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ANO NOVO, VIDA VELHA ? 
Todos os anos, a mesma historia. Desejamos 
com fervor a ‘tudo e a todos’, Ano Novo 
feliz e prospero. Faz parte da rotina, dos 
lugares comuns que o ‘consumismo’ 
inventou. Mas, afinal, nâo passam todos 
os anos, de palavras, ditas com boas intençôes 
acredito!- mas que nâo chegam onde desejamos. 
Porque na realidade nada muda, apenas se 
transformam as coisas e as pessoas, mas s6 com o 
...tempo! O resto é TEMPO perdido! 
As muitas pessoas que conhecemos continuam com 
os mesmissimos problemas de todos os dias, de 
todos os meses, de todos os anos! E, com as coisas 
boas, também. 
Mas, quern somos nos para mudarmos o rumo dos 
acontecimento? 

^Sendo assim, FELIZ E PRÔSPERO ANO NOVO !!! 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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COlllüâ scm vertebras 
I O que é que eu desejo para mim e 
I para os meus em 1999 ? ||| Harmonia, saùde, trabalho e bem 

estar. O resto, naturalmente, vem 
por acréscimo. 
E, lôgicamente, o que desejo para 
todos aqueles que porventura 
leiam esta simples coluna -sem 
esquecer os outros que nâo têm 
obrigaçâo alguma de lê-la-, pois, a 
vida é demasiado curta, para 

I levarmos o tempo a “desejar isto e 
I aquilo” e, a esquecer, 
I imediatamente a seguir. 
I Também, gostaria de ver no ANO 
I NOVO, os colegas da 
I Comunicaçâo Social de Lingua 
^ Portuguesa, preocuparem-se ainda 
I mais corn tudo o que nos rodeia, 
I de modo a que, em conjunto -a tal 
I harmonia-, possamos servir mais e 
I melhor a grande comunidade 
I portuguesa. 
I Que, os nossos comerciantes e 
I indûstriais, possam crescer e 
I multiplicar-se para poderem abrir Imais postos de trabalho -trabalho, 

precisa-se!-, e, simultâneamente, 
continuarem a dar a sua ajuda 
preciosa aos Clubes, Associaçôes e 
Parôquias, assim como, aos 
prôprios Orgâos de Informaçâo 

I que, sem esse apoio, nâo 
I chegariam onde jâ chegam, nem 
I desenvolver-se como sonham. 

Que os cientistas, médicos e 
enfermeiros, possam realizar-se 
sem que, aqui e ali, façam grèves, 
que tanto prejudicam quem sofre. 
Sera que a sua profissâo tâo 
importante...deixou de ser um 
sacerdôcio? Meu Deus, quem 
sofre -a dita saüde, tâo necessâria!- 
precisa SEMPRE, em todos os 
momento, de ajuda técnica e 
ternura. 
Sera que o diâlogo jâ nâo resolve 
os problemas nos tempos que 
correm? 
Claro, corn harmonia, saùde e 
trabalho, vem o desejado e justo 
bem-estar de cada um, o amor e a 
boa disposiçâo, e, até, a 
predisposiçâo para perdoar algum 
pecadilho, em vez de, corn côlera e 
orgulhos de trazer por casa, 
envenenar ainda mais os 
acontecimentos! 
Nâo sejamos bons e maleâveis 
apenas no Natal e Ano Novo. 
Todos os dias sâo dias BONS para 
sermos BONS e prestâveis. 
Podemos ser BONS sem ser 
servis, maleâveis sem perder 
razôes, adversârios sem ser 
inimigos! 
Desculpem lâ qualquer coisinha... 
como canton, e bem, o Paulo de 
Carvalho. 

JMC 

Os multimilionàrios. 
o homem mais famoso do mundo 
actual, o Rei da Internet -Bill Gates, 
tornou publico a sua intençâo de nâo 
deixar a sua fortuna pessoal para os 
filhos. Tal como seu pai, Bill Gates 
quer ajudar as crianças desprotegidas. 
O génio da Informâtica, inaugurou a 
“Bill and Melinda Gates Children’s 
Vaccine Program”, que concretiza a 
sua preocupaçâo humanitâria corn as 
crianças de todo o mundo. O génio 
dos computadores vai, no futuro, 
investir 95 % da sua enorme fortuna 
no bem-estar dos outros. Para jâ, o 
programa “Vacinaçâo nos Paises 
Pobres”, de Bill e Melinda Gates, 
disponibilizou 100 milhôes de dôlares 
para a campanha. Bill Gates, génio da 
Informâtica e humanitârio. Vamos a 
ver se outros “ricaços” e outros paises 
ricos, tomam a mesma atitude. Era 
uma forma simpâtica e râpida de 

.jâ olham para baixol 

acabar corn a miséria e doenças nos 
paises pobres, especialmente, as 
crianças. Obrigado, Bill Gates, espero 
que nunca apanhes o ‘virus’ da 
riqueza avarenta... 

TU CÂ TU LÂ coin os Leitores 
Olâ, foliôes. Como decorreu o vosso Natal ? Espero sinceramente que continue 
em beleza, na Santa paz do Senhor. Continuam a chegar à nossa redaeçâo 
temas livres sobre o Natal que, tal como prometemos, vamos dando à estampa, 
para prolongarmos o espirito natalicio. Da nossa amiga Leitora, Mena 
Henriques, recebemos este trabalho: 

Mena Henriques e Jîlha na /esta de Natal da CIRV 

No Céu cantam os Anjos 
Aleluia, exaltam de alegria 
Tudo para anunciar em louvor 
Ao mundo o filho da Virgem Maria 
Luz, Divino Salvador ! 

Nasceu pobrezinho em Belém 
Amor infinito, perdâo, 
Trouxe corn Ele uma missâo 
Amou-nos e ensinou-nos a amar 
Libertou-nos, morreu p’ra nos salvar. 

Nesta quadra de Natal 
As guerras sâo para esquecer 
Temos que saber perdoar 
A todos saber amar 
Lutar p’ra que a PAZ consiga vencer! 

Bom, agora o NATAL terminou e, vamos passar, para o ACRÔSTICO corn as 
palavras ...ANO NOVO! 
O desafio aqui fica... corn o nosso desejo de BOM ANO !!! 

O Zorro, sem mascara, contra a SIDA 
Em Londres, exibiu-se o filme “ A mâscara 
do Zorro”, numa Gala de beneficência, 
cujos fundos reverteram a favor da 
Fundaçâo Prince’s Trust, do Principe Carlos 
de Inglaterra, que nesta altura estâ 
empenhada na luta contra a SIDA. 
O Principe anfitriâo ficou deslumbrado 
corn a beleza e elegâneia de Catherine Zêta 
Jones e Melanie Griffith... 
Os homens da Gala, Principe Carlos e 
Antonio Banderas, ficaram em segundo 
piano. O “Zorro”, nâo se importou corn isso 
pois o filme estâ a dar e, o Principe, corn 
tanta “massa” e propaganda grâtis, ficou 
felicissimo. Ainda por cima apreciou das 
mais bêlas mulheres do mundo. Quem pode 
desejar mais? 
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O NATAL DA CRIANÇA, na Casa do Alentejo 
A “Casa do Alentejo”, em conjunto com CIRV-fm, do Alentejo deram voz ao ambiente festivo. 
realizou a festa de “Natal da Criança” corn a maior Um obrigado a todos, extensivo aos amigos 
enchente de sempre. A participaçâo de familias e patrocinadores, Sottomayor Bank Canada, Banco 
sens filhos, assim como de artistas, foi Português do Atlântico, Banco Espirito Santo, 
impressionante. Isto quer dizer que a “Casa do Mârmores de Portugal, Salsicharia Pavâo, Fâtima 
Alentejo” e CIRV-fm devem continuai corn esta tâo Gonçalves, Nova Era Bakery, Girassol Bakery, 
importante festa de convivio e de carinho para corn Labbat Bluejoe Eustâquio e Tony da Silva-TNT 
as crianças. Zé da Vesga, Milu e Sarah Pacheco, Productions. 
Searas de Portugal, Melissa André, Guida Figueira As crianças e todos estes amigos merecem de nos - 
e Tony Melo (Starlight), Isabel Sinde, Lina Esteves, Casa do Alentejo e CIRV- nào sô o agradecimento 
Shawn Fernandes e Grupo Coral Feminino da Casa mas o desejo de BOM ANO para que possam, de 

novo, no Natal’99, 
receber e colaborar, para 
felicidade de todos. 

As crianças -a grande razüo da festa! -,felizes recebem as prendas sonhadas. As crianças foram a 

festa dentro da outra festa... 

Dra. Tatyana Craescu, D Dï 
O mais completo e moderne 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

BOAS FESTAS E BOM ANO NOVO!!! 

Para uma consulta telefone: 78 *7“8897 

1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

fosé Luis Lopes, présidente da Casa do Alentejo, radiante 
perante o sucesso da festa. 

Responsàveis da Casa do Alentejo e o Pai Natal, fazem a entrega dos présentes às crianças que 
enchetam o salào de festas alentejano. 

Um aspecto gérai da sala de festas da Casa do Alentejo, repleta de casais e sens filhos, na “Festa 

de Natal da Criança”, um sucesso anual da Casa do Alentejo e da CIRV. 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE TRUCKS 

'99 VOYAGER, REPLETA DE VALOR! 

$20,999.00 
Portas de correr de ambos os lados 
Radio AM/FM corn leitor de cassettes 

Ar condicionado 
Vidros e fechaduras eléctricas 

O preço de saido inclui 7% * $500.00 rebate. 

Oferta termina dia 4 de Janeiro, 1999! 

I 
Paie corn Lina Santos ou Frank Martins, os seus 
vendedores portugueses da Downtown Chrysler. i 

1030 King Street West, Toronto, Tel; (416) 345“9900 
(A oeste da Bathurst, na esquina corn a Shaw) 
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Militas pessoas 
escolheram o Canada 

para fixarem 
residência por varias 

razôes mas, 
sobretudo, por ser um 
pais jovëm e corn um 

futuro promisson 
Todavia, um dos 

factores que talvez fez 
atrair um elevado 

numéro de 
compatriotas a esta 
naçâo, tem miiito a 

ver corn a sua tradiçâo 
de respeito pelos 

direitos humanos. 

Aqui trabalhamos, educamos filhos e 
netos apesar dos elevados Impostos 
que temos de suportar mas, quando 
nos deslocamos a outros paîses 
sentimos, como quey um olhar de 
simpatia pela bandeira que nos deverâ 
sempre continuar a unir. 
Nâo quer isto dizer que, apesar de 
gostarraos do pais, nâo tenhamos 
quando necessârio de exercitar um 
dos direitos que nos assiste de livre 
expressâo e, apontarmos sem peias, 
algo que em nossa opiniâo estâ a 
deteriorar-se de dia para dia. Esta 
situaçâo, tem muito a ver corn â livre 
expressâo de pensamento e ideias e as 
diferentes formas como as 
exteriorizamos. 
Os estudantes manifestam-se na 
Columbia Britânica e surge logo a 
bastonada e o spray de pimenta! Os 
estudantes manifestam-se na 
Legislatura do Ontario ou seja, 
naquela que deverâ ser a casa de 
todos nos e logo as forças da repressâo 
abrem-lhes a cabeça corn os cacetes 
que afirmam ser para protéger e 
servir! 
Um pacato cidadâo dé Quebec deu 
azo à sua opiniâo e logo o Primeiro 
Ministro toma a justiça em suas 
prôprias mâos! 

Afinal de contas, o que é que estâ 
errado? Temos ou nâo o direito de 
nos expressar livremente e sem 
medos? Vivemos ou nâo num pais que 
apregoa aos quatre ventes “freedom 
of speech”? 
É que, com os exemples que temos 
vindo a coleccionar ao longo dos anos 
quase que estâmes perto de pôr em 
dùvida o “to be, or not to be”!!! 
Claro que sabemos haver grupos de 
todas as tendências que, por vezes, 
usam de alguma irreverêneia e se 
manifestam de maneira mais ruidosa 
mas, nâo sera isto também uma das 
grandes vitorias e conquistas de um 
povo que, de pais em pais, tem 
andado a promover a liberdade?!! 
Jâ alguma vez os eleitos por todos nos 
se preocuparam em saber os porquês 
de alguma insatisfaçâo? Afinal 
encomendam-se tantos inqueritos e 
alguns, diga-se em abono da yerdade, 
nâo sâo mais que anedotas da tarde, 
Porque nâo se questiona b eleitorado 
sobre a atitude das forças de 
repressâo? Estamos em acreditar que 
uma esmagadora maioria iria pensar 
como nos. Existe abuso da força numa 
tentativa frustrada de impôr àqüilo a 
que a populaçâo tem sempre negado e 
que é incompativel com a palavra 

**Afinal 

encomendam-se 

tantos inquéritos e 

algunsf diga-se em 

ahono da verdade, 

nâo sâo mais que 

anedotas da tarde,” 

democracia. Talvez se aplique nas 
velhas monarquias! 
Talvez seja cohveniente recordar que, 
muitos de nos imigrantes jâ vivemos 
em paises de caceteiros pelo que sera 
mais racional pensar-se no respeito 
pela liberdade individual e acabarraos 
de uma vez por todas corn leis 
impopulares que, mais nâo têm, senâo 
a triste missâo de exâltar quem nâo 
esta mais disposto a fazê-lo. 
Serâ tâo dificil legislar usando de 
senso comum infelizmente, tâo 
escasso por estas paragens?!! 
É que, nâo gostariamos de, um dia, 
ter de afirmar estarmos desiludidos e 
cansados de tanto “ non sense” que 
nos impede de ser nos prôprios. 

Luis Fernandes 

10 UICSTUIOOD 
CHEVROLET OLDSMOBILE (1993) LTD. 

97 CAVALIER cO 
CHEVROLET 

Desde $9,999 Oldsmoblle 

Para maïs 
97 MALIBU 

Desde $15,999 

JaformaçOes 
telefone para 
Victor De Melo 

97LUMINA 

Desde $13,800 

5500 Dixie Rd. 
Estamos localizados na 401/Dixie Auto Mail 

O dcnlist.i-cirurgiâu Dr. David Cabrai saüda 
todos os seus amigos e padentes do Canada. 

Dr. David Cabrai agradece todo o 
apoio recebido até 1998 e, deseja do 
fündo dô coraçdOf as maiores 
venturas em 1999 a todos. 

Até sempre! 

PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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SEMANA CANADIANA 0 m mmm 
VIVEMOS 
AINDA A 
MAGIADO 
NATAL 
E ainda vivida a magia do Natal. 
Sem querer fazer desfilar no 
pensamento factos distantes, 
relacionados com esta Quadra, 
boas e algumas mas recordaçôes. 
O brinquedo que nâo se conseguiu, 
O amigo ou familiar que nos deixou 
nesse dia, fazem afinal parte deste 
album de recordaçôes que quase 
sempre nos assalta nesta data que 
deveria sô ter coisas boas. 
Conseguimos afastâ-las corn a 
alegria das crianças que correm 
alvoraçadas à volta da ârvore de 
Natal, corn os olhos gulosos 
mirando a caixa maior que pela 
certa sera sua. Nessa idade nào 
imaginamos que o maior valor 
pode estar naquela mais pequena 
que espreita envergonhada da sua 
pequenez. É, assim, o Natal de 
todos os anos. Repetimos os 
mesmos gestos. Comemos a 
mesma comida em excesso, 
bebemos mais do que a conta e 
raramente nos lembramos 
daqueles que nâo tem Natal. Ou 
pior ainda... daqueles que nâo 
podem comemorar esta data. 
Porque os que nâo têm Natal por 
opçâo livre, terâo as suas 
alternativas. Os Budistas, 
Islâmicos, Judeus e uma enorme 
maioria de adoradores do Sol ou 
adeptos da Deusa Kali, olharâo 
talvez desconfiados para a nossa 
maneira de ser e estar corn o nosso 
Deus e celebrar o seu nascimento 
mas, mais tarde ou mais cedo, 
acabam por celebrar também o 

î seu. 

Tenho, isso sim, pena daqueles que 
“amordaçados” pela politica nâo 
podem sobrepôr-se à tirania de uns 
quantos que negam ao Natal a sua 
verdadeira dimensâo. Uma época 
de AMOR E PAZ que dura apenas 
um dia, mas que é realmente e 
afinal bem mais do que isso. E 
assim a modos que um acto de 
contriçâo nos 365 dias que nem 
sempre estâo de acordo corn aquilo 
que gostariamos de ser ou 
poderiamos ter sido. 

POR EXEMPLO: 
Este ano trouxemos à companhia 
do nosso Natal o pobre povo de 
Cuba. Depois da visita do Papa 
âquela Ilha, as autoridades 
cubanas resolveram abrir as grades 
de um Povo que estava proibido de 
celebrar o Natal. Foi uma 
autêntica explosâo de FE de um 
POVO que DIZIAM nâo acreditar 
em Deus, porque a isso era 
obrigado. 
Felizmente nâo vimos um presépio 
montado na Praça de la 
Revolucion, corn El Comandante 
deitado nas palhinhas, La 
Passionârima a fazer de Virgem 
Maria e Estaline a fazer de Sâo 
José. 
E para os Reis Magos, nâo 
escolheram o Jiang Zemin, vindo 
do Oriente, o Alvaro Cunhal vindo 
do Ocidente e o José Eduardo dos 
Santos de Africa. Foi a MAGIA 
DO NATAL. 

Esperamos para todos um ANO 
NOVO FELIZ. 

-Falta de pessoal levou ao 
encerramento de unidades de 
emergência nos Hospitais de Toronto. 
Sô na noite do dia 28, quatro 
estabelecimentos de saùde 
encontraram muitas dificuldades 
quanto ao serviço de emergência: 
North York Hospital, Branson, 
Scarborough Grace e Scarborough 
General. 
Os clinicos estiveram tâo atarefados 
que nâo poderam atender todos os 
pacientes. 
Outros 12 Hospitais das areas 
circunvizinhas de Toronto, sô 
aceitarâm casos de grande cuidado. 

-O présidente da Associaçâo dos 
Médicos do Canada, Dr. Hugh Scully, 
disse que o Governo de Chrétien 
talvez nâo cumpra a promessa que fez 
de investir biliôes de dôlares no 
Sistema de Saùde do Canada. 
Scully, disse à Imprensa que o 
Sistema de Saùde précisa, no 
minimo, 2.5 biliôes de dôlares por 
ano, durante 3 anos. 
Scully, tem jâ uma reuniâo agendada 
corn o Ministre das Finanças, Paul 
Martin, para conseguir convencê-lo, 
ou pelo menos pressionâ-lo, a investir 
no sector da Saùde. 

-O Governo do Ontario pretende 
descobrir se as empresas estâo 

satisfeitas corn a formaçâo individual 
nas Escolas da Provlncia. 
Sobre o assunto, a Provincia vai 
realizar uma sondagem telefonica em 
Janeiro de 1999. 
O porta-voz do Departamento de 
Educaçâo, Bill Gordon, disse que a 
sondagem é relativa a 25 Centres de 
Educaçâo e visa estabelecer o grau de 
satisfaçâo, factor que vai depois 
determinar os subsidies a concéder 
aos referidos estabelecimentos de 
ensino da Provincia. 

-Os Canadianos encontram-se 
divididos sobre a questâo da aboliçâo 
da Monarquia no pais, onde a Rainha 
Isabel II é o Chefe de Estado, 
segundo uma sondagem publicada. 
Cerca de 48 % dos canadianos sâo a 
favor de uma tal aboliçâo contra 39 % 
que se opôem. Outros 13 % dos 
inquiridos disseram nâo ter opiniâo 
sobre o assunto. 
O Primeiro-Ministro Jean Chrétien 
disse, recentemente, nâo estar 
interessado no debate sobre a 
aboliçâo da Monarquia, pelo menos 
de momento. 
A Australia e a Nova Zelândia, vâo 
realizar em 1999 um Referendo sobre 
o assunto para, se o Povo assim 
entender, formarem paises 
Repùblicanos. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o mmimo ? 

Entào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os seusprodutos 

de compta e venda, napâg^na 

dos CLASSIFICADOS. Paie corn Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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Cronicas da Hisioria de urn Povo 
Decorria o ano 218 A.C. e, eis que, 
chega à Peninsula Ibérica, o exército 
Romano. 
Eram os primeiros sinais de uma 
ocupaçâo prolongada. 
Dotados de uma superioridade 
militar indiscutivel foi sempre dificil a 
oposiçâo à sua força. 
No entanto, até se instalarem “de vez” 
por estes lados, foi necessârio um 
grande processo, que envolveu a 
resposta pronta de quem jâ câ 
habitava. 
Falamos claro, dos povos provinientes 
das cidades estado do Mediterrâneo 
central, por um lado, dos Lusitanos 
que se encontravam na zona do 
Maciço da Serra da Estrela por outro, 
bem como um conjunto de povos que 
se localizavam a norte do Douro e 
ainda os que povoavam a Zona do 
Guadalquivir nâo esquecendo os 
Cartagineses que desde o ano de 237 
A.C. por aqui andavam. 
Como toda a movimentaçâo militar 
se inicia em Roma, convirâ sublinhar, 
que desde a sua fundaçâo por 
Rômulo no séculoVIII A.C. até esta 
visita armada, muito se passou como 
veremos a seguir. 
Foi precisamente entre os Montes 
Albanos e as colinas do Tibre que um 
conjunto de pequenos aglumerados 
populacionais se desenvolveu, unidos 
inicialmente apenas por laços 
religiosos até que mais tarde se 
associaram formando assim a 
designada “ Septimontium”. Neste 
contexto, nem todas as colinas 
aderiram de inicio a esta fusâo. 
Sô mais tarde, os Etruscos, na sua 
descida para sul se imposeram pela 
supremacia militar e dominio 
comercial. 
Corn um Governo Monârquico na sua 
estrutura, tinha um regime de 
relacçôes sociais de dependência 
de pessoas e familias ,as gens, em 
relaçâo aos mais poderosos. É o que 
se désigna por clientelas. Sobrava 
assim a Plebe. 
A populaçâo, por volta do século VI 
A.C. estava organizada por Tribos 
que per sua vez tinham as suas Curias 
ou Orgâos de Poder que faziam o 
recrutamento militar, bem como 

forneciam as bases das Assembleias 
Politicas ou seja das Comitia Calata. 
A coordenar todas as curias e corn os 
seus représentantes chamados 
“Patres” estava o Senado e o Rei que 
no entanto era eleito pelo povo e 
Ratificado por aquele orgào do Poder. 
O Senado, quando morria o Rei, 
assegurava o exercicio do Poder até à 
chegada do novo Soberano. 
De destacar a diferença fundamental 
desta monarquia em relaçâo a outras. 
Neste, caso o poder Real nâo é fruto 
de uma “benece” concedida 
especialmente por “mérito” de Deus a 
um qualquer priveligiado e 
“sobredotado” humano, imposta pela 
força militar, como no caso do Egipto 
e outros, mas em Roma o poder do 
Rei tinha base social representativa, 
apesar dos limites da 
representatividade imposto pela Lei. 
Assim, e para nossa referência mais 
fâcil, os primeiros Reis Latino 
Sabinos foram Rômulo, Numa 
Pompilio, Tülio Hostilio e ainda 
Anco Mârcio. 
Os Reis Etruscos, Tarquinio, Sérvio 
Tûlio e por fim, Tarquinio o soberbo, 
por alcunha. 
Foi corn a Dinastia Etrusca que se deu 
o grande desenvolvimento de Roma 
corn as obras das drenagens, da 
construçâo dos Templos Religiosos e 
das Muralhas. 
Corn Sérvio Tülio aparece uma 
Constituiçâo que estrutura o Exército 
e a Assembleia Dos Représentantes 
assente nos Comicios Centûriais. 
O Rei nesta fase centraliza o poder, 
diminui a participaçâo do Senado nas 
decisôes aumenta os impostos e 
entrega o control da actividade 
Religiosa e Politica em ”mâos de 
confiança”. 
A esta situaçâo, pôs termo pela força 
das armas Porsena, no ano 509 A.C., 
caindo Tarquineo “o soberbo”, sendo 
proclamada a Repüblica. 
Os Patricios prontamente apoiaram 
esta mudança, conjuntamente corn a 
Plebe e também alguns Etruscos. 
Foram criados cargos de Pretores e de 
Consoles, inicialmente sem 
représentantes dos Plebeus. Mas, na 
sequência das suas exigências vêm 

ASSINE E DIVULGE 

Assinatura anual por apenas 
$48, incluindo o G.S.T. 
Envie a sua inscriçâo 

do Fax: (416) 538-0084. 
Façade «OMILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

mais informaçôes: (416) 538-0940 

mais tarde a integrar este grupo.Em 
pouco tempo o poder passa a integrar 
os Tribunais e sâo criadas as Leis 
Sagradas e Religiosas, a Tribuna do 
Concilio da Plébis, para equilibrio 
das forças sociais, Juridicas e 
Politicas. 
Corn o “Decenvirato” e a criaçâo da 
“Lei das doze tâbuas”, dâ-se aquilo a 
que se chama a laicisaçâo do Direito. 
Isto quererâ dizer, a separaçâo da 
Religiâo e das suas normas, do 
Direito e da Justiça. 
Para gerir os diferentes aspectos 
juridicos dos contractas, testamentos 
ou heranças, dividas ou outros, como 
o casamento por exemplo, passou a 
vigorar o conjunto das Leis a que 
fizemos referência, de nome “Lei das 
doze tâbuas”. 
A criaçâo dos Tribunais Militares, a 
partir do ano 367 A.C., foi o primeiro 
passo para a criaçâo dos Consulados 
cujo exercicio era assegurado por 
Cônsules ou Magistrados. 
Corn o aparecimento da Pl,ebe nestas 
Magisfraturas, é estabelecido o 
equilibrio de forças internas que 
ajudarâ ao aparecimento de uma 
nova Nobreza a Nobilitas Patricio- 
Plebeia. 
Por volta do ano 272 A.C., Roma 
inicia a sua expansâo pelo 
Mediterrâneo. 
È corn a segunda guerra Pünica, que 
envolve os Romanos e os 

Cartagineses pelo ano 218 A.C. até 
202 A.C. que se dâo as grandes 
alteraçôes de fundo em Roma. 
Assim, quando os Romanos chegam à 
Peninsula Ibérica, no ano de 218 
A.C., estâo “a braços”com dois 
pfoblemas: 

Um, o da sua expansâo. Por outro, a 
guerra corn Cartago que os 
enfraquece e obriga a alteraçôes 
profundas da sua estrutura de poder 
centralizando-o no Senado. 
Esta e outras decisôes conduziram ao 
enfraquecimento das classes mais 
pequenas que eram o garante do 
equilibrio Constitucional, Social e 
também Militar. 
Os Romanos trazem problemas 
internos e externos e têm que contar 
ainda corn diferentes reacçôes que 
assumiram os diferentes povos que 
por aqui habitavam como veremos 
nos prôximos encontros. 
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ALTO COLLISION 
OriCINA PORTUaueSA CQVIPADA COM O MAIS MODCQNO CQVIPAMCNTO DO RAMO. 

✓ Bate-chapa/pintura 
✓ Reparaçôes mecânicas 
✓ Alinhamento de rodas 
✓ Trabalhos especiais 
✓ Trabalhos de seguro 
✓ Carros de empréstimo 
✓ Trabalhos garantidos 
^ Orçamentos gratuitos 

Cariboo Ave. 

C.P. 

■0- 

Dupont 8t. 

IÇO PL REBOQLE 24 I10RAS POi M 
m 25 Cariboo Ave., Toronto, Tel: 604“7000 
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Mensagem de Ano Novo do 
Présidente do Parlamento 
dos Açores 

O présidente do parlamento açoriano 
considerou hoje que o “grande desafio” 
do arquipélago consiste 
em alcançar um nivel de 
desenvolvimento assente “num 
equilibrio social que garanta condiçôes 
dignas de vida a todos os cidadâos”. 

Na sua mensagem de ano novo, 
Humberto Melo salientou que em 1999, 
ano internacionalmente dedicado aos 
idosos, nâo poderâ deixar de ser feita 
“uma profunda reflexâo sobre a sua 
situaçâo e o papel da sociedade actual, 
num mundo caracterizado pela 
globalizaçâo”. 

Segundo referiu, as populaçôes das 
ilhas afectadas pelo sismo de Julho, 
passados os primeiros momentos de 
desânimo e frustraçâo, “enfrentaram 
corn coragem e determinaçâo a labuta 
corn vista à normalizaçâo possivel das 
suas vidas”. 

Para Humberto Melo, a ajuda aos sinistrados do sismo “é a prova 
cabal de que a solidariedade é ainda timbre da convivência social” no 
arquipélago. 

Sublinhou, também, que no proximo ano “dar-se-âo novos passos 
na concretizaçâo da responsabilidade europeia, fazendo delà um 
projecto de visâo alargada e modernizadora do futuro” 

W W 

ECO ÀÇOR 
TRAVEL SERVICE INC. 

A EQUIPA OA 
ECO AÇOR 

TRAVELDESEJA 
ROAS TESTAS A 

TORAA 
COMVAIRADE. 

Encuinendc quanto antes o Cabaz de Natal ‘98 
e sinta-se présente na consoada com os sens 

faniiliares nos Açores, Madeira e Continente. 

College St., Toronto, Tel: 603”0842 

Dâ que pensar 
Pois claro. Mais um orçamento , o de 
1999, que se discute na Assembleia da 
Repüblica, vai passar e, demonstra 
como é possivel em democracia, sem 
cedências desmesuradas e corn 
diâlogo, conseguir a sua aprovaçâo. 
Isso sô é conseguido porque os 
actuals Governantes nâo sâo 
prepotentes. Os Cavacos os Barrosos 
e outros mais, nâo fazem parte 
felizmente do actual executive. 
Humildade politica e uma maior 
atençâo para as areas sociais, 
educaçâo -mesmo corn as exigêneias 
dos meninos ricos que gastam por 
noite 5 mil escudos nas boates na 
borga e nâo querem pagar propinas- 
cooperaçâo e comunidades. 
Enfim, um Governo que corn maioria 
simples consegue aquilo que o 
PPD/PSD, corn as famigeradas 
maiorias absolutas nâo conseguiu. 
E isso que lhes dôi. E isso que faz corn 
que os PSD’s -depois de quererem 
destruir e ocupar o espaço do 
CDS/PP, o da direita profunda-, 
queiram agora e mais uma vez 
aparecer sobre a capa da Aliança 
Democrâtica, -leia-se Aliança de 
Direita, ocupar o poder que os 
portugueses em 1995, lhes retiraram. 
Espero que os cidadâos votantes nâo 
se deixem enganar. 

O PSD/Madeira, chumbou 
homenagem a Saramago na 

Assembleia Legislativa, 
proposta pelo PS e PCP. 

Inacreditàvel 1 

Foi proposto pelo PS e PCP na 
Assembleia Legislativa da Madeira, 
um voto de congratulaçâo e saudaçâo 
ao Nobel da Literatura José 
Saramago. O PPD/PSD daquela 
Regiâo Autônoma, deu-nos mais uma 
vez a imagem da falta de cultura 
democrâtica daquela organizaçâo 
partidâria, intolérante e 
desrespeitadora dos mais elementares 
principios da convivência entre 
cidadâos, ao rejeitar tal proposta. 
Para cûmulo e pense o leitor o que 

quiser, o PPD/PSD rejeitou ainda 
uma proposta do PS para realizar no 
ano de 1999 na Assembleia 
Legislativa Regional as 
Comemoraçôes do 25o. Aniversârio 
da Revoluçâo dos Cravos, que 
libertou o Portugal de entâo 
amordaçado pelo Estado Novo. Para 
bom entendedor meia palavra basta! 

Joâo Soaxes na Indonésia 

Nâo sei se foi o melhor momento. 
Quando o séria? Ninguém conseguirâ 
porventura saber, 
Joâo Soares entendeu ter chegado o 
momento para visitar a Indonésia e, 
ai, encontrar-se corn responsâveis 
governamentais daquele pais. Exigir 
respeito pelos direitos humanos 
naquele Estado é obra. Exigir um 
encontro corn Xanana e corn ele 
assinar a Geminaçâo entre Lisboa e 
Dili foi de mestre. 

O que mais nos deve preocupar é a 
intervençâo de critica destrutiva por 
parte da direita que, sem reflectir os 
pros e contras desta iniciativa de Joâo 
Soares, nâo têm legitimidade para tal. 
Que fizeram quem criticou Joâo 
Soares, quando os sens companheiros 
de estrada politica ai se deslocaram? 
Que foram entâo fazer? Que 
exigêneias foram feitas aos 
responsâveis governamentais, de 
entâo, na Indonésia? 

Joâo Soares, nâo acabou corn o 
consenso, habituai, existente a nivel 
nacional sobre a questâo de Timor 
leste. Fortificou-o e proporcionou um 
despertar de consciências que 
declaradamente defendem a causa de 
Timor. 

* niOlELE UniSEX SflLOn " 
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Lûcia Lolito, 
agradece todo o carinho dos 
amigos e clientes e deseja-lhes 
um feliz e saudâvel ANO NOVO. 
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i 

658 College St., Toronto Tel: 535-371 2 
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Créiici^ it f iiiËscia 
ALMITAS TÀO MEIGUITAS 

Nâo gosto - nunca me convenceram 
- de celebrar as «passagens de ano» 
por nào lhes encontrar sentido 
nenhum e, podem crer, bastantes 
vezes O meu întimo os procurou nas 
diversas madrugadas do primeiro 
dia do ano seguinte. O tempo é uma 
«coisa» e continuo a pensar que - 
sem hora marcada - sâo os 
sentimentos e nâos as coisas que 
marcam a vida das pessoas. 
Enquanto a grande maioria se 
embrenha na folia, da quai quase 
sempre sobra uma casca de 
tremoço, arrasto-me pelos caminhos 
da reflexâo e das lembranças 
sabendo-me bem quando chega a 
vez dos amigos. Os das brincadeiras 
dos aviôes no terraço, os das praxes 
universitârias, aqueles das fugas aos 
pais pelos jardins das filhas 
intocâveis, dos companheiros das 
justas causas nos jornais e de mais 
tantos aqueles que obrigam a esticar 
os braços para os acolher. 
Nesse complexo mundo das 
amizades hâ espaço para o mel e 
para o fel, pinceladas de todas os 
tons, todas elas parte do quadro que 
de vez em quando se lava e pendura 

a secar para manter a memôria 
limpa e desenxovalhada. 
Nesse Deve e Haver nâo importa 
para que lado tendem as cores, isso 
retiraria a graça, a verdade é que um 
mundo sem amigos e sem fé é um 
mundo frio, sem tempo para a 
fantasia, um desperdicio, portanto. 
Por outro lado, os amigos, como as 
namoradas, contrariamente ao que 
muito se diz, nâo sâo tâo escolhidos 
a dedo como isso. Fazem-se por 
inspiraçâo. Por inspiraçâo- 
relâmpagao, na maioria das vezes. 
Sô um escritor pode criar amigos 
adpatados ao seu perfil através de 
personagens, mas elas nâo sâo 
livres, nâo podem dizer o que 
«querem», sâo guiadas por ele e 
representam apenas o que ele quer. 
A amizade real comporta 
imprevistos, paixôes, amuos, 
desenganos, amor, ôdio riscos. 
Nâo tendo uma resposta séria para 
este problema, mais do que uma 
separaçâo matrimonial afecta-me 
sobretudo ver dois irmâos, tidos 
como tais porque se amam corn tal, 
cortarem repentinamente corn tudo 
o que viveram até ali. Como é o caso 
de duas lamitas meiguitas que se 
conheceram em Toronto, se 

«amaram» em Toronto, se 
encontram separadas em Toronto. 
Para muito abreviar, direi apenas 
que D & D eram dois, eram muitos 
em dois, tinham um pelo outro 
aquela vontade que aquece por 
dentro e transparece para fora como 
algo de inexplicavelmente coeso. As 
raparigas tinham um sucesso louco 
corn eles. 
Tinham um estilo diferente, nobre e 
disputado. Um e outro gozavam de 
muita estima, por eles e pela 
excelência dessa unidade. Havia 
neles a vontade de se agradarem de 
se proporcionar momentos de 
fantasia e de festa, sempre. Uma 
amizade onde nada era minüsculo. 
Porém, um dia, dando 
provavelmente sentido a uma 
passagem esquisita do livro de 
Protagoras onde afirma que « o 
homem é a medida de todas as 
coisas, das que sâo, para as que sâo 
e das que nâo sâo para as que nâo 
sâo » cumpriram o ritual da 
separaçâo. 
Eu, pobre homem de raciocinio 
simples, apanhado de surpresa no 
final deste ano, apenas ponho 
questôes, para as quais sô encontre 
respostas circulares, porque andam 

em circule, como esses dois. 
Serâo ainda as mesmas pessoas ? 
Estavam enganados ou andarâo 
preguiçosamente em 
contemplatives de um passade 
permanentemente présente pela 
ausência ? 
Dizem-me ambos que o apelo da 
razâo tem de ser mais forte que o do 
coraçâo, mas se fazem da sua 
tentativa de reconcialiaçâo uma 
batalha, nâo abordarâo bem a paz 
nem a aproximaçâo. 
Reclamando a continuaçâo da sua 
histôria, neste momento na fase de 
entrar a rir e sair a chorar, gostava 
de começar o ano de 1999 corn um 
abraço exemplar entre os dois. 
Como sentido de orientaçâo, para 
mim e para todas as outras almitas 
meiguitas, a quem peço um pouco 
de Ordem. 
E que, felizmente, ainda nâo 
fizeram tudo para nos convencer 
que essa umbilical e histôrica 
amizade foi...como se diz ?!...c’os 
porcos. 

*Eduardo Saraiva 

*Assessor do SECP 

Artigo puhlicado no JN/Portugal 
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Agora para o Inverno, 
New Canadians Lumber tem 

uma grande variedade de 
Lareiras Eléctricas e a Gâs aos 

melhores preços da cidade. 

Vi ^1 

Soalhos, Cerâmicas para châo 
ou parede, Portas 

interiores/exteriores a 
preços super baixos. 
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Associaçâo 25 de Abril, 
Delegaçâo do Canada 

As ‘Bôdas de Prata’ da Revoluçâo dos 
Cravos, vai ter, em Toronto, 
comemoraçâo condigna. 
Para participar no Jantar de Gala do 
25 de Abril, em Toronto, jâ esta 
confirmada a presença do Coronel 
Santa Clara Gomes. 
Também, segundo o Director da 
Associaçâo 25 de Abril - Delegaçâo 
do Canada, Mario Lebre, o Director 
do Museu da Repüblica, Dr. Joâo 
Mârio Mascaranhas, estarâ em 
Toronto 3 dias, para inaugurar a 
exposiçâo püblica da BIBLIOTECA 
ITENERANTE MUSEU da 

REPÜBLICA, que estarâ patente ao 
pûblico de 9 a 30 de Abril num dos 
salôes do First Portuguese Canadian 
Cultural Centre. 

O Dr. Joâo Mârio Mascaranhas, 
participarâ também numa 
Conferência corn a presença de 
alguns Professores da Universidade 
de Toronto. Desde jâ, o nosso apelo 
para que os portugueses e Luso- 
canadianos, participem nas 
comemoraçôes do 25 de Abril, a 
revoluçâo que devolveu a Liberdade a 
Portugal e aos Portugueses! 

CASA de SAÜDE 
Recebemos da Casa dé Saûde de S. 
Miguel - IGREJA SÂO JOÀO DE 
DEUS, Fajâ dé Baixo, Sâo Miguel- 
AÇORES, um belissimo e 
ilucidativo poétal de Boas Pestas, 
dirigido a todos os portugueses em 
gérai e, em particular, aos 
Açorianps, corn um apelo que nos 
apraz registar; A Casa de Saûde de 
Sâo Miguel, inaugurada na Fajâ de 
Baixo, a 4 de Outubro de 1998, para 
continuer a cumprir a sua missâo de 
bem-fazer, précisa da ajuda dos 
DONATIVOS dos benfeitores 
residentes na diâspora. 
Os interessados em ajudar a Clinica 
Sâo Joâo de Deus, devem ehviar os 
sens cheques pagâveis a: 

de SÂO MIGUEL 
INSTITUTO SÀO JOÀO DE 
DEUS - CASA DE SAÛDE DE SÀO 
MIGUEL. 
As cartas deverâo ser dirigidas ao 
Irmâo Superior, Aires Gameiro ou, 
ao Irmâo Florêncio Lino, assistente 
espiritual da Casa de Saûde. 
A propôsito, recorde-se que Sâo Joâo 
de Deus, nasceu hâ 5 séculos -por 
altura dos^^^^ 
portugueses-, mais prôpriamente em 
1495. Foi um Santo de hospitalidade 
universal. Era braços, pâo, voz e 
remédio dos doentes e necessitados. 
SÀO JOÀO DE DEUS é patrono 
dos doentes, hospitals, enfermeiros e 
associaçôes, dos bbmbeiros, livreiros 
e dos movimentos de solidariedade. 
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VISO SHIPPING live. 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA 

PORTUGAL 
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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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Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte "O MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos de 
compta e venda, na pagina 

dos CLASSIFICADOS. Foie corn Raul Coelho, no 
departamento de publicidade. 

(476)338-0940 

ADDISON ON BAY 

ADDISON ON BAYE JOE DACOSTA 
OFERECEMNA COMPRA DE UM CARRO 

NOVO OU USADO PREÇOS 
SENSACIONAIS E FINANCIAMENTO 

EXCELENTE! 

PONTIAC 

BUICK 

CADILLAC 

GMC 

Joe DaCosta 

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 siicesso. 
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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 ^ 
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DIRIGENTE DO CDS/PP DA ILHA MONTANHA ESTEVE ENTRE NOS... 
semelhança do que jâ 
acontece em mais très 
ilhas açorianas. 
A nossa segunda questâo 
tem a ver corn a situaçâo 
caôtica dos sinistrados do 
sismo de 9 de Julho . O 
que é que o CDS/PP e o 
Manuel Serpa têm feito 
para minimizar as 
dificuldades? 

A Comissâo politica do 
partido popular e eu 
prôprio, temos 
desenvolvido um 
trabalho aturado, apesar Na companhia de Manuel dos Santos Serpa, présidente da Comissâo Politica da Ilha do Pico 
da nossa situaçâo do CDS/PP, vieram à Redacçào de O MILÉNIO os sôcios da companhia Luso-Canadiana 

financeira ser débil temos, “MULTICA IMPORT EXPORT Liée”, Jaime Matos, de OakviUe/Ont., Daniel Afonso, de 
no entanto, e quase todas Nakina/Ont. e Henri Ulisse Tremblay, de Taschereau-Quebec. 

Manuel dos Santos Serpa é o actual 
présidente da comissâo politica 
dos centristas da ilha do Pico. Na 
sua passagem por Toronto teve a 
gentileza de visitar as instalaçôes 
de Cirv-FM 88.9 e a redacçào do 

jornal “MILÉNIO”. 

Depois, concedeu uma entrevista ao nosso colega 
Luis Fernandes que, aproveitou para saber quais os 
pianos do CDS para que os picoenses possam 
utilizar o aeroporto da ilha para vôos de longo 
curso? 
Depois de nos agradecer a pertinência da questâo 
Manuel Serpa adiantou-nos ser imperative que o 
Pico tenha uma infraestrtura aeroportuâria igual a 
outras ilhas de escoamento de pessoas e bens para 
o exterior. O pico, tem sido marginalizado nos 
ùltimos 20 anos. Temos sido até ignorados! Em 
conferência de imprensa que se realizou 
recentemente na ilha, tivemos o cuidado de, 
reivindicar ao governo regional a ampliaçâo da 
pista do aeroporto nâo, os 80 metros que estâo 

previstos mas sim que 
nos permitam uma 
ampliaçâo para os 
1.760 metros de 
comprimento por 45 
de largura. Vamos 
travar uma grande luta 
para que se consiga 
uma pista razoâvel e 
para que a ilha possa 
desenvolver-se 
caminhando para o 
exterior. Trata-se de 
um investimento caro 
mas, terâ de ser dada 
igualdade à 

O Secretârio Regional da Habitaçâo e 
Equipamentos, José Contente, presidiu à cerimônia 
de entrega de condecoraçôes a 14 bombeiros da 
Associaçâo Humanitâria de Bombeiros 
Voluntârios da Povoaçâo, ilha de S.Miguel. 
Na cerimônia, onde também foi entregue a esta 
associaçâo de bombeiros uma viatura auto- 
comando, todo-o-terreno, José Contente destacou o 
empenhamento do Governo Regional em dotar os 
bombeiros dos Açores de melhores meios para o 
cumprimento das suas missôes. 
Neste âmbito, referiu que no proximo ano de 1999, 
o Governo Regional estima investir cerca de 173 
mil contos sô para a aquisiçâo de viaturas para as 
associaçôes de bombeiros dos Açores, na sequência 
de um investimento de 111 mil contos jâ realizados 
este ano, corn o mesmo objectivo. 
José Contente disse ainda que, para 1999, o 
executivo dotou o Serviço Regional de Protecçâo 
Civil e Bombeiros dos Açores corn o maior 
orçamento de sempre, que ultrapassa 1,1 milhôes 
de contos. 
Isso - acrescentou - significa o interesse e também a 
valorizaçâo que o Governo Regional dâ às 
associaçôes de bombeiros de toda a Regiâo, que 

as semanas, visitado os 
sinistrados e elaborado 
relatôrios que conduzem à instalaçâo na ilha de um 
gabinete técnico para nos dar todo o apoio 
necessârio. Até esta data, nada foi desbloqueado 
mas, vamos continuar a bâter o pé numa 
prespectiva de ajudar quem nécessita. 
Presentemente sâo as obras pùblicas que tem a 
tarefa da reconstruçâo. Todavia, nâo existe pessoal 
técnico suficiente o que torna as coisas muito 
piores. A populaçâo sinistrada encontra-se 
presentemente numa situaçâo complexa. Hâ 
poucos dias, fui visitar muita gente que esta a viver 
em casas especadas e corn sacos de plâstico para se 
abrigarem do frio e da chuva. Ora estamos na 
regiâo a tentar tapar o sol corn a peneira porque 
corn a terra sempre a tremer como acontece alguém 
ainda pode ser apanhado naquelas autênticas 
ratoeiras. Sâo varias as pessoas que se deslocam às 
obras pùblicas corn perdas de tempo e nada se 
resolve. Passaram-se jâ 5 meses e continua tudo na 
mesma. Trata-se de uma injustiça social na medida 

têm como ünica meta a satisfaçâo do dever 
cumprido. 
Afirmou, por outro lado, que o executivo jâ 
apresentou na Assembleia Legislativa Regional dos 
Açores um novo diploma, visando criar um nova 
orgânica para o Serviço Regional de Protecçâo 
Civil, que a seu tempo serâ regulamentada. 
O Secretârio Regional salientou que essa 
regulamentaçào serâ discutida corn todas as 
associaçôes de bombeiros dos Açores no sentido de 
définir o tipo de funcionalidade e operacionalidade 
em termos de zonas de actuaçào. 
Acrescentou, a propôsito, que é intençâo do 
Governo Regional instituir estruturas operacionais 
eficazes e que tenham uma melhor articulaçâo nâo 
sô dentro de cada ilha como a nivel de toda a 
Regiâo. 
José Contente adiantou que jâ no prôximo ano vai 
ser implementada uma rede de telecomunicaçôes 
de emergência no arquipélago, que dâ resposta às 
grandes dificuldades de telecomunicaçôes nos 
Açores. 
Na cerimônia, foram também entregues 
certificados de mérito a todos os bombeiros que 
prestam serviço na Povoaçâo. 

em que compete ao governo encontrar técnicos e 
pessoal para se procéder à reconstruçâo a breve 
prazo. Muita gente estâ a sofrer e mesmo assim 
chegaram bastantes auxilios econômicos do 
Canada nomeadamente da campanha que foi 
levada a cabo pela CIRV. Estamos numa situaçâo 
em que um ou dois senhores apenas desse mini 
gabinete técnico decide sobre o destino de centenas 
de pessoas que estâo mal abrigadas a despeito dos 
constantes apelos dos présidentes de juntas de 
freguesia e casas do povo. Eu sei que algumas 
pessoas jâ estâo a fazer determinadas obras porque 
jâ lhes foram facultadas verbas enquanto que os 
pobres nâo sabem de nada . Sei de casos que foram 
distribuidas verbas a pessoas que deveriam ser as 
ultimas a receber. Hâ injustiça e eu bater-me-ei 
sempre para que elas nâo aconteçam. 
Finalizamos a nossa entrevista corn a questâo dos 
repatriados... 

Manuel Serpa, afirma haver uma preocupaçâo 
grande na ilha do Pico jâ que, começaram a surgir 
os roubos em série. 
As autoridades do Canada e dos Estados Unidos 
nâo tiveram outra alternativa que, nâo fosse, o 
despejar de seres humanos saidos das cadeias corn 
todos os vicios que por câ abundam e transplantâ- 
los num lugar pequeno como sâo as ilhas. 
E preciso ajudar esta gente pelo que aproveito para 
lançar um apelo. Que, antes de os repatriar lhes 
ensinem ao menos a lingua do pais que 
abandonaram quando miüdos. Nâo é 
minimamente razoâvel abandonar os delinquentes. 
Hâ que ter gente habilitada a lidar corn estes casos. 
Eles precisam de ajuda psiquica e nâo a têm. 
Hâ que encontrar uma soluçào. 
Manuel Serpa aproveitou para desejar a todos os 
portugueses em gérai e aos picoenses em particular 
um bom ano deixando-nos a promessa de nos 
manter informados sobre o pulsar das gentes da 
ilha montanha. 

EGYPTIAN 
PSYCHIC STUDIO 
LEITORA DE CARTAS E* PALMAS - QUARTA GCRACAO 

a 'tem o poJer para éliminai ar infiuênciac maléficcir, e 

paTct Ike trazer rucerro e feliciJaJe. 

^la t-rakalka corn e a ^/elar. 

^\mory (Jasamenlo, Négocia, e ^oûJe. 

Manuel Serpa 

SECRETÂRIO REGIONAL DA 
HABITAÇÂO E EQUIPAMENTOS ENTREGA 

CONDECORAÇÔES A BOMBEIROS 
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O euro... oficialmente a partir de hoje 
O euro, a moeda que Portugal e 10 outros paises da Uniâo Europeia 
começam a partilhar, iniciou hoje oficialmente a sua caminhada. 

Os valores (taxas de conversâo) do euro 
relativamente às moedas dos paises participantes 
na moeda ùnica e a todas as principals divisas 
mundiais foram formalmente adoptados quinta- 
feira, em Bruxelas, pelo conselho de ministres das 
Finanças da UE (Ecofin), durante uma sessâo de 
trabalho que teve a duraçâo de apenas uma hora 
(entre as 12:30 e as 13:30 do ultimo dia do ano). 

O Ecofin aprovou o regulamento sobre as taxas 
de câmbio do euro, que teve de ser publicado no 
Jornal Oficial da UE até à meia-noite de ontem. 

O regulamento passa a ter efeito legal a partir 
das 00:00 de sexta-feira, 01 de Janeiro de 1999, 
apesar de neste dia se celebrar o feriado do inicio 
do ano. 

No mesmo momento, entram também 
oficialmente em vigor as cotaçôes definitivas e fixas 
entre as 11 moedas dos paises do euro, as quais jâ 
foram aprovadas a 02 de Maio ultimo, logo apôs a 
cimeira europeia que a 02 de Maio ultimo 
seleccionou os paises fundadores da moeda ùnica. 

O euro vai substituir o marco alemâo, que é 
actualmente uma das principais divisas mundiais, o 
franco francês, o florim holandês, o escudo, a lira 
italiana, a peseta, o franco belgo-luxemburguês, a 
markka finlandesa, o xelim austriaco e a libra 
irlandesa. 

Embora nâo existam ainda notas e moedas do 
euro, que sô começarao a chegar aos bolsos e 
carteiras dos portugueses dentro de très anos, o 
escudo e as restantes divisas dos Onze deixarâo 
oficialmente de existir às 00:00 de sexta-feira, 
passando a ser meras expressôes ou partes da 
moeda ùnica europeia. 

O escudo vai ter sempre o mesmo valor, nâo 
apenas em relaçâo ao euro, mas também face às 
moedas dos restantes 10 parceiros de Portugal na 
fundaçào da moeda ùnica europeia. 

Assim, a partir de hoje, o euro valerâ sempre o 
mesmo, relativamente às moedas nacionais dos 
Onze, mas a sua cotaçâo pode variar em relaçâo às 
restantes divisas internacionais, incluindo as dos 
paises da UE que nâo vâo integrar o grupo de 
fundadores da uniâo monetâria (Reino Unido, 
Suécia, Dinamarca e Grécia). 

A titulo de exemple, o escudo deixarâ de ter 
cotaçâo directa relativamente ao dôlar dos EUA e a 
outras moedas internacionais exteriores à “zona 
euro”. O que mudarâ em relaçâo a estas sera o valor 
do euro e, consequentemente, o contra-valor deste 
erré escudos, ou pesetas, ou marcos alemâes. 

Como a divisa portuguesa vai ter sempre o 
mesmo valor face à moeda ùnica europeia, quando 
o euro subir em relaçâo ao dôlar norte-americano, 
serâo necessârios menos escudos para comprar 
dôlares e vice-versa. 

As notas e moedas dos Onze começarâo a 
desaparecer de circulaçâo dentro de très anos, a 
partir de 01 de Janeiro de 2002, data em que se 
inicia a sua substituiçâo definitiva pelos “trocos” e 
notas do euro. 

Apesar de se tratar de um acontecimento sem 
precedentes na histôria da Europa e do Mundo, o 
nascimento do euro sera assinalado sem grande 
pompa em Bruxelas, a denominada “capital da 
Europa”. 

O lançamento de balôes por crianças de todas 
as nacionalidades da Uniâo Europeia é e ùnico acto 
simbôlico que quinta-feira vai assinalar em 

Bruxelas o nascimento do euro. 
Très mil balôes, corn a sigla 

EURO, serâo lançados na 
capital belga por dezenas de 
crianças, logo apôs a decisâo 
da UE sobre o valor que a 
moeda ùnica terâ em 
relaçâo às divisas dos 11 
paises participantes e às 
restantes principais 
moedas internacionais, 
como o dôlar norte- 
americano e o iene 
japonês. 

Os balôes serâo 
largados no pateo de 
entrada do monumental 
edificio “Justus Lipsius”, que 
alberga a sede do conselho de 
ministres da UE e onde se reuniram 
quinta-feira os ministres das Finanças 
dos Quinze. 

Antes do fim da sessâo, teve lugar o momento 
solene constituido pela assinatura do regulamento 
“taxa de conversâo”, pelo présidente em exercicio 
do conselho Ecofin (ministre das Finanças 
austriaco). 

Seguiu-se a tradicional “foto de familia”, que 
regista para a histôria todos os patronos directes do 
euro: os 15 titulares das Finanças da Uniâo, 
incluindo o português, Sousa Franco, o governador 
do Banco Central Europeu, Wim Duisen berg, o 
présidente da Comissâo Europeia, Jacques Santer, 
o comissârio europeu para os Assuntos Econômicos 
e Monetârios, Yves de Silguy. 

As taxas de câmbio do euro, que foram 
propostas ao conselho pela Comissâo Europeia, sâo 
identicas aos valores que o ecu tiver registado hoje, 
no fecho dos mercados internacionais de câmbios. 

Um euro deverâ valer assim à volta de 200/202 
escudos, que é sensivelmente a paridade actual do 
ecu face à moeda portuguesa. 

As cotaçôes definitivas do euro foram 
calculadas pela Comissâo Europeia por volta das 
11:30 h., e, antes de serem submetidas ao conselho 
Ecofin, foram comunicadas ao présidente do Banco 
Central Europeu (BCE), o holandês Wim 
Duisenberg, que esteve em Bruxelas instalado na 
sala de câmbios do banco central belga. 

Através de um sistema de video-conferència, 
que o ligou às capitals dos 
11 fundadores da moeda 
ùnica, Duinsenberg teve 
cerca de uma hora para 
submeter à apreciaçào 
dos governadores dos 
bancos centrais nacionais 
as taxas de câmbio do 
euro calculadas pela 
Comissâo Europeia. 

Por nascer antes 
do fim-de-semana 
prolongado do fim de 
ano, a nova unidade 
monetâria europeia sô na 
proxima segunda-feira, 
dia 4, sera uma realidade 
nos mercados 
internacionais de compra 

e venda de moedas, onde começarâ a 
ser transaccionada. 

O fim-de-semana que 
antecede o primeiro “dia util” 

do euro serâ alucinante para 
os bancos centrais 
nacionais, para o Banco 
Central Europeu (BCE), 
para os bancos 
comerciais, para os 
operadores dos 
mercados de câmbios e 
de capitals, entre outros. 

Corn efeito, entre a 
divulgaçâo das cotaçôes do 

euro, hoje à tarde, e a 
abertura dos mercados de 

câmbios internacionais, a 
partir do fim da tarde de 

domingo (na Asia e Extremo- 
Oriente), os diferentes operadores 

mundiais a quem o euro intéressa vâo envolver-se 
numa corrida contra o tempo, adaptando titulos, 
ordens de compra e de venda à nova realidade 
monetâria europeia. 

No BCE vai trabalhar-se durante todo o fim-de- 
semana, tendo o seu présidente, Wim Duisenberg, 
decidido manter em funcionamento uma célula de 
acompanhamento para prévenir imprevistos de 
ùltima hora numa “mâquina” que tem de estar 
totalmente operacional a partir do fim da tarde de 
domingo, dia 03 de Dezembro. 

PORTUGAL e o 25 de Abril 
o antigo Présidente da Repùblica Portuguesa, 
Mario Soares, é a favor de UM PERDAO de 
penas alargado, nas comemoraçôes do 25 de 
Abril, este ano a comemorar os 25 anos da 
Revoluçâo dos Cravos. 
A ideia, lançada por Almeida Santos, 
présidente da Assembleia da Repùblica é, 
também, apoiada pelo lider do PSD, Marcelo 
Rebelo de Sousa. 
O 25 de Abril, em Abril de 1999, é o festivo 
25o. aniversârio da Revoluçâo. Vamos todos 
para a festa... 

VISEV ELECTRIC inc 
896 College Street, Toronto, Ontario 

OS 
ESPECIALISTAS 
DOS 220 VOLTS! 

MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 
TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL 

GRANDE SORTIDO EM PEÇAS 
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Dia de Natal 
Dia de Natal- dia de familia 

(Uma boa escrita sobre a tradiçâo vem sempre a tempo) 

Dia em que se sentem como que mais fortes os 
laços inquebrâveis da Familia, dia de abraços 
saudosos de queridos entes que, por 
momentos,vêm juntar-se sob o mesmo tecto 
acolhedor da casa mâe— matar saudades de longas 
ausências.Poderâo ter passado sem festa todas as 
datas importantes do ano, nos lares mais humildes 
onde nem sequer é hôspede a abundância mas o 
dia do Natal terâ, pelo menos, o seu jantar 
melhorado que diferença dos outros dias. Para a 
mesa, a melhor toalha e o melhor serviço de jantar, 
mesmo que nào venham visitas de cerimônia. Para 
o jantar neste dia, e como elemento principal, esta 
indicado por tradiçâo o peru recheado, todavia se a 
familia é pouco numerosa ou esta despesa, por 
onerosa num lar modesto, nâo pode ser 
comportada, substituir-se-â o peru por galinha ou 
frango, que a receita indicada serve indistinta- 
mente para um outro. Uma ementa apropriada: 
Canja de Peru - Peru recheado -Filetes de linguado 
- salada - fritos de abôbora -Pudim flain -Laranjas 
bêlas - e frutos secos. 

Recepçâo do Ano Novo 

No Natal e Ano Novo - quadra privilegiada de 
visitas entre pessoas de familia, parentes mais 
afastados e de certa cerimônia amigos de infância e 
relaçôes mais prôximas. Teremos que estar sempre 
preparados para receber os visitantes a qualquer 
hora do dia que mais propicia se lhes tenha 
tornado, de modo agradecer gentilmente a 
delicadeza da visita, mostrando sempre o melhor 
agrado,de forma a fazer crer que,com o maior 
gosto, teremos, e principalmente em tal ocasiâo, a 
nossa casa aberta para aqueles que nos sào 
queridos, ou que, visitando-nos, nos mostram o seu 
interesse por nôs.Aos que vm de manhà. 

geralmente pessoas de familia ou amigos mais 
intimos, poderemos servir um calice de 
“Porto”acompanhado de qualquer aperitivo. 
As pessoas que vierem apresentar-nos os seus votos 
de Boas-Festas, à tarde - hora normal de visitas - 
oferecemos o châ tradicional, sérvindo os 
respectivos bolos, torradas ou mesmo sanduiches. 
Dar-se-â uma nota de grande elegância ao nosso 
châ.O jantar do Ano Novo— Ano Novo - novas 
esperanças que desapontam, novos pianos para o 
futuro. Passou um ano, de melhores ou piores 
recordaçôes —mais feliz para uns, menos risonho 
para outros.O que vai principiar, que nos trarâ de 
bom, que nos reservarâ de mau? 
Bern, o melhor sera recebê-lo corn optimisme, 
procurando, da nossa parte, pelo menos, principiâ- 
lo corn alegria e corn a melhor das boas disposiçôes. 
Pode muito bem ser que o hâbito do primeiro dia 
faça lei... Tem a leitora algumas visitas para o 
jantar? Ou festeja o dia do convivio intimo da 
familia? De qualquer forma, aqui lhe deixamos 
uma ementa escolhida e que, sem incluir luxos ou 
superfluidades, satisfarâ em absolute, cremos. 
Canja de galinha; Quadrados de peixe; Galinha 
mulata; -Mousse de chocolate; Travesseiro de 
moiva; Fruta. 

Escrevi este artigo baseado nas receitas do ano 
passado, que foram cofeccionadas por mim, corn 
surpervisâo de minha avô Ana de Lourdes, que é 
uma super-cozinheira. 
A todos os leitores do jornal “O Milénio” desejo 
que o jubiloso espirito de Natal, o radiante milagre 
da esperança, e a preciosa dâdiva do amor, sejam 
suas durante o Natal e, no Ano que vem. 

A primeira Igreja 
de Sâo Miguel foi 

restaurada 
Reabriu ao publico a Igreja Nossa Senhora do 
Rosârio da Vila da Povoaçâo que esteve 
encerrada para obras, nos ultimos 16 anos. 
Classificada como Imôvel de Interesse 
Püblico pelo Decreto 129/77 de 29 de 
Setembro da Presidência do Conselho de 
Ministres do Ministério da Educaçâo e 
Investigaçâo Cientifica, este Templo, nâscido 
do primeiro Templo construido pelos 
primeiros Povoadores da Ilha de S.Miguel em 
1500, foi ainda, seguhdo os Historiadores, a 
primeira Igreja Paroquial de Sâo Miguel. 
A IGREJA NOSSA SENHORA DO 
ROSÂRIO de advocaçào inicial a Nossa 
Senhora dos Anjos, estâ situada na Praça 
Velha da Vila da Povoaçâo, onde se localiza 
outro edificio de traça senhorial, doado à 
Câmara Municipal pela Fundaçâo dos 
Botelhos de Nossa Senhora da Vida. 
Este conjunto de valor arquitectônico e 
histôrico, que muito orgulha os povoacenses, 
identifica também o descobrimento e o 
povoamento da Ilha de Sâo Miguel. 
As obras de restaure foram totalmente 
comparticipadas pelo Governo Regional, 
através da Direcçâo Regional da Cultura. 
O acto inaugural foi presidido por D. Antonio 
de Sousa Braga, e contou corn a presença das 
Autoridades Regionais e Municipais. 
Pela noite, o Grupo Coral de Sâo José exibiu- 
se corn uma Cantata de Natal. 

“White 
Christmas” 
tema mais 

tocado no Natal 
A müsica “White Christmas”, do compositor 
Irving Berlin é o tema mais tocado em todo o 
mundo durante a época natalicia, revelou a 
Associaçâo norte-americana de autores e 
compositores. Phil Crosland, responsavel daquela 
associaçâo, “White Christmas” foi escrita em 1942 
para o filme “Holiday In”, com Bing Crosby e Fred 
Astaire. Mas Bing Crosby resolveu grava-la em 
1954, tornando-se entâo a cançâo mais tocada na 
radio. 
O mesmo responsâvel sublinha que o tema jâ foi 
gravado por mais de 500 cantores ou grupos. 
Existem temas, por nâo terem direitos de autor e 
cairem no dominio püblico nâo entram lista dos 
temas natalicios mais tocados. Neste caso hâ a 
cançâo “Silent Night”. 
Os temas de Natal mais tocado na râdio, além da 
“campeâ” “White Christmas” estâo: “Santa Claus 
Is Coming to Town” (1946); “Winter Wonderland” 
(1934); Rudolph the Red-Nosed Reindeer (1949); 
“Sleigh Ride” (1948) e “Little Drummer Boy” 
(1958). Em 1970, Jose Feliciano gravou “Feliz 
Navidad” e a cançâo encontra-se agora na 25/a 
posiçâo das mais tocadas. 

Natércia de Oliveira 

Ponta Delgada 

Humberto Silva, 
entra 99 de pé direito 

O fadista Humberto Silva, 
brindou-nos no Natal de 1998 

com um novo trabalho gravado 
intitulado ^‘Por amor ao Fado” 

que, Ihe dâ (nos dâ), a certeza de 
uma entrada em 99, em pleno. 

Com Antonio Parreira e 
Francisco Gonçalves no 

acompanhamento musical, 
Humberto Silca canta temas seus 

com mùsicas tradicionais e, 
ainda, de Vilar Costa, Manuel 

Bogalho, F. de Brito, Fernando 
Farinha e Marceneiro. “O que o 

Fado fez de mim”, dà tftulo à 
nova gravaçâo, de boa qualidade 
e cantada à maneira, na voz bem 

timbrada de Humberto Silva. 
Parabéns, Humberto, 

feliz Ano Novo! 
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CIRV-fm, abriu as portas ao convivio de Natal 

Esta pagina jâ é de...”roupa velha”..,Dolores Alvarez, Mario Silva, Crscincio Ferreira estâo 
mais preocupados corn o que ainda têm no prato, ao contrario de Esmeralda Coelho que se 

diverte corn o neto Jimmy... 

Très équipas de respeito: Centro de Informaçào, CIRVfin e CHIN. Que 1999 

lhes seja tâo risonho como o sorriso que têm tut rostol 

Um simpâtico casai em /esta, 

na/esta da CIRV. 

Nâo, nào, opiniôes hoje, nem 
pensar nisso! Quai é a sua 
opiniào? 

Mais um grupo de Jbliôes na /esta. Os da casa e 
os de fora em fiança camaradagem. 
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Todos os anos hâ prémios com fartura para 
müsicos e cantores. 

Os prémios ‘BILLBORD’, ‘MTV’ e ‘Evening 
Standard’, chegaram às maos de quern r"-’" 
mereceu . 
Em Londres, a bonita Nicole Kidman, 
que nâo precisou do marido Tom 
Cruise para ser actriz, revelou-se em 
grande no Teatro e, juntamente com o 
actor Ewan McGregor, recebeu o 
galardao ‘Revelaçâo Standard’, mesmo 
sem usar o Kilt como o seu 
companheiro. Dizem até que o 
McGregor ficou ‘groggy’ com a 
Nicole ao ponto de nâo a largar a 
noite toda. Foi preciso o Tom fazer 
um ‘cruise’ à volta dos meninos... 
No MGM Grand Hotel, de Las Vegas, 
onde decorreu os prémios da mùsica 
‘Billbord’, a festa foi animada pelos 
actores Brian Austin Green e Tori 
Speling. Foram consagrados com 
prémios o Trio NEXT (em 8 
categorias, incluindo o da Revelaçâo); 

GARTH 
BROOKS e 
CELINE 
DION 
‘abarbatarm’ 
6 prémios 
cada um; 
LeANN 
RIMES, 
conquistou 4 
galardôes. Ganharam 
ainda o «BILLBORD- 
98», BACKSTREET 
BOYS, NATALIE 
IMBRUGLIA e 
SHANIA TWAIN. 
Os «MTV 
Europa-98», no 
Fila FORUM, em 
Milâo, os mais 
galardoados 
foram 
MADONNA e 

SPICE GIRLS. 
Em Toronto, o autor, compositor e 
intérprete BRUCE COCKBURN, foi 
condecorado pela sua mùsica e pela luta 
em defesa dos mais desprotegidos. 
Parabéns! 
Em Toronto, «Comunidade em Destaque» 
para o veterano MARIANO REGO e para a 
jovem e promissora SARAH PACHECO na 
mùsica e cançâo. Na pintura, para PAIVA DE 
CARVALHO, no Folclore e Filarmônicas, 
distinguidos RANCHO DO ARSENAL DO 
MINHO e BANDA DO SENHOR SANTO 
CRISTO. Dintinçâo, também, para ROBERTO 
LEAL, galardoado pela Câmara Municipal de 
Toronto corn o ‘DIA de ROBERTO LEAL’ e 
com a entrega da ‘Chave da Cidade’, por Mel 
Lastman. Fazemos votos sinceros de tâo bons 
dias em 1999, para todos, se nâo puder ser 
melhor! 

JMC 
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• e mais 
PREMIADOS! 

Um dos “crônicos” vencedores de Festivals da Cançào -corn todo o mérito!- é ZÉ 
da VESGA. Na foto, o vencedor do Festival da Cançào CIRV-98, emparceria 
corn Rui Balsemâo,faz companhia à locutora-apresentadora Maria Fernanda. 

Os STARLIGHT, continuam em maré de popularidade. Mais uma vez receberam o 
DISCO D’OURO, pelo trabalho “Pai Santo”, oferta da sua Editora Henda Records & 
Videos.O pûblico é que manda... 

, Outro vencedor indiscutivel em 1998, foi MARIANO REGO. O ‘dedos de ouro’ da 
• Guitarra, no Canada, aqui sorridente e feliz corn alguns dos “culpados” dos seus 
• êxitos. Pedro Alegre e Hemani Raposo. Continuaçâo de sucessos para todos sâo os 
^ nossos desejos! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TRÂNSITO 7 NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

GRV 
R D I O 
INTERNATIONAL 

fm 8S.9 
J TORONTO 

TORONTO S MULTiC 
ULTUlfAL SUPER MIX 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO sut DO 
ONTÂRIO 

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

TEL: Adm (418)537*1088 Est: (416) 588-2472 Fax:(416)537-2463 

FESTIVAL PORTÜGUÊS RÂDIO E TELEVISÂO. OnTV. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

Célébré U^lllfCrfCSf 00 na companhia de CIRV-FM/ 

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

Partidas dg. 
15 e 29 de 

ieTûi:Piitqr\oriîJ'lAi lüni 
regresi 

uas semanas: 
r^ressos a 22 e 29. 

CONNOSCO NO U^intcrfcst ‘00 ESTARÀO: 
CENTRO DE INFORMAÇÀO IMOBILIÂRIO 

E CHURRASQUEIRA PIRI-PIRI 

i Excelente elenco artistico: 

I BOinbOCâS (vindas de Portugal) 

LIz Rodrigues e Armando Ma docai) 

ninformaçôes e réservas em Happy Travellers ^ 
Galleria Mall (Dufferin e Dupont) 

TEL: (416) 531-5000 
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Em 1999 haverà 
mais fome 

U ma agência da ONU para a 
distribuiçâo de ajuda alimentar 

considéra que em 1999 mais pessoas irâo 
precisar de assistência humanitâria em 
virtude de acontecimentos como o 
furacâo Mitch ou o colapso econômico 
indonésio e russo. 
Catherine Bertini, directora do 
Programa Alimentar Mundial (PAM) da 
ONU, corn sede em Roma, sublinhou 
que ocorreu em 1998 uma combinaçâo 
de grandes crises sem precedentes, que 
fez elevar os niveis dè fome no mundo, 
como sejam catastrofes climàticas, a 
queda de economias emergentes, o 
recrudescimento dos conflitos no 
Kosovo e em Angola e ainda os 
combates no Sudâo. Estas situaçôes 
provocaram apreensâo relativamente à 
segurança alimentar no ano que agora 
começa. “Os prognôsticos para 1999 
indicam uma grande probabilidade do 

aumento do numéro de paises que 
sofrem emergências e do nùmero de 
pessoas a precisar de ajuda 
humanitâria”, advertiu Bertini. “Temos 
que entrar em 1999 corn a consciência 
de que podemos enfrentar uma ameaça 
crescente de escassez, subnutriçâo e 
fome endémiça”, declarpu. Na 
Indonésia, a crise econômica repercutiu- 
se numa grande falta de alimentos e 
medicamentos, à semelhança da crise 
russa, que criou graves carências 
alimentares. Simultaneamente, alguns 
desastres naturais tiveram 
consequências graves em 1998. O 
furacâo Mitch, por exemplo, foi o maior 
desastre natural dos ültimos 200 anos na 
América central e os efeitos do 
fenômeno climâtico “El Nino” 
provocaram as maiores inundaçôes do 
século no Bangladesh. 

Oito mortos em explosâo 
numa mina no Uige 

Oito pessoas morreram 
quando um camiâo que 
transportava deslocados 
do municipio da Damba 
para a cidade do Uige 
accionou uma mina, na 
segunda-feira, disse uma 
fonte do comando 
militar. Segundo o chefe 
local das Forças Armadas 
Angolanas (FAA), Major 
Severino Santos, a 
explosâo da mina, 
alegadamente colocada 
por tropas da Unita, 
provocou ainda 
ferimentos em 15 
crianças, que foram 
internadas no hospital 
central do Uige. O Major Severino Santos salientou 
ser este o terceiro caso de explosâo de minas que se 
regista no troço rodoviârio entre a Damba e a 
cidade do Uige em menos de 15 dias. O oficial 
governamental referiu que neste momento as suas 
tropas estào atentas a todos os movimentos de 
acçôes da Unita, sobretudo a reminagem das vias. 
Os flagelamentos efectuados nos dois ültimos 
meses por militares da Unita contra os municipios 
do Bungo e do Puri, provincia angolana do Uige, 
estâo jâ a causar problemas entre a populaçâo local, 
que aumentou significativamente corn o afluxo de 
refugiados. Segundo o administrador municipal do 

Puri, Alfredo Ernesto, 
registam-se jâ muitos 
casos de conjuntivite e 
alergias, o que leva a 
populaçâo a recear que as 
bombas lançadas contra 
a localidade possam 
conter “produtos 
quimicos e 
bacteriolôgicos”. Alfredo 
Ernesto referiu que 
alguns desses doentes 
serâo encaminhados para 
o hospital central da 
cidade do Uige, onde 
serâo observados por 
médicos vietnamitas e 
italianos que estâo 
destacados na capital 

provincial. Outra questâo que preocupa a 
administraçâo municipal do Puri é a falta de 
chuvas, uma situaçâo nunca vista neste periodo do 
ano naquela regiâo. 

No Bungo, segundo as autoridades locais, 
morreram très mulheres na aldeia de Gombe, onde 
alegadamente os rebeldes da Unita teriam 
envenenado uma lagoa em que habitualmente é 
depositada a mandioca para o fabrico da farinha. 
“Depuis dessas pessoas terem ingerido a farinha, 
acabaram por morrer”, disse o comandante da 
policia local, Arnaldo Mussulo. 

Portugal foi um 
dos membros 
coin inflaçâo 

mais elevada em 
Novembro 

Portugal foi um dos 
paises da zona euro 
que registou uma 
das mais elevadas 
taxas de inflaçâo 
anual, 2,6 por cento, 
em Novembro, 

dados do 
Eurostat, divulga- 
dos. 
No . conjunto dos paises da zona euro, a 
inflaçâo caiu para 0,9 por cento entre 
Outubro e Novembro, contra 1,6 por cento em 
1997, de acordo corn os mesmos dados. 
No que diz respeito à totalidade dos membros 
da Uniâo Europeia, sô a Grécia registou uma 
taxa de inflaçâo superior à portuguesa, de 3,9 
por cento, enquanto as taxas mais baixas se 
verificaram na Suécia (0,1 por cento), França 
(0,2 por cento) e Luxemburgo e Austria (0,5 
por cento). 
Em relaçâo ao mês anterior - Outubro - a 
inflaçâo anual baixou em oito estados 
membros, cresceu em dois e manteve-se 
inalterada em outros cincOj, référé o Eurostat. 
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Trabalho depois dos 65 anos 
O Governo aprovou uma proposta de lei que 
permite que os trabalhadores em idade legal de 
reforma por velhice que queiram continuar a 
trabalhar possam continuar a fazê-lo corn contratos 
de seis meses prorrogâveis. Assim, se um 
trabalhador jâ tiver uma car reira que lhe garanta o 
acesso à sua pensâo maxima de reforma, poderâ 
passar a trabalhar em regime de contrato de 
trabalho a termo.O mesmo sucede corn 
trabalhadores que, embora nâo tenham ainda 
acesso a uma taxa maxima de formaçâo da pensâo, 
vejam a sua situaçâo garantida através do 
pagamento antecipado pela entidade patronal das 
contribuiçôes para a segurança social. Este diploma 
permite às empresas uma maior flexibilizaçâo dos 
quadros de pessoal sem prejuizos para os 
trabalhadores abrangidos, jâ que os encargos 
financeiros para a segurança social corn a reforma 
a partir dos 65 anos sâo compensados corn o 
pagamento antecipado pelas entidades patronais 
das contribuiçôes sociais relativas a ambas as 
partes corn base nas taxas correspondentes às 
eventualidades de velhice e morte, diz um 
comunicâdo oficial. Este diploma consagra a 
extensâo do regime jâ previsto para diverses casos 
desde 89 para contratos de trabalho a terme por 
périodes de seis meses nos casos de reforma do 
trabalhador que porem continua ao serviço da 
empresa e quando o trabalhador atinge os 70 anos 
de idadae. A estes aditam-se agora mais dois, um 
dos quais é o dos trabalhadores corn 40 anos de 
carreira contributiva a que corresponda a taxa 
global maxima de formaçâo da pensâo. O outre é o 
pagamento pela entidade empregadora de 
contribuiçôes sociais correspondentes aos anos 

Présidente détermina prazo 
o présidente indonésio, B.J. Habibie, deu ordens 
aos magistrados para que concluam as 
investigaçôes sobre corrupçâo do ex-presidente 
Suharto antes das eleiçôes nacionais de Junho. Os 
relatôrios apresentados até agora têm sido 
insuficientes para acalmar os protestes dos 
estudantes que exigem o julgamento imediato do 
ditador. Criticos de Habibie, cuja carreira floresceu 
durante a governaçâo de Suharto, consideram que 
o novo chefe de Estado estâ demasiado 
comprometido para pretender uma investigaçâo 
séria. O prazo dado por Habibie surge apôs o 
anüncio, terça-feira, pelo governo de que as prâticas 
corruptas de négocié, largamente associadas à 
familia de Suharto, custaram à Indonésia cerca de 
580 milhôes de dôlares nos ûltimos cinco anos. 
Entretanto, e relacionado corn o pedido de 
extradiçâo de Suharto pretendido por um grupo de 

necessaries para que os trabalhadores tenham 
direito a pensâo identica à que aufeririam caso 
requeressem a reforma apenas aos 70 anos. 

para investigaçâo a Suharto 
advogados portugueses, o governo de Habibie 
admitiu apenas como remota a possibilidade do ex 
présidente ser alvo de um processo similar ao que 
actualmente recai sobre o présidente do Chile 
Auguste Pinochet. “Este nâo é como o caso de 
Pinochet, porque nâo estâ provado que (Suharto) 
tenha cometido crimes internacionais”, disse o ~ 
ministre da justiça indonésio, Muladi. Muladi, 
para quem a Indonésia tem mais direitos do que 
Portugal de julgar Suharto se se encontrarem 
provas de violaçâo dos direitos humanos, defendeu 
que se elas existirem Suharto “nâo deve ser julgado 
no estrangeiro, mas na Indonésia”. A resistência 
timorense jâ se declarou, entretanto, favorâvel à 
instauraçâo de um processo-crime ao ex-presidente 
indonésio por crimes contra a humanidade, 
resultado de um processo elaborado pela 
organizaçâo portuguesa “Direito e Justiça”. 

leltsin diz a Clinton que o uso da força é ‘‘inadmissivel” 
o présidente russo, Boris leltsin, escreveu uma 
mensagem de Ano Novo ao seu homôlogo norte- 
americano, 
Bill Clinton, em que considéra “inadmissivel” o 
recurso à força para tentar resolver as crises 
internacionais. Nesta mensagem, cujo teor foi 
divulgado pelo Kremlin, leltsin afirma que “o 
reforço da segurança e da estabilidade 
internacional exige o prosseguimento da 
cooperaçâo assidua entre a Russia e os Estados 
Unidos por meios diplomâticos e politicos”. “As 
tentativas de soluçâo das crises internacionais pela 
força, e contornando as organizaçôes 
internacionais, sâo inaceitâveis”, considerou o 
présidente russo, segundo o porta-voz do Kremlin, 

Dmitri lakuchkin. O mesmo informador referiu 
que os dois présidentes mantiveram, durante o dia 
de terça-feira uma conversa telefonica. “Foi uma 
discussâo muito compléta...onde falaram dos 
problemas que surgiram recentemente entre os 
dois paises”, afirmou, escusando-se a precisar de 
quem era a iniciativa dessa conversa. Foi a primeira 
conversa telefonica entre os dois responsâveis desde 
os ataques americano-britânicos ao Iraque, que 
irritaram Moscovo e estiveram na origem da 
chamada para “consultas” dos embaixadores 
russos em Washington e Londres. Foi a primeira 
vez que Moscovo recorreu a tal medida na 
histôria das relaçôes russo-americanas desde a 
revoluçâo de 1917. 

Très decretos sobre 

investigaçâo cientifica 
Os decretos-lei sobre a investigaçâo 
cientifica aprovados recentemente pelo 
Coverno prevêem que os bolseiros passem a 
ser abrangidos pela segurança social e 
alteram os estatutos dos bolseiros, 
investigadores e instituiçôes de investigaçâo 
cientifica. Estâ prevista a possibilidade de 
suspensâo das actividades financiadas pela 
boisa por motivos de maternidade, 
paternidade, adopçâo, assistencia a menores 
doentes, a déficientes, a filhos e à familia e 
por doença do proprio bolseiro. Por 
principio, o ingresso na carreira de 
investigaçâo cientifica passa a exigir o grau 
de doutoramento, no quai Portugal, apesar 
de ter 7.000 doutorados, se encontra ainda 
longe quer das necessidades do Pais quer 
dos racios dos estados mais desenvolvidos. 
Entretanto, fica salvaguardada na nova lei 
que nos dominios de especializaçâo em que 
ainda nâo existe um numéro suficiente de 
doutorados, os licenciados ou mestres 
possam preencher as funçôes de 
investigador assistente e investigador 
estagiârio. Priviligiando o exercicio de 
funçôes em dedicaçâo exclusiva, o novo 
estatuto, no que diz respeito à cooperaçâo 
internacional, consagra a figura do 
investigador convidado como instrumento 
para a constituiçâo de équipas 
pluridisciplinares e internacionais. Além 
disso, corn o objectivo de promover a 
criatividade e potenciar as invençôes, 
reforma o sistema de patentes e de certos 
aspectos da propriedade industrial, 
passando os direitos de exploraçâo ou venda 
de patentes a ser agora partilhados pela 
instituiçâo a que pertence e pelo proprio 
investigador inventor. No que diz respeito ao 
novo regime juridico das instituiçôes de 
investigaçâo cientifica, as novas leis preveem 
a existencia de laboratôrios do Estado, 
outras instituiçôes publicas de investigaçâo e 
instituiçôes particulares de investigaçâo. É 
criada a figura da “Instituiçâo Associada” 
ou “Laboratôrio Associado”, contemplando 
instituiçôes que, nâo sendo Laboratôrios do 
Estado, podem ser associadas de forma 
especial à prossecuçâo de determinados 
objectives de politica cientifica e tecnologica 
nacional. Os Laboratories Associados 
passam a ser formalmente consultados pelo 
Coverno sobre a definiçâo dos programadas 
e instrumentes da politica cientifica, e estâo 
sujeitos à avaliaçâo e monitorizaçâo da 
execuçâo dos contratos. O diploma sobre o 
regime das instituiçôes cientificas preve 
diversas normas a que estas devem 
obedecer, acrescentndo que, corn excepçâo 
dos principles referentes à mobilidade dos 
recursos humanos e à jflexibilidade dagestâo 
financeira e patrimonial, estas normas 
aplicam-se tambem às instituiçôes 
particulares sempre que sejam objeto de 
financiamentos publicos prolongados. O 
mvestimento pûblico na ciência cresce em 
1999 26 por cento em relaçâo ao que estava 
previsto no Orçamento para 98, existindo 
hoje em curso 1500 projectos de 
investigaçâo e 4000 bolseiros, référé uma 
nota do Ministério da Ciência. 
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Jovem baleado na Ponte 25 de Abril: O “heroi” 
O jovem baleado nos confrontos na Ponte 25 de Abril, em 1994, recuperou alguma 

sensibilidade, mas insuficiente para abandonar a cadeira de rodas, e alimenta uma esperança 
que emociona os familiares, para quem Luis Miguel é ‘‘um herôi”. 

Actualmente corn 22 anos. Luis 

Miguel é, por certo, quem mais 

recorda a madrugada de 25 de Junho 

de 1994, quando durante uma 

investida policial contra 

manifestantes que exigiam a aboliçào 

dos portagens na Ponte 25 de Abril 

foi atingido por uma bala perdida. 

Na aUura tinha 18 anos e, em 

resuUado da bala alojada na coluna 

vertebral, ficou corn os membros 

inferiores paralisados. 

Seguiu-se um periodo em que 
passou os dias no Hospital Garcia 

de Orta, em Almada, e se realizaram 
manifestaçôes de solidariedade, como 
a protagonizada pelo Bispo de 
Setùbal que lhe ofereceu uma cadeira 
de rodas sofisticada. 

Ao mesmo tempo, o Ministério 
Publico inves.tigava a origem da bala, 
mas O Procurador-Geral da Repüblica 
viria a decidir que, na altura, foram 
disparadas 25 balas e que, como o 
projéctil nâo fora encontrado, séria 
impossivel identificar responsâveis. 

Corn esta bala perdida. Luis 
Miguel viu a sua juventude 
comprometida, mas uma vontade “de 
ferro” permitiu que reunisse forças e 
continuasse a lutar, embora “sem 
grandes ilusôes”, como disse Isidoro 
Augusto, o padrinho corn quem vive e 
que tem acompanhado o processo. 

“O Luis Miguel continua 
animado e a lutar corn grandes 
esperanças, embora sem ilusôes, 
sendo ele quem me aconselha a nâo 
ter ilusôes”, acrescentou. 

Quatro anos e seis meses depois 
do acidente, os amigos de Luis 
Miguel voltam a reunir-se à mesa 
num jantar de amizade que pretende 
acordar alguma memôria mais curta. 

As conversas vâo, por certo, 
centrar-se à volta do Pragal e da tal 
bala perdida, embora Luis Miguel 
tenha muito para contar. 

nomeadamente sobre o ano que 
passou na China, a convite do 
Governador de Macau, com a 
intervençâo do Présidente da 
Repüblica, Jorge Sampaio, e da 
mulher. Maria José Ritta. 

Alias, o casai presidencial recebeu 
o jovem na semana passada, de forma 
a inteirar-se da evoluçâo do seu 
estado. 

Foi em terras orientais que Luis 
Miguel reconheceu que, na medicina 
alternativa, prodigiosos sâo os 
Chineses. Nesse pais conseguiu 
registar “muitos progresses a nivel do 
métabolisme interne”, apesar de 
ainda ter regressado de cadeira de 
rodas. 

Mas o simples facto de se terem 
registado progresses significa “uma 
conquista de sensibilidade como o 
Luis Miguel nâo tinha tido nestes 
quatro anos e meio”, acrescentou 
Isidoro Augusto. 

No horizonte do jovem esta um 
regresso à China e duas possiveis idas 
a Cuba e ao Japâo, onde a medicina 
poderâ dar respostas ao seu estado. 

Apesar de imobilizado da cintura 

para baixo. Luis Miguel nâo tem 
ficado de braços cruzados, 
dedicando-se nos ültimos anos à 
pintura, a sua paixâo mais recente de 
que deixou frutos em forma de telas 
na China e em Macau. 

O facto de a Procuradoria-Geral 
da Repüblica ter arquivado o 
processo nâo demoveu a esperança de 
que o Estado “faça justiça”, 
atribuindo, nomeadamente, uma 
indemnizaçâo e minorando as suas 
dificuldades. 

Isso poderia ser feito, segundo o 
padrinho, através da atribuiçâo de 
um veiculo automôvel que 
funcionasse como as suas segundas 
pernas e de um emprego que ajudasse 
ao sustento da casa, atribuida quando 
Ferreira do Amaral era ministro dos 
Transportes. 

A correr continua o processo civil, 
em que Luis Miguel deposita 
igualmente muita esperança. 

O padrinho reconhece que a luta 
do jovem é grande e que os desafios 
sâo muitos. Mas nâo tem düvidas: “é 
o meu herôÜ”. 

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 TELEFONE: 603-9572 

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

^ pode encomendarï! 
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Pequenas histôrias de GENTE grande 
Viver a vida alegremente nâo é para 
todos. E, para o Pedro Manuel dos 
Santos Alegre que, para além do 
nome, é alegre por natureza. E, para 
cùmulo, as suas paixôes-extra, sâo a 
müsica e, para relaxar, a pesca! 
PEDRO ALEGRE, nasceu nas 
Caldas da Rainha, a 8 de Outubro de 
1948, filho do simpâtico casai Maria 
Alice e Teôfilo Alegre. Fez a escola 
primâria nas Caldas da 
Rainha e, a secundaria, 
no Liceu Camôes, em 
Lisboa. Com o seu 
jeitinho para a pesca, 
‘apanhou na rede’ a 
jovem e bonita Angelina 
Cândida Sousa Reis, com 
quern casou. Afinal, foi - 
alegremente- pescado! 
Em Lisboa, PEDRO 
ALEGRE, foi Técnico de 
Som da velha Emissora 
Nacional e da Renascença. 
Na müsica, começou ainda nas 
Caldas, em conjuntos locals e, no 
serviço militar, tocando e compondo 
cantigas para a Companhia onde 
estava destacado. Em 1972, emigrou 
para o Canadâ. Na companhia do seu 
inseparavel irmao, Carlos Manuel 
dos Santos Alegre, formou em 
Toronto o Conjunto THE LORDS 
que, na época e à sua maneira, 
‘revolucionaram’ as festas locals. Os 
‘The Lords’ começaram por ser 
formados pelos irmaos Alegre e os 
amigos Zé da Silva e Fernando Costa 
e, mais tarde, por Joào Cabral, Joe 
Luis e José Rodrigues. Por volta de 
1991, devido ao excesso de 
responsabilidades, os irmaos 
ALEGRE dissolveram o conjunto. 
Mas, como gente dinamica, 
ambiciosa e capaz, aos poucos 
formaram o seu império. Apôs a 
chegada da sua mulher Gina 
(diminuitivo de Angelina), PEDRO 
ALEGRE e familia, deslocaram-se 
para Cambridge onde, para surpresa 
dos amigos, abriram um Mini- 
Market, com pleno sucesso. Passaram 
a trabalhar como a mulher do 
padeiro!- noite e dia, com müsica aos 
fins-de-semana. Depois, para 
desopilar, Pedro Alegre, abriu o seu 

PEDRO ALEGRE 

Estüdio de Gravaçâo. Paralelamente, 
compunha cantigas nâo so para os 
LORDS como, ainda, para os artistas 
locals. Embora, um dos grandes 
êxitos escritos por Pedro Alegre, 
tenha sido O COVEIRO, ele, nunca 
enterrou ninguém... Bern pelo 
contrario! O mundo girou, para 
alegria maior, Gina e Pedro, viram 
nascer dois rebentos: Em Toronto, 

nasceu o Richard Alegre, 
hâ 23 anos e, jâ em 
Cambridge, a Angie 
Alegre, agora com 20 
anos. Com o evoluir dos 
aconteceimentos, Pedro e 
Carlos sâo responsâveis 
do Video Hut e do 
Cabana Café, em 
Cambridge, onde se 
encontram estabilizados 
nos negocios, na vida e 

na alegria. Como o 
‘bichinho’ da müsica nâo 

morre, para alegria dos amigos, 
Pedro (müsica) e, Carlos (voz), 
continuam a espalhar boa disposiçâo 
e som, no seu prôprio Restaurante, 
Cabana Café... 
PEDRO ALEGRE é, sem düvidas, 
uma das figuras mais populares da 
comunidade portuguesa. No meio de 
tantos afazeres, Pedro Alegre, ainda 
teve tempo e talento para escrever 
uma bonita cançâo para o Festival da 
Cançâo da CIRV e, naturalmente, 
conquistar um 3o. lugar. Amigo do 
seu amigo, PEDRO ALEGRE, 
poderia ter ido muito mais longe na 
vida musical se, por iniciativa pessoal 
(e muito bem), nâo desse prioridade à 
familia. Nâo se pode ter tudo mas, 
por tudo o que fez, Pedro merece o 
nosso respeito e gratidâo. E, como o 
mundo se move alegremente nos é 
que vamos dando cabo dele!-, 
continuâmes à espera de mais 
cantigas do Pedro Alegre pois, tem 
ainda muito para dar. Tempo, 
também nâo Ihe falta! So tem a 
familia, o Estüdio, o Video Hut, o 
Cabana Café... Quando anda na 
pesca, enquanto a linha vai-e-vem, 
pode muito bem escrever uma 
cantiga ou mais... 

JMC 

lesâSüiïS’l 

ASSINE E DIVULGE 

Assinatura anual por apenas 
$48, incluindo o G.S.T. 
Envie a sua inscriçâo 

através do Fax: (416) 538-0084. 
Faça de «O MILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

Platinum 
Award 

, Winner , 
ALISTADA POR $339,900 
VENDIDA POR $340,000 

VENDIDA POR $325,000! 
EM37DIAS ' 

VENDIDA POR $247,000\ 
EM 9 DIAS 

a^AI/STADA POR $309,000 
VENDIDA POR $298,000 ■VENDIDA POR $295,000 

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

EM 8 DIAS 
' ALISTADA POR $239,900 fimALISTADA POR $229,900: 

VENDIDA POR $223,000 VENDIDA POR $234,000 

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

I EM 2 DIAS 

ALISTADA POR $209,900 
VENDIDA POR $209,000 

EM 30 DIAS 

\ALISTADA POR $179,900 
\ VENDIDA POR $176,000 \ 

EM 5 DIAS 

VENDIDA POR 99% 
DO PREÇO PEDIDO 

Para vender casa 
telefone 

agora mesmo 

530-1080 

Venda a sua Casa 
Corn o Mediador 
Que Mais Vende 

JOÂO CARVALHO 
o MEDIADOR PORTUGUÈS DA RE/MAX NO CANADÂ QUE MAIS VENDE 

Telefone agora mesmo: F" O ^ 

D»JU-1UOU 
Mississauga^Toronto^Brampton^WoodbridgesSsOakville 

ALISTADA POR $169,000 
VENDIDA POR $169,000 

EM 5 DIAS 

JOÀO CARVALHO AGRADECEA SUA PREFERENCIA 
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CARNEIRO Boa sorte nos campos financeiro e 

amoroso - terâ ôtimos resultados corn 
especulaçào. Destaque para a leitura e a 
redacçào. Uma histôria esta ficando séria. 
Hâ um nativo de Gémeos nesse cenârio. 

TOURO Mûsica, müsica em toda parte. Voce estarâ 
lidando corn as areas de som, vibraçôes, 
buscando explicaçôes para a relaçào entre 
mûsica e estado de espirito. Hâ um acerto 
doméstico relacionado corn residência ou 
situaçào conjugal. 

LEÀO Você receberâ a autoridade que tanto buscâva 
r - saiba agora misturar poder corn 

'IH responsabilidade. Você poderâ encontrar seu 
; / I ( J futuro cônjuge e nesse processo um outro 

I V JH Carangueijo estarâ envolvido. 

VIRGEM Seu dclo estâ em alta para promoçào, 

produçâo, alcance de grandes segmentes da 
populaçào. Criticos sérios dizem que você 
tem talento, mas ainda précisa de prâtica. 
Agradeça a dica e procure esforçar-se. 

GEMEOS Você é um pensador original, e a sua gama dt 

intéressés é muito ampla. Os natives, cujas 

K J| iniciais poderâo ser as letras A, S e J têm um 
^ papel importante na sua vida. É fascinado por 
I ,1 J cores, pelo mundo dos espetâculos e tem 
W il f talento para levantar recursos. 

BALANÇA Abandone as ideias preconcebidas e pense 

num recomeço, mostrando a força das suas 
convicçôes. Você poderâ ser aclamado corn 
um artista realmente provocative. Um nativo 
de Leâo vai tumultuar suas emoçôes. 

CARANGÜEJO A padênda é uma virtude e você précisa ter 

muita. O tempo e as oportunidades estâo do 
seu lado - a vitôria final estâ predestinada. 
Um Peixe marca presença. 

ESCORPIAO Sua atençào estarâ voltada para seu lar, 
segurança e o relacionamento familiar. Um 
nativo de Carangueijo faz um convite para 
jantar. Nâo perça seu tempo aceitando. Hâ 
também um aquariano no cenârio. 

SAGITARIO É hora do lazer! Uma mudança de ritmo faz- 

se necessâria para aliviar a carga e 
transformar toda essa pressée em descanso e 

I diversâo. Você também receberâ propostas 
I sobre a carreira e de casamento. 

CAPRICÔRNIO Recuse-se a ser desestimulado por um 
preguiçoso que costuma negligenciar seus 
deveres. Você serâ recompensado pela sua 

« persistência. Neste memento, um Touro e um 
} nativo de Leào têm um papel dinâmico. 

AQUARIO Destaque para publicaçôes, publiddade e 
pesquisas histéricas. Prepare um palestra 
sobre a vida de grandes mestres da 
literatura. Troque a tendência ao tédio por 
uma experiência estimulante. 

PEIXES Surge uma oportunidade de discorrer sobre 
i seus assuntos favorites para alguém em 
I posiçâo de autoridade que os solicitou. 
i Escolha corn cuidado e inclua müsica entre 
: os temas. Mas nâo mascare o material. 

BANCO ESPIRITO SANTO S 

o SEU BANCO DE SEMPRE 

COMMAISDE470AGÊNCIASNO 
CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA. 

Pacote de Beneficios aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

O Banco Espirito Santo estâ também présente nas principais praças 
financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 
Nova îorque. 
Possui também Escritôrios de Representaçào em Caracas, 
Francoforte, foanesburgo, Luanda, Milâo, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sâo Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

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

Internet - http://www.bes.pt 

1067 

'A 

Supernova a 18 milhôes de anos-luz 
indicia expansâo do universo 

Astrônomos norte-ame icanos 
acabam de detectar a estrela 
supernova mais antiga e mais remota 
até hoje observada, que explodiu hâ 
10 mil milhôes de anos e estâ hoje a 
18 mil milhôes de anos-luz. A 
supernova, baptizada “Albioni”, 
sugere que o universo estâ a expandir- 
se por aeçâo de uma enigmâtica força 
antigravidade, segundo os cientistas 
do laboratôrio Lawrence Berkeley, de 
Berkeley, California. “Albioni” faz 
parte de uma categoria muito rara de 
supernovas, estrelas particularmente 
massivas que morrem numa 
gigantesca explosâo termonuclear. 
Foi observada pela primeira vez em 

de 
sua 

Outubro passado, na constelaçâo 
Pégaso, graças ao telescôpio 
Mauna Kea, no Hawaii, e a 
existência depois confirmada pelo 
telescôpio espacial Hubble. Para a 
équipa de Berkeley, as variaçôes 
luminosas da estrela sugerem que o 
universo é hoje 2,2 vezes mais extenso 
do que hâ 10 mil milhôes de anos, 
quando o astro terâ explodido. Esta e 
outras supernovas também jâ 
estudadas confirmam a existência da 
misteriosa força antigravitica, alegada 
no principio do século por Einstein e 
que condenaria o universo a 
expandir-se indefinidamente e a uma 
velocidade sempre crescente. 

SIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual sobre todos osproblemas da vida. 

Lè 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 socials com problemas de amor. 
Casamento, negôcios e saûde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da area de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatàrio. 

647 Sheppard Ave., W. Tel: (416) 638-0582 
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A Mûsica que a génie gasta 
Feliz ano novo cheio de boa müsica, 

“mucasi” à parte jâ se vê. Ainda é tempo 
de boa vontade e vamos aproveitâ-lo porque 
é sô uma vez por ano. Mas, por muito boa 
vontade que se tenha, torna-se dificil manter 
uma postura de calma imensa, quando o que 
pénétra nos ouvidos, especialmente nos de 
mùsico, se desgraça no desplante de 
afirmaçôes insensatas e, para piorar a 
situaçâo, provenientes donde séria de 
esperar outra coisa. Toda a gente jâ sabe que 
gostos nâo se discutein. Disso nâo hâ 
dûvidas. Do que eu tenho dùvidas é do 
modo de interpretaçâo desta velha verdade, 
que todos apregoam como patrimônio do 
povo mas euja leitura arranja compadres nas 
altas ésferas da intelectualidade musical ao 
ponto de se concluir que criadores de 
müsica corn provas dadas, “nâo prestam 
para nada”. Mas o que moverâ semelhante 
emissor transmitir ondas tâo assimétricas? 
Sera que esta estragado? Sera que trabalha a 
pilhas e se esqueceu de as mudar? Tenho câ 
a impressâo que o éter universal anda a 
confundir alguns de nos. Que a Amâlia 
Rodrigues tenha sido um marco dificil de 
ultrapassar, a ninguém deverâ restar 
dùvidas. Que se compare a Amâlia 
Rodrigues agora corn, por exemplo, a Dulce 
Pontes nâo lembra ao diabo, porque os 
tempos sâo outros, jâ para nâo falar nas 
idades. Como e que se podem estabelecer 
comparaçôes entre uma e outra se nâo estâo 

équidistantes na idade? Poderâ, o leitor 
tentar a comparaçâo, ou aumentando a 
idade da Duke, ou diminuindo a de Amâlia 
e entâo poderâ, talvez, dizer que uma ou 
outra tinha melhor voz, etc. Mas, mais 
sincero que isto serâ, de uma vez por todas 
acabarmos com o “isso nâo presta” e 
começarmos a pensar mais emtermos de 
“nâo gosto”. E que, se dizemos “nâo presta”, 
expomo-nos a uma violenta critica e a 
rôtulos que poderâo nâo nos beneficiar em 
nada. Se se utilizar o “nâo gosto”, entâo 
criamos automâticamente uma defesa que 
nos protege para todo o sempre porque: 
Gostos nâo se discutem. Eu quando como 
bolo rei parece que a minha boca se envolve 
numa sinfonia de sabores. Conheço alguém 
que, bolo rei, nem vê-lo. Diz que o bolo rei 
“nâo presta”. Lâ porque nâo se gosta nâo 
quer dizer que nâo preste... que mania..., 
Assim se passa corn as cançôes que se 
gastam. Assim se passa, aliâs, corn tudo na 
vida. Como é que a müsica, que é tâo boa 
para todo o mundo, pode ser tâo tristemente 
arrastada pela amargura das ruas infinitas 
da mente Humana? Ouçamo-la, e se nâo se 
gostar, pelo menos evitemos adjectives 
mcertos. Se continuarmos a recusar este 
prmcipio civilizado, e teimosamente 
continuarmos na senda do “nâo presta”, 
entâo eu atrevo-me a sugerir a seguinte 
comparaçâo: Os discos que foram gravados 
em 1960, comparados corn os CDs que 

agora se gravam, “nâo prestam”, o que faz 
corn que a Duke pontes seja melhor do que 
a Amâlia ao nivel da qualidade de gravaçâo. 
Mas uma comparaçâo desta natureza é 
idiota uma vez que os registo em vinil e lido 
por uma agulha nâo beija, nem ao leve, a 
limpa capacidade digital do leitor de CDs 
dos nossos tempos. Moral da histôria: Quem 
quer estimar os sens ouvidos, deve ter muito 
euidado corn eles. 

Domingos Melo 

Célébré UlînferfeSt ‘99 na companhia de CIRV-FM & 
Happy Travellers em Cayo Guillermo, CUbâ. 

ela: Onde estào situadas as mais bêlas praias do mundo! 
CONNOSCO NO Winlerfesl ‘99 ESTARÂO: 

entro de Informaçao 
Imobillârio & Real Estate Inc. 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA COMPRA OU VEND A CERTA 

CEL: 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Representande de Vendus 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus 

h. 
Totalmente dedicados à comunidade portuguesa 

Tel: (416) 536-4194 1-800-876-3102 
1593 Dundas St., W., Toronto 

P(Ri-PlR 
CHURRASQUEIRA 

ESPECIAIS DIÀRIOS DE COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA 
E UMA LISTA DE VINHOS PARA TODOS OS GOSTOS. 

A NOSSA SALA DE JANTAR OEERECE-LHE UM AMBIENTE 
MEDITERRÀNIO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

I Abertos todos os dias para almoço 
jantar 

(excepta As Jerças) 

Cozinha sempre preparada de fresco! 
Os nossos preçoSs.s Val adorà'iosi 

TEL: 537-2098 Telefone para réservas, 
entrega ou take-out 

928 COLLEGE STREET (JUNTO À DOVERCOURT) 

i 
J 



Sexta-feira, 7 Janeiro, 1999 
O MILÉNIO 22 PAGINAJOVEM 

Infantuna cidade de Viseu 

A Infantuna Cidade de Viseu a actuar nos estudios da CIRV durante a sua visita ao Canada. 

Historial: Fundada em 12 de Dezembro de 1991, 
a Tuna Académica Infantuna Cidade de Viseu foi o 
primeiro movimento do género a emergir na 
Academia da Cidade. Distinta pelo seu traje, 
homenageia o Primeiro Duque de Viseu - Infante 
D. Henrique. 

. “Dignos représentantes de todo o Ensino Superior 
da linda Cidade Romeira, Capital da Beira Alta, 
apesar de uma vida pouco longiqua, granjeamos a 
estima de toda a Cidade de Viseu e dos seus 
estudantes, bem como de muitas e diversas Tunas 
com quern temos convivido, como é demonstrado 
aquando da realizaçâo do nosso Festival 
Internacional de Tunas a comemorar o nosso 
aniversario.No nosso curriculo constam alguns 
prémios relevantes,, dos quais distinguimos: 
• 1° Prémio no Festival de Santarém em 1993; • 1“ 
Prémio do Festival de Tunas de Vila Real em 1993; 
• Melhor Porta Estandarte no Festival de Tunas de 
Vila Real em 1993; • Prémio Revelaçâo do Ano no 
Distrito de Viseu, atribuido pela "Revista 
Animarte" em 1993; • Prémio Tuna Mais Tuna do 
Festival de Tunas do Porto (Organizaçâo da Tuna 
da Universidade Portucalense) em 1994; • 3* 
Melhor Interpretaçâo Musical do Festival de Tunas 
de Espinho em 1994; • Prémio Tuna Mais Tuna no 
Festival de Tunas de Espinho em 1994; • 3° Prémio 
do Festival de Tunas de Lamego em 1994; • Prémio 
Melhor "Passa Calle" e Tuna Mais Simpâtica no 1“ 
Certame de Tunas Universitârias da Cidade de 
Bilbao; • 1° Lugar Grande Prémio Festuna, Prémio 
Musicalidade, Melhor Porta Estandarte e Tuna 
Mais Simpâtica no Festuna (Queima das Fitas em 
Coimbra) em 1995; • Prémio "Acontecimento 
Cultural do Ano" atribuido pela revista 
"Animarte", à organizaçâo do III Festival 
Internacional de Tunas Universitârias - 1994, em 
1995; ‘Medalha de Mérito do Municipio de Viseu 
21 Setembro de 1997 
Em 1994 geminâmo-nos corn a Fan-Farra 
Académica de Coimbra” 
Em 1996 deslocam-se ao Brasil, mais propriamente 
ao Rio de Janeiro. Prosseguem num sem numéro 
de digressôes até 1998, ano em que deslocaram a 
Toronto, melhor dizendo, em Outubro passado, a 

Andreas A’rder... 
O fogo da mûsica 

Pode dizer-se que a verdadeira origem dos Andréas 
A’rder remonta a 1994, altura em que Sérgio 
Lourenço e Luis Carvalho, ainda por brincadeira, 
decidiram criar uma mûsica para um poema do Luis. 
Nesta altura, o Sérgio tocava guitarra e o Luis tocava 
teclas. Desta primeira experiência surgiu a decisâo de 
continuar. Formou-se entâo um grupo constituido por 
Sonia Guilherme (voz), Sérgio Lourenço (guitarra). 
Luis Carvalho (teclas) e Hugo Diogo (guitarra). No 
entanto, algumas divergências corn o Hugo levaram à 
sua saida. Mais tarde entrou José Oliveira para a 
guitarra. 
Jâ em 1995, e sob o nome de Primeiro Dilema, a 
formaçâo continuava a ser a mesma, mas agora corn 
José Oliveira no baixo. Desenvolveu-se entâo algum 
trabalho que nâo obteve continuaçâo. 
Em 1996, este grupo agora corn local de ensaios (uma 
garagem!), passa a denominar-se Dun. Em Novembro 
do mesmo ano entra um novo elemento: Nuno 
Correia para a guitarra eléctrica. Assim, a linha 
musical deste grupo passou a ter uma guitarra 
acùstica e uma eléctrica. Ainda nessa altura, e por jâ 
existir outra banda corn o mesmo nome, decidiu-se 
chamar a esta banda Andreas A’rder, tendo-se 
desenvolvido desde entâo um projecto concreto. 

Infantun^ Cidade de Viseu, esteve entre nos para 
alegrar a 2“ Semana Cultural Beirâ do Académico 
de Viseu. Foi, sem düvida, mais uma Tuna de 
sucesso em Toronto. Uma Tuna que nos enviou o 
seu historial, votos de boas-festas para toda a 

comunidade, muito especialmente aos que estâo 
ligados ao Clube Académico de Viseu e um até 
breve . 
Até breve, Infantuna!!! 

Ana Fernandes 

AnoNovo, Vida Nova! 
Por: Ana Fernandes 

Caminhando a passos largos, o novo 
ano aproxima-se de mais um século e, acima 
de tudo, de mais um milénio. No entanto, e 
até lâ, séria bom reflectirmos em mais um ano 
que chegou. Dizemos por tradiçâo “Ano novo, 
vida nova”, “boas saidas, melhores entradas”... 
mas serâ que bem lâ no fundo, pensamos nas 
resoluçôes que deveriam ser tomadas para 
tornar o nosso quotidiano melhor, mais 
agradâvel e mais Justo? Serâ que os jovens 
pararam para olhar um pouco para trâs, tentar 
compreender o que foi feito para poderem 
desvendar o desconhecido e incerto futuro? 
E verdade que todos nos, jovens, gostamos de 
sair na passagem de ano, gostamos de dar um 
pézinho de dança, apreciamos uns copitos de 
champanhe e outras bebidas do género. Tudo 
bem! Afinal, é o ser jovem, é o que nos dâ uma 
certa identidade perante a sociedade em que 
vivemos. Porém, e esta é a realidade da vida - 
hâ sempre um porém - agora é a altüra de 
pensarmos nâo sô individualmente, mas como 
um todo, como uma comunidade de jovens 
luso-canadianos, no que nos espera, no que 
gostariamos de ver mudado e naquilo que jâ 
foi e que queremos preservar. Muito hâ para 
ser feito este ano a nivel dos jovens 
comunitârios e informaçâo sobre esses eventos 
serâ dada, entre muitos meios, através desta 
pâgina jovem. Desde jâ podemos adiantar um 

previsto encontro em Lisboa para jovens luso- 
canadianos no quai queremos a participaçâo 
de grande parte da comunidade (nâo sô da 
meia dûzia habituai), cursos de verâo e a 
grande surpresa do ano... prometo em breve 
revelâ-la. 
Neste principio do ano que os portugueses 
tomem a resoluçâo de ajudar (como alguns jâ 
fazem) os filhos a obterem uma educaçâo a 
nivel superior; que tenham orgulho de verem 
os filhos nas escolas portuguesas a aprender a 
lingua de Camôes; que os jovens vejam que 
têm capacidade de ir mais longe e de se 
expandir na sociedade canadiana que teima 
em nos ver como uma minoria sem valor; 
saibamos aceitar todos - estudantes e nâo 
estudantes - porque todos tem ideias e ideais. 
Enfim, que o ultimo ano do século seja 
revelador de uma comunidade em progresse 
rumo ao sucesso e à vitôria. Parem as lutas da 
ganância e do destaque acima de tudo e todos; 
parem as lutas pela importância disfarçadas 
corn boas intençôes para o futuro da 
comunidade jovem. Uma roda sô nâo anda. 
Jovens é agora a nossa oportunidade de 
fazermos mais uma pâgina na histôria desta 
comunidade. Da minha parte estou disposta a 
contribuir para a mesma e estou confiante que 
nâo estou sozinha. Que o Ano Novo seja um 
ano de harmonia e sucesso, de conquistas e 
vitôrias para todos nôs. 
Feliz Ano Novo, juventude! 
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Férias no espaço possiveis em 2010, 
diz autor de ficçâo cientifica 

As férias no espaço poderâo ser jâ uma realidade 
daqui a dez anos, previu o autor de ficçâo cientifica 
Arthur Clarke, criador de “2001, Odisseia no 
Espaço”. 

“Estou convencido de que o turismo espacial 
sera um grande negôcio no ano 2010. As viagens 
espaciais estâo ao mesmo nivel que o 
desenvolvimento da aviaçâo em 1910”, disse Clarke 
numa entrevista à Radio 4, da cadeia britânica 
BBC. 

For seu lado. Gene Myers, da empresa norte- 
americana Space Islands, disse à mesma emissora 

que o turismo espacial jâ esta nos projectos de cinco anos e o seu preço oscilaria entre 10 mil e 15 
companhias aéreas como a British Airways e a mil libras por uma semana num hotel espacial. 
Virgin Airlines. Os turistas interessados nesta aventura nio 

Em sua opiniâo, os pacotes turisticos corn este precisarâo de submeter-se a um treino intensivo 
tipo de viagens poderâo estar à venda dentro de como os astronautas, disse Myers. 
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Locals de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE: 

BRAMPTON: 
-Fortino ' s 54 
-Sao Miguel Supermarket 
-Tradicional Bakery and Deli 
MISSISSAUGA: 
-Trigo Bakery 
-Vi - Ana Gifts Inc. 
-Litoral Bakery 
-Feira Nova 
-Nova Pastry 
LONDON: 
-Ocean Food Centre 
-London Portuguese Bakery 
-European Groceries 
CAMBRIDGE: 
Video Europa 
LEAMINGTON: 
-Clube Com. Português 
-Agência Forno 

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 
TORONTO: 
-Papelarias Portugal 
-Silva & Sobral Variety Store 
-College Book Store 
-Discount Mart 
- 3 Padarias NOVA ERA 
- Courense Bakery 
- Pepper’s Café 
-Churrasqueira Costa Verde 
MISSISSAUGA: 
-Tropical Nights Restaurant 
OAKVILLE: 
-Nova Era Bakery 
-Azores Supermarket 
-Tahiti Bakery 
-Kingsway Bakery 
-John’s BBQ^ 
HAMILTON: 
-Alves Supermarket 
OTTAWA: 
-José Soares (Delegaçâo) 

Info: (416) 538-0940 

Austria: a andropausa pode ser 
combatida com hormonas 

A andropausa, climatério 
masculino à semelhança da 
menopausa feminina, pode 
também ser combatida com a 
administraçâo de hormonas, 
référé um estudo urologico que 
envolveu 1.241 pacientes. Em vez 
do estrogéneo utilizado na 
menopausa feminina, os homens 
podem beneficiar da hormona 
sexual dehidropiandrosterona 
(DHEA) produzida no cortex 
adrenal. Baseado numa 
investigaçâo anterior norte- 
americana, o estudo dirigido 
pelo director da Clinica de 
Urologia do Hospital Central de 
Viena (AKH), Michael 
Marberger, concluiu que todos os 
homens sofrem de alteraçôes 
hormonais condicionadas pela 
idade. Ao longo de dois anos 
1.241 homens, com idades 
comperendidas entre os 30 e os 
70 anos, fizeram analises 
sanguineas regularmente para 
serem detectadas as variaçôes de 

nivel de um total de 17 
hormonas. Uma das conclusôes a 
tirar do estudo é que a 
testosterona, a mais potente 
hormona sexual masculina em 
quantidade, com a idade sofre 
uma reduçâo em relaçâo ao nivel 
de dehidroepiandrosterona 
(DHEA). Os homens com mais 
de 60 anos apenas têm um quinto 
da quantidade de DHEA de um 
jovem de 20. Este factor levou os 
investigadores austriacos a 
estabelecer uma relaçâo directa 
entre essa hormona e a 
impotência masculina. As 
queixas mais frequentes dos 
homens no periodo de 
andropausa sao a falta de 
estimulos, depressôes e 
sobretudo a perda do apetite 
sexual, afirmou ao diârio “Der 
Standard” Werner Reiter, um 
dos autores do estudo. Na 
Clinica de Urologia de Viena, 40 
pacientes, todos com sintomas de 
potência-perdida de erepçâo 

imediatamente apôs penetraçâo, 
foram submetidos a uma terapia 
de base hormonal de DHEA. 
Estes pacientes corn seis semanas 
de tratamento começaram a 
sentir efeitos: 63 por cento 
afirmaram estar satisfeito corn a 
sua vida sexual. Segundo Reiter, 
O DHEA nâo incrementa apenas 
a potência como provoca outros 
sintomas na andropausa. Os 
homens tratados corn essa 
hormona passam a dormir 
melhor e sentirem-se mais 
motivados e activos. De acordo 
corn os investigadores austriacos, 
uma dose de 50 miligramas 
diârias, nâo produz efeitos 
secundârios, e provoca nos 
pacientes um ligeiro aumento do 
nivel de testosterona. Reiter 
référé ainda que o climatério 
masculino esta também 
relacionado corn vârios factores 
psicolôgicos e corn o estilo de 
vida. 

Paleontologia: Hâ 3,3 MA asterôide 
contra a Terra varreu espécies 

(desenvolvimento) 
Um asterôide colidiu corn a Terra, na Argentina, hâ 
3,3 milhôes de anos (MA), provocando a extinçâo 
de plantas e grandes mamiferos, segundo um 
estudo publicado na revista norte-americana 
“Science”. Os autores nâo-indicam o lugar preciso 
do impacto, mas situa-no na costa atlântica da 
Argentina, entre o Mar da Prata e Miramar. Entre 
os grandes mamiferos varridos pelo cataclismo 
contou-se o gliptodonte, semelhante a um tatu 
gigante, corn duas toneladas de peso. Os cinco 
investigadores, dirigidos por P. H. Schultz, 
baseiam-se no estudo a que procederam na regiâo 
de escôrias e das chamadas “terras assadas”, 
amâlgamas de diversos metais e outros minérios 
indiciadores da libertaçâo de uma grande energia 
calôrica. Anâlises radiométricas e magneto- 
estratigrâficas situaram essa onde de calor, 
atribuivel ao impacto de um grande meteorito, em 
3,3 MA, no Plioceno Médio. Formaçôes como as 
“terras assadas”, carbonizadas, e as referidas 
escôrias, de 50 centimetres a dois metros de 
comprimento, têm sido estudadas desde 1865, mas 
esse estudo sempre permaneceu confuso. Trata-se 
de amâlgamas calcinadas de metais e outros 
minérios, a que se atribuia origem vulcânica pela 
sua morfologia compacta e cristalizada, antes da 
versâo agora adiantada na “Science”. Segundo os 
autores, nâo é possivel localizar exactamente a 
cratera pricipal do embate, em parte por toda a 
pampa argentina ser uma zona de aluviâo onde se 
depositam hâ milhôes de anos os dejectos 
vulcânicos da cordilheira dos Andes. Na ârea 
considerada pelo investigadores, denominada 
Formaçào Chapadmalal, o impacto provocou 
mudanças climâticas e alterou as correntes 
oceânicas, como revelam também estudos sobre os 

isôpotos de oxigénio marinho nas costas do 
Atlântico e do Pacifico. No Plioceno Médio ainda 
estava longe de aparecer o homem, mesmo nas suas 
forma mais primitivas, embora alguns hominideos, 
como O “Australopithecus” (literalmente “Macacos 
do Sul” - da Africa) jâ anunciasse uma futura 
evoluçâo humana. No Terciârio, mais recente mas 
anterior às glaciaçôes, jâ a referida regiâo da actual 
Argentina era habitada por fauna e flora 
autôctones, que terâo sido devastadas pelos efeitos 
do impacto do asterôide. Tese idêntica, respeitante 
a outro asterôide, de maior dimensâo e que terâ 
caido na Terra, na peninsula do lutacâo, hâ 65 
milhôes de anos, aduz que os dinossauros terâo 
sido extintos pelos efeitos ambientais do impacto. 
No caso da Argentina, embora fossem menores a 
dimensâo do meteorito e a ârea do impacto, a 
potência da explosâo terâ enviado para a atmosfera 
milhares de toneladas de escombros, poeiras e 
material em chamas, suficientes, segundo os paleo- 
astrônomos, para nublar por complète o céu 
durante vârios meses e num raio de centenas de 
quilômetros. Impedido assim o ciclo diârio da 
fotossintese, extinguiu-se em boa parte a vida 
vegetal e por arrastamento a animal, delà 
dependente. Os autores da présente investigaçâo 
citam entre as espécies animais varridas da regiâo, 
além do gliptodonte, vârias aves, como o 
cariamido, de grande porte mas incapaz de voar. O 
registo mais conhecido e estudado de impacto de 
um meteorito na Terra é o de 1907 na Sibéria, 
Russia. O embate e explosâo de um pequeno corpo 
celeste destruiu e incendiou centenas de 
quilômetros quadrados de tendra nevada, que em 
seco deserto se tornaram. 
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Medicina: Enxaquecas - Esperanças 
numa doença mal conhecida 

A origem da enxaqueca continua 
misteriosa e é imperativo esclaracer o 
conjunto dos mecanismos envolvidos 
nas crises, determinar os factores 
genéticos na origem desta afecçâo. 
Esta preocupaçâo dominou a reuniâo 
de especialistas em Paris promovida 
pelo Institute Nacional da Saùde e da 
Investigaçâo Médica (Inserm), corn a 
participaçâo de duas dezenas de co- 
autores de uma peritagem colectiva 
sobre o tema. Uma forma rara da 
doença, a enxaqueca hemiplégica 
familiar, em que se sabe intervirem 
pelo menos très genes, ocupou parte 
dos trabalhos, dirigidos pelo director 
do serviço de Neurologia do hospital 
parisiense de Lariboisière. Segundo 
os especialistas, as pessoas afectadas 
pela doença devem ser informadas da 
existência tratameiitos eficazes para 
as aliviar e melhorar-lhes a qualidade 
de vida, mas também da inexistência 
de cura. No tratamento das crises, a 
grande novidade nos ültimos anos foi 

o aparecimento de uma nova classe 
de medicamentos, os “triptans”. O 
primeiro surgiu em 1994, sob a forma 
injectâvel e corn o nome comercial 
em França de “Imigrane”, dois outros 
se lhe seguindo em 1998, mas sô no 
proximo ano estarâ disponivel uma 
quarta versào, em preparaçâo. Dizem 
os quadros do Inserm que metade dos 
doentes, convencidos da inexistência 
de tratamento radical, nâo consulta 
os médicos e automedica-se 
desordenamente, enquanto os 
médicos, por seu turno, têm uma 
“atitude derrotista” perante a doença. 
No entanto e apesar do 
desconhecimento da génese das 
enxaquecas, os quatro novos 
produtos, sublinhou-se no simpôsio, 
vêm acrescentar-se, embora sem os 
suplantar, a algumas classes de 
medicamentos jâ usados, como os 
analgésicos e os anti-inflamatôrios 
nâo esterôides ou derivados dos 
rebentos de centeio. 

Espanha réclama galeôes 
afundados nos EUA 

A Espanha réclama da Justiça norte- 
americana a properiedade de dois 
galeôes do século XVIII naufragados 
ao largo da Virginia e do Maryland, 
supostamente corn avultados tesouros 
a bordo. ALém da recuperaçâo desse 
espôlio, as autoridades espanholas 
pretendem aproveitar exibir os restos 
de “La Galga” e do “Juno” para 
projectos culturais e histôricos. 
Pretendem do mesmo passo nâo os 
ver devorados por mais um dos 
lucrativos leilôes de navios coloniais 
naufragados nas costas dos Estados 
Unidos e do Caribe. O governo 
espanhol acaba de requer ao tribunal 
federal de Norfolk, Virginia, as 
revogaçâo do direito ao resgate dos 
galeôes atribuidos à empresa privada 
“Sea Hunt” (“Caça no Mar”), de 
Chiconteague, do mesmo Estado. 
Madrid evoca as normas do direito 

maritimo internacional e dos 
prôprios Estados Unidos, segundo os 
quais os vasos de guerra sâo 
propriedade dos paises sob cuja 
bandeira singram. O “Juno” afundou- 
se em 1802 e “La Galga” em 1850, 
trasnportando ambos moedas e 
metais preciosos calculados em 500 
milhôes de dôlares. Foi em Março 
passado que o tribunal de Norfolk 
reconheceu à “Sea Hunt” o direito ao 
resgate dos restos dos navios, que se 
crê jazerem nas âguas ' da ilha 
Assateague. Dado como desaparecido 
em 27 de Outubro de 1802, sô o 
“Juno” transportava mil passageiros e 
23 toneladas. Para o museu 
Discorversea, de Fenwick Island, 
Delaware, o naufrâgio do “Juno” é 
“um mistério por resolver”, apesar do 
mau estado do tempo à data do 
desaparecimento. 

Nave “visita” asterôide Bros em Janeiro 
Uma pequena nave “robot” lançada 
hâ dois anos esta prestes a alcançar o 
asterôide Eros, para uma inédita 
observaçâo em pormenor de um 
destes enigmâticos corpos celestes. A 
“Near Earth Asteroid Rendezvous” 
(NEAR, “Encontro com Asterôide 
Proximo da Terra”) chegara ao 
destino em 10 de Janeiro, depois de 
percorrer cerca de 2 500 milhôes de 
quilômetros. O Eros, com o numéro 
de ordem 433 (estâo inventariados 
cerca de seis mil, todos entre a Terra 
e Marte), segue um rumo errâtico 
muito afastado do “Planeta Azul”, 
mas é um objecto privilegiado para o 
estudo da natureza e composiçâo 
destes corpos pela sua dimensâo. Hâ 
registos geolôgicos e quimicos de 

colisôes de asterôides corn a Terra hâ 
milhôes de anos, algumas 
supostamente relacionadas corn as 
sucessivas crises de extinçâo de 
espécies vivas no planeta pelos sens 
efeitos ambientais. Dessas crises a 
mais citada é a extinçâo dos 
dinossauros e outras espécies hâ 65 
milhôes de anos, mas em idades 
geolôgicas anteriores outras mais 
graves pelo numéro ou proproçôes 
de espécies aniquiladas. Nos meios 
cientificos domina a tese de que o 
cataclismo de hâ 65 milhôes de anos 
foi provocado pela queda de um 
asterôide, corn dez quilômetros de 
diâmetro segundo alguns autores e 
cuja cratera de impacto veio a ser a 
actual bacia do lucatâo, no México. 
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Inàcio e o Maritimo, rescisâo amigàvel 
A tempestade desabou sobre Inâcio, 
depois de uma entrevista dada ao 
Expresso. 

As explicaçôes fornecidas mais tarde 
nâo surtiram o efeito desejado pese 

embora a pressâo exercida por vârios 
sôcios do Maritimo para que o 
Treinador continuasse. 
Apôs très horas de reuniào corn o 
Présidente Carlos Pereira, Inâcio 
aceitou a rescisâo amigàvel do 

Cinco mudanças de 
treinador na primeira volta 

do Nacional de Futebol 
A saida de Augusto Inâcio do 
comando técnico do Maritimo, 
segunda-feira “acertada” corn a 
direcçâo do clube madeirense, 
représenta a quinta “chicotada 
psicolôgica” da época no Nacional de 
futebol da I Divisâo. Uma entrevista 
concedida ao semanârio Expresso 
esteve na base da rescisâo, que se 

verifica à partida para a 17^ jornada, 
a ültima da primeira prova, e quando 
o Maritimo se encontra na “zona de 
despromoçâo” (é 16°). Além de 
Inâcio, “despediu-se” também na 16^^ 
jornada o jugoslavo Zoran Filipovic, 
demitido do comando técnico do 
Guimarâes e jâ substituido por 
Quinito. 

APAF répudia posiçâo 
do Sporting quanto aos 

ârbitros nos sens encontros 
A direcçâo da Associaçâo Portuguesa 
de Arbitres de Futebol (APAF) 
decidiu na segunda-feira “repudiar o 
comunicado emitido pela Sporting 
SAD”, no quai o clube de Alvalade 
reclamava ârbitros estrangeiros para 
os seus jogos. Apôs “ter auscultado os 
ârbitros, ârbitros assistentes e 
observadores da primeira categoria 
nacional”, em reuniâo realizada 
domigo, a APAF reagiu finalmente de 
forma oficial à posiçâo adoptada pelo 
Sporting - no seguimento da derrota 
nas Antas frente ao FC Porto (3-2) -, 
considerando o referido comunicado 
“desajustado”. Referindo que o 
mesmo é- “revelador de algum 
desconhecimento dos regulamentos 
em vigor no futebol português, inique 
e ineficaz”, a APAF alerta para o 

facto de “poder ser entendido como 
meio objective de. pressâo sobre as 
équipas de arbitragem, bem como um 
mécanisme incentivador de actes de 
violência nos estâdios”. Lembrando 
que esta é uma “matéria que envolve 
directamente” a FPF e a Liga, a 
APAF recorda também que “a 
atribuiçâo ou a retirada de categoria 
de Internacional dos ârbitros e 
ârbitros assistentes nâo estâ, 
felizmente, dependente da opiniâo 
dos clubes”, sendo antes uma 
“competência da FIFA, por proposta 
das respectivas federaçôes nacionais”. 
Finalizando o comunicado de cinco 
pontes, a APAF volta a apelar à uniâo 
dos ârbitros, pedindo-lhes que 
continuem a ser “rigorosos”. 

Taça Mercosur: 
Palmeiras campeâo 

o Palmeiras de Sâo Paulo conquistou na terça-feira à noite a primeira ediçào 
da Taça Mercosur de futebol, derrotando o Cruzeiro de Belo Horizonte por 1- 
0 na terceira e ültima partida da final da competiçâo. 
Cerca de 41 mil pessoas assistiram ao jogo, disputado no estâdio Parque 
Antârctica, em Sâo Paulo. 
O golo da vitôria do Palmeiras foi marcado pelo internacional paraguaio 
Francisco Javier Arce aos 61 iminutos da partida. 
Os resultados dos très jogos da final da Taça Mercosur foram 
os seguintes: 

Cruzeiro, 2 - Palmeiras, 1 
Palmeiras, 3 - Cruzeiro, 1 
Palmeiras, 1 - Cruzeiro, 0 

contrato mantendo-se, segundo 
afirmou, sôcio do Maritimo e amigo 
do clube e dos madeirenses. 
Sobre os possiveis problemas corn o 
présidente da RAM, Dr. Alberto Joâo 
Jardim, particularmente, corn os 
adjectivos “cubano e comunista”, 
Inâcio nâo se pronunciou e, 
acrescentou, que, se ficou na 
Madeira, foi para provar o seu valor e 
nâo para se preocupar corn 
banalidades. 
-Falei da relva do Estâdio dos 
Barreiros porque é mâ, nâo para 
desculpar os resultados. Também 
defendo um clube ünico na Madeira, 
devido â falta de estruturas e de 
material humano. Claro, o clube 
ünico, deverâ ter as cores, a bandeira 
e o emblema do Maritimo, 
indiscutivelmente o melhor Clube da 
Madeira e o seu baluarte!- Explicou 
Inâcio aos Jornalistas. 
O preparador fisico Manuel Terrâo, 
recebeu igualmente o convite para a 
rescisâo amigàvel. 
Em relaçâo à reacçâo negativa dos 
socios à saida de Inâcio, Carlos 
Pereira, nâo se preocupou, 
salientando ser uma “reacçâo natural 
de meia-düzia de sôcios”. 
Assim, corn toda a prontidâo, Carlos 
Pereira, contratou o novo treinador- 
NEL VINGADA e o Adjunto, 

Antônio Simôes. Estes responsâveis jâ 
estarâo corn o Maritimo frente ao 
Boavista, Ano Novo...vida nova!!! 

Augusto Inàâo 
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Contacte Armando Lima ; 
Tel: (416) 534-5085 
fax: (416) 534-1070 
Pager: (416) 330-0132 
Mobile: (416) 399-8277 

857Lansdowne Ave., em Toronto 
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Sporting-Benfîca 
confîrmado às 

16:00 de domingo 
0 Sporting-Benfica, o jogo 
grande da 17^ jornada do 
Campeonato Nacional de 
futebol, ultima da primeira . 
volta, disputa-se às 16:00 de 
domingo, no Estâdio José de 
Alvalade, em Lisboa. O 
encontro, a transmitir pela 
SporTV, é um dos quatro corn honras de 
transmissâo em directo pela televisâo nesta 
jornada, que se disputa entre domingo e 
segunda-feira, realizando-se neste dia os 
encontros Estrela da Amadora-FC Porto (16:00, 
RTPl) e Académica-Vitôria deSetübal (14:00, 
SporTV). O outro jogo da I Divisâo 
transmitido em directo, também pela SporTV, 
é O Maritimo-Boavista (13:30) e realiza-se ho 
domingo, como as restantes partidas da 
jornada. Dois outros encontros sofreram 
ligeiros adiamentos: em vez de começarem às 
10:00, O Rio Ave-Braga e o Vitôria de 
Guimarâes-Alverca vâo ter inicio às 10:30 e 
11:00, respectivamente. 

1 DIVISÀO 
17* jornada) Domingo: 
Farense - Uniâo Leiria, 10:00 
Beira-Mar - Salgueiros, 10:00 
Chaves - Campomaiorense, 10:00 
Rio Ave - Sp. Braga, 10:30 
Vitôria Guimaràes - Alverca, 11:00 
Maritimo - Boavista, 13:30 
Sporting - Benfica, 16:00 

Segunda-feira: 
Académica - Vitôria Setübal, 14:00 

EQUIPA P 

1 FC PORTO 38 
2 BOAVISTA 35 
3 BENFICA 33 
4 SPORTING 32 
5 AMADOUA 29 
6 UNIAO LEIRIA 27 
7 SALGUEIROS 25 
8 SETUBAL 21 
9 RIO AVE 19 
10 BRAGA 18 
11 GUIMARAES 17 
12 FARENSE 17 
13 ALVERCA 17 
14CAMPOMAIOR.15 
15 BEIRA-MAR 14 
16 MARITIMO 12 
17 CHAVES 12 
18 ACADEMICA 10 

Fluminense désisté de Peixe 
O Fluminense desistiu da contrataçâo do médio do 
FC Porto Emilio Peixe “por ser muito caro”, 
revelou Luis Orlando . Segundo o représentante do 
clube carioca, o salârio auferido pelo jogador no 
FC Porto “esta muito acima” das possibilidades do 
“Flu”, motivo pelo quai nem sequer falaram corn 
Peixe. As informaçôes, disse Luis Orlando, foram- 
Ihe transmitidas pelo empresârio José Veiga, 
représentante do futebolista, que “fixou os valores 
dos ordenados a auferir pelo jogador numa fasquia 
inatingivel” para o clube brasileiro. Mas a 
impossibilidade de negociar Peixe nâo encerra a 
prospecçâo no “mercado” português pelos 
représentantes do clube do Rio de Janeiro, que 

delegou no empresârio Tozé Francisco a missâo de 
“encontrar alternativas”. Corn Pinto da Costa 
ausente do Porto, coube ao administrador da SAD 
Reinaldo Teles comentar o interesse do 
Fluminense por Peixe, afirmando “ninguém ter 
falado corn ele sobre o assunto”. 
O jogador portista, por seu lado, mostrou-se 
“surpreendido” pelo interesse do clube carioca, 
escusando-se a fazer mais comentarios. A “visita” 
de Luis Orlando - regressou terça-feira ao Brasil - 
visa encontrar jogadores que “fortalecam a équipa 
que, a meio do prôximo ano, vai participar na Liga 
Nacional de Clubes, competiçâo que albergarâ o% 
20 melhores clubes brasileiros”. 

EUSÉBIO E LUfS FIGO, NOS NOTÂVEIS 
O ‘ETERNO’ EUSÉBIO E O 
‘NOVATO’ FIGO, SÂO OS 
ÜNICOS PORTUGUESES 
QUE INTEGRAM A 
GALERIA DOS NOTÂVEIS 
FUTEBOLISTAS 
RETIRADOS OU EM 
ACTIVIDADE-, NO «SALÀO 
MUNDIAL DE FUTEBOL», 
COM PRESENÇA CERTA EM 
CANNES, DE 11 A U DE 
FEVEREIRO DE 1999. 

Corn o ‘Pantera Negra’ e Luis Figo, estarào, entre 
outros, o alemâo Beckenbauer, o brasileiro 
Ronaldo e o inglês Bobby Charlton, assim como os 
técnicos Luiz Fernandez e Arsene Wenger. 
Todos eles serâo protagonistas de varias 

NHL 
Resullados c 
Cla$$ificacâo a 

Islanders 0, Tampa Bay 3 
Flyers 4, Calgary 3 
Montreal 5, Edmonton 2 
Colorado 4, Vancouver 2 

Divisâo Nordeste 
Buffalo 43 
Toronto 40 
Boston 36 
Ottawa 34 
Montreal 27 

Jogos disputados 
4* feira 

Toronto - Anaheim 
Buffalo - Ottawa 
Pittsburgh - Florida 
Washington - New Jersey 
Carolina -Tampa Bay 
Nashville - Boston 
Phoenix - N.Y. Rangers 
Los Angeles - San Jose 

Jogos disputados 
5* feira 

Dallas - Boston 
Chicago - NY Islanders 
Colorado - NY Rangers 
Detroit - Toronto 
Calgary - Montreal 
Vancouver - Philadelphia 

conferências de imprensa no Palâcio dos Festivais 
de Cannes, num acontecimento que servira para 
reunir «num mesmo lugar» um importante leque 
de personalidades do «desporto mais importante 
do mundo», revelaram os organizadores. 
Este encontro internacional, também denominado 
«Futebol Expo» conta corn o apoio da FIFA e 
apresenta-se como um ponto de encontro para 
promover, estruturar e 
desenvolver iniciativas 
politicas, econômicas e 
comerciais do 
desporto, 
particularmente, o 
FUTEBOL. 
A ultima ediçâo deste 
evento realizou-se em 
Singapura. 
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GALLERIA 
SHOPPING 
CENTRE 

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

ano novo. 

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

O grande circo das corridas de 
‘fôrmula l’terminou e, os prémios, 
foram entregues aos grandes senhores 
das provas... 
A gala decorreu no Monaco, como é 
de bom tom, e os Troféus da 
Federaçâo Internacional de 
Automobilismo referentes à época de 
1998, foram entregues pelo Prîcipe 
Albert. 
Mika Hakkinen e sua mulher, 
Michael Schumacher e esposa e, 
David Coulthard, foram os ‘reis’ da 
noite monegasca, particularmente, 
Coulthard que, mais bem disposto 
que nunca, apareceu de ‘kilt’ à moda 
da sua Escôcia, nâo parecendo o 
temerârio piloto de fôrmula 1 ! 
Os rivais Mika e Schummie, em 
tempo de festa, disseram alto e em 
bom som: 
-’cognac c’est cognac’, por isso 
gozaram à grande e à francesa- 
monegasca, sem se lembrarem das 
vertigens das velocidades e das curvas 
apertadas. As ùnicas curvas a que 
ligaram, especialmente, foram as 
‘curvas’ das suas prôprias mulheres... 
e que curvas, senhores! 

José Eustaquio 

Servindo a Comunidade Portugucsa 

Licença para o consumo 

de bebidas alcoôlicas em festas 

comunitârias de negôcios ou particulates 

Consulte-nos para mais informaçôes. 

Labatt Breweries Ontario: (416) 240-3068 

Labatt Breweries Ontario: (416) 240-3068 

As nossas cervejas B® 
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