, O 
general esta desde dia 01 deste mes em regime de 
prisâo domiciliâria numa mansâo situada nos 
arredores de Londres e debaixo de custôdia 
policial, enfrentando a partir de agora a 
possibilidade de vir a morrer no estrangeiro 
lutando contra a sua extradiçâo, numa “guerra 
juridica” que se pode arrastar durante anos. 
Chegado à capital britâneia em Setembro, foi 

operado a uma hérnia discal no London Hospital, 
onde permaneceu um mês, jâ sem medicaçâo, até 
que os responsâveis clinicos o mandaram embora, 
O Supremo Tribunal de Londres e Gales tivera a 
28 de Outubro um pronunciamento favorâvel à 
imunidade de Pinochet, entretanto detido na 
sequêneia dum mandado internacional de 
captura emitido para a Interpol pelo juiz 
èspanhol Bâltazar Garzôn. A dedsâo tomada 
pelo Governo Britânico encantou grupos vitimas 
da ditadura chilenâ, activistas pelos Direitos do 
Homem, e, até, membres do Partido Laborista, 
que na sua juventude assumiram protestes 
pùblicos contra o responsâvel pelo assasslnio de 
Salvador Allende. No que respeita às relaçôes 
bilaterais corn o Chile, esta dedsâo do Ministério 
do Interior britânico parece nào ter 
consequêneias, segundo Jack Straw. Os 
advogados do antigo ditador jâ tomaram posiçâo, 
declarando sem fundamento legal o parecer de 
Jack Straw, embora o executive de Santiago 
admita num relatôrio pficial o desaparecimento e 
morte de 3.197 civis às màos da policia sécréta da 
Junta Militar. Os cinco magistrados da Câmara 
dos Lordes, a mais alta instâneia judicial 
britânica, decidiram a 25 de Novembre ultimo 
contra a imunidade do antigo Chefe de Estado, 
por maioria de très contra dois votds; 

Célébré UlîIltCrfCSt ‘90 na companhia de CIRV-FM & 
Happy Travellers em Cayo Guillermo, CUbû. 

Onde estâo situadas as mais bêlas praias do mundo! praias 
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SIDA: £x-chefe da Cruz Vermelha 
condenado a 12 meses de prisâo 

O ex-director do laboratôrio central da Cruz 
Vermelha suiça Alfred Haessig foi condenado a 12 
meses de prisâo por distribuir produtos sanguineos 
susceptiveis de estarem contaminados com o virus 
da SIDA a hemofilicos, foi noticiado quarta-feira. 

O Tribunal correccional de Genebra considerou, 
na sentença decidida hâ uma semana, que Haessig, 
agora com 77 anos, estava consciente do perigo que 
corriam os doentes com a distribuiçâo dos referidos 
produtos, sem os informar dos perigos, entre Abril 
de 1985 e Abril de 1986. Devido à utilizaçâo do 
sangue contaminado pelo virus da SIDA na 

produçâo de produtos coagulantes, 67 hemofilicos 
foram contagiados e 30 morreram. O veredicto do 
tribunal reconhece, no entanto, que é impossivel 
estabelecer uma causa directa entre a actuaçâo do 
professor e a morte dos doentes, jâ que, tendo em 
conta o grande periodo de incubaçâo do virus, 
“muito provavelmente” foram contaminados antes 
de Abril de 1985. Tendo também em conta o 
precario estado de saùde do réu e o tempo jâ 
decorrido desde o delito, o tribunal decidiu 
condenar Haessig a 12 meses de prisâo corn pena 
suspensa por dois anos, nâo chegando a entrar na 
prisâo. 

Russia: militares testam com êxito novo missil de longo alcance 
Depois de um teste fracassado, a Russia ensaiou 
quarta-feira corn êxito um novo missil que deverâ 
constituir o cerne da sua força de missels de longo 
alcance nas prôximas décadas. 

O lançamento do Topol-M, a partir do 
cosmôdromo de Plesetsk, no noroeste da Russia, 
concluiu “uma fase crucial no desenvolvimento do 
complexo de missels do século XXI”, indica a 
agência Interfax, citando a Força de Misseis 
Estratégicos. 

Segundo o general Vladimir Iakovlev, responsâvel 
daquela força, os primeiros misseis Topol-M serâo 
instalados no final do ano, agora que foram 
concluidos todos os testes. O ùltimo lançamento 
fracassou devido à explosâo do missil pouco antes 
de descolar. 

A Russia esta a fazer depender o futuro do seu 
programa de misseis do Topol-M. A maioria dos 
seus actuals misseis de longo alcance jâ 

ultrapassaram o seu tempo de serviço ou vâo ser 
desmantelados se o pais assinar o tratado sobre 
desarmamento nuclear START-II. 

Ao contrario dos anteriores misseis russos, o 
Topol-M é relativamente pequeno, um missel 
môvel desenhado para ser disparado de camiôes ou 
outros veiculos em movimento, tornando assim 
dificil aos inimigos localizâ-lo. 
O primeiro vice-primeiro-ministro, luri Masliukov, 
afirmou que a Russia tem de construir 35 a 45 
misseis Topol-M até 2001 para actualizar a sua 
força. 

Entretanto, o primeiro-ministro Evgueni 
Primakov, em entrevista a um jornal, voltou hoje a 
exortar a Duma (câmara baixa do Parlamento) a 
ratificar rapidamente o START-II, lembrando que 
isso é de “extrema 
importância para a defesa 
do pais”. 

EUA/eutanâsia: 
Médico Kevorkian 

vai ser julgado 
o médico norte-americano Jack Kevorkian foi 
quarta-feira formalmente acusado de assassinio 
em primeiro grau e assistência a suicidio, na 
eutanâsia gravada em video dum doente 
terminal que foi mostrada no programa 
televisivo “60 Minutes”. “A intençâo de matar 
foi premeditada e preparada cuidadosamente 
de antemâo”, disse o juiz Phyllis McMillen, 
numa audiência preliminar. Sera a primeira vez 
que Kevorkian é julgado sob acusaçâo de 
assassinio. Foi acusado duas vezes de 
assassinio, mas as acusaçôes foram mais tarde 
retiradas. O patologista foi absolvido em très 
julgamentos de suicidio assistido envolvendo 
cinco mortes. O juiz também ordenou o seu 
julgamento sob a acusaçâo de distribuiçâo de 
uma substância controlada, cloreto de potâssio. 
Kevorkian desafiou os procuradores do 
condado de Oakland a acusarem-no, depois de 
ter dado ao programa “60 Minutes” o video 
mostrando a eutanâsia de Thomas Youk, um 
homem de 52 anos que sofria da doença de Lou 
Gehrig. Uma versâo editada da cassete 
mostrada no programa da CBS em 22 de 
Novembre foi vista por mais de 15 milhôes de 
familias. Kevorkian, 70 anos, admitiu ter 
participado em cerca de 130 suicidios assistidos 
desde 1990, mas disse que a morte de Youk foi 
a sua primeira eutanâsia. Encontra-se em 
liberdade sob uma fiança de 750 mil dôlares. 

Iraque/ONU: Primeiro problema nas 
inspecçôes surpresa da UNSCOM 

escrito o que procurava”, mas “a 
équipa recusou e abandonou o local”, 
acrescentou a agência. Trata-se do 
primeiro incidente anunciado pelo 
Iraque desde o reinicio recente das 
inspecçôes surpresa a locals sensiveis 
pela UNSCOM. Os Estados Unidos e 
o Reino Unido ameaçaram atacar 
militarmente o Iraque, caso Bagdad 
nâo coopérasse totalmente corn os 
inspectores de desarmamento da 
ONU. 

Os inspectores da Comissâo especial 
da ONU para o desarmamento do 
Iraque (UNSCOM) foram quarta- 
feira impedidos de entrar numa sede 
do partido Baas (no poder), anunciou 
a agência INA. De acordo corn a 
agência noticiosa oficial iraquiana, 
uma équipa da UNSCOM tentou 
“entrar de forma provocadora e sem 
aviso prévio” numa das sedes do 
partido. Um responsâvel do partido 

^ pediu ao chefe da équipa de 
inspectores “para especificar por 
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JOSÉ LELLO,naCIRV 

« NOS EXISTIMOS PORQUE EXISTEM PESSOAS QUE 
NECESSITAM DOS NOSSOS SERVIÇOS» 

Abertura oftciaU Crescêncio Ferreira, Vice-Consul, Eng. José Lello e esposa, 

Embaixador José Manuel Duarte de Jesus, Dr. Antonio Montenegro, esposa e Jtlho, 

ryubilam corn a inauguraçào do Consulado-Geral, em Toronto. 

Conversar com o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Eng. José Lello, 
é fâcil e extremamente agradâvel. 
Conseguir transcrever tudo o que diz é que 
se torna mais dificil porque a sua fluência é 
tal e a quantidade de assuntos que nos 
dizem respeito sâo tantos que, para resumir, 
obriga-nos a cuidados especiais para nâo 
desvirtuar o sentido nem roubar o espirito 
de entrega às causas. 
Na CIRV-fm, num contacte proveitoso para 
todos, abordamos as razôes da nova 
imagem dos Consulados de Portugal, 
particularmente, no que respeita ao de 
Toronto... 
- Esta inauguraçào insere-se num conjunto 
de inauguraçôes que temos vindo 
desenrolar porque hâ um processo de 
reforma profundo por toda a rede consular e, 
este, é o 18o. Consulado que inaugurâmes... 
Considérâmes que os Consulados sâo a 
ligaçâo mais prôxima corn as pessoas que visitam 
esses terminais da Administraçâo Pùblica 
Portuguesa, na procura de informaçâo e serviços, 
por isso têm que estar à altura do Portugal 
moderne. Europeu, da moeda ünica, da Euro, o 
Portugal que é factor de alta estima para todos os 
portugueses. Eis a razâo para toda esta 
remodelaçâo, quer em termes de utilizaçâo das 
tecnologias mais modernas de informâtica, quer na 
formaçâo de pessoal consular, reciclando e criando 
qualificaçào para melhor estarem à altura das 
necessidades que se relevam numa estrutura 
Consular, quer criando condiçôes de atendimento 
para que possam ser mais felizes uns e outres. Os 
que buscam os serviços e os que lâ trabalham! 
A nova imagem Consular é idêntica em todas as 
partes do mundo, alguns jâ adquiridos mas, grande 
parte, em mudança de instalaçôes como aqui em 
Toronto, Africa, Europa e EUA. NÔS EXISTIMOS 
PORQUE EXISTEM PESSOAS QUE 
NECESSITAM DOS NOSSOS SERVIÇOS, 
portanto, é esse espirito de servir que eu tento 
incutir naturalmente nas estruturas Consulares, é 
este o meu espirito, o de me entregar às 
necessidades e ao cumprimento desses objectivos! 
Neste momento, em relaçào aos Bilhetes de 
Identidade, estamos corn atrazos ZERO em 
Portugal e, para os que vivem no exterior, se nâo 
houver empenos burocrâticos especiais, o BI estarâ 
pronto num prazo de 30 dias. Estamos aguardando 
as alteraçôes do Ministério da Justiça para 
po^dermos mudar as medidas do BI, para tipo 

Na Câmara Municipal de Toronto, o Vereador Luso- 
Canadiano, Màrio Silva, recebeu o Secretârio de Estado das 
Comunidades, Et^. José Lello. Na ocasiào, em ambiente de 

franca cordialidade, houve troca de prendas entre anjîtriào e 
convidado. Por graça, o Eng. José Lello, referiu que “por câ é 
sempre Natal’, devido às muitas prendas que foi recebendo. 

cartâo de crédito e, também do Passaporte, para 
passaporte de leitura ôptica, mais seguros e 
apropriados aos tempos que correm... 

Passamos de seguida para um tema pertinente. A 
dupla-nacionalidade: 
- A Lei da Nacionalidade foi alterada em 1981, que 
modificou a antécédente, «quem optasse por outra 
cidadania perdia a nacionalidade portuguesa.». A 
partir de 1981, nos temos uma Lei que permite a 
Dupla-Nacionalidade e é, corn muito gosto, que 
vemos tantos portugueses e jovens Luso- 
Descendentes que têm funçôes pûblicas e politicas 
nos paises de acolhimento que mantêm corn muito 
orgulho o passaporte português no lado esquerdo, o 
lado do coraçào ! 
Para aqueles que nâo tenham ainda conseguido a 
dupla-nacionalidade e a desejem, é possivel que a 
consigam desenvolvendo o processo de novo e 
pedirem de facto a sua reapreciaçào. E pedirem, 
junto dos Consulados, que lhes seja feito, digamos, 
um processo de reapreciaçào de nacionalidade. 
Portanto, é possivel, nâo hâ portas encerradas 
definitivamente... O português tem direito a SER 
PORTUGUÊS de corpo inteiro ! 
Um dos temas que apresentâmos ao S.E.C.P., Eng. 
José Lello, prende-se corn a apregoada falta de 
consulta ao Conselho das Comunidades 
Portuguesas e das verbas por esta reivindicadas: 
-O Conselho das Comunidades, é bom que as 
pessoas entendam -alias os senhores Conselheiros 
deviam explicar a quem os elegeu quais sâo as suas 
competêneias- , é um orgâo de Consulta do 
Secretârio de Estado... As suas competêneias sâo de 
aconselhamento do Governo Português, porque 
para outras areas, area legislativa temos os senhores 
Deputados da Emigraçâo, para a ârea executiva 
estou câ eu e, para a ârea Diplomâtica e Consular, 
existem os Diplomatas e que assumem esses 
lugares. O ‘C.C.P.’ tem como funçào primordial 
fazer a ligaçâo entre os portugueses que aqui vivem 
e corn o Governo ou seja, corn o Secretârio de 
Estado das Comunidades, dando-lhe conhecimento 
dos anseios e aspiraçôes que perpassam por essas 
comunidades. Do meu ponto de vista,este primeiro 
ano, foi um ano de aprendizagem para todos... 
Tive, aqui em Toronto, uma reuniào corn os 
Conselheiros locais, onde desanuviamos aspectos 
vârios, e consultei-os sobre uma matéria que tem a 
ver corn a transparêneia de apoios ao movimento 

associativo, para que nâo se crie clientelas 
politicas e que nâo haja qualquer tipo de 
condicionalismos. Nâo devemos dar peixe, 
devemos ensinar a pescar... Da nossa 
reuniâo, franca e aberta, os nossos 
Conselheiros sairam estimulados para a 
consolidaçào da imagem do Conselho das 
Comunidades. Na Europa, houve um certo 
ruido de fundo, corn alguns Conselheiros a 
tentarem partidarizar o Conselho, quase se 
tornaram oposiçào ao S.E.C.P., mas isso jâ 
passou... Eu criei a Lei, mas fiquei 
completamente de fora do C.C., eu nâo 
pretendo tutelar, nâo quero manipular, sô 
quero ser aconselhado e nâo aconselhar. O 
Conselho das Comunidades serâ aquilo que 
os senhores Conselheiros quizerem ! Quanto 

aos dinheiros e orçamentos, é uma questâo 
tâo comezinha face à grandeza das 
Comunidades e da missào, que sâo 
completamente marginals. 

Esta oportunidade de diâlogo na CIRV, permitiu- 
nos agradecer ao Eng. José Lello, todo o seu 
empenho na luta em defesa dos Orgàos Sociais de 
Lingua Portuguesa, no estrangeiro: 
- Sou teimosoî-Respondeu corn uma gargalhada o 
S.E.C.P.- Acho que uma das virtudes de um politico 
é ser teimoso, tendo naturalmente, uma grande 
capacidade de diâlogo... No que respeita ao que é 
importante e ütil para as Comunidades, sou 
teimosissimo... Quer em relaçào ao apoio que tem 
sido feito aos Orgàos de Comunicaçào, quer ao 
serviço da LUSA, quer de formaçâo, de aeçào de 
Formaçâo, como ainda agora sucedeu em Toronto, 
pela CENJOR, quer a Acreditaçâo dos 
profissionais da Comunicaçào Social em relaçào 
aos Orgàos prôprios que agregam os trabalhadores 
da Comunieçâo Social de Portugal, o que é uma 
mais valia para os Jornalistas que se sentem 
projectados nesta diâspora tâo grande. Quero 
agradecer a inteligêneia e capacidade de 
compreensâo que tenho recebido da parte do Dr. 
Arons de Carvalho, Secretârio de Estado da 
Comunicaçào, que estâ totalmente conquistado 
para as Comunidades portuguesas. Ainda agora 
visitou o curso que foi feito em Paris e veio 
entusiasmado. Ele, prôprio, transmitiu-me que, 
para ele, tinha sido uma grande experiência, o 
contacto corn os profissionais da Comunicaçào 
Social Luso-Francesa. 
O Secretârio de Estado das Comunidades 
portuguesas, Eng. José Lello, ainda nos falou do 
programa que a sua Secretaria tem, para captar a 
juventude Luso-descendente, mas, do assunto, 
iremos falar na prôxima ediçâo de O MILÉNIO. O 
Eng. José Lello, terminou o seu convivio na CIRV, 
estabelecendo uma relaçào de diâlogo aberto corn 
os ouvintes. Para todos, uma palavra de amizade e 
uma saida para os problemas. Sô o caso da falta de 
serviços aéreos e apoio logistico aos importadores 
Luso-Canadianos, em Portugal, é que nâo obteve 
soluçâo... É uma ârea em que o S.E.C.P. nâo pode 
tocar e, segundo disse, até o prejudica também ! A 
TAP em Toronto ? Tudo é possivel, mas temos de 
bâter a outras portas ! Era bom que nos pusessem 
no ‘sapatinho’ um serviço aéreo decente e 
necessârio ! Boas festas, senhor Eng. José Lello. 
Obrigado, pela sua teimosia e talento, em prol de 
todos nôs. 

JMC 
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^SÉ LELLO 
a nova voz 

comunitaria 
O Secretario de Estado das Comunidades 
Portuguesas, surpreendeu tudo e todos com a sua voz 
bonita de tenor. Desconheciamos esta faceta -e 
quantas mais ?- do risonho e sempre bem disposto 
Secretario de Estado que, com a maior das 
descontraçôes demonstrou o seu encanto pelo belo 
canto. Os italianos quando o começaram a escutar 
nâo so o aplaudiram como fizeram coro com ele. O 
nosso MARIANO REGO, que o acompanhou, 
confidenciou-nos que,o Eng. JOSE LELLO, nem uma 
fifia deu ! Graças a Deus que, com a sua teimosia e 
simpatia, la vai ‘levantando a voz’ a favor dos que 
vivem fora de Portugal. O nosso obrigado, ao 
adoravel casai Lello. 
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FALTA DE AFIRMAÇÂO CULTURAL LEVOU-ME 
A CRIAR O GRUPO ETNOGRÂFICO... 

Com estas palavras Miguel Correia iniciou o 
seu discurso quando. Festival Português foi à 
procura do acontecimento. 
Com 25 anos de experiência em grupos 
etnogrâficos,este natural da ilha de Sâo Miguel, 
residente entre nos, apercebeu-se rapidamente da 
lacuna existante e hâ 10 anos, juntamente corn a 
esposa, decidiram deitar mâos à obra e criaram o 
grupo de cantares e bailares da ilha de Sao Miguel. 
Nâo se poderâ dizer que tudo foi fâcil 

especialmente, no 
periodo de arranque e, 
quando necessitâvamos 
de elementos para a 
formaçâo do grupo. 
Todavia, Miguel Correia 
meteu mâos à obra e, toca 
de arranjar local para os 
ensaios. Foi entâo que 
tivemos a colaboraçâo da 
Igreja de Santa Inès 
onde, ensaiamos os 
numéros que vâo 
enriquecendo o nosso 
patrimônio cultural. 
Hoje, esta tudo mais 
facilitado na medida em 

que, o grupo etnogrâfico conta corn a boa vontade 
de uma quantidade de jovens que, nas suas horas 
de lazer, dispensam algum tempo extra em algo que 
sô os esta a enriquecer. 
A comemorar os 10 anos de existência Miguel 
Correia, nâo escondeu o quanto jâ percorreram nâo 
sô no Canada mas também nos Estados Unidos. 
Fez questâo de sublinhar a participaçâo do grupo 
de cantares e bailares da ilha de Sâo Miguel por 
quase todos os clubes e centros comunitârios locals, 
emprestando assim, uma forma diferente de estar 
junto das nossas tradiçôes e costumes. Nunca se 
negam a participar em festas do Espirito Santo nem 
em eventos paroquiais jâ que, salientou Miguel 
Correia, com 10 anos de existência tem um 
palmarès de cantigas e bailes tradicionais invejâvel. 
No final da nossa entrevista o responsâvel por este 
grupo nâo deixou de referir a coragem e ânimo 
para completarem mais 10 anos. 
Mas, Festival Português foi mais além e contactou 
directamente corn um desses jovens que, 
dispensam parte do seu tempo extra, para se 
dedicar à preservaçâo dos nossos valores. Tratou-se 
de John Martins que nos falou dos 35 elementos do 
grupo tendo, aproveitado o ensejo, para salientar a 
parte musical corn elementos que, se dedicam de 
aima e coraçâo às guitarras da terra bem como às 
violas e ainda a muitos instrumentos considerados 

regionais na ilha de Sâo Miguel. 
John Martins, nâo quiz deixar passar esta 
oportunidade sem salientar que o grupo nunca 
poderia ter atingido esta maturidade se, nâo fosse o 
apoio incondicional, que sempre tem recebido 
quando actua. Fez questâo de referir que este 
carinho nâo acontece apenas no Canada mas por 
toda a parte. 
Embora jovem apelou para que o grupo vâ sempre 
em frente e alertou mesmo outros jovens para que, 
se o quizerem acompanhar, os ensaios acontecem 
todas as semanas. Agradecer aos pais dos 
elementos que constituem o grupo foi como John 
Martins terminou a conversa corn Festival 
Português, realçando a importância da promoçâo 
da cultura musical tradicional portuguesa algo que 
nos compete manter para que as geraçôes 
vindouras se possam orgulhar do trabalho que 
desenvolvemos. 

Como nota curiosa desta reportagem 
testemunhâmos um salâo repleto de gente que 
reafirmou a sua pre-disposiçâo para actividades 
desta natureza. 
Parabéns a todos os elementos que emprestam 
parte do seu tempo na manutençâo dos nossos 
valores. 

Luis Fernandes 

Miguel Correia 
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Leonardo 
emocionou Belém 

Esteve recentemente em Belém, pela 
primeira vez, depois da morte do irmâo e 

parceiro Leandro, o cantor Leonardo. 

Apresentou-se na 

Cidade Folia na 

passada semana corn o 

espectàculo baseado no 

seu 12" trabalho, “Um 

sonhador”, feito ainda 

em parceria corn o seu 

irmâo. 

Trata-se do primeiro trabalho 
realizado pela dupla para a 
étiqueta BMG Brasil. O 
espetâculo, denominado “Leo- 
nardo simplesmente irresistivel”, 
emocionou Belém. Leonardo, 
corn a sua maneira humilde e 
franca, arrastou uma multidâo de 
fàs a Belém, que sabiam de cor e 
salteado as suas cancôes. 
A dupla que jâ vendeu milhôes de 
discos no Brasil desde que 
abandonou a plantaçâo de 
tomates no interior de Goiâs é 
lembrada em cada letra 
apaixonada do ultimo disco, uma 
homenagem à coragem de 
Leandro de expor o drama do 
câncro ao püblico e aprender corn 
o sofrimento: parte da receita 
corn a venda deste CD histôrico 
foi doada a très associaçôes de 
combate ao câncro (a Fundaçâo 
Pio XII, a Associaçâo de 
Combate ao Câncro de Goiâs e a 
Associaçâo Feminina de Combate 
ao Câncro (Hospital Infantil 
Darcy Vargas), embora o disco 
tenha sido gravado antes da 

doença de Leandro ser 
descoberta. Ao lado das cançôes 
tipo dor-de-cotovelo, neste CD 
Leandro e Leonardo apresentam 
mûsicas que transitam por vârios 
sentimentos. E é isso que 
Leonardo, sozinho, transmitiu no 
espectàculo da passada quinta- 
feira. Emival Eterno Costa, o 
Leonardo, é um leonino que tem 
como “hobby” jogar futebol e que 
considéra a fome o mal do século 
- ele fala da fome corn a 
propriedade de quem jâ a viveu. 
Dum modo simples e bem- 
humorado, diz que suas fontes de 
inspiraçào sâo a natureza e o 
amor. Belém teve a hipôtese de 
rever Leonardo, agora sem 
Leandro, num espectàculo 
inesquecivel. No ultimo disco da 
dupla estâo as cançôes: “Deu 
Medo”, “Solidâo por dentro”, “Tô 
querendo você”, “Dia de rodeio”, 
“Copo de Vinho”, “Amor 
dividido”, “Nâo entrego”, 
“Cumade e cumpade”, “Tô 
dando o fora”, “Machucando o 
coraçâo”, “Abandonado”, “Vou 
onde você estiver”, “Amor de 
novela”, “Paixâo de rodeio” e 
“Um Sonhador”. Depois do CD 
“Um sonhador” veio “Tributo a 
Leandro”, gravado também para 
a BMG. 
O espectàculo Leonardo em 
Belém, converteu-se num tributo 
colectivo ao idolo que enfrentou a 
morte corn coragem, deixando o 
exemple da solidariedade. Belém 
viu o Leonardo de sempre: 
contagiante e emocionado, 
sobretudo agora, sem o irmâo. 
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AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVéS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

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

FESTIVAL PORTUGUÊS RÂDIÛ E TELEVISÀO. OnTV. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

Célébré *99 na companhia de CIRV-FM/ 

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

Partidas de^ 
15 e 29 de 

ie^cai^MojÇfiÈr \i 
comregressi 

as semanas: 
régressas a22 e 29. 

tuinfcrf€$i ‘99 EVENTOS E CONCURSOS OFERTA DE: 

CENTRO DE INFORMAÇÂO IMOBILIÂRIO 
CHURRASQUEIRA PIRI-PIRI 

Excelente elenco artistico: 

As BOinbOCâS (vindas de Portugal) 

Liz Rodrigues e Armando Ma aoc^ 

LH 
LH; 

(olnformaçôes e réservas em Happy Travellers 
i| 
I TEL: (416) 531-5000 

Galleria Mall (Dufferin e Dupont) 
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is 
em estudio 
A jovem Crystal Pontes, de Winnipeg, esteve em 
Toronto onde, num estudio local e com produçâo 
de Tony Melo ( Starlight ), esteve gravando os 
temas do seu proximo CD. Crystal Pontes, de 
apenas 16 anos, é filha do conhecido empresario de 
Winnipeg, Mario Pontes. Pai e filha, estiveram na 
redacçào de O MILÉNIO onde deixaram votos de 
Boas Pestas para todos os portugueses. 

A grande intérprete canadiana, Celine Dion, vai 
entrar de férias...por um ano ! Quem pode, pode, o 
resto sâo cantigas. Para recuperar forças e esquecer 
por uns tempos as cançôes e os concertos, e re- 
equilibrar o sistema nervoso, Celine vai estar um 
ano parada. A re-entrada da artista sera feita num 
estâdio, em França, no dia 19 dejunho de 1999... 
Sera que até la a vamos esquecer ? Nâo creio, 
Celine Dion, é uma voz que nâo se esquece e, 
lôgicamente, as emissoras nâo deixarâo de a rodar. 

lycui 
o eterno gala 
Tony Curtis, o gala dos anos 50/60, voltou a casar- 
se! A jovem senhora Curtis, a ex-actriz porno Jill 
Vandenberg, é sô 45 anos mais nova ! Tony e Jill, 
apôs o casamento em familia, ‘arrancaram’ para 
Londres, para uma lua-de-mel fresquinha. Bom, 
depuis, o regresso ao trabalho... 

- —   = O MILÉNIO 

Siïili Weracr 
no Cinéma 

rMiktWi;: f ff mlÆ 
w 

expôe na 
Colombo 

A Jovem e bonita Melissa André, tem uma ‘sonante’ 
prenda para os seus admiradores de todas as 
idades! 
Melissa, gravou 8 belos trechos de Natal, para que 
possam, em paz e em familia, saborear os cânticos 
natalicios, sempre desejados na quadra que se 
avizinha. Os temas, cantados em português e em 
inglês, tem num deles -Quem te contou-, a 
participaçâo amiga de Tony ‘Tabu’ Gouveia. 
Parabéns, Melissa André, também para ti e tua 
familia, o nosso desejo de Feliz Natal. 

O fabuloso actor Anthony Quinn, é um artista de 
rara sensibilidade. Na Galeria da Vila Colombo, 
em Toronto, Anthony Quinn presenteia-nos corn 
uma exposiçâo magnifica de Esculturas, Pinturas 
e Gravuras da sua autoria, que sâo um regalo para 
os olhos e para o espirito. O « senhor Zorba », um 
grande mito do cinema mondial é, sem düvidas, 
UM ARTISTA ! Nâo é bom confundir as 
palavras... 

A namorada do ‘maior’ do futebol, Ronaldo, foi 
protagonista de um filme « Donna in Bianco », 
Tonino Pulci. 
Ronaldo e sua mâe, assistiram à estreia e, no final, 
o futebolista sentiu-se orgulhoso de Suzana, a quem 
augura uma carreira feliz. Novos, bonitos, ricos... 
Que lhes falta ? Se calhar CASAR para estragar 
tudo... 
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PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÂO DOS 
lORNAllSTAS, EM TORONTO 

Na comitiva do Secretârio de Estado das Comunidades, na ultima visita 
a Toronto, veio o Présidente da Associaçâo do Jornalistas Portugueses, 
Dr. Carlos Albino que, é , ainda, consagarado jornalista do Diârio de 
Noticias, em Lisboa. Especializàdo em informaçâo Diplomâtica, Carlos 
Albino, prometeu voltar para um estudo profundo à politica canadiana. 
Na fotografia, Carlos Albino confraterniza corn Eduardo Saraiva- 
Assessor do S.E.C.P., e, corn a Dra. Ana Noronha, Assessora da S.E.C.P. e 
responsâvel pelo novo visual dos Consulados de Portugal, espalhados pelo 
mundo. 

Clube Poriuéuês de Mississauga 
O Secretârio de Estado das Comunidades nào teve mâos a medir entre nos. No 
jantar do Clube Português de Mississauga, recebeu das mâos do Présidente da 
Assembleia Gérai, Raimundo Pavas, um bonito Falcâo, como lembrança da 
sua passagem pelo Clube, na comemoraçâo do seu 24o. aniversârio. O Eng. 
José Lello, aceitou o convite de Raimundo Pavas para estar présenté em 1999, 
nas celebraçôes das ‘Bôdas de Prata’. Parabéns. 
O S.E.C.P, seguiu de Mississauga para o Canadian Madeira Club, em 
Toronto, onde presidiu a um “Madeira de Honra”. 

VisUa d€ Trabalho da 
Direciora do Depariamenio 
de Emigraeâo do BPA 

A Dra. Maria José Custôdio, responsâvel de Direcçâo de Emigraçâo do Banco 
Português do Atlântico, esteve em Montreal e Toronto, em visita de trabalho. 
O responsâvel em Toronto do Banco do Atlântico, Brito Fialho, acompanhou- 
a à estaçâo radiofônica CIRV-fm, onde falou da sua missâo, novas iniciativas 
e chamou a atençâo dos clientes para que nâo deixassem de enviar os 
documentos comprovativos da sua condiçào de émigrantes , para nâo 
perderem as suas regalias temporâriamente. A Dra. Maria José Custôdio, 
deixou um abraço a todos os portugueses do Canada, e o desejo de um Bom 
Natal. Curiosamente, o BPA fez uma “joint-venture” corn o Banco da Polonia 
e, imaginem, o nome do Banco é... MILLENIUM ! 

Seminario da CENJOR 

o ‘CENJOR’, realizou em Toronto, nas novas intalaçôes do Consulado- 
Geral de Portugal, um Seminârio para os Orgâos de Comunicaçâo Social 
de Lingua Portuguesa, por iniciativa da Sécretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas. O responsâvel da‘CENJOR’ e do Seminârio, 
Dr. Nunes da Silva, acompanhado do jornalista Hernâni Santos, tiveram 
um diâlogo aberto e valioso corn os présentés, que veio demonstrar o 
interesse deste tipo de iniciativas. Num futuro prôximo, realizar-se-â um 
Curso de Formaçâo, segundo parece, em Paris e em Toronto. 
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Casa do Aleniejo, recebeu o $.E.C.P. 

A “Casa do Alentejo”, em Toronto, recebeu na sua sede-social, 
0 S.E.C.P., Eng. JoséLello, num Jantar de confratemizaçâo. 

O Eng. JoséLeüo, entregou 'a CASA do ALENTEJO o 
^Diploma de Mérito dos Comunidades*, atitude que cam bem 

fundo na aima dos Alentejanos. 

ESpo ’98 
A senhora Estrela Lello, 

mulher do S.E.C.P., corn toda 

a simpatia, fazendo a entrega 

do primeiro pre'mio de 

Fotografia ‘ EXPO-98’, 

iniciativa do Consulado- 

Geral, em Toronto. O feliz 

contemplado -1o. e Zo. 

prémiosjbi Eduardo Martins 

que, em Lisboa, soube 

‘saborear’ a grande feira 

mundiaL No 3o. lugar, ftcou 

0 Gilberto Prioste. Parabéns ! 

Tony Ruprecht, nào faltou 
0 Membro do 

Parlamento Provincial, 
Tony Ruprecht, esteve 

présenté na inauguraçào 
dos novas instalaçôes do 

Consulado-Geral, em 
Toronto. Para além dos 

palavras de carinho para 
corn 0 acontecimento 

homenageou, na ocasiâo, 

0 Dr. Antonio 
Montenegro, peh 

trabalho realizado 
enquanto Consul de 

PortugaL Bonito gesto do 
sempre agradàvel Tony 

Ruprecht. 

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

Cristais, Mâquinas de Filmar e Fotografar, 
Relôgios, 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 historias de 

Gcntc grande 
Jorge Alberto Perdiz Campos, nasceu 
em Gurüè, Moçambique, no dia 6 de 
Março de 1942. JORGE CAMPOS, 
depois do Liceu Pero de Anaia, 
diplomou-se em Desporto e 
Ginâstica, no Instituto de Educaçâo 
Fisica e Desportos de Moçambique. 
Em Toronto, onde chegou em 1982, 
fez um Curso de Juiz de Imigraçâo, e 
trabalhou no Tribunal de Refugiados 
até 1994. Paralelamente deu aulas de 
inglês, cidadania e alfabetizaçâo para 
adultos. E casado corn a professora 
diplomada Teresa Augusta Freire de 
Campos, e pai das jovens Caria 
Campos- formada em Negôcios 
Internacionais e. Lara Campos- 
formada em Desenho 
Computadorizado. 
JORGE CAMPOS, nasceu 
predestinado para o desporto e para 
acçôes de voluntarismo. No desporto, 
distinguiu-se no Futebol, Ténis, 
Nataçâo, Atletismo e Basquetebol, 
tendo sido campeâo regional e 
nacional em futebol, no Sporting 
Clube de Quilimane, Sporting Clube 
da Beira e Grupo Desportivo de 
Lourenço Marques, respectivamente. 
No Ténis foi campeâo da Zambia 2 
vezes e vice-campeâo de 
Moçambique. Jâ em Toronto, foi 
campeâo do Ontario, em veteranos, 
pelo Sporting de Toronto. 
No atletismo foi campeâo dos 100 
metros e de salto em altura. 
En Basquetebol, campeâo e melhor 
marcador pelos Sporting's de 
Quilimane e da Beira. Na Nataçâo, 
campeâo da Zambezia nos 100 
metros livres. Livra! Por isso é que 
tem, também, o nome de Perdiz. 
Quem caça uma Perdiz destas ? Sô 
no prato, no Natal... 
No campo do voluntarismo, Jorge 

Jorge Alberto Perdiz Campos 

Campos, em 1997, participou como 
juiz nos ‘Special Olympic World 
Winter Games’. E présidente de 
Direcçâo do ‘Portuguese Social 
Service Centre of Toronto’, 
présidente do executivo do 
‘Portuguese Comittee of 
Immigration’, voluntârio da 
Canadian Hearing Society e da St. 
Helen Catholic Church e, ainda, 
membro da Federation of Portuguese 
Business & Profissionals e do Danlace 
Tennis Club. 
No meio de toda esta actividade, 
JORGE CAMPOS, é responsâvel 
pela firma de sucesso CAMPOS 
Property Tax Consultant. 
Como é, acima de tudo, um homem 
de familia, Jorge Campos, nâo perde 
uma oportunidade de convivio e 
apoio aos seus, tal como faz, 
voluntâriamente, corn terceiros. E 
uma perdiz...sempre na toca! 

Rainhas 
em festa de 

benefîcência 

As Rainhas SOFIA de 
Espanha, NOOR da 
Jordânia, ANA 
MARIA da Grécia e 
FARAH DIBA do Irâo, 
em momento de rela- 
xamento, em Nova 
lorque, na sala onde 
participaram numa 
festa de beneficência 
para crianças 
desprotegidas. Sera que 
alguma vez estas ou 
outras Rainhas per- 

guntaram a si prôprias: 
-Porque serâ que 
existem crianças 
desprotegidas ? Nâo, 
nâo creio que o 
tivessem feito uma 

ünica vez ! Se 
pensassem nisso, nâo 
haveriam crianças ao 
abandono... Pelo sorriso 
delas, tudo correu às 
mil maravilhas. 

Venda a sua Casa 
Corn o Mediador 
Que Mais Vende 

X 
JOAO CARVALHO 
o MEDIADOR PORTUGUÊS DA RE/MAX NO CANADÂ QUE MAIS VENDE 

Telefone agora mesmo: r" O 
RE^MSCCENTRA LCORR V3V?U*-LUOU 

f- 

Platinum 
Award 

, Winner , 
VENDIDA POR $325,0001 

EM37DIAS ' 
ALISTADA POR $339,900 
VENDIDA POR $340,000 

VENDIDA POR $247,000] 
EM9DIAS 

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

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

EM8DIAS 
AUSTADA POR $239,900 yt^ALISTADA POR $229,900 ] 
VENDIDA POR $234,000 VENDIDA POR $223,000 

AUSTADA POR $215,000' 
VENDIDA POR $210,000 j 

EM2DIAS 

AUSTADA POR $209,900 
VENDIDA POR $209,000 

EM 30 DIAS 

[AUSTADA POR $179,900j 
i VENDIDA POR $176,000 j 

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 
jDO PREÇO PEDIDO 

j ItnC 
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CARNEIRO Use os seus talentos artisticos em 

qualquer projeta, induindo vendas; 
espedalmente reladonados com a 
construçào de moradias. A situaçâo 
conjugal preocupa, decisâo sobre que 
rumo seguir. 

TOURO A sensaçào de confusào é temporâria; você 
logo saberâ o que fazer e por que fazê-lo. As 
pessoas comentam: "Finalmente você esta 
corn os pés no chào, embora a cabeça esteja 
nas nuvens." 

GEMEOS Um parente recém-chegado de viagem tem 
as respostas que faltavam. 0 problema tem 

K. ,1 a ver corn chaves recentemente extraviadas. ps», -ST- ”* ^ ^ tempo val 

^ 4 I J demonstrar que as noti'das sâo boas. 

CARANGUEJO Uma pessoa do sexo oposto confidencia: 

"Nào agüento de vontade de dar-lhe um 
abraço." Aceite isso como um elogio 
enquanto analisa seu verdadeiro significado. 
Um virginiano marca presença. 

LE AO A influência de Vénus mistura-se corn o Sol 
regente. Resultado: um novo amor. Destaque 
para müsica, estilo e habilidade de dançar 
segundo sua müsica. Natives de Peixes 
desempenham papel fantâsbco nesse 
momenta. 

VIRGEM A influência de Vénus mistura-se corn o Sol 

regente. Resultado: um novo amor. Destaque 
M para müsica, estilo e habilidade de dançar 

H segurido sua müsica. Nativos de Peixes 
i I desempenham papel fantàstico nesse 
S P momenta. 

BALANÇA Destaque para produçâo, promoçào, 

capacidade de cumprir prazos. A fase lunar 
destaca especulaçào, entretenimento, uma 
paquera excitante, mas que pode sair do 
contrôle. Hâ um capricorrüano no pedaço. 

ESCORPIAO Aquilo que fracassou a principio ira ter 
grande sucesso de uma forma espetacular. 
Livre-se de uma situaçâo extremamente 
desagradâvel - tome as rédeas do seu 
destino. Dirija corn cuidado. 

SAGITARIO As pessoas perguntam; "Onde você esteve?" 

Sua resposta: "Bem aqui, voeês é que nào 
prestaram atençâo." Empreenda um 
recomeço, afaste-se de pessoas que nào lhe 
dào 0 devido valor. 

CAPRICÔRNIO Dê uma olhada na mensagem de Aquàrio 

P®''® dica. Você sera solicitado/a a 
escolher entre dois caminhos - fique corn o 

« territôrio cotüiecido. 0 relacionamento corn o 
^ ] ser amado vai melhorar. 

AQUARIO Destaque para esforços cooperatives, 
“ —— apariçôes püblicas, debate com oponentes 

que finalmente admitem a dénota. Em um 
evento social encontrarâ uma pessoa que 
desempenharà papel muito importante no 

i seu future. 

PEIXES Destaque para esforços cooperativos, 
apariçôes püblicas, debate com oponentes 
que finalmente admitem a derrota. Em um 
evento social encontrara uma pessoa que 
desempenharà papel muito importante no 
seu future. 

Churrasqueira 
COSTA VERDE 

BAR-B-Q ☆ GRILL ☆ TAKE-OUT FOOD j 

Churrasqueira e Restaurante 
Costa Verde oferece-lhe um 
serviço complète de restaurante em 
ambiente familiar... 
Refeiçôes econômicas, petiscos à 
portuguesa e pode ainda assistir a 
transmissâo da RTPi. 

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

MariscosH 

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

Para fazer uma ordem chame: (416) 658-9577 
370 Oakwood Ave., Toronto (Norte da Rogers) 

FESTIVAL DA CANÇÂO CIRV, em novos moldes 
A inscriçâo de obras ficarâ aberta a 
todos os autores e compositores de 
lingua portuguesa (dos PALOP, 
inclusve) que residam nos EUA e 
Canada. 

Apôs 12 anos consecutivos de 
frutuosa caminhada tal como foi 
concebido, o FESTIVAL DA 
CANÇÀO CIRV, vai mudar um 
pouco, em relaçâo ao seu 
regulamento habituai. 
Tal como Frank Alvarez jâ tinha 
mencionado anteriormente, por 
ocasiâo do ultimo Festival da Cançâo- 
98, as modificaçôes justificam-se, 
para que ‘possamos servir mais e 
melhor’ os autores e compositores de 
lingua portuguesa na Âmérica do 
Norte. 
Assim, a partir jâ do proximo Festival 
da Cançâo, o Festival terâ lugar em 
recinto fechado e SÔMENTE em 
lingua portuguesa. 

Os autores e compositores das 
cançôes, a concurso no Festival da 
Cançâo CIRV, sô poderâo inscrever 
um mâximo de duas cançôes. 
Aqui ficam as importantes mudanças. 
Jâ agora aproveitamos para agradecer 
a todos pela participaçâo até aos dias 
de hoje e, porque nâo, o convite para 
começarem jâ a compor para o 
proximo FESTIVAL DA CANÇÀO 
CIRV-99 ? Jâ estamos abertos e ao 
dispôr ! 

SIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual sobre todos os problemas da vida. 

Lê O seu futuro na palma da mâo e em cartas. Foi escolhida 
para assistir pessoas corn problemas e tem ajudado muita gente 
de todas as categorias sociais corn problemas de amor. 
Casamento, négocies esaùde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da ârea de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatârio. 

Sheppard Ave., W. 

- ^ 

Tel: (416) 638-0582 A 
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CAVALOS SELVAGENS 
Como todos os animais os cavalos nasceram selvagens e livres. O Homem domesticou o cavalo e 

domou-o a pouco e pouco às suas necessidades desde hà cerca de sete ou oito milénios. 

O Torpan selvagem O Cavalo de Prjewalski 

É originârio da Polonia e 
da Russia, onde era 
caçado e para fornecer 
carne e capturado para 
trabalhar. 

Este pequeno cavalo por 
pouco nào se extingiu no 
final do século XIX. 
Graças a uma selecçâo 
rigorosa dos sobreviventes 
e à sua protecçâo foi 
possivel conservar-lhes as 
suas caracteristicas. 
Mede entre 1,20m e 1,40m 
de altura no mâximo e 
possui coxas anteriores 
finas. A cor do pêlo oscila 
entre o ruço-cardâo e o 
castanho e é muitas vezes 
atravessado por uma lista 
de mulo, a crina pode ser 
eriçada ou nâo. 

Vive nas estepes mongôis, na orla do 
deserto de Gobi. O seu isolamento 
numa regiâo desértica, a sua robustes e a 
agressividade dos garanhôes indicam 
que o animal evolui pouco desde a era 
glaciar. «Descoberto» pelo explorador 
russo Nicolai Prjewalski em 1881, e 
caçado durante muito tempo devido à 
sua carne, bénéficia actualmente de<^ 
medidas de protecçâo no estado 
selvagem. 
O cavalo de Prjewalski é antepassado 
directe do pônei mongol, que as tribos 
da Mongolia utilizavam como cavalo de 
trabalho. 

O Cavalo de Prjewalski mede entre 1,20 
m e 1,40 m no mâximo. A sua pequena 
altura corresponde a um tipo primitive 
caracterizado por uma cabeça pesada de 
perfil convexe, ombres direitos, garrote 
pouco saliente, corpo largo e canelas 
muito curtas. 
A cor do seu pêlo é muitas vezes palha 
ou baio-claro; a crina é sempre em 
escova, tapete a cair sobre a testa. 

'Churrasqueira 
COSTA VERDE 

I BAR-B-Q ☆ GRILL ☆ TAKE-OUT FOOD 

Churrasqueira e Restaurante 
Costa Verde oferece-lhe um j 

serviço complète de restaurante em ' 
ambiente familiar... , 
Refeiçôes econômicas, petiscos à ! 
portuguesa e pode ainda assistir a ^ 
transmissâo da RTPi. 

I 
Frango assado no espeto ou na 

brasa, Leitào à Bairrada, e 
Mariscosü 

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

I 
I 

I Para fazer uma ordem chame: (416) 658-9577 | 
370 Oakwood Ave., Toronto (Norte da Rogers) 

P. LAWSON TRAVEL 
Viagens aéreas e marüimas 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 confortaveis 
aviôes L-1011 da 

Air Transat, 
e pode levar até 50 Kilos. 

Para réservas contacte Lawson Travel, Tel: (416) 588-1990 
1415 Dundas Street, West, Toronto, Ontario 

Prestamos awdlio no Aeroporto (partidas) 
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EMERILMANIA SWEEPS T.O.Î 
As a young man, I was a percussionist in a 

Portuguese band and played a lot of the festas and 
Portuguese festivals and I experienced that whole 

cultural thing which was a wonderful experience. I 
had to make the decision along the way, whether it 

was going to be music, which I turned down a 
scholarship for or pay to go to cooking school, so I 

decided to do that and my mom, Hilda, was crushed 
because she wanted me to be a musician and play in 

the Portuguese band forever 
It was Monday afternoon and the CIRV newsroom 
was a buzz with “Is he here yet...What time is he 
coming...Oh my gosh! How does my hair look?” 
His driver called to confirm the easiest route to get 
to the station. That’s when it really hit. Emeril 
Lagasse was going to be there at any minute. Be 
still my coraçâo! 
So, after my 250th hair and makeup check, I was 
ready. (Yeah, right!) I decided that I should find a 
less frantic place to go over my questions. I picked 
the front hallway and began mumbling to myself as 
I paced back and forth. Within minutes, someone 
sang from the newsroom, “He’s here.” 

I took a deep breath and opened the door. 
There stood a lovely and petite woman who walked 
into the hallway leaving me face to face with these 
squeezable rosy cheeks and the biggest smile I’ve 
ever seen. 

The minute he walked in the door and 
shook my hand, I confirmed the one thing I always 
thought and that always comes through on his 
television shows. Emeril Lagasse genuinely and 
whole-heartedly loves people. 

Among endless handshakes and flashing 
cameras, we sat down for an unforgettable and 
super pleasant conversation. With a mesmerizing 

twinkle in his eyes, he told me about his love for the 
Portuguese culture and some plans he has in the 
works for a Portuguese book project. He talked 
about his family and of course some secrets about 
the man GQ^ Magazine named one of the sexiest 
men of 1998. 

“As a young man, I was a percussionist in a 
Portuguese band and played a lot of the festas and 
Portuguese festivals and I experienced that whole 
cultural thing which was a wonderful experience. I 
had to make the decision along the way, whether it 
was going to be music, which I turned down a 
scholarship for or pay to go to cooking school, so I 
decided to do that and my mom, Hilda, was 
crushed because she wanted me to be a musician 
and play in the Portuguese band forever” said 
Emeril when asked about how he decided to pursue 
his love of cooking. 

By the end of it, my cheeks hurt from 
smiling so much, but I could not help it. He just 
makes you want to smile. 

After half an hour, it was time for Emeril to 
head to his first book signing to promote his fourth 
booked entitled Emeril°s TV Dinners and we were 
there. 
“It’s the latest craze!” squealed one of the BAM! 
BAM! Man’s devotees as she approached the front 
of the line at the new Queens Quay Loblaws in 
downtown Toronto on Monday night. 
“Having an Emeril Night is when you invite a 
bunch of your friends over one night, turn on 
Emeril Live! and you start kicking it up notches 
unknown to mankind in your own kitchen.” says 27 
year old Jessica Rower. “It’s more fun than going 
out to a bar or a movie.” 
Jessica was just one of the thousands that waited in 

Emeril at CIRV-F.M. 

huge lines at various locations across the Megacity 
to meet television cooking sensation, Emeril 
Lagasse. When asked if he expected such an 
incredible turn-out, he simply replied, It s been an 
unforgettable visit. 
At Loblaws, the lineup spanned from the 
underground parking lot and over three floors. 
Nursing a cold, Emeril received his adoring fans on 
the third-floor which towers over the store’s 
produce section. As patient and excited fans waited 
up to six hours in line to get their book signed, 
others just shouted up from among the fruits and 
vegetables, “Hey Emeril, kick it up a couple of 
notches!” And without a moment’s hesitation, a 
resounding reply of, “Ah yeah, babe!” brought a 
roar of approval from the lineup. 

At approximately 9:30 p.m. the last of the 
books were signed and Emeril headed off to check 
out the city he no longer remembers from his visit 
as a young child. 

Thanks for coming, Emeril! Come and 
Kick up TO. anytime! 

Debbie Silveira 

A DECORADORA 
PINE JE\y/ELLERY «nJ GIETS 

A ourivesaria Portuguesa onde 
encontrara o famoso Ouro Português, 

Diamantes da maior perfeiçâo, 
Cristais da Republica Checa, 

Porcelanas finas e Relogios da mais 
alta qualidade. 

Em qualquer altura do ano A Decor-adora 
prima pela elegância 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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CURSOS DE VERÂO EM PORTUGAL 
Por Ana Fernandes 

O verâo é a palavra mâgica 
que todos aguardamos corn muita 
ansiedade, uma vez que se associa a 
mais uma temporada de férias, a uma 
boa vida e, em muitos dos casos, a um 
periodo de férias em Portugal. No 
entanto, jâ os grandes sâbios diziam 
que O tempo é precioso e que, por 
essa razâo, nâo dévia ser 
desperdiçado. Ao nos deslocarmos a 
Portugal, mesmo passando férias, 
devemos de, no minimo, estar 
informados sobre as diferentes 
oportunidades que existem para luso- 
descendentes. Uma dessas 
oportunidades esta relativamente 
ligada ao curso de verâo para 
émigrantes e que todos os anos 
contam corn um numéro mais 
elevado de alunos. 

Toronto, uma cidade cuja 
comunidade portuguesa é uma das 
maiores fora de Portugal, é que 
menos participaçâo tem de 
estudantes nestes cursos. Uma das 
razôes que julgamos estar na origem 
deste problema é a falta de 
informaçâo sobre os mesmos. 

Este ano os cursos de verâo 
tem inicio a 26 de Junho e terminam 
a 22 de Julho. A carga horâria é um 
tanto ou quanto pesada devido a se 
fazer um curso apenas num mês, no 
entanto, é tâo agradâvel o convivio 
corn os estudantes de la que nessa 
época se encontram em exames, 
assim como toda a experiência de se 
estudar numa universidade 
portuguesa, compensa qualquer 
pequena coisa que se tome 
desagradâvel. 

Hâ dias recebi a informaçâo 
da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, onde 
completei dois destes cursos, 
informando-me sobre o curso deste 
ano e a ajuda que existe para os 
estudantes que se queiram deslocar 
até lâ este verâo. 

Antes de o fazer, gostaria de 

salientar que a Faculdade de Letras 
do Porto é, actualmente, a faculdade 
de Letras mais moderna e equipada 
do pais. Situada praticamente na 
baixa do Porto, tem uma acesso 
bastante fâcil a qualquer parte que 
nos queiramos deslocar quer seja a 
pé, quer seja através de transporte 
publico. 

Quanto ao curso em si, é 
dividido em matérias tais como, 
literatura, sociologia, arte e cultura, 
gramâtica e textos literârios, 

comunicaçâo oral e 
pintura. Do curso 
fazem parte também 
algumas visitas a 
diverses museus da 
cidade, incluindo o 
Palâcio da Boisa. 
Porque se trata do 
Porto, nâo se poderia 
completar um curso 
sem que a faculdade 
nos presenteasse corn 
uma visita às caves de 
sua excelência, o vinho 
do Porto. Geralmente, 
visita-se as caves do 
Sandeman e do 
Grahams. Uma vez 
vistas estas caves, a 
faculdade tem a 
preocupaçâo de 
organizar um passeio 
até à regiâo demarcada 

do Douro, em Trâs-os-Montes para 
uma visita de um dia às quintas onde 
se produz o vinho do Porto. A visita 
quase sempre acontece à quinta do 
Ferreira, o vinho do Porto que 
continua corn familia portuguesa. 

Bom, mas nâo é sô de vinho 
que vamos falar (até porque nâo 
queremos que façam uma ideia 
errada de nos), mas logo no inicio 
deste curso, a faculdade de letras 
réserva uma tarde para mostrar a 
cidade do Porto de autocarro a todos 
os estudantes. E, sem dùvida, algo de 
deslumbrante observar a cidade 
invicta quase ao pôr do sol e como é o 
seu dia-a-dia. Ao longo do curso, 
ainda existe mais um passeio de 
estudo e este é até ao Minho, mais 
precisamente à feira de Barcelos (a 
maior de Portugal), Braga e 
Guimarâes. 

A vida nocturnal Ah, 
certamente que passaram todo artigo 
corn esta particularidade em mente. 
Pois é! Mas o melhor fica sempre 
para o fim. Uma palavra sô basta para 
a descrever: fantastical!! E aqui que 
entra em acçâo a majestosa Ribeira e 
a Foz do Porto. Quer seja do lado do 
Porto, quer seja do lado de Gaia, a 
vida nocturna encanta. Podia-se dizer 
que o Porto tem mais vida de noite do 
que propriamente de dia. O ponto de 
encontre dos jovens é sempre a 
Ribeira junto à ponte de D. Luis, 

onde se lê um gigantesco painel a 
dizer “Porto: Patrimônio Mundial”. 
Depois é sô escolher entre um infinite 
nümero de bares e discotecas que por 
ali se encontram. Permitam-me que 
recomende o bar onde encontraram 
todos os estudantes do Porto, desde 
Tunas até qualquer outre grupo que 
por lâ exista - o Ribeirinha. 

Hâ muita mais informaçâo 
sobre este curso formidâvel, mas 
apenas vou salientar mais uma: se 
fores luso-descendente podes-te 
habilitar a ganhar duas boisas de 
estudo - uma através do Institute dec 
Camôes e outra através do governo 
português. Acredita que uma delas dâ 
para pagar os 70 000$00 (70 contes) 
que custa o curso mais o alojamento e 
a outra ajuda-te nas tuas 
estravagâncias. 

A faculdade de Letras do 
Porto tem um programa especial que 
quer desenvolver corn a comunidade 
portuguesa de Toronto que inclui nâo 
sô o curso de verâo, mas um 
intercâmbio durante um ano corn os 
estudantes universitârios daqui. Para 
isso, précisâmes de um grupo de 
estudantes que se queiram deslocar 
este ano até à cidade Invicta para 
completar o curso de verâo. Para 
mais informaçôes, para conseguires 
entrar nos programas do intercâmbio, 
entra em contacte comigo através do 
jornal “O Milénio” ou através da 
CIRV-radio, o mais breve possivel. 
Tchau, até à semana. 

Jovens 
O caminho de encontre à 
juventude começou a ser 
desbravado. Uma das grandes 
batalhas serâ réunir os jovens da 
diâspora e, conquistâ-los, de 
modo a que Portugal e a lingua 
nunca sejam esquecidos. Em 
Toronto, o assessor do S.E.C.P., 
Eduardo Saraiva, nâo perdeu 
tempo e, peld sim pelo nâo, foi 
adiantando serviço junto da 
jovem e activa Ana Bailâo, da 
Universidade de Toronto e 
membro da Associaçâo dos 
Estudantes Universitârios. 
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Cientistas buscam desvendar 
mistério da aspirina 

LONDRES (Reuters) — Utilizada para tratar males 
que vâo desde uma simples dor de cabeça a 
complicaçôes cardiacas, a aspirina também pode 
ser uma arma na prevençâo do cancro do côlon. 
Mas a verdade é que se sabe muito pouco sobre 
como funciona um dos remédios mais populares do 
mundo. 
Os cientistas sabem que a aspirina alivia a dor e as 
inflamaçôes ao inibir os enzimas ciclo oxigenados, 
COX, que controlam pequenas moléculas 
chamadas prostaglandinas e, agora, pesquisam os 
mistérios do seu funcionamento. 
Os investigadores no Centro Médico Southwestern 
da Universidade do Texas, em Dallas, descobriram 
que a aspirina também actua sobre outro enzima. 
Isso poderâ levar à produçâo de anti-inflamatôrios 
mais eficientes. 
“Encontramos uma enzima que é fundamental na 
ativaçâo da cadeia NF-kB que inibe a aspirina,” 
disse O cientista Richard Gaynor. A NF-kB é uma 
série de reaçôes no organismo que ativam as 

proteinas que provocam inflamaçâo,” disse aquele 
cientista. 
“Se conseguirmos desenvolver anti-inflamatôrios 
que ataquem tanto a via da prostaglandina como a 
da NF-kB, isso séria um passo importante no 
tratamento das inflamaçôes,” acrescentou. 
Ao investigar e modificar a aspirina, os cientistas 
abrem o caminho para tratamentos mais potentes 
contra a dor e as inflamaçôes. 
Num artigo a ser publicado na revista cientifica 
Nature, Ghaynor e os seus colegas explicaram a 
atividade molecular da aspirina e onde actua para 
bloquear o processo inflamatôrio. 
Estudos sobre a aspirina revelaram que, além de 
aliviar a dor e a febre, pode evitar ataques 
cardiacos, apoplexia e câncro no côlon. . 
Mas também causa problemas estomacais como 
hemorragia e ulcéras e os cientistas estudam um 
novo tipo de drogas chamadas inibidores COX-2 
que funcionam de forma semelhante, mas têm 
menos efeitos secundârios. 

Endeavour partiu para iniciar a 
montagem da estaçâo espacial mundial 

A nave espacial Endeavour, com 
seis astronautas a bordo, foi 
lançada corn êxito para dar inicio 
à construçâo da estaçâo orbital 
internacional. 
A Endeavour transportou 
môdulo Unity, construido pelos 
Estados Unidos que sera acoplado 
à estaçâo espacial Zarya (Aurora), 
estrutura bâsica lançada 
anteriormente pela Rüssia. 
O lançamento, originalmente 
programado para a ultima quinta- 
feira, foi adiado depois de ter 
soado um alarme de emergência, 
quando faltavam apenas quatro 
minutes e meio para a partida. 
Os controladores de vôo 
descobriram que o alarme disparou devido a uma 
queda temporâria na pressâo hidrâulica da cabina, 
obrigando a que a contagem regressiva para o 
lançamento nâo pudesse prosseguir. 
O môdulo Unity, foi baptizado para reflectir a 
cooperaçâo internacional na construçâo da 

^primeira plataforma orbital, na quai participam 
varies paises, além dos Estados Unidos e Rüssia, 
incluindo o Brasil. 

Visâo encoberta 

Futuramente, outres môdulos serâo acoplados ao 
Unity. A manobra de acomplamento ao môdulo 
russe é bastante delicada e exigirâ habilidade do 
comandante da Endeavour, Bob Cabana, e do 
pilote Rick Sturckow. 

Como a visâo do môdulo russe estarâ bloqueada 
nos minutes finais pelo Unity, o encontre sera 
guiado por monitores de televisâo e pelo chamado 
Sistema de Visâo Espacial Orbital, equipamento 
ôptico testado em vôos anteriores. 
Depois de concluida a manobra de acoplamento 
dos môdulos Unity e Zarya, os astronautas Jerry 
Ross e Jim Newman vâo realizar très passeios 
espaciais para completar os trabalhos de 

montagem. 
No primeiro passeio 
espacial, Ross e Newman 
ligaram cabos e fazeram 
ligaçôes entre os dois 
môdulos, para a 
transferência de dados e 
energia. 
A estaçâo espacial orbital 
représenta o maior programa 
civil da histôria da 
humanidade. Nele 
participam 15 paises, corn a 
supervisâo da Nasa e da 
Agência Espacial Russa. 
A estaçâo orbital esta orçada 
em 40 biliôes de dôlares e 
exigirâ 45 vôos espaciais até 

ser completada no ano 2004. 
Espera-se que os primeiros tripulantes estejam a 
bordo da estaçâo orbital jâ no ano 2000, apôs o 
lançamento do môdulo russo destinado à 
tripulaçâo, previsto para julho ou agosto. 

Os Estados Unidos têm 54 
milhôes de adultos na Internet 

Cerca de 54 milhôes de adultos norte-americanos 
jâ usam a Internet, segundo pesquisa da 
Mediamark Research. Se os dados estiverem 
correctos, um quarto da populaçâo adulta do pais 
Jâ marca presença na rede. 

A empresa indica ainda que 27 por cento da 
populaçâo adulta dos Estados Unidos usou a rede 
durante pelo menos trinta dias entre agosto e 
setembro. 
Na ultima pesquisa da Mediamark Research, 
realizada entre fevereiro e março de 1998, foram 
encontrados 43,6 milhôes de adultos americanos 
viajando na rede. 
Desde entâo, a percentagem de pessoas “on-line” 
cresceu 23 por cento nos Estados Unidos. 

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 Deli 
MISSISSAUGA: 
-Vi - Ana Gifts Inc. 
-Litoral Bakery 
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-European Groceries 
CAMBRIDGE: 
-Elgin Supermarket 
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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 vinho évita a 
congestâo cerebral 

As noticias sobre os 
beneficios - ou riscos - 
para saüde de alimentos 
e bebidas podem levai as 
pessoas a questionarem 
se O copo esta meio vazio 
ou meio cheio, mas uma 
nova pesquisa sobre o 
vinho tende para uma 
visào mais optimista. 
Um estudo realizado 
durante 16 anos abran- 
gendo 13.000 pessoas na 
Dinamarca descobriu 
que um copo diârio de vinho pode 
reduzir significativamente o risco de 
congestâo cerebral. 
“Tudo indica que, a ingestâo 
moderada de vinho, minimiza o risco 
de congestâo,” disse Thomas 
Truelsen, do Institute de Medicina 
Preventiva. 
Porém, os médicos nâo parecem estar 
ainda prontos para recomendar o 
consumo de alcool aos seus pacientes, 
ainda que seja um copo por dia 
apenas. 
O estudo deste grupo dinamarquês 
concluiu que as pessoas que bebem 
diâriamente um copo de vinho (tinto 
ou branco) têm uma reduçâo de cerca 
de 32% nas hipôteses de congestâo 
cerebral. Contudo, o mesmo nâo se 
aplica à cerveja ou a bebidas 
destiladas. 

Beneficios e riscos 

Nâo é a primeira vez que se fala dos 
beneficios do vinho na saüde. No mês 
passado, cientistas norte-americanos 
descobriram elementos nas uvas 
prêtas capazes de reduzir o risco de 
congestâo. 

“Descobrimos que quan- 
do se mergulham as 
células causadoras de 
coâgulos numa soluçâo 
de sumo de uva prêta 
parece haver menos 
tendência na formaçâo 
de coâgulos,” disse Jane 
Freedman, uma 
pesquisadora do Centro 
Médico da Universidade 
de Georgetown. 
Quase 700.000 pessoas 
por ano nos Estados 

Unidos sofrem congestôes cerebrais. 
Desconhece-se, para jâ, que tipo de 
auxilio se pode esperar desta 
descoberta cientifica. 
Stuart Seides, um cardiologista da 
American Heart Association, referiu 
que o estudo se baseia numa 
determinada etnia, enquanto os 
norte-americanos sâo um grupo 
diverso corn habites alimentares 
diversos. 
Um copo de vinho por dia para 
muitos norte-americanos nâo anula 
outros comportamentos préjudiciais, 
como inactividade fisica e uma 
alimentaçâo déficiente. 
“Um copo de chardonnay nâo anula 
os males de uma linguiça defumada,” 
disse Seides. 
E, é lôgico, beber demais sô pode 
fazer mal. 

“Sabemos que hâ muitos efeitos 
negativos no hâbito de beber demais, 
e neste caso refiro-me a beber mais de 
duas doses por dia, quanto ao câncro 
na marna nas jovens, e câncro e 
cirrose,” afirmam os cientistas do 
Instituto de Medicina Preventiva. 

Astronomia: Descobrem novo 
planeta fora do sistema solar 

Um novo planeta de grande 
tamanho situado fora do 
sistema solar, 
desconhecido até 
agora, foi detectado 
por astrônomos 
suiços a trabalhar 
no Chile. Segundo 
foi anunciado 
terça-feira em 
Washington, os 
astrônomos que o 
descobriram crêem 
que o novo planeta, 
que nâo pode ser visto a 
partir da Terra, poderâ ser 
tâo grande como Jùpiter, que é o 
maior do sistema solar. De acordo 
corn os astrônomos, o noyo planeta 
gira numa ôrbita em torno de uma 
estrela da constelaçâo Eridanus 

conhecida como Gliese 86, 
que, apesar de ser mais 

pequena que o Sol, 
pode ver-se da Terra 
devido a estai 
relativamente 
prôxima, sômente 
a 35 anos luz. A 
équipa suiça que 
realizou as 
investigaçôes no 

observatofio Ea 
Silla, do Chile, 

acredita na existência 
do novo planeta pélo 

facto da estrela Gliese 86 
flutuar no espaço, o que pode ser 
um sinal desta situaçâo. Nos 
ultimos très anos foram descobertos 
mais de 12 planetas fora do sistema 
solar. 
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TAÇA ‘UEFA’ e sua Histôria 
(ex-Taça das Feiras) 

FORMULA UM 
1999 

O brasileiro Ricardo Zonta (British American 
Racing) é o ùnico piloto que se estreia na 
prôxima temporada do campeonato do mundo 
de Formula 1, segundo a lista de inscriçôes 
publicada pela Federaçâo Internacional do 
Automovel (FIA). Existem ainda très vagas 
para pilotos. Um para a escuderia Arrows e 
dois para a escuderia italiana Minardi. 
Uma das vagas poderia ser preenchida pelo 

piloto espenhol Pedro Martinez de la Rosa. Os 
pilotos podem ser nomeados ou substituidos 
até às 18.00 horas do dia 4 de Março 1999 
A lista dos pilotos jâ inscritos e o numéro 

respectivo da lista de pilotos inscritos e o 
numéro que levarâo na prôxima temporada, é 
a seguinte: 

ESCUDERLA/PILOTOS 

McLaren Mercedes 
1. Mika Hakkinen (FIN) 
2. David Coulthard (GBR) Ferrari 
3. Michael Schumacher (ALE) 
4. Eddie Irvine (IRL) 
Williams Supertech 
5. Alessandro Zanardi (ITA) 
6. Ralf Schumacher (ALE) 

Jordan Mugen-Honda 
7. Damon Hill (GBR) 
8. Heinz-Harald Frentzen (GER) 
Benetton Supertech 
9. Giancarlo Fisichella (ITA) 
10. Alexander Wurz (AUT) Sauber Petronas 
11. Jean Alesi (FRA) 
12. Pedro Diniz (BRA) 

Arrows 
14. Mika Salo (FIN) 
15. Por designar 

Stewart Ford 
16. Rubens Barrichello (BRA) 
17. Johnny Herbert (GBR) 

Prost Peugeot 
18. Oliver Panis (FRA) 
19. Jarno Trulli (ITA) 

Minardi Ford 
20. Por designar 
21. Por designar 

Bar Supertech 
22. Jacques Villeneuve (CAN) 
23. Ricardo Zonta (BRA) 

Ideia e sugestâo de um antigo vice-presidente da 
FIFA, o suiço Ernest Thomen, o seu primeiro 
objectivo foi a competiçâo ‘intercidades’, disputada 
entre cidades que tivessem uma Feira Industrial de 
caracter internacional. Para concorrer, as équipas 
que cumprissem o requisite anterior apresentavam 
a sua candidatura ao Comité Organizador, que 
diferia ou indiferia a pretensâo. 
O arranque foi complicado, sendo que a primeira 
ediçâo da prova durou 3 anos (1955-58), e a 
segunda, dois anos (1958-60). 
O jogo que marcou o inicio da prova foi disputado 
em 26 de Dezembro de 1956, entre o Barcelona o 
Frem de Copenhaga, tendo os catalâes vencido por 
6-0. 

Portugal estreou-se na época de 61-62, tendo, apôs 
varias diligências, sido admitida a candidatura da 
équipa do Belenenses. A équipa de Belém estreou- 
se em Edimburgo (Escôcia) defrontando o 
Hibernian FC. O resultado foi um empâte, 3-3, corn 

2 golos de Matateu e 1 de Yaüca. 
Em 1971, foi abandonada a designaçâo de Taça 
Europeia de Cidades corn Feira, sendo adoptada a 
actual denominaçâo - Taça UEFA. 
Esta prova tinha a particularidade de a final ser 
sempre jogada a 2 mâos (exceptuando as épocas de 
63/64 e 64/65), ao contrario das outras 2 
competiçôes ( 1 jogo - final ). 
Na época de 1997/98, a final passou a ser disputada 
num jogo somente, tendo assim o formato das 
outras 2 competiçôes. 

BENFICA - ünica final portuguesa 
Portugal nâo tem um ùnico clube na lista de 
vencedores, sendo que a ünica final foi disputada 
em 1982/83 pelo S.L.Benfica perante o Anderlecht. 
Na primeira mâo, na Bélgica, o resultado foi uma 
derrota do Benfica por 1-0, que contudo nâo 
conseguiu rectificar no Estâdio da Luz - empâte 1- 
1. Se houver prôxima, tenhamos fé... 

FESTA DO DESPORTO 
ESCOLAR NA MADEIRA 

O Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar da Regiâo 
Autônoma da Madeira, realiza a 
« Festa do Desporto Escolar » 
nos dias 4, 5, 6, 7, e 8 de Maio 
de 1999. 
A cerimônia de abertura 
sera a 4 de Maio, de 5 a 
7 os Jogos e, dia 8, finais 
e cerimônia de 
encerramento. 

A participaçào é 
extensiva aos jovens 
madeirenses espalhados 
pelo mundo. 
Os jovens podem 
participar nas seguintes 
modalidades: 

Andebol, Basquetebol , 
Futebol de 5 , Voleibol, 
Atletismo ( pista), 
Ginâstica , Ténis de 
Mesa e Xadrez. 

Escalôes - Masculines e 
Féminines 
Infantis-jovens nascidos 
em 1986/ 87 / 88 e 
seguintes. 
Iniciados- J ovens 
nascidos em 1984 e 85. 
Juvenis-Jovens nascidos 
em 1982 e 83. 
Juniores/Seniores- 
Tovens nascidos em 1980 
e81. 

Fazemos votes para que 
os jovens madeirenses da 
diaspora aceitem o 
desafio e participem na 
FESTA DO 

DESPORTO ESCOLAR na 
Regiâo Autônoma da Madeira. 
Jovens, rapazes e raparigas, 
comecem jâ a preparaçâo para 
concorrerem nas modalidades 

da vossa prefêrencia. Atençâo 
jovens madeirenses do Canada, 
a oportunidade é aliciante. Nâo 
a percam 

Aguas puras 
adocicadas 

ûnicamente corn o 
açùcar natural dos 

frutos. 

■ I’M c«. 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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Resultados da 14^ Jornada 

Salgueiros 2 
Benfica 2 
FC Porto 1 
Maritimo 0 
Guimarâes 1 
Alverca 1 
Uniâo Leiria 0 
Boavista 1 
Braga 2 

Sporting 1 
Setûbal 0 
Chaves 0 
Campomaiorense 1 
Farense 0 
Beira-Mar 1 
Estrela Amadora 1 
Rio Ave 0 
Académica 2 

I Divisâo (14/a jornada) - Classificaçâo 

EQUIPA P 

1 FC porto 32 
2 Boavista 31 
3 Sporting 29 
4 Benfica 27 
5 Amadora 27 
6 Uniao leiria 24 
7 Salgueiros 21 
8 Guimaraes 17 
9 Braga 17 

10 Rio ave 16 
11 Setubal 15 
12 Alverca 14 
13 Farense 14 
14 Beira-mar 13 
15 Chaves 12 
16 Campomaiorense 12 
17 Académica 10 
18 Maritimo 9 

Programa da 15/a jornada: 

- sâbado (12 Dezembro) Sporting - Braga 
(16:30, SPORT TV) 
- domingo (13 Dezembro) Farense - Alverca 
(10:00) Beira-Mar - Boavista (10:00) Estrela 
Amadora - Salgueiros ( 10:00) Rio Ave - Uniâo 
Leiria (10:30) Campomaiorense - Setûbal 
(11:00) Maritimo - Guimarâes (13:30, SPORT 
TV) Chaves - Benfica (16:30, RTPl) 
- segunda-feira ( 14 Dezembro) Académica - FC 
Porto (15:30, SPORT TV) 

Melhores marcadores do 
campeonato português de 

futebol apos a 14/a jornada: 

16 golos: Mario JARDEL - FC Porto - Brasil 

10 golos: Elpidio SILVA - Braga - Brasil 
NUNO Ribeiro “GOMES” - Benfica - - 

8 golos: Ion TIMOFTE - Boavista - Roménia 

7 golos: DEMÉTRIOS Montanini - 
Campomaiorense - Brasil Ivaylo lORDANOV 
- Sporting - Bulgaria 

6 golos: Jesus SEBA - Chaves - Espanha 
GILBERTO Ribeiro - Est. Amadora - Brasil 
CELSO Silva - Salgueiros - Brasil 
AUGUSTINE Ahinful - Uniâo Leiria - Gana 

5 golos: DÀRIO Monteiro - Académica - 
Moçambique GILMAR Estevan - Guimarâes - 
Brasil Alexander Bunbu^ “ALEX” - 
Maritimo - Canadà SIMAO Sabrosa - Sporting 

Porto e Benfîca, fora da Liga 
dos Campeôes Europeus !!! 

PSV Eindhoven 2 Benfica 2 
PSV Eindhoven e o Benfica empataram 2-2, em 
jogo da sexta e ültima jornada do Grupo F da Liga 
dos Campeôes de Futebol, disputado no Philips 
Stadion, em Eindhoven, Holanda. O empâte 
deixou o PSV e o Benfica fora dos quartos-de-final 
da competiçâo. Ao intervalo: 1-0. Marcador: 1-0, 
Dmitri KBokhlov, 40 minutos. 1-1, Nuno Gomes, 
46 (grande penalidade). 1-2, Nuno Gomes, 64. 2-2, 
Ruud Van Nistelrooy, 89. 

FC Porto 3 Ajax 0 
O FC Porto venceu hoje o Ajax por 3-0, em jogo 

da sexta e ültima jornada do Grupo A da Liga dos 
Campeôes em futebol, disputado no Estadio das 
Antas, no Porto. Ao intervalo: 0-0. Marcador: 1-0, 
Zahovic, 56 2-0, Zahovic, 74 3-0, Drulovic, 82. 

NHL ResuUados e 
Classificacâo 

d 

Resultados de terça feira: 
Otava 4 Tampa Bay 2 
Colorado 2 N.Y. Islanders 1 
Filadélfia 5 New Jersey 5 
Detroit 3 Chicago 2 
Bufalo 2 St. Louis 2 
Edmonton 3 Nashville 3 

Resultados de quarta-feira: 
N.Y. Rangers 1 Colorado 2 
Florida 6 Otava 5 
Chicago 3 Edmonton 1 
Dallas 3 San Jose 3 
Phoenix 4 Montreal 2 
Anaheim 4 Vancouver 4 
Los Angeles 2 Washington 1 

Classificaçâo 
da divisâo nordeste 

Tang Choi Kit bate 
recorde dos 100 

mariposa de Macau 

O nadador macaense 
Tang Choi Kit 
estabeleceu um novo 
recorde de Macau nos 
100 metros mariposa 
durante uma prova dos 
Jogos Asiaticos, que 
decorrem em 
Banguecoque, 
anunciou o Comité 
Olimpico de Macau 
(COM). Tang Choi Kit, 
que nadou os 100 
metros mariposa em 
59,08 segundos, 
terminando a prova no 
sétimo lugar da sua 
série, conseguiu 
também o apuramento 
para a final e obteve o 
15° lugar da 
classificaçâo final. Um 
comunicado do COM 
distribuido quarta-feira 
référé igualmente que a 
atleta Chan Pou Pou 
obteve o 19° lugar entre 
34 concurrentes na 
prova de tiro com 
pistola de ar 
comprimido, ao obter 
369 pontos. 

GALLERIA • 
SHOPPING 
CENTRE 

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

ano novo. 

i Natal aspeia todos * 

n«nino« e ntenii 
noseucastelo! 

NA ESQUINA DA DUPONT E DUFFERIN TELELEFONE: 533-2317 
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O MILÉNIO 

A vida é como uma bola... rola, rola, e nâo 
sabemos quando muda de sentido, se para ou 
sobe. Nâo passaram muitos anos e, dois 
simpâticos rapazes do mundo da bola, cheios de 
vida e entusiâsmo, praticavam o seu jogo 
favorito em dois dos melhores clubes de 
Portugal. Como estrelas desse firmamento 
profissional, foram cobiçados e, naturalmente, 
partiram para o exterior, no caso présente, para 
Espanha. Trata-se de dois magnificos, Baia e 
Figo. Mas, entre eles, um grande contraste... 
Enquanto Figo, subiu ao mâximo e é, 
presentemente, a estrela-Capitâo da 
‘companhia’ barcelonista, o guarda-redes Baia, 
nem no banco dos suplentes se senta mas, 
cümulo dos cûmulos, é o Capitâo da Selecçâo 
de Portugal. A vida é como uma bola ! Rola, 
rola, rebola... 
Baia e Luis Figo, grandes amigos num passado 
bem recente sâo, agora, menos amigos, estâo 
mais ou menos de costas voltadas, porque Figo 
préféré defender o grupo de trabalho 
(obrigaçâo profissional e de Capitâo ), enquanto 
Baia, criticou e critica as opçôes do seu 
treinador. Quem tem razâo ? Nâo é isso que 
pretendo saber. Apenas levantar esta questâo: 
Um atleta profissional que aufere milhares de 
contos por mês para cumprir uma missâo 
especifica -no caso a posiçâo de guarda-redes-, 
nâo deveria cumprir as funçôes de profissional 

Bata e Figo 

a tempo inteiro, sem se envolver na missâo do 
seu treinador ? Sabemos do orgulho pessoal e 
do brio profissional, mas... 
Espero que Baia nâo perça as suas qualidades 
de ‘portero’ para continuar a Capitanear a 
Selecçâo das 5 quinas. O outro, à profissâo, 
chama-lhe um Figo... 

JMC 

Joe DiMaggio surpreende 
e tem melhora dramâtica 

Joe DiMaggio, um dos maiores nomes da histôria 
do baseball norte-americano em luta contra a 
morte, apresentou melhoras dramâticas esta 
semana, surpreendendo os sens médicos. 

“Nâo me pergutem como nem por que razâo”, 
disse dr. Earl Barron, médico de DiMaggio. 
Na véspera, o médico anunciou que o estado de 
saüde se tinha agravado muito nos ùltimos dias e 
que as perspectivas nâo eram animadoras. 
Aos 84 anos, o ex-jogador do New York Yankees 
tinha entrado em estado de coma, apôs 
complicaçôes decorrentes de tratamentos 
cancerigenos. 
DiMaggio, que foi casado corn Marylin Monroe, 
submeteu-se a uma intervençâo cirurgica em 14 de 
outubro, para a extraçâo de um tumor no pulmâo 
direito. 
Na semana passada, segundo o médico, DiMaggio 
apresentou grandes melhoras, mas, em seguida, 
viu-se dominado por nova infecçâo. 
“Estâo a ser-lhe ministrados antibiôticos e a tensâo 
arterial é garantida por vârios medicamentos”, 
disse o médico. 
Desde a operaçâo, DiMaggio recebeu a extrema- 
unçâo duas vezes. 
DiMaggio, abandonou o baseball em 1951 e 
apareceu em püblico pela ultima vez em 27 de 
setembro, quando foi homenageado no estâdio dos 
New York Yankees. 

Servindo a Comunidade Portuguesa 

José Eustàquio 

Labatt e |oe Eustàquio 

desejam o maior sucesso e felicidades 

ao semanârio “O Milénio" no seu lancamento. 

Labatt Breweries Ontario: (416) 240-3068 

Corn uma cerveja Labatt, saûdo o novo semanârio “O Milénio’ 

As nossas ccrvejas 


