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0 EURO - Moeda ûnica Europeia, 
entrou em vigor! 
A jâ mais que propagandeada moeda ûnica 

Europeia - o EURO- entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro de 1999. 

No entanto, o Escudo português continuara a ser valido e a circular até ao Ano 2002, 
tal como as restantes moedas Europeias. 

As moedas Nacionais so serâo retiradas de circulaçâo e definitivamente substituidas 
pelo EURO, dentro de 3 anos, em 2002. 

Desde 1 de Janeiro de 1999, que o EURO vigora 
em 11 paises da Uniâo Europeia. Portugal, 
Alemanha, França, Holanda, Italia, Espanha, 
Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, Austria e 
Irlanda. 
Ficaram de fora, para jâ, Dinamarca, Suécia, 
Inglaterra e Grécia. 
Dentro dos critérios estabelecidos, a definiçâo do 
valor assente no ECU -Unidade de Conta 
Europeia, é possivel concluir que um (1) EURO 
valera 200.482 Escudos. 
Até 1 de Janeiro de 2002, o EURO sera apenas 
uma divisa escritural ou de referência para 
pagamentos através dos Bancos, mantendo-se em 
cijculaçâo as moedas nacionais dos 11 paises. 
Assim, nos prôximos 3 anos, os portugueses 
residentes no pais ou no estrangeiro, poderâo 

. optar, sem quaisquer custos, por efectuar 
pagamentos em EUROS através dos bancos ou 
por passar para EUROS as suas contas bancârias 
em Escudos. Para uma melhor compreensâô e 
adaptaçâo às mudanças, os nossos Leitores 
devem pedir mais explicaçôes nos sens 
respectivos Bancos locais. 
Corn o inicio da circulaçâo das moedas e notas 
EURO, em 1 de Janeiro de 2002, todas as contas 

bancârias serâo automâticamente convertidas em 
Escudos, no caso português. Mesmo assim, em 
2002, as moedas nacionais serâo retiradas de 
circulaçâo gradualmente, durante um periodo 
mâximo de seis (6) meses, portante, até ao fim de 
Junho. 
A uniâo de 11 paises em torno de uma mesma 
moeda, é um passe importante no sentido da 
criaçâo de uma EUROPA de diferentes naçôes e 
culturas cada vez mais unida econômica, 
monetâria e politicamente. 

A entrada em vigor do EURO trouxe de imediato 
vantagens econômicas. Trata-se de uma moeda 

ûnica e estâvel, que implica uma politica 
monetâria comum nos 11 paises aderentes. Uma 
politica que impôs jâ contas pùblicas mais 
equilibradas, um maior contrôle das subidas de 
preços e um custo do crédite mais baixo. 

O EURO também facilitarâ o comercio no 
espaço Europeu e servirâ para a afirmaçâo da 
economia europeia no contexte mundial, 
prevendo-se que se tome numa divisa 
internacional capaz de concorrer corn o dôlar dos 
EUA e do lene japonês. 

O EURO, agora em vigor, e a Uniâo Monetâria 
Europeia, serâo geridos por uma Instituiçâo 
Supranacional, o Banco Central Europeu (BCE) 
instalado na cidade alemâ de Frankfurt. 
O ‘BCE’ é dirigido por uma Comissâo 
Executiva, que incluirâ, rotativamente, 
elementos indicados por cada um dos 11 paises 
fundadores. 

Actualmente, Portugal nâo tem nenhum 
elemento na Comissâo Executiva do BCE, mas 

Contiua na pagina 2 
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O MILÉNIO 

To Serve and Protect. 
Este é um sinal que vemos todos os dias porque, 
segundo a voz do povo, a Policia aparece sempre 
que nâo é précisa. Mas jâ la vamos... 
Este “ To Serve ande Protect”, fez-me lembrar um 
letreiro que em todas as retretes portuguesas era 
obrigatôrio -entre outros, claro!- como todos 
devem recordar, principalmente, nas Escolas. 
Rezava, assim: Quanto mais estudas, mais sabes. 
Quanto mais sabes, mais esqueces. Quanto mais 
esqueces, menos sabes... Portante, nâo vale a pena 
estudar! “. As vernâculas, nâo têm cabimento nesta 
coluna... 
No fundo é uma grande verdade. Porque, depuis 
da aprendizagem escolar, vale-nos as experiências 
amealhadas ao longo da vida. 
A minha ultima experiência -e, aqui é que entra a 
Policia-, o primeiro nevâo 1999 e, coincidente, o 
meu primeiro programa televisivo na ONTV, em 
Hamilton, deu-me como “brinde” um vôo 
desesperado da faixa negra de alcatrâo para uma 
montanha de neve que emoldurava a berma da 
auto-estrada. Isto, jâ ' a saida de Oakville... 
Perplexo corn o incômodo acidente (nada mau, 
comparado corn outros que vi pelo caminho...), 
comecei logo a fazer contas ' a vida, em relaçâo a 
duas coisas: Como sair da “entaladela” em que me 
vi metido e, como chegar a tempo, ao programa de 
televisâo. Nesta profissâo, o tempo nâo para. Horas 
de programa sâo horas de programa...e nada mais! 
Como nâo cai na ‘ ratoeira de neve’ sôzinho, logo 
a Policia apareceu para ...To Serve and Protect. Era 
uma jovem senhora, o oficial policial que me 

“bateu ' a porta”. Fez-me uma série de perguntas 
obrigatôrias em circunstâncias semelhantes e, eu, 
jâ em desespero, pedi-lhe que me arranjasse um 
Reboque para tirar o meu carro e seguir para 
Hamilton, e, também, para prévenir a ONTV de 
que, possivelmente, iria chegar mais tarde. Corn 
um sorriso simpâtico, convidou-me a entrar no seu 
carro e, depuis, explicou-me, que do seu carro, nâo 
podia fazer chamadas telefônicas, sômente, 
contactos corn a sua Central. E, para ‘ajudar’, logo 
me alertou para a dificuldade em encontrar um 
Reboque corn a rapidez desejada, uma vez que, na 
auto-estrada, estavam centenas de carros corn os 
mesmos problemas. Sô ' a minha volta, estavam 5! 
Mesmo assim, contactou a Central e, pediu ao 
colega de serviço, que telefonasse a ONTV, o 
quai anuiu. Eu, ouvi. Como o tempo passava 
enexorâvelmente, disse-lhe que ia para o exterior, 
tentar uma boleia pois, corn tantes portugueses em 
Oakville, talvez um me conhecesse e se 
prontificasse a ‘salvar-me’ o programa. Aqui é que 
a “porca torceu o rabo”! 
A simpâtica mulher-policia, logo me avisou que, 
era escusado tentar, porque é expressamente 
proibido, calcurrear auto-estradas. E, ela, fria aos 
meus apelos, deixou-me ‘prisioneiro’ dentro do 
veiculo, até a chegada do Reboque! E, aqui, fica a 
minha experiência, a Policia serviu-me mas... nâo 
me protegeu. Nâo protegeu o profissional e o 
pùblico! Roguei que me levasse a Hamilton, nem 
pensar nisso. Assim, fiquei de braços amarrados, 
sem poder dar um passo na tentativa de arranjar 
uma saida ‘airosa’ para o meu caso. Ela, 

compreendia o meu problema mas sô podia ir...até 
onde foi! Quem pode levar a mal. Cada um dâ o 
que tem! 
"As 09:02 minutes, chegou o Reboque. Em 5 
minutes tirou-me o carro da “montra de neve” e 75 
dôlares do bolso. Aquela hora , nem recibos havia. 
Corn a pressa que eu tinha, para que perder tempo 
a protestar? Arranquei, desta feita, na “brasa e em 
brasa” e, cheguei, 10 minutos atrasado. Outra frase 
me veio ' a cabeçaiThe show must go on! O nosso 
director também se lembrou da frase e, tapou os 10 
minutos, corn umas cantigas do passado, hâ muito 
na gaveta para ocasiôes deste género. Claro, a 
Central nâo telefonou a avisar! Aprendi num 
instante que, sô ' a força é que entrarei dentro de 
um carro de Policia, se houver prôxima vez; que a 
Policia é tâo limitada como nôs e que nâo estâo 
minimamente preocupados corn os nossos 
problemas pessoais; que, a palavra To Serve, serve- 
nos mas, que. To Protect...sô diz respeito ' a Policia 
pois, eles “prendem-nos” dentro do carro e ' as 
Leis, sem nos deixarem margem de movimento. 
Advogados, nâo, obrigado! 
Bom, mas no meio de tudo isto, é sempre melhor 
que apareça a Policia do que...nada! E, se for uma 
mulher-policia, simpâtica, melhor ainda. Jâ viram, 
uma pessoa impedida de se mexer e cumprir as 
suas obrigaçôes, ser obrigado a estar manietado 
corn um Policia muito grande, barrigudo, de ar 
feroz e a temperatura de 27 graus negativos? 
Quanto mais se sabe, mais se esquece...mas esta 
nâo vou esquecer. 

JMC 

NÀO TER AMOR E DESGRÇA 

A vida corn amor, vivida 
Algo mais, em nôs se sente 

-É dar vida, corn mais vida, 
A prôpria vida da gente. 

Quando em nôs, existe amor, 
É tâo grande a felicidade! 

-Tem a vida mais calor, 
Sentimo-nos, mais à vontade. 

E no rolar da nossa vida 
Quando o amor anda ausente, 

Pode a vida ser sentida. 
Mas a forma, é bem diferente. 

Fax-nos softer a saudade, 
Essa doença infînda! 

Mas muito pior ainda: 
Se em vez de amor, hâ maldade!.., 

Aumenta a infelicidade... 
A cada hora que passa, 

Nâo ter amor é desgraça, 
Apenas fica a saudade!,,. 

Por: José Diogo Cabrita 

TU CÂ TU LA coin os Leitores 
Olâ, gente, olâ 1999 ! 
Todos mais “gordinhos”, nâo é 
verdade? Tudo o que sabe bem ou 
faz mal ou engorda !!! E a Lei do 
consumismo... 
Mesmo assim, corn tantes afazeres e 
tantas guloseimas, uma nossa 
Leitora de Oakville, Maria 
Fernanda Oliveira, teve a gentileza 
de nos enviar uns versos para 
publicaçâo. Assim é que é bonito. 
Os versos sâo dedicados ao O 
MILÉNIO . 

O MILENIO - Semanârio 
Vai crescendo dia-a-dia 
Brevemente serâ diârio 
A fazer-nos companhia, 

Tem boa apresentaçâo 
Nâo 0 digo por favor 

Parabéns 'a redacçâo 
E ao seu digno redactor, 

Hâ vârios outrojomais 
Que hâ muito jâ conhecia 

Mas P’ra mim nâo sâo iguais 
Desculpem a simpatia! 

Obrigado, gentil Leitora. 
Registâmos corn agrado a sua 
simpatia. Conte sempre connosco! 

Quanto ao ACRÔSTICO, vamos 
esperar por algum relacionado corn 
ANO NOVO e pedir, também, que 
o façam em relaçâo ' a palavra 
EURO. Esta na moda, nâo é 
verdade? 

JMC 

Vem da pagina 1 

0 EURO ■ Moeda ûnica Europeia, entrou em vigor! 
13 portugueses, incluindo um Director-Geral e uma 
Chefe de Divisâo fazem parte dos seus quadros. 
O professor, economista e ex-quadro do Banco de 
Portugal, Dr. Vitor Caspar, é o português corn mais 
responsabilidade no BCÉ, é um dos 8 Directores-Gerais 
e, a Dra. Rosârio Almeida, economista doutorada na 
Alemanha, é a Chefe da Divisâo de Informaçâo e 

Imprensa do BCE. 
As moedas do EURO que circularâo em Portugal terâo, 
numa das faces, as armas de D. Afonso Henriques. Na 
outra face, serâo iguais âs de todos os 11 paises onde o 
EURO entrou em vigor. 

Ano Novo, velho-Escudo, Euro-novo! 
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NOS DESNOS PARA 99 REIVINDICA-SE MAIS HONESTIDADE POLITICA! 

Adélia Mejdoubi José Dias José Ferreira Américo Amaral Jenny Tomâs M. Rosârio Fernandes 

Numa tarde ig^al a tantas mas, corn a curiosidade de véspera de Ano Novo, decidimos pegar na 
màquina gravadora e colhermos alguns desejos para mais 365 dias de um calendàrio que, 
seg^ndo a mitologia chinesa, tem este ano a particularidade de ser dedicado ao coelho. 

Costumamos afirmar que, na rua é 
que acontecem as noticias o que, mais 
uma vez se provou. 
Uma série de desejos que passam por 
muita saûde, prosperidade e 
sobretudo sorte, foram palavras que 

fomos ouvindo e registando. 
Todavia, alguns elementos da 
comunidade de expressào portuguesa 
foram, talvez, mais corajosos e 
expressaram votos de que a classe 
politica use de mais honestidade. 

RTPi, em Toronto? 
A entrada da RTPi nas redes de 
Cabo do Canada dépende, em 
parte, da mobilizaçâo das 
Comunidades Portuguesas, que 
teriam de manifestar-se até 8 de 
Janeiro de 1999. 
A RTPi requereu no ultimo mês do 
passado ano, 'a Canadian Radio 
Television and Telecomunications 
Comission (CRTC), autorizaçâo 
para injectar nas redes de Cabo do 
Canada a emissâo que diâriamente 

se destina ' as Comunidades 
Portuguesas espalhadas pelo 
mundo. 
Pedro Bicudo, responsâvel da RTPi 
para a América do Norte, explicou 
tratar-se de um processo longo e 
complicado, uma vez que a CRTC 
tem uma “politica proteccionista” 
em relacçâo ' a invasâo de televisôes 
estrangeiras, nomeadamente, a 
poderosa televisâo dos EUA. 
Aguardemos... 

Moeda ünica Norte-Americana? 
Estudantes, economistas e politicos, 
reuniram-se em Ottawa, para 
discutirem o estado da economia 
mundial. 
Um dos pontos da Agenda teve a 
ver corn a eventual criaçâo de uma 
MOEDA ünica Norte-Americana, 
de* maneira a competir corn a 

moeda europeia, o actual EURO. 
Alguns dos participantes nâo 
apoiaram a ideia da moeda-ünica 
por entenderem tirar identidade 
nacional. Um deputado NDP, 
afirmou mesmo, que uma situaçâo 
dessa natureza iria tornar o Canada 
noutro estado de Vermont. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderne 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

BOAS FESTAS E BOM ANO NOVOÎH 

Para uma consulta telefone: 787“8897 

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

Na nossa viagem à procura do 
acontecimento tivemos, por vezes, de 
parar e pensar sobre a maturidade 
desta comunidade a que me orgulho 
de pertencer. A conclusâo envolta em 
grande alegria tem na realidade a sua 
razâo de ser. O nosso Povo começa a 
demonstrar que esta atento ao pulsar 
dos nossos politicos o que, em termos 
de afirmaçào, é um bom principio. 
E que, se pedimos saüde e dinheiro 
para gastos também, é absolutamente 
légitimé que, se fiscalize a actuaçâo 
daqueles que sâo afinal de contas 

pages por todos nos e, para 
desempenhar um trabalho que nos 
facilite a vida em vez de a complicar. 
Foi em boa verdade um leque de 
resoluçôes corn bastante peso e 
dignas deste pequeno mas sincere 
trabalho. 
A comunidade portuguesa esta atenta 
pelo que, aproveitamos para 
relembrar à classe politica que, assim 
iremos permanecer, para que 
possamos legar aos nossos filhos e 
netos um dos grandes valores da 
nossa Raça a HONESTIDADE. 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE TRUCKS 

'99 VOYAGER, 
PLENA DE TUDO PARA UM ANO FELIZ! 

3.01 V6 
Portas de correr de atnbos os lados 
Radio AM/FM corn leitor de cassettes 
Lugar para 7 passageiros 

Ar condicionado 
Vidros e fechaduras eléctricas 
Contrôle de velocidade automàtico 
Volante movivel 

-20,4(X) km/ant^, 
para além disso + 12 cênlimos/km 
•Tranbp»»rle, l/a proslaçâoe imptrslos, 
a pagar na entroga: $1,634.50 Oferta termina dia 15 de Janeiro, 1999! 

■JP» 1 f • t Paie corn Lina Santos, a sua 
vendedora portuguesa da Downtown Chrysler. 

1030 King Street West, Toronto, Tel: (416) 345“9900 
(A oeste da Bathurst, na esquina corn a Shaw) 
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(Â PARA N0$... 
Vivemos num paralelo onde, de 
maneira nenhuma, podemos 
escapar aos rigores do Inverno. 
A prova-lo esta, a recente queda de 
neve que, se abateu no Sul do 
Ontario deixando quase 
imobilizada uma das cidades mais 
cosmopolitas da America do Norte. 
Sâo situaçôes que, nâo podemos 
evitar mas, que em boa verdade, 
podemos fazer algo para que se 
tornem menos dolorosas. Quem jâ 
esqueceu a tempestade que o ano 
passado provocou uma autêntica 
calamidade em Quebec? Oxalâ que, 
para perdâo dos nossos pecados, 
nunca nos passe nada parecido pela 
porta pois, tornar-se-ia num 
autêntico pesadelo. 
Voltando à recente queda que 
alterou quase por complete as cores 
de Toronto e arredores veio-me à 
memôria quâo impotentes somos, 
por vezes, quando se trata de 
minimizar o inadiâvel. 
O transite ficou de tal maneira 
emperrado que, a ünica soluçio foi 
andar a pé. Até os transportes 
püblicos “The Better Way” tiveram, 
por vezes, de parar pois, a neve nâo 
permitia a circulaçào nos dois 
sentidos e fazendo-nos lembrar 

aquilo que, jâ nalgumas cidades 
modernas foi posto em prâtica ou 
seja, vias de sentido ünico. 
Falando de neve, de 
engarrafamentos e bate-cus onde 
andarâo aquelas mâquinas de 
derreter gelo fazendo corn que 
desapareça das bermas? Eram 
toneladas e mais toneladas que 
voltavam ao estado liquide e que, 
nos deixavam de causar acidentes 
rodoviârios e escorregadelas que, 
por vezes, sô poderiam ser pagas 
corn O seguro da Providência! 
Indagâmos e, um amigo, 
confidenciou-me que os americanos 
é que estâo a tirar partido dessas 
autênticas devoradoras de gelo! 
Foram vendidas por alguem que, 
irracionalmente, decidiu que nâo 
iriamos ter mais neve! 
Como perguntar nâo ofende, 
gostaria, de saber em que é que foi 
empregue o capital que, ano apôs 
ano foi destinado à remoçâo e 
limpeza da neve? É que, nos ültimos 
anos, pouco ou nada dessa rubrica 
tem sido gasto pelo que se entende 
haver muito dinheiro em cofre para 
que nos possamos novamente 
equipar corn material e mâo de obra 
capazes de, em poucas horas, limpar 

das estradas um dos maiores perigos 
da época e para quem tem de andar 
para ganhar o sustento. 
Nâo séria mais razoâvel e inteligente 
pensar-se novamente na aquisiçâo 
de um parque de mâquinas que, nos 
aliviarâo o sofrimento que, por 
exemplo, num tûnel ou ponte 
basculante que sô irâ servir meia 
düzia de moradores teiniosos de 
uma ilha que, em qualquer outra 
parte do Mundo, hâ muito que tinha 
sido votada como zona protegida 
para defesa do meio ambiente 
permitindo aos gansos e à vegetaçâo 
endémica um local fora do alcance 
dos predadores?!! 
Corn tantas iluminârias que, por 
estas bandas abundam, nâo se cria 
uma mâquina que de Inverno, nos 
retire a neve das valetas e passeios e, 
de Verâo, nos corte as relvas dos 
parques que ainda o ano passado 
esteve mais alta do que capim 
servindo apenas de ninho para 
ratazanas de quatre patas e outras?!! 
A do Lakeshore sô foi cortada no 
final da época depois de toda 
tombada e amarela! Que bêla 
imagem levaram os turistas que nos 
visitaramü! 
Se a necessidade nâo nos vai mais 

Com tantas iluminârias que, 

por estas bandas abundam^ nâo 

se cria uma mâquina que de 

Inverno, nos retire a neve das 

valetas e passeios e, de Verâo, 

nos corte as relvas dos parques 

que ainda o ano passado esteve 

mais aUa do que capim 

servindo apenas de ninho para 

ratazanas de quatro patas e 

outras?!! 

espicaçar a inteligência entâo, que 
se vâ buscar as tâo famigeradas 
mâquinas para que se coloque o 
dinheiro dos contribuintes no 
verdadeiro lugar ou seja “To serve 
and protect” porque, se eu partir 
uma perna, pelo andar das coisas jâ 
nem os serviços de urgência me 
acudirâo! 
Ao que isto chegouÜ! 

Luis Fernandes 

UICSTUIOOD 
CHEVROLET OLDSMOBILE (1993) LTD. 

97 CAVALIER 

Desde $9,999 

97 MALIBU 

Desde $15,999 

97 LUMINA 

Desde $13,800 

CHEVROLET ■ 

OWsmob/le 

Fan mats 
Informaçôes 
tclefone para 
Victor De Melo 

(905) 238-9696 
ext. 265 

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

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 soluçào dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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0 NEU CANTINHO 
PROMESSAS, 
PEDIDOS E 
INTENÇÔES. 

Na maioria das vezes, as promessas 
ou pedidos de FIM DE ANO, 
acabam por nâo passar de boas 
intençôes. De tal maneira que jâ 
prometi a mim propria desistir de 
coisas ditas, sô para acompanhar a 
onda de desejos da maioria das 
pessoas. Assim, passarei a formular 
os meus votos, em qualquer outra 
ocasiâo. Numa data que nâo esteja 
relacionada corn qualquer 
efeméride importante, para vêr se 
realmente os meus desejos sào 
ouvidos. 

E que no Ano Novo é tanta gente 
a pedir que alguém tem que ficar 
para trâs. Como se nâo bastassem 
os milhôes que como nos se regem 
pelo Calendârio Gregoriano, 
também aqueles que se regem por 
outras datas, quando chega a nossa, 
vai de meter uma “bûcha”, porque 
afinal pedir nâo custa dinheiro e... 
nunca se sabe. 
E depois hâ pedidos que devem 
tocar muito mais o 
DEPARTAMENTO CELESTE 
que se encarrega destas funçôes, do 
que à humilde cidadâ, que 
escrevinha estas linhas. 

Por exemplo: O caso do Clinton. 
Bolas, O homem é o Présidente dos 
Estados Unidos da América. 
Concerteza que vâo escutar o que 
ele pede e até parece fâcil de 
resolver: “nunca mais deixem que 
me meta corn estagiârias”. 
Doravante sô entrarâo funcionârias 
do quadro permanente. Fâcil. 

Jâ o pedido do leltsin, parece 
muito mais dificil de resolver 
porque dar estabilidade à economia 
Russa, é um bico de obra e o 
Orçamento Celeste é bem capaz de 

nâo suportar tamanho encargo. 
E que se antigamente o vinho em 
Portugal dava de corner a oito 
milhôes de portugueses ao que se 
saiba o Vodka nâo consegue 
alimentar 146 milhôes de russos. 
Descalçar pois esta bota nâo vai ser 
nada fâcil. Uma guerra, quem sabe, 
poderia resolver o assunto. 
Mas... corn tanta gente a pedir pela 
paz, nâo se nos afigura nada fâcil. 
E depois vem também o pedido dos 
ingleses, para que se acabem os 
problemas corn o IRA. Os 
espanhôis corn a ETA e por ai fôra. 
Corn a agravante de por exemplo, 
nâo saberem a quem atender 
quando de Angola chegam os 
pedidos de Savimbi e de José 
Eduardo dos Santos, referente ao 
mesmo assunto. Jâ imaginaram o 
trabalho que vai ser escolherem o 
menos mau dos dois? Os homens 
ainda morrem antes de chegarem a 
uma conclusâo aceitâvel, o que séria 
uma forma de atender os pedidos 
daqueles que lhes querem ocupar os 
lugares e, daqueles que querem ver 
acabada a guerra. 

Decididamente, nâo peço nada 
este ANO excepto o pedir-lhe a si 
amigo leitor que continue a marcar 
encontre corn estas linhas. E que 
bem bastam aqueles que do alto dos 
Departamentos Celestes pensam 
que eu nâo deveria escrever. Mas... 
vou andando. Que se hâ-de fazer. 
Feliz Ano de 1999. E que se 
realizem, 
PROMESSAS, PEDIDOS e 
INTENÇÔES. 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o minimo ? 

Eniào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos 

de compta e venda, napâgina 

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

(416) 538 - 0940 

A ILHA DO DOLPHIN 
e Reminîscências 

O au tor Luso- 
Canadiano, 
Francisco Feliciano 
de Melo, editou o 
seu terceiro livre “ 
A Ilha do Dolphin 
e Reminiscências”. 
Depois do 
lançamento dos 
livres “ NADINE a 
sereia dos corais” e 
“ Os Visitantes da 
América”, 
Fernando Feliciano 
de Melo, hâ anos 
radicado em 
Toronto, prossegue 
a sua caminhada 
literâria corn este 
terceiro livre que, 
segundo opiniâo 
pessoal, yai ao 
encontre do gosto 
dos leitores, sempre 
sequiosos de 1er 
contes que 
lembrem o ontem e 
o hoje. O livre estâ 
à venda nas casas 
comerciais 
portuguesas. 

un on OP cflL anipf 
1263 WILSON AVENUE, TORONTO, TEL: (416) 240-0855 

(NO EDIFÎCIO DA LOCAL-183) 

fflCILlDflDf Df smppf ULîinfls 
nflpcflçofs fio nOVIDflDES fiOS 
SflbflDO ou ntLHOPK 
nOITE PPECOS 

TPEITfinEnTOS ■ptlOTOOPET’ E 
ULTPflVIOLETflS OPflTIS E, OS MEAPPEOS 
Dfl LOCflL-lô3 E SUAS EfiAiüflS, nflO TEA 
DE PflOflP PELOS ÔCULOS! 

UAfl VflPIflDfl SELEQflO DE 
ÔCULOS PfiPfl lOVEnS E 
flDULTOS DESDE ESIILO 
DESPOPTIVO flO ELEOfiniE. 
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Crônicas da Hbtoria de um Povo 

Diz-nos Estrabâo, escritor e 
geôgrafo do século I a.C., sobre 

os Lusitanos, com base em textos de 
autores anteriormente dedicados a 
esta matéria, como Poseidônio, 
Artemidoros ou Asclepiades, que 
estiveram na Peninsula Ibérica 
quando se deu a ocupaçâo Romana, 
que : 
“...A norte do Tejo, estende-se a 
Lusitânia a mais forte das naçôes 
Ibéricas e a que mais tempo resistiu 
aos Romanos”. 
E continua: 
“Ao contrario destes, os Turdetanos, 
(povos que vivem nas margens do 
Guadalquivir) têm costumes doces e 
cultos por causa da sua vizinhança 
corn os Celtas. Mas os que vivem nas 
margens do Guadalquivir adquiriram 
inteiramente a maneira de ver dos 
Romanos ao ponto de esquecer o seu 
prôprio idioma... As cidades agora 
formadas como Pax Augusta, (Beja) 
Augusta Emerita, ( Mérida) e César 
Augusta (Saragoça), mostram bem a 
mudança operada. Os Iberos que 
optam por este estilo de vida 
chamam-se Togados e até os 
Celtiberos, que tinham a fama de 
serem os mais ferozes vivem jâ deste 
modo”. 
Os Lusitanos, sâo como se vê, uma 
realidade diferente na Peninsula 
Ibérica tendo desde cedo, posto 
entraves à ocupaçâo Romana bem 
como limites e barreiras à aculturaçâo 
e sociabilizaçâo por eles forçada. 
Também é Estrabâo que nos diz: 
“Nessa regiâo, (a norte do Tejo até à 
Serra da Estrela e Douro), habitavam 
ai umas trinta tribos”. E continua: 
...”A regiâo é naturalmente rica em 
frutos e gados, assim como ouro, 
prata e muitos outros metais, mas 
apesar disso, a maior parte destas 
tribos renunciou a viver do trabalho 

da terra para se dedicar ao 
banditismo, em lutas constantes uns 
corn os outros ou atravessando o Tejo 
e atacando as terras prôximas”. 
Mas continua: 
“Os Romanos, puseram termo a este 
estado de coisas, obrigando-os , na 
sua maioria a descer das montanhas 
para as planicies, reduzindo as suas 
cidades a simples povoados e 
melhorando-os corn o 
estabelecimento de alguns Colmos 
entre eles. 
Atribui à pobreza em que viviam a 
principal causa das constantes 
guerras entre eles, deixando assim de 
cultivar as terras para se envolverem 
nesses conflitos, havendo um elevado 
nùmero de ladrôes que 
constantemente actuavam. 
Estrabâo diz ainda que “eram hâbeis 
nas embuscadas e nas perseguiçôes, 
râpidos, espertos e dissimulados. 
Usavam um escudo pequeno, de dois 
pés de diâmetro, côncavo na face 
anterior. Andavam também armados 
com um punhal ou adaga. Corn 
couraças de linho, alguns têm cotas 
de malha e casacos de très cimeiras. 
Os Infantes usavam Krémides 
(proteçâo para as pernas) e levavam 
varies dardos. Outros usavam lanças 
corn pontas de bronze”. 
E intéressante e curiosa a descriçâo 
que Estrabâo faz dos Lusitanos e que 
inclui referêneias a vârios aspectos da 
sua vida e das suas actividades 
incluindo mesmo o desportivo, 
alimentar, religiose, juridico, 
econômico, produtivo, urbano, social, 
designando algumas regiôes, de ’’vida 
de enorme rudeza”. Cita por exemple 
pormenores como o facto de “se 
banharem em âgua fria, de 
observarem as visceras dos animais 
sem as separar do corpo, de 
auscultarem as visceras dos 
prisioneiros corn o recurso à 
palpaçâo” bem como “comerem 
principalmente carne de cabra”. 
“Faziam sacrificios a Ares, Deus da 
guerra, corn cabras cavalos e mesmo 
corn prisioneiros” 
“Praticavam lutas desportivas a pé e a 
cavale, treinando-se assim para a luta 

corpo a corpo, a corrida, as 
escaramuças e os combates”. 
Diz-nos ainda que “os moradores das 
montanhas, nâo se alimentavam 
senâo de bolota durante très quartas 
partes do ano e bebiam “zitos” 
(bebida fermentada e alcoôlica) e 
vinho.Também nâo usavam azeite 
mas a manteiga. Enquanto bebiam, os 
homens dançavam ao som de flautas 
e trombetas. Nessas danças dâo 
grandes saltos e caem de joelhos.” 
Segundo ainda Estrabâo, “no interior 
nâo usavam moeda, trocavam os 
produtos ou pagavam-nos corn 
pequenos pedaços de prata “. 
Quanto à justiça, diz-nos “os 
criminosos sâo despenhados para o 
fundo dos abismos. Os parricidas sâo 
conduzidos até fora do limite da sua 
cidade e ai mortes à pedrada”. 
“Casavam segundo o processo 
“Grego”. 
A concluir diz-nos Estrabâo que “o 
mal hoje é mener, graças à paz e â 
chegada dos Romanos”. 
Se ainda existisse algum cepticismo, 

ou düvida que fosse acerca da forma 
de vida dos nossos ancestrais 

O escritor português José Saramago 
qualificou Segunda-feira em Havana 
como “uma epdpeia” o que Cuba fez 
nos 40 anos apôs a Revoluçâo, e 
declarou-se cubano. Saramago 
assistiu ao “Taller Internacional 
Cultura y Revoluciôn a 40 anos de 
1959” inaugurado hoje na Casa das 
Américas na capital cubana, que 
contou ainda corn a presença de 
vârios outros intelectuais e artistas 
como o pintor equatoriano Oswaldo 
Guayasamin e o poeta nicaraguense 
Ernesto Cardenal. “Se hâ algum pais 
no mundo onde a possibilidade de 
que ser o que somos venha a ser 
realmente um ser humane é em 
Cuba, seguramente através da 
Revoluçâo”, afirmou no seu discurso 
o autor de “Memorial do Convento”. 
Saramago destacou a forma como em 
“circunstâneias tâo dificeis, tâo 
esmagadoramente negativas, desde a 
exploraçâo colonial à submissâo aos 
interesses que nâo sâo os do povo 
cubano, tudo passou por aqui, pelo 
que Cuba mantém a sua raiz que 
nada nem ninguém pode arrancar”. 
“Tal alegra-me, e é o que me leva a 
dizer que Cuba possui um grande 
espirito, ao ponto de qualquer um 
poder ser cubano apesar de nâo ter 
nascido em Cuba, e nesse sentido eu 
sou cubano”, frisou o Prémio Nobel 
da Literatura 1998. O escritor 
português disse que ao cumprirem-se 
os 40 anos do triunfo da Revoluçâo, 
apresentam-se problemas novos aos 

Lusitanos, é hora de aceitar o facto de 
se encontrarem muito longe dos 
padrôes de vida da Peninsula Ibérica 
ou da Europa desta época. 
A vinda dos Romanos nâo se pautou 
apenas por ser uma profunda 
interferêneia nos assuntos internos 
desta “Naçâo” como se diria na actual 
linguagem do IJireito internacional, 
mas também foi um factor de 
desenvolvimento para adequaçâo 
deste povo e restantes a um estilo de 
vida de certa forma mais civilizado. 
Nâo quer isto dizer que esteja 
justificada a submissâo pelas armas 
nem desculpadas as suas posturas 
ditatoriais e muito menos, que o 
regime de servidâo e escravatura que 
os Romanos imposeram tenha 
qualquer atenuante. 
A Cultura Romana, no Direito, na 
Justiça, na Lingua, nas Artes, na 
Religiâo, no Pensamento, na 
Economia ou noutros aspectos 
tiveram, sem margem para düvidas, a 
sua importâneia neste contexte 
Histôrico como teremos 
oportunidade de abordar nas 
prôximas crônicas. 

intelectuais e artitas cubanos, e um 
deles “é a situaçâo que vivemos de 
guerra linguistica e de guerras 
culturais”. “Nâo podemos olvidar que 
efectivamente o que se estâ a fazer no 
mundo é procurar as formas de 
construir um império mundial, 
econômico, politico e cultural”, disse 
o autor de “Jangada de Pedra”. O 
discurso de abertura do “Taller 
Internacional” foi pronunciado por 
Roberto Fernandez Retamar, 
présidente da Casa das Américas. 
“Quando a madrugada de 1959 
surpreendeu o mundo corn a noticia 
da fuga de (Fulgêncio) Batista face ao 
avanço das tropas rebeldes, pode 
dizer-se que em todo o planeta foram 
milhôes de seres humanos a partilhar 
a crença de que nâo era apenas o 
sanguinârio ditador que tinha caido”, 
disse Retamar. Neste “Taller” 
participaram, para além de José 
Saramago, Guayasamin e Cardenal, o 
mexicano Adolfo Sanchez Vâzquez, 
Amadeu Thiaggo de Mello, do Brasil, 
Jorge Enrique Adoun, do Equador, 
Moisés Leib Rozitchnner, da 
Argentina, e Jorge Fonst Pérez do 
México, entre outros intelectuais do 
continente americano. A 
representaçâo cubana é composta 
pela bailarina Alicia Alonso, o 
historiador Eusebio Leal, Armando 
Hart, o escritor Miguel Barnet, o 
cantor e compositor Silvio Rodriguez 
e o Présidente do Instituto do 
Cinema Alfredo Guevara. 

ASSINE E DIVULGE 

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

do Fax: (416) 538-0084. 
Faça de «O MILÉNIO» 

r Ula sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

José Saramago declara-se cubano 
nos 40 anos da revoluçâo cubana 
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Navio de carga encalhado junto à praia da Figueira da Foz 
Um navio com 36 toneladas de combustivel encontrava-se em perigo de encalhar, junto à barra da Figueira da 

Foz. O barco, com uma avaria nas mâquinas, foi sendo arrastado pela força das vagas na direçâo da costa e 
fîcou a uns escassos 500 metros da praia. Entretanto, devido à agitaçâo maritima, a tripulaçâo teve que ser 

resgatada por um helicôptero da Força Aérea Portuguesa. 

As autoridades portuârias da 
Figueira da Foz receavam, à hora 

de fecho desta ediçâo, que um 
cargueiro de 88 metros de 
comprimento e corn 36 toneladas de 
gasôleo a bordo, pudesse vir a 
encalhar junto à barra e a derramar 
no mar o combustivel armazenado. 
Cerca das 13 boras de ontem, foi 
preciso um helicôptero da Força 
Aérea Portuguesa para resgatar os 
sete tripulantes do navio, que fizeram 
um pedido de evacuaçâo urgente 
depuis de a embarcaçâo ter sido 
arrastada, pela força das vagas, até 
cerca de 500 metros da praia. 
O navio, que tem pavilhâo de Antigua 
mas pertence a um armador alemâo, 
teve problemas graves nas mâquinas, 
o que levou o seu capitâo, de 
nacionalidade alemà, a pedir a ajuda 
de um rebocador. Nessa altura, o 
barco foi puxado de um ponto que 
fica a cerca de quatro milhas do Cabo 
Mondego para outro, à distância de 
duas milhas da barra da Figueira da 
Foz. No entanto, devido ao mau 
tempo e à agitaçâo maritima, a barra 
esteve fechada, pelo que o barco foi 

obrigado a esperar ao largo do porto. 
Desde o inicio da manhâ de ontem, 
devido ao agravamento das condiçôes 
do estado do mar e ao grande porte 
do navio, que navegava ao longo da 
costa sem carga, ele foi sendo 
arrastado pela força da corrente, 
ficando, ontem à noite, apenas a cerca 
de 500 metros da praia. Segundo o 
comandante da Capitania do Porto 
da Figueira da Foz, Andrade 
Monteiro, como “o armador do navio 
deixou o rebocador ir embora”, teve 
que ser chamado um outro rebocador 
do porto de Lisboa. No entanto, 
devido ao estado encapelado do mar, 
a sua chegada à Figueira da Foz 
estava prevista apenas para as 2 horas 
da madrugada de hoje. 
Tripulaçâo a salvo 
Assim, de acordo corn as informaçôes 
prestadas ontem, ao principio da 
noite, pelo Serviço Nacional de 
protecçâo Civil, a operaçâo de 
reboque do navio avariado deveria 
iniciar-se hoje de manhâ. Mas, em 
declaraçôes ao PUBLICO, o 
comandante da capitania do porto 
manifestou-se bastante preocupado 
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PELA DiSTÂNCiA 

421 College St., Toronto, Tel: 603-0842 

corn a situaçâo, receando que a 
descida da maré, ao atingir o seu 
limite às 21 horas, pudesse acontecer 
o pior. A maior quantidade de vagas e 
a diminuiçâo da profundidade da 
âgua poderiam levar, segundo 
Andrade Monteiro, a que o barco 
encalhasse. 
“A nossa responsabilidade é salvar as 
vidas em perigo, e isso jâ esta feito”, 
afirmou o comandante da Capitania, 
dizendo que a tripulaçâo, constituida 
por um alemâo, cinco filipinos e um 
lituano, jâ estava a salvo. Apesar de 

considerar ter feito tudo o que estava 
ao seu alcance para evitar a situaçâo, 
Andrade Monteiro nâo deixou de 
manifestar a sua preocupaçâo pela 
possibilidade de o Kaasburg vir 
mesmo a encalhar: “O problema é a 
poluiçâo”, afirmou. Segundo o 
comandante, se o reboque se revelar 
impossivel, atendendo às condiçôes f 
em que tem estado o mar, “serâ muito 
dificil efectuar a descarga do 
combustivel”. Andrade Monteiro 
considéra que nâo se devem arriscar 
vidas humanas para evitar o derrame. 

Algarve sem luz 
devido ao temporal 

Tavira, Lagos, Vila do Bispo e 
Monchique foram as localidades mais 
afectadas Algumas localidades de 
Tavira, Lagos, Vila do Bispo e 
Monchique continuavam ontem sem 
luz eléctrica devido ao mau tempo 
que assolou a regiâo algarvia na 
quinta-feira ao principio da tarde. 
Fonte da SLE - Electricidade do Sul 
informou que as zonas serranas de 
Tavira e Monchique eram as mais 
afectadas, corn linhas partidas e 
postes caidos. No Sotavento, as 
anomalias sào em menor numéro, 
exceptuando algumas localidades de 
Sâo Brâs de Alportel. A situaçâo foi 
provocada pelo forte temporal 
ocorrido ao principio da tarde de 
quinta-feira na regiâo sul do pais, corn 
rajadas de vento que chegaram a 
atingir mais de cem quilômetros 

horârios, que ocasionaram a queda de 
ârvores e postos de electricidade e 
cortes em algumas linhas. Ao largo do 
porto de Sines estavam fundeados 
dez navios impossibilitados de 
atracar no terminal petrolifero devido 
à forte ondulaçâo que se faz sentir na 
zona, informou uma fonte da Policia 
Maritima. Além dos estragos no 
material, a ondulaçâo poderia 
também ter provocado algum 
derrame daqueles produtos corn 
consequências importantes em 
termos de poluiçâo. Na zona de Sines 
havia ainda uma estrada cortada e o 
acesso ao Porto estava condicionado 
devido à queda de ârvores e cabos de 
electricidade e algumas localidades 
(como Santo André e Porto Côvo) 
continuam sem electricidade. 

HABITAÇÂO: 
GOVERNO INVESTE EM VILA 

FRANCA DO CAMPO 
o Secretârio Regional da departamento em debelar o 
Habitaçâo e Equipamentos, José problema habitacional da Regiâo, 
Contenté, revelou em Vila Franca acentuando que o Governo 
do Campo, na ilha de S. Miguel, Regional nâo darâ tréguas à falta 
que o investimento no sector de habitaçâo enquanto, todas as 
habitacional, naquele concelho, familias, nos Açores, nâo tiveram 
rondarâ os 750 mil contos, dos as condiçôes minimas de 
quais, mais de meio milhâo de habitabilidade. 
contos, receberâo uma 
comparticipaçâo directa do José Contente salientou a 
Governo Regional. cooperaçâo do Governo corn a 

Câmara Municipal de Vila 
Aquele membro do Governo Franca, no processo complicado 
açoriano, que falava na cerimônia do Aldeamento do Ilhéu e 
de entrega de novas habitaçôes, congratulou-se pelas familias 
no Aldeamento do Ilhéu, a doze agora beneficiadas que, pelo 
familias carenciadas do Concelho usufruto de uma nova habitaçâio, 
de Vila Franca do Campo, terâo pela frente, uma vida nova 
reafirmou o interesse do seu para viver. 
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m SORRISO E PORTAS ABERTAS 
O Présidente da Câmara de Toronto, 
abriu as portas aos cidadâos da cidade. 
No dia de Ano Novo, Mel Lastman e a 
maioria dos Conselheiros camarârios 
da Megacidade de Toronto, foram os 
anfitriôes de milhares de convidados e 
povo anônimo que, em ambiente de 
festa, conviveram corn os responsâveis 
camarârios e desejaram-lhes as 
maiores felicidades em 1999. 
O espaço da Câmara Municipal foi 
pequeno para tanta gente mas, a 
mùsica, comida, refrescos e o café, 
chegaram e fizeram esquecer ...os 
encontrôes e a neve! 
Isto, para além da boa disposiçâo de 
Mel Lastman, um homem e um 
politico que, como poucos, sabe ser e 
estar. 
Na sua alocuçâo, Mel Lastman, fez um 
balanço ao primeiro ano da 
Megacidade, considerando uma 
vitôria nâo sô pessoal como de toda a 
équipa camarâria que, embora corn 
ideias diferentes, tiveram sempre em 
mente os interesses dos eleitores, 
cumprindo corn as promessas 
eleitorais e corn uma transiçâo suave, 
sem penalizar mais os jâ cansados 
contribuintes. Referiu também a 
grande preocupaçâo que o aflige com 
O grande numéro de pessoas sem-Lar 
(Homeless), educaçâo e saüde, 

dizendo que era altura do primeiro- 
ministro do Canada, Jean Chrétien, 
devolver o dinheiro que tirou ' a 
Provincia, para que estes problemas 
sejam minimizados. 
Mel Lastman, finalizou, dizendo do 
seu orgulho de ser o présidente da 
Câmara de Toronto ao terminar este 
milénio e que gostaria de ser 
présidente da Megacidade no proximo 
MILÉNIO. Aqui, o aplauso foi 
estrondoso! 
Depois, foi o convivio corn os 
présentes, bem à sua maneira. 
Foi bonito, o abrir das portas aos 
cidadâos, um gesto que caiu bem em 
todos aqueles que se preocupam corn a 
cidade e sua gente. 

Nada melhor do do que começar o Ano corn um 
sorriso e na companhia dos eleitores e amigos. 

MEL LASTMAN, nâo perdeu essa oportunidade, 

abrindo as portas da City HalL.. 

Obrigado, Mel, Happy New Year! 
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804 DUPONT STREET, TORONTO (DUPONT a SHAW]. 

Agora para o Inverno, 
New Canadians Lumber tern 

uma grande variedade de 
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A Müsica que a gente gasta 
eu me E, quando 

encontrei corn a pequena 
(tinha para ai uns 27 anos 
de idade), fiquei 
pasmado corn a sua 
beleza... Uma cabeleira 
de ouro, um ondulado 
longo, e por baixo do 
cabelo correspondia um 
conjunto de linhas 
intéressante que proibia 
aos meus olhos ver outra 
coisa que nâo aquilo. 
Estava entâo bastante 
embriagado corn a 
paisagem e, valha a 
verdade, razâo mais que suficiente 
para nâo pensar no suicidio. 
Conversa puxa conversa e daqueles 
lâbios começaram a sair sons, mas, 
sons perdidos, que eu ia desculpando 
porque a vida é assim... E que a beleza 
sobrepunha-se imponentemente aos 
sons esquisitos que, incessantemente, 
saiam daquela boca. Era assim uma 
espécie de uma linda ave a cacarejar 
como uma galinha. Sempre pensei 
que é por isso que se comem as 
galinhas. Cantam tâo mal que de 
facto o melhor é come-las e assim se 
acaba corn o cacarejo. O ùnico 
problema é que sâo muitas. Mas 
voltemos à nossa jovem... Muito 
moderna, vestia muito bem, no que 
respeita à qualidade, mas quanto ao 
gosto parecia ter emigrado. As cores 
gritavam às pessoas que as viam e 
gritavam entre elas. Esta gritaria em 
conjunto corn os sons que vinham da 
boca da dona da roupa fazia uma 
zaragata que sô atenuava o efeito 
quando se lhe olhava para os olhos 
cor de mar salgado. (concerteza que 
dévia ser a ünica coisa que tinha 
sabor naquele corpo). Descendu de 
olhos um pouco mais e chegando aos 
pés, a musa tinha uns sapatos corn os 
dedos de fora, mas... os dedos 
estavam sujos, as unhas em péssimo 
estado de conservaçào e os 
calcanhares tinham um casco. Valha- 
me Deus, que eu jâ nâo sabia se havia 
de considerar isto tudo, se havia de 

olhar apenas para os olhos da 
pequena. Até cheguei a pensar: 
Felizes dos cegos e surdos que sô vêm 
apalpando. (Salvo seja). Fazendo uns 
esforço que jâ se aproximava do 
sobre-humano, e em nome do macho 
que me estava sempre a picar e a 
dizer: Nâo ligues! Nâo me digas que 
nâo me fazes esse favor? Dâ-me sô 
meia hora... e coisas assim, atrevi-me 
esntâo a falar de müsica. Talvez que 
as coisas mudassem de feiçào, sendo 
ela tâo moderna como dizia (e como 
eu duvidava): “E müsica moderna 
portuguesa? Estarâ você 
interessada?” Ao que ela respondeu: 
“Conheço tudo... Fernando Farinha, 
Teixeirinha etc., etc.,” E, acreditem 
que foi a primeira vez que me deu 
vontade de chorar. Mas como eu sou 
um lutador, (também nâo sei para 
quê), Perguntei-lhe à queima, jâ 
disposto a tudo: “E Herois do Mar 
(era na sua altura de ouro), conhece?” 
E ela prontamente: “Ai conheço, 
conheço!” E vai de cantar... “Herôis 
do mar, nobre povo naçâo valente... é 
uma cançâo muito bonita...” E foi 
assim que a partir deste momento 
comecei a gostar mais de corner 
galinhas, preferindo, no entanto os 
frangos que é para evitar que cresçam 
e me obriguem ao cacarejo horrivel 
dos animais que conseguem fugir do 
galinheiro e andar por ai à solta, 
prejudicando a santa calma do 
quotidiano. Para a semana hâ mais. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooôooooooooo 
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HERÔIS DA 
TERRA. 

ESTIVERAM 
EM TORONTO 

Antonio, Walter, Carlos Neto, 
Antonio Medeiros e Antonio 
Sousa fazem parte de um grupo 
de baile de Ponta Garça ilha de 
Sâo Miguel. 
Respondendo à questâo de, 
como surgiu a ideia de virem 
actuar a esta cidade Carlos Neto, 
foi peremptôrio em afirmar ter-se 
tratado de algo extremamente 
râpido que, ainda nâo se 
aperberam bem. Nâo 

contâvamos vir à América do 
Norte com a rapidez que 
aconteceu mas, depois do 
contacto estabelecido através do 
Présidente da Câmara de Vila 
Franca nâo poderiamos negar. 
Somos um grupo corn apenas 
cinco anos de existência e, fazer 
uma passagem de ano na Casa 
dos Açores de Toronto nâo 
estava para jâ nos pianos de 
nenhum elemento do grupo. 
O Antonio Sousa e o Walter Neto 
nunca acreditaram mas, depois 
de nos terem pedido 
documentaçâo para marcar as 
passagens entâo, tudo se alterou 
e, la conseguimos chegar e penso 
que agradar. 
O Antonio Medeiros falou-nos, 
mais em pormenor, do tipo de 
müsica. Trata-se, como jâ sabem, 
de um grupo de baile mas que, 
tem um grande carinho pela 
müsica tradicional portuguesa. 
Nos Açores, especialmente nas 
freguesias rurais, tocamos 
alguma müsica “pimba”. 
De uma coisa nos podemos 
orgulhar é que, os “Herôis da 
Terra”, sô interpretam müsica 
portuguesa e isso, dâ-nos um 
cariz muito especial e a 
preferência de muita gente que 
nos ouve. O folclore pesa 
sobremaneira na nossa maneira 
de cantar jâ que, nos meios 

rurais, preserva-se tudo quanto 
diga respeito aos nossos valores 
etnogrâficos. 
Dedicamos o nosso trabalho 
essencialmente à ilha de Sâo 
Miguel jâ que, por vezes, é 
extremamente dificil cumprir 
contratos noutras ilhas do 
arquipélago. 
Quanto à criaçâo do grupo o 
Carlos foi peremptôrio em 
afirmar que hâ cinco anos 
estavam a chegar as festas do 
Espirito Santo e uma tia 
motivou-nos de tal maneira que, 
aproveitando a embalagem, lâ 
conseguimos um orgâo, uma 
tarola e umas violas da terra para 
abrilhantar o baile da festa de 
que ela era mordoma. Depois, foi 
como o coçar e, nunca mais 
parâmos. 
Sentimos todos uma grande 
alegria quando actuâmos para 
este povo aqui em Toronto e, 
fazemos votos para que, 
digressôes desta natureza possam 
vir a acontecer mais vezes. Para 
um grupo tâo pequeno vir actuar 
a um pais como o Canada foi 
como que uma autêntica lança 
em terra desconhecida. 
Despediram-se agradecendo a 
todas as pessoas que os foram ver 
à Casa dos Açores mas, deixaram 
uma grande vontade de 
regressar. 

VOOS DA SATA PARA O CONTINENTE 
CARACTERIZAM AFIRMAÇÀO AÇORIANA 

O Présidente do Governo Regional dos Açores, 
Carlos César, manifestou-se muito satisfeito pelo 
facto de a SATA Internacional ter ganho o 
concurso püblico para as ligaçôes regulares entre 
Ponta Delgada, Lisboa, Porto e Funchal, o que 
représenta uma grande afirmaçâo açoriana e é 
demonstrative da capacidade de iniciativa, 
criatividàde e competência dos que fazem da 
transportadora aérea regional, uma boa empresa. 
Carlos César, que falava aos jornalistas no 
Aéroporté Joâo Paulo II, à chegada do voo de 
Lisboa que marcou, simbolicamente, a inauguraçâo 
das novas ligaçôes regulares da SATA 
Internacional, e no quai participou o Primeiro 
Ministre, Antonio Guterres, salientou a grande 
vitôria politica decorrente das negociaçôes entre o 

.> Governo Regional e o Governo da Repüblica, 
proporcionando um tarifârio que pôe fim a um 
periodo em que era praticamente proibido viajar 
para os Açores e promovendo, em termes de 
frequências, um transporte que terâ consequências 
positivas no future dos Açores. 

Por seu lado, o Primeiro Ministre mostrou-se, 
também, satisfeito por ter participado neste voo da 
SATA Internacional que considerou como uma 
prova da capacidade da Regiâo, sendo muito 
importante que seja uma empresa açoriana, pela 
primeira vez, a realizar ligaçôes regulares entre 
S.Miguel e o Continente e Madeira. 
Antonio Guterres acrescentou que, corn esta 
situaçâo ganham os Açores, na afirmaçâo da sua 
autonomia e da sua capacidade, e ganham também 
os passageiros na medida em que, do acordo global. 

decorrem tarifas mais baixas. 
Nas declaraçôes aos jornalistas, o Primeiro 
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Ministro disse ainda, referindo ao financiamento 
do orçamento regional, que a matéria estava a ser 
alvo de trabalho conjunto entre os dois Governos, 
para se encontrar a melhor soluçâo, salientando 
que se tratavam de verbas que, no seu ponto de 
vista, têm a ver corn a solidariedade nacional. 
A este respeito, o Présidente do Governo Regional 
mostrou-se, uma vez mais, confiante nas fontes de 
financiamento do orçamento regional, que foi 
aprovado pela Assembleia Legislativa Regional dos 
Açores. 

Compinhii pirtiigyEsa précisa de secretâria que taie fluentemente 
Portugnês/leglis. Cumueicativa coin o pûblicc e conhecimentcs de 
eomputadores. Envie C.V. pela fax 14161 626-6926. 

Concessionârio Cbrysler Jeep procura assistente de seviços/ 
veededor que saiha ioglês/português, tenha conbecimentos 
sobre automôveis e geste de lidar com o publico, a fim de 
ester apto a adquirir uma iista de ciieotes e apoiaodo-los na 
maoutencâo dos sens veicuios. Dferece-se orna exceiente 
atmosfera de trabaibo, beneficios, saiârio de concorrëncia e a 
oportonidade de comegar orna carreira récompensante. 
Contacte Jajr Graves peio teiefone I41BI34S-9SDD oa envie o 
C.V. peio fax I41BI 34S-1S77. 
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CRÔNICA À DISTANCIA 
NA MUDANÇA 

DO ANO 
Hâ duas maneiras de encarar o ano 
novo. 
Uma, é a de deixar correr, a ver o que 
dâ. E um programa de vida dos 
cinzentos, dos tîmidos, dos 
emburguesados, dos passivos. Até dos 
oportunistas. E aceitar ser um 
“vencido da vida”. 
E hâ uma outra postura. A de querer 
mudar. A de querer mexer. Fazer 
melhor. Transformar. Ousar. Lutar. 
E a posiçâo dos Homens e das 
Mulheres que nâo se demitem. É a 
posiçâo dos que, como cidadâos, 
sentem o dever de participar, de 
intervir na Histôria. 
O 1999 português pode, ou nâo, 
promoter. 
99 nâo promete, se as populaçôes 
continuarem passivas ante a 
vergonhosa massificaçâo que marca a 
desertificaçâo provocada das ideias, 
na actual sociedade portuguesa. 
Os socialistas, quando na Oposiçâo, 
clamavam por debates, pelo 
pluralismo de opininào. Nos 
Governos de Cavaco Silva, faziam-se 
esses debates na televisâo, corn a 
presenca da Oposiçâo. Esta tinha 
tempo de antena quotidiano. 
Agora, a Oposiçâo foi varrida. Os 
debates acabaram. La de vez em 
quando, ainda fazem a palhaçada de 
pôr um comunista a falar corn um 
socialista. Para disfarçar, claro. 

Neste momento, sô hâ debates 
politicos semanais na televisâo da 
Madeira, porque aqui os socialistas 
estâo na Oposiçâo. E fomos nos, os 
acusados de “défice democrâtico”!... 
A situaçâo da liberdade e de 
pluralismo de informacâo , nunca foi 
tâo grave em Portugal, desde o tempo 
do “ Gonçalvismo “. 
O 1999 pode prometer. Se a oposiçâo 
PSD e PP resolverem de facto pôr 
termo ao défice democrâtico que os 
socialistas impuseram e que o Povo 
português nâo merece. 
1999 promete, se o PSD e PP 
voltarem a colocar a questào dos 
Valores, entre os quais o da 
solidariedade, de forma a pôr termo a 
este selvâtico “salve-se quem puder”, 
onde a classe média, os pequenos e 
médios empresârios, os agricultores e 
os trabalhadores qualificados, andam 
a ser trucidados. 
99 promete, se PSD e PP combaterem 
corn firmeza. Se souberem denunciar 
aos Portugueses, quanto foram 
enganados. 
Por mim, nunca deixei de combater. 
Faz-me viver e dâ paz à consciência. 
Dizer Bom Ano aos Portugueses, é 
pouco. 
É rotina. É cair em mais uma peça do 
conformismo em que se végéta, 
cansados de vinte e tal anos de um 
ritmo politico anormal para uma 
Democracia. 
Os Portugueses estâo fartos de ser 
chateados. 
Perigosamente, encolhem os ombros. 
E necessârio partir para um tempo 

novo. Para o tempo novo de que 
Portugal tanto nécessita. 
Queremos mudar. Queremos Paz. A 
verdadeira. A da solidariedade. A do 
respeito pelos que trabalham, ou 
menos têm. Uma nova vida. 
Nâo a do mundo actual, a do 
socialismo de meia-dùzia. 
Por tudo isto, por desejar um futuro 
diferente para o nosso Portugal, é o 
que vos desejo, nâo o Ano Novo 
formai, mas um Ano de Esperança. 
A esperança de que sejam expulses 
do Templo português, os seus 
vendilhôes. 
O crédite utilizado no Orçamento de 
Estado português para 1999, no 
tocante ' as verbas destinadas a 
investimentos em municipios 
socialistas, comparadas corn as 
destinadas a municipios sociais- 
democratas ou do CDS/PP, é um 
grande escândalo. 
O “polvo” que vai devorando 
Portugal e apertando 
tentacularmente os Portugueses, fez 
mais uma das suas. O Orçamento de 
Estado para 1999, nâo passa de uma 
vergonhosa apropriaçâo partidâria 
dos dinheiros pùblicos, por parte do 
Partido Socialista. 
Gaia tem mais populaçâo do que o 
Porto. 
Pois o Porto recebe dez vezes mais do 
que gaia, para investimentos. Porquê? 
Porque o Porto é socialista e Gaia 
social-democrata. 
Hâ municipios que por terem optado 
pelo CDS/PP, recebem, por cabeça, 
por cada cidadâo, quarenta vezes 

menos do que municipios socialistas. 
O Norte, menos esquerdista do que o 
Sul, fica corn menos 101 milhôes de 
investimento pùblico, do que Lisboa e 
Vale do Tejo, apesar do Norte ter 
mais populaçâo. 
E o assalto do Estado. 
E o descrédito de todo o paleio-de- 
chacha, pseudo-moralista e 
falsamente ético, que os socialistas 
andaram a vender aos Portugueses, 
antes e depuis das eleiçôes que os 
trouxeram ao Governo para mal de 
todos nos. 
É um diâlogo que mete a mâo no 
bolso de cada contribuinte, e no-lo 
esvazia para o saco das 
administraçôes socialistas. 
O Orçamento para 1999 marca um 
ponto alto na Aliança entre socialistas 
e comunistas, aliança cujas 
consequências sô nâo as entendem 
certos capitalistas tontinhos, alguns 
herdados do tempo do Dr. Salazar. 
O Orçamento para 1999, pôe agora, 
' a descarada, o “frentismo” de 
esquerda, o entendimento mais ou 
menos camuflado por possiveis 
votaçôes de sentido diferente, mas 
que existe entre comunistas e 
socialistas. 

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL ELOGIA 
APOIO DO PRIMEIRO-MINISTRO AOS AÇORES 

O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, elogiou o 
Primeiro-Ministro Antonio Guterres 
pelo apoio prestado nas negociaçôes 
que permitiram a reduçâo das tarifas 
dos transportes aéreos para a Regiâo. 
Carlos César referiu que, por isso, o 
Governo Regional quis homenagear o 
Primeiro-Ministro ao convidâ-lo para 
inaugurar simbôlicamente as ligaçôes 
regulâres da SATA-Internacional 
entre os Açores e o continente. 
Intervindo em Santa Maria, no final 
da visita de dois dias que Antonio 
Guterres efectuou aos Açores, o chefe 
do executivo regional sublinhou que 
em virtude da reduçâo dessas tarifas 
foi dado mais um passo para o 
desenvolvimento da Regiâo 
Autônoma. 
Em seu entender, a reduçâo dos 
preços das passagens aéreas e as jâ 
implementadas operaçôes de Verâo 
de transporte maritime de 
passageiros inter-ilhas, permitem 
criar novas condiçôes para 
desenvolver o turismo nas ilhas 
açorianas. 
Permitem igualmente, segundo 
Carlos César, criar outras condiçôes 

de trabalho e também uma maior 
confiança junto do empresariado da 
Regiâo Autônoma dos Açores. 
Sobre o Projecto Atlântico da ilha de 
Santa Maria, anunciou que estarâ 
concluido no segundo, trimestre do 
ano em curso e terâ um impacto 
muito positive para a populaçâo e 
para a economia local. 
O Présidente do Governo Regional 
visitou hoje, em Santa Maria, corn o 
Primeiro-Ministro as obras do Centro 
de Contrôle Oceânico (Projecto 
Atlântico), cuja transferência, da ilha 
para Lisboa, chegou a ser dada como 
certa por anteriores Governos da 
Repùblica. 
Apôs esta visita, Antônio Guterres foi 
homenageado corn uma sessào solene 
na Câmara Municipal de Vila do 
Porto, durante a quai recebeu o 
Diploma de Cidadâo Honorario de 
Santa Maria e a Chave de Ouro do 
Municipio pelo apoio prestado na 
decisâo de manter o Projecto 
Atlântico na ilha. 
Antes de regressar a Lisboa, o 
Primeiro-Ministro foi obsequiado 
corn um almoço oferecido pela 
Câmara Municipal de Vila do Porto. 

ANGRA DO HEROfSMO - INDICE DE PREÇOS 
NO GONSUMIDOR - NOVEMBRO 

A taxa de variaçâb média total do 
Indice de Preços no Consumidor nos 
Açores voltou a situar-se, no periodo 
compreendido entre Novembre de 1997 
e Novembre de 1998, nos 3,2 por cento. 
Uma publicaçào do Serviço Regional de 
Estatistica dos Açores (SREA) révéla 
também que, no que respeita à taxa 
mensal, o indice total de Novembro 
desceu 0,1 por cento, face ao mês 
anterior. 
A classe “Vestuârio e calçado” foi a que 

regîstou maior inflaçâo, corn um 
acréscimo de 1,8 por cento, enquanto 
que em sentido de baixa se destacam as 
classes “Produtos alimentares e bebidas 
nâo alcoôlicas” (-0,9 por cento) e “Lazer, 
recreaçào e Cultura” (-0,7 por cento). 

A publicaçào do SREA destaca ainda 
que o nivel gérai de preços nâo 
aumenta, nos Açores, desde Maio, 
tendo mesmo descido nos meses de 
Junho, Julho e Novembro. 

VISEIJ 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 



12 MISCELÂNIAS 
Sexta-feira, 8 Janeiro, 1999 

O MILÉNIO 

Mais mulheres no poder em todo o mundo 
A lista das mulheres no poder aumentou em 1 de Janeiro, corn a entrada em funçôes de Ruth Dreifuss na presidência da 
Confederaçâo Helvética. Seis mulheres, fora das monarquias, sâo actualmente chefes de Estado ou de governo em todo 
O mundo. Uma outra mulher, Madeleine Albright, é desde Novembre de 1997 a primeira mulher secretâria de 
Estado na histôria dos EUA. Em Portugal, no segundo Governo presidencial do general Ramalho Eanes, a chefia 
do Executive foi entregue a Maria de Lurdes Pintassilgo, a ùnica mulher que, até agora, ocupou aquele alto cargo 
politico no pais. -Sri Lanka: Chandrika Kumaratunga ganhou as eleiçôes presidenciais em 1994 e nomeou a sua 
màe, Sirima Bandaranaike, para primeira-ministra. -Bangladesh: 
Hasina Wajed ocupou o cargo de primeira-ministra em Junho 
de 1996, sucedendo a Begum Khaleda Zia, que foi a primeira 
mulher nomeada chefe do governo neste pais 86 por cento 
muçulmano, em Março de 1991. -Liberia: Ruth Perry, nomeada em 
Setembro de 1996 présidente do Conselho de Estado, a mais alta 
instâneia dirigente do pais, tornou-se a primeira mulher africana 
chefe de Estado. -Irlanda: Mary McAleese foi eleita a 30 de Outubro 
de 1997 présidente da Repùblica da Irlanda e sucede a Mary Robinson 
que tomou as funçôes de Alta Comissâria da ONU para os direitos do 
homem. -Nova Zelândia: Jenny Shipley tornou-se a 08 de Dezembro de 
1997 a primeira mulher a ocupar as funçôes de primeiro-ministro neste 
pais. -Guiana: Janet Jagan, branca e de origem norte-americana, foi 
declarada a 20 de Dezembro de 1997 présidente da Guiana, pequena 
repùblica da América do Sul, corn uma populaçâo maioritariamente de 
origem indiana ou africana. Por outro lado, na Gâmbia, Isatou Njie-Saidy 
foi nomeada em Março de 1997 vice-presidente, acumulando as funçôes corn 
as de ministra da Saùde e dos Assuntos Sociais e Femininos. No Irào, 
Massoumeh Ebtekar é nomeada em Agosto de 1997 vice-presidente da repùblica 
e chefe da importante organizaçào nacional de protecçâo do ambiente. E a 
primeira iraniana a chegar a um cargo de responsabilidade tâo importante desde a 
revoluçâo islâmica de 1979. Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grâ-Bretanha 
durante 11 anos e seis meses (entre 1979 e 1990), bateu o recorde de permanência 
ininterrupta naquela funçâo. Indira Gandhi governou a India, corn uma interrupçâo, 
durante 11 anos e dois meses. 

Nanchas e nédoas 
Vida nova...coisas velhas, pois claro! 

O Povo tem sempre razâo por isso vamos aqui recordar conselhos de “trazer por casa” que sempre ouvi falar desde pequeno e 
que, pese o ‘nascimento’ constante de produtos milagrosos,ainda se mantêm em vigor... 

SUOR: CHOCOLATE: 

Lavar corn âgua quente e sabâo ou, entâo, corn 
âgua oxigenada. 

VERNIZ DE UNHAS: 
Limpar o local corn acetona. Se a fazenda for fina, 
passe um pano embebido em âgua oxigenada e 
depois lave corn âgua limpa e sabâo. 

MANCHA DE FERRO: 
Passe sobre o local um chumaço de algodâo 
embebido em âgua oxigenada e depois lave corn 
âgua limpa e sabâo. 

FERRUGEM: 
Esfregar o local corn um pouco de Sal e sumo'de 
Limâo, deixando um pouco ao Sol. Pode também 
passar um pouco de leite azedo ou uma mistura 
de sumo de Limâo e uma colherinha de 

FRUTAS: 
Antes de a mancha secar, espalhe sobre ela um 
pouco de Sal, esticando-a sobre uma vasilha e 
deitando por cima âgua a ferver, acrescida de 
uma colher de âlcool. Também poderâ usar leite 
azedo, sumo de Limâo ou uma forte dose de 
Vinagre branco. 

GORDURAS: 
Espalhe inicialmente pô de Talco e somente 
depois escovar e limpar corn pano embebido em 
âgua quente. 

MANTEIGA: 
Em fazendas claras, bastarâ usar um escovinha 
impregnada em benzina; nas roupas de cor, âgua 
morna e sabâo. 

GRAXAS: 
Diluir inicialmente corn uma substâneia 
gordurosa e, em seguida passar benzina. 

LEGUMES: 
Em tecidos brancos ou de cores firmes, tocar 
rapidamente corn um pano embebido em lexivia 
ou âgua oxigenada. Lavar depois corn âgua limpa. 

SANGUE: 
Nunca usar âgua quente. Lavar corn âgua fria e 
sabâo. 

Deixar a roupa de molho numa soluçâo de âgua 
salgada, ou uma mistura de âgua e algumas gotas 
de amônia. 

TINTA DE ESFEROGRÀFICA: 
Esfrgar corn algodâo embebido em âlcool puro 
ou âlcool canforado. Um pouco de laça em 
“spray” também résulta. 

VINHO: 
Deve-se espalhar 
imediatamente 
sobre o local um 
pouco de Sal ou 
sumo de Limâo, 
lavando-se depois 
corn âgua e sabâo. 
Quando antigas-, 
usa-se âgua morna 
e detergente da 
cozinha. 
Pronto! 
Recordamos velhos 
conselhos do sâbio 
Povo. Foi giro 
recordar e, quem 
sabe, talvez ajudar 
a tirar uma arreliadora nôdoa dos festejos da 
passagem de ano. 

 y 
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OBRAS DE CONSTRUÇÂO DA ESCOLA DA 
MAIA ARRANCAM EM FEVEREIRO 

O Secretârio Regional da Educaçâo e Assuntos 
Sociais, Alamo Meneses, anunciou o inicio, no 
proximo mês de Fevereiro, das obras de construçâo 
na nova Escola Bâsica e Integrada da Maia, na ilha 
de S.Miguel. 
Alamo Meneses fez o anùncio do arranque das 
obras deste novo estabelecimento de ensino, orçado 
em mais de 700 mil contos, durante a cerimônia 
das comemoraçôes do 25° aniversârio da Escola 
Secundaria da Ribeira Grande. 
Neste âmbito, referiu que esta escola, que contarâ 
corn um total de 30 salas de aula, é prioritâria para 
o executivo açoriano, por se tratar de uma antiga 
aspiraçâo das populaçôes locals e simultaneamente 
melhorar a qualidade do ensino no concelho da 
I^beira Grande. 
Alamo Meneses adiantou igualmente que o 
Governo Regional dos Açores prevê concluir, no 
proximo ano, o Parque Desportivo da Ribeira 

Grande, que ira servir toda a comunidade 
educativa desta cidade do norte da ilha de 
S.Miguel. 
O Secretârio Regional disse, por outro lado, que a 
par do empenhamento na construçâo de mais 
infraestruturas escolares na Regiâo, o executivo 
açoriano esta apostado igualmente na melhoria da 
qualidade do ensino. 
Salientou que, para isso, é também importante a 
formaçâo dos professores e o empenhamento de 
toda a comunidade educativa, pois uma escola nâo 
é sô feita de edificios é feita principalmente de 
pessoas. 
Alamo Meneses sublinhou ainda que sô corn este 
envolvimento é possivel dar um outro passo que é 
fazer corn que cada escola se sinta autônoma, capaz 
de enfrentar os desafiqs da educaçâo e de dar a 
cada momenta as respostas mais adequadas aos 
problemas que forem surgindo. 

PSD quer saber se reduçâo de tarifas 
na Sata abrange estudantes 

Os deputados do PSD no parlamento açoriano 
questionaram o executivo regional sobre se os 
novos preços das passagens aéreas entre as nove 
ilhas, em vigor desde Janeiro, abrangem também 
as tarifas para estudantes. Num requerimento 
enviado ao présidente da Assembleia Legislativa 
Regional, Madruga da Costa e Eugénio Leal 
sustentam que “além da regulamentaçâo da 
transportadora aérea açoriana, Sata, nâo fazer 
alusâo ao abaixamento das tarifas para estudantes, 
também nâo contempla qualquer referência aos 
émigrantes açorianos”. Os deputados do 
PSD/Açores pretendem, por isso, saber o tipo de 

Emigrantes portugueses tremem 
Os émigrantes portugueses residentes em vârios 
pontos do globo estâo a enfrentar temperaturas 
negativas, mas os anos de convivência jâ 
permitiram uma integraçâo quase perfeita, référé o 
24horas. Apesar dos portugueses estarem a tremer 
de frio por toda a Europa, Canada e Estados 
Unidos, os anos de convivência corn temperaturas 
negativas e corn as comunidades locals permite aos 
émigrantes uma integraçâo, fazendo esquecer que, 
por vezes, o termômetro assinala 30 graus abaixo 
de zero. “Nâo tenho frio nenhum. Estar aqui ou em 
Portugal é quase o mesmo”, confirmou ao 24horas 
Eduardo Gonçalves, emigrante em Genebra, 
adiantando que foi para a Suiça “hâ 12 anos porque 
nâo conseguia arranjar emprego e ganhava muito 
pouco”. “Jâ me habituel ao frio, que até nem é 
assim tanta. Jâ apanhei menos dez, menos 12 
graus, mas normalmente nâo estâ assim tanta frio. 
Como trabalho nas obras, tenho de levar corn 
chuva, neve, frio, por isso, estou mais do que 
habituado”, referiu Eduardo Gonçalves. O 24horas 
afirma que a maioria dos portugueses que vive por 
essa Europa fora trabalha na ârea da construçâo 
civil. A excepçâo sâo os paises nôrdicos, para onde 
emigram alguns arquitectos ou médicos 
portugueses, na maioria corn o objectivo de 
aperfeiçoar técnicas e adquirir novos 
conhecimentos. Segundo disse ao 24horas José 
Cebolinho, chanceler do consulado português em 
Copenhaga, os portugueses sofrem um pouco corn 
as temperaturas baixas registadas na Dinamarca, 
mas “o pais tem vârios mecanismos para combater 

tarifa a aplicar nos voos inter-ilhas aos émigrantes 
açorianos e estudantes, alegando que “na 
divulgaçâo püblica feita pelo Governo e Sata nâo 
foi mencionada a diferenciaçâo entre os passageiros 
residentes e os nâo residentes”. As novas tarifas da 
Sata implicaram um abaixamento nas passagens 
aéreas inter-ilhas entre 12 e 22 por cento. As 
maiores reduçôes verificaram-se nas passagens 
entre as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) 
e os principals centros populacionais da regiâo. 
Este abaixamento tem suscitado, no entanto, 
muitas dùvidas e algum descontentamento, por ser 
aplicada apenas à populacao residente nos Açores. 

de frio em vârios pontos do globo 

as temperaturas baixas, como sistemas de ar 
condicionado ou casacos muito quentes”. Jâ na 
Finlândia, o frio chega a ser insuportâvel. Os cerca 
de 200 portugueses que emigram para o “pais dos 
mil lagos” têm, regularmente, de suportar 
temperaturas a rondar os 30 graus negativos. “Em 
Janeiro e Fevereiro as temperaturas sâo 
verdadeiramente insuportâveis. A ünica soluçâo é 
ficar em casa. A vida é feita de casa para o trabalho 
e do trabalho para casa”, explicou ao 24horas 
Francisco Espada, professor de português na 
Universidade de Helsinquia. Fora da Europa 
existem igualmente muitos portugueses a passar 
frio, sendo exemplo disso a Africa do Sul, onde 
residem 500 mil émigrantes lusos que têm de 
aguentar temperaturas a rondar os 12graus 
negativos. O 24horas sublinha que é no Canadâ e 
Norte da Europa, onde os portugueses passam mais 
frio. 

Wf 

GOVERNO REGIONAL 
IMPLEMENTA ENSINO 

ARTISTICO NA ESCOLA BASICA 
E INTEGRADA DO NORDESTE 

A extensâo do Conservatôrio Regional de 
Ponta Delgada na Escola Bâsica Integrada do 
Nordeste foi ofidalmente inaugurada ontem 
pelo Secretârio Regional da Educaçâo e 
Assuntos Sociais. 
Trata-se da primeira de duas experiências- 
piloto, de iniciativa governamental, agora em 
curso na Vila do Nordeste e a implementar 
também na Praia da Vitôria, visando, na 
sequência dos seus resultados globais, a 
integraçâo definitiva de uma secçâo dedicada 
ao ensino artistico nas escolas de cada 
concelho da Regiâo Autônoma dos Açores. 
Na cerimônia de abertura desta experiência 
de extensâo na ârea da müsica, que 
corresponde igualmente a uma antiga 
aspiraçâo dos nordestenses, Alamo Meneses 
justificou a importânda deste investimento no 
futuro da cultura ao defender a necessidade 
de uma populaçâo mais culta e capaz de 
desenvolver todo o seu potencial artistico. 
Para o governante açoriano, esta modalidade 
de ensino, que posteriormente vai abranger 
todas as artes, contribuirâ ainda para a 
melhoria qualitativa do trabalho realizado 
pelas filarmônicas e diversos grupos musicals 
existentes nas ilhas. 
Em resposta a um desafio lançado no decurso 
daquela sessâo, à quai presidiu, o Secretârio 
Regional da Educaçâo e Assuntos Sociais 
esclareceu que novas regras serâo 
introduzidas até ao final deste ano lectivo nos 
actuals processus de concursos e de 
incentives, permitindo adoptar um 
tratamento igual para todos os professores, 
independentemente de qualquer grau de 
ensino. 
Anunciou também que a nova legislaçâo 
prevê a criaçâo dos Conselhos Locals de 
Educaçâo, por iniciativa autârquica, 
considerados essenciais para o 
desenvolvimento das escolas. 
Em relaçâo a esta matéria, especificou tratar- 
se de um importante forum de discussâo 
concelhia sobre à problemâtica da educaçâo, 
reunindo autarcas, professores, associaçâo de 
estudantes, pais e encarregados de educaçâo. 
Cpnfrontado corn a falta de cacifos para os 
alunos da Escola Bâsica Integrada do 
Nordeste, Àlamo Meneses admitiu a 
possibilidade do Fundo Escolar resolver o 
problema durante o cor rente ano. 
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nem... peso. Elas é que estâo na moda! 

Casos “g^avidos 
Na Gala contra a SIDA, realizaçào da Fundaçào 
Americana para Investigacào da SIDA, 
presidida pela actriz Sharon Stone, entre os 
muitos convidados, destacou-se a cantora 
WHITNEY HOUSTON, nào porque cantasse 
ou fizesse algo de especial mas, apenas, porque 
apresentou uma “barriguinha” de respeito... Foi 
o sucesso da noite pois, na Gala, nao havia mais 
nenhuma vedeta em tal situaçâo. Mais um 
Huston em 1999. 

m 

As GIRLS com mais SPICE 
Em Londres, numa Gala com a presença do 
Principe Carlos, as SPICE GIRLS fizeram o 
furor habitual, especialmente, as 2 que jâ 
apresentam as barriguinhas bem salientes. As 
meninas que continuam em grande forma, pese 
embora a “telenovela” da saida de uma delas e 
das actuals “gravidas”, continuam a arrastar 
multidoes e a coleccionar êxitos. O SPICE 
posto na “festa” deu ' as GIRLS um ar 
diferente, mais feliz, mais senhoril. Vamos a ver 
o que o ‘markting’ traz a seguir... 

BONDade 
absoluta 

A nova menina BOND é um espectaculo. Trata-se 
da bela e jovem actriz DENISE RICHARDS que, 
ao lado do actual James Bond-PIERCE 
BROSNAN, vào protagonizar o décimo-nôno 
filme da série 007, um dos grandes sucessos do 
cinema das ûltimas décadas. Denise Richards, jâ 
conhecida da série Melrose Place, iniciara as 
filmagens jâ este mês, na Inglaterra e Turquia, 
interpretando a figura de uma especialista em 
armas nucleares. Com as ‘armas’ delà para que as 
nucleares? 

A entrega dos prémios “THE BEST”, no espaço Cardin, em Paris, • 
constituiu um grande êxito, particularmente, no campo da 
presença das grandes celebridades. Entre laureados e convidados, 
estava a nata da sociedade, corn aparatoso destaque para a eternas ;* 
jovens Ursula Andress, Eisa Martinelli, Gina Lollobrigida e • 
Claudia Cardinale. As “jovens’ da Europa ganharam por 3-1 ' a ;• 
America. A beleza nâo se compra corn dôlares e, a moda, sâo os » 
EURO... • 

Simplesmente The Best ! 
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Maria Barroso, lança livro 
A ex-primeira dama de 
Portugal, Maria Barroso, 
mulher combativa e nada 
dada a “bolinhos e châ, em 
Belém”, lançou um livro 
onde destaca as suas 
intervençôes enquanto 
acompanhava Mario Soares, 
na Prsidência, em Belém. O 
livro intitula-se “A firmeza 
das convicçôes”, e esta a 
obter grande êxito entre 
as mulheres 
portuguesas. Maria 
Barroso, ontem como 
hoje, Mulher 
interveniente. Parar 
é morrer... 

Um sorriso vale mais 

que dinheiro! 
A primeira-dama de Portugal, Dra. Maria 
José Ritta, andou de Hospital em Hospital e 
Centros Sociais, atenta aos problemas dos 
doentes e marginalizados pois, na sua ôptica, 
é mais irnportante do que andar a oferecer 
coisas. E, quase sempre, mais necessârio 
oferecer um sorriso, um gesto de simpatia e 
disponibilidade a quem précisa, do que 
dinheiro e pequenas coisas. Este, o lema da 
Dra. Maria José Ritta, na época natalicia. 
Vamos a ver se o Présidente Jorge Sampaio, 
afina pelo mesmo diapasâo. 

CARLOS PAREDES, 
editado em Antologia 
o melhor de CARLOS PAREDES é uma 
maravilhosa Antologia do mais genial e 
inventivo intérprete da Guitarra Portuguesa. 
Corn ele a Guitarra Portuguesa ganhou 
autonomia. 
Temas, como “Danças Portuguesas” , 
“Mudar de vida”, “Porto Santo”,”Antônio 
Marinheiro” e “Balada de Coimbra”, fazem 
parte desta Antologia que nâo deve faltar nas 
vossas colecçôes. 

AUGUSTO HILÂRIO, lendàrio 
cantor de Coimbra. 
Augusto Hilârio, o célébré e lendàrio cantor do 
Fado de Coimbra, natural de Viseu onde veio a 
falecer a 3 de Abril de 1896, foi objecto de 
homenagem pôstuma por eternos admiradores. 
Na altura, o municipio Visiense deliberou dar o 
nome de Augusto Hilârio à antiga Rua Nova 
(da Judearia), tendo sido descerrada a 
respectiva lapide toponimica, assim como uma 
outra evocativa na casa que o viu nascer. 
As plaças toponimicas foram descerradas por 
sobrinhas de Hilârio. 
A ùnica peça do espôlio de Augusto Hilârio, a 
sua célébré Guitarra, foi oferecida pela familia 
ao Museu Académico de Coimbra. 
Quando o Hilârio cantava... 

gHHaHaHHHSiHtHsisu^iaaaaHaHHHHaaaaai^uaHaHiiUUTaHsu^üasusŒiHiHis^ 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
R A D I 
INTERNATIONA TORONTO 

TORONTO’S MUlTiO 
llUURAL SUPER MIX 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVéS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 
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TEL: Adm (416) 537-1088 Est: (416) 588-2472 Fax:(416)537-2463 

FESTIVAL PORTUSUÊS RÂDIO E TELEVISÂO. OnTV 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

Célébré *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 

ieTcmmtqc%oriî?kY IMKI 

regrest 
uas semanas: 

r^ressos a22 e 29. 

CONNOSCO NO u/intcrf€$( ‘00 ESTARAO: 

CENTRO DE INFORMAÇÂO IMOBILIÂRIO 
E CHURRASQUEIRA PIRI-PIRI 

I Excelente elenco artfstico: 

As BOinbOCâS (vindas de Portugal) 

I Liz Rodrigues e Armando Costa aocai) 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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Blnformaçôes e réservas em Happy Travellers 
^ Galleria Mall (Dufferin e Dupont) 
I TEL: (416) 531-5000 
B 
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EURO a 200,482 ESCUDOS para sempre 
Bruxelas - A Uniao Europeia decidiu, em 

Bruxelas, que 1,0 EURO, a moeda ilnica de 
11 Estados-membros, vai valer 
sempre 200,482 escudos. O 
Conselho de Ministros das 
Finanças (Ecofin) da UE 
aprovou formalmente as 
cotaçôes fixas que o EURO 
fera, face ao escudo e às 
divisas dos restantes 10 parses 
fundadores da moeda ùnica 
europeia. O Ecofin confirmou 
ainda os valores inalterâveis 
que as moedas nacionais dos 
Onze passaram a ter entre si, 
e que durante o periodo de 
pouco mais de très anos nâo 
haverâ notas e moedas do 
Euro. As paridades 
fixadas entre as moedas 
dos Onze, que deixarâo 
de subir ou descer 
diâriamente, como 
aconteceu até agora, 
foram aprovadas logo | 
apôs a cimeira I 
europeia que a 02 de ■ 
Maio ultimo 
seleccionou os parses 
fundadores da moeda 
tinica. 

O Escudo terâ assim 
sempre os mesmos valores 
quer em relaçâo ao Euro, quer 
face às moedas dos 10 parses 
que vâo partilhar corn 
Portugal a mesma divisa. 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- 

FRANKFURT — O Banco Central Europeu 
disse que a conversâo para o eiu*o esta 
correndo bem. “Tudo anda de acordo corn 
o piano”, disse o porta-voz do BCR, 
Manfred Koerber. 
A casa de câmbios alemâ Deutsche Boerse AG 
indicou que sua conversâo estava quase concluida e 
a Associaçâo de Bancos Alemâes também disse que 
o processo seguia um curso normal. 
O chefe da Associaçâo de Bancos da Alemanha, 

luxemburguês, a markka finlandesa, o xelim 
austriaco e a libra irlandesa. Embora nâo existam 

ainda notas e moedas do Euro, que 
sô começarâo a chegar aos 

bolsos e carteiras dos 
portugueses dentro de 

très anos (a partir de 01 
de Janeiro de 2002), o 
escudo e as restantes 
divisas dos Onze 

deixaram oficialmente de 
existir à meia-noite do dia 1 

de Janeiro de 1999, passando a 
ser meras expressôes ou partes 
da moeda ilnica europeia. A 
partir das OOhOO do dia 1, sexta- 
feira, 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 exemplo, o escudo 
deixarâ de ter cotaçâo directa 

relativamente ao dolar 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 
contravalor deste em 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 dolar norte-americano, serâo 

necessârios menos escudos para comprar dolares e 
vice-versa. As notas e moedas dos Onze começam a 

Bern Luethje, explicou que a comissâo da Uniâo 
Europeia trabalhou muito bem no planeamento e 
na execuçâo do processo de mundaça junto com as 
autoridades monetârias. Luethje disse que a 
associaçâo estava recebendo muitas consultas, na 
sua maioria de cidadâos de mais idade, 
preocupados corn seu dinheiro e temerosos de uma 
depreciaçâo monetâria. Um funcionârio do 
Deutsche Bank envolvido no projecto de converçâo 
do euro disse que as operaçôes na Alemanha 

estavam a pleno vapor. 
As principais lojas de 
departamentos da 
Alemanha foram 
testemunhas da tranquila 
introduçâo da nova 
moeda ùnica. 
Nas lojas Karstadt e na 
sua subsidiâria Hertie 
foram colocadas grandes 
mesas com folhetos 
explicativos sobre o euro. 
“Os nùmeros mudam, o 
valor mantém-se”, 
destacavam os folhetos, 
enquanto as caixas 
registadoras distribuiam 
euros de chocolate como 
brinde. 

desaparecer de circulaçâo, a partir de 01 de Janeiro 
de 2002, data em que se inicia a sua substituiçâo 
definitiva pelos “trocos” e notas do euro. 

Sâo as seguintes as taxas de conversâo do euro, 
relativamente às moedas que vai substituir (sâo 10 
e nâo 11 as divisas nacionais em questâo, pois a 
Belgica e o Luxemburgo têm a mesma moeda); 

Escudo - 200,482 
Franco belga/luxemburguês - 40,3399 
Marco alemâo - 1,95583 
Peseta - 166,386 
Franco francês - 6,55957 
Libra irlandesa - 0,787564 
Lira italiana - 1936,27 
Florim holandês - 2,20371 
Xelim austriaco - 13,7603 
Markka finlandesa - 5,94573. 

O ESCUDO terâ ainda as seguintes paridades 
fixas em relaçâo âs moedas dos 10 paises que vâo 
acompanhar Portugal na fundaçâo do Euro; 

Marco alemâo - 102,505 escudos 
Franco francês - 30,5634 escudos 
Peseta - 1,20492 escudos 
Franco belga/luxemburguês- 4,96984 escudos 
Libra irlandesa - 254,560 escudos 
Florim holandês - 90,9753 escudos 
Xelim austriaco - 14,5697 escudos 
Markka finlandesa - 33,7187 escudos 
Lira italiana (1000) - 103,541 escudos. 

EURO: 
CE publicou 
conversâo de 
referência para dolar 
Bruxelas - A Comissâo Europeia publicou as 
ùltimas taxas de conversâo de referência do 
dôlar, da libra e do iene 
face ao ECU. 

Estas vâo servir de base para as primeiras 
conversôes destas 
divisas em êuros, desde 01 de Janeiro. 

Assim, as taxas de conversâo sâo as 
seguintes; 

1 ECU = 1,16675 dôlares norte-americanos 
1 ECU = 0,705455 libras britânicas 
1 ECU = 132,800 ienes 

As taxas de câmbios destas très moedas 
vâo variar diâriamente 
relativamente ao EURO, seguindo as 
flutuaçôes do mercado. 

PARA COMPRAR 
UM CARRO NOVO 

OU USADO, 
OU SE PREFERIR, 

UM LEASE, 
CONTACTE A 

GRACE. 

HERRON CHEVROLET G<S® 

Oldsmobile 

No cruzamento da Dundas e Dixie, em 
Mississauga, encontra 
Herron Chev/Olds e a simpâtica 
vendedora, Grace Jedmsik, 
a Polaca amiga dos portugueses. 

1525 Dundas St., E., Miss. TEL: (905) 625-1420 

Europa transitou para o EURO sem grandes atropelos 
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Guterres defende transparência na construçâo europeia 
O PrimeiroMinistro disse terça-feira 
que no confronte existente entre os 
que defendem uma construçâo 
europeia assente na transparência, e 
aqueles que no seu âmbito apenas 
pretendem reforçar o sep poder, o 
Governo português perfilha a 
primeira posiçâo. Falando no debate 
pariamentar de ratificaçâo do 
Tratado de Amesterdâo, Antonio 
Guterres reiterou a defesa da 
construçâo de uma uniâo politica 
corn forte dimensâo social, contra o 
entendimento dos que pretenderiam 
reduzir a Europa a uma mera zona 
de comércio livre. Na sua 
intervençâo, o Primeiro-Ministro 
afirmou que a Europa “exige 

estratégia, liderança e visâo”, 
considerou que a maior fragilidade 
da Uniâo tem a ver corn as politicas 
externa e de defesa, salientando que 
“a Europa nâo é sequer capaz de 
garantir a sua segurança”. O 
Tratado de Amesterdâo “nâo sendo 
seguramente a salvaçâo da Europa, é 
um passo no caminho certo” da 
construçâo da Europa. Guterres 
destacou a “importâneia crucial da 
construçâo da uniâo politica da 
Europa”, lembrando: “é por estar 
convencido da sua importâneia que 
entendo que o Tratado deve ser 
ratificado”. O Tratado de 
Amesterdâo veio procurar dar 
resposta a algumas preocupaçôes 

dos cidadâos, disse ainda o 
Primeiro-Ministro que apontou 
como exemplos os problemas do 
Emprego e da Segurança. Numa 
aparente alusâo à intervençâo da 
Oposiçâo, Guterres acentuou: “nâo 
vale a pena cada um de nos tentar 
reescrever a histôria da nossa 
integraçâo europeia”. E lembrou 
corn ironia que no prôprio debate 
ouviu um circunstanciado relato do 
processo de integraçâo europeia 
“omitindo totalmente a figura de 
Mario Soares”. Na sua intervençâo, 
Antônio Guterres agradeceu o 
contributo de todos os deputados 
(“mesmo daqueles que 
discordaram”) para o debate do 

Tratado, e recordou também os 
contributes com vista à sua 
assinatura que foram dados pelo 
actual Governo e pelo anterior. 

Papa ordena nove bispos 
cumprindo tradiçâo de dia de Reis 

O papa Joâo Paulo II ordenou quarta-feira nove 
bispos, pedindo a alguns deles que levassem a 
missâo da Igreja a paises onde esta é vista com 
desconfiança ou mesmo violêneia. A consagraçâo, 
que decorreu na basilica de Sâo Pedro, é tradiçâo 
no dia em que os reis Magos adoraram Jesus recém- 
nascido (Epifania). O mundo, no limiar do terceiro 
milénio, tem, mais que nunca, necessidade de 
experimentar a bondade divina, de sentir o amor 
de Deus por cada pessoa, disse. Entre os novos 
bispos conta-se o responsâvel pela diocese de 
Rumbek, Sudâo, Cesare Mazzolari, 62 anos, que 
em 1990 comprou nos mercados Sudaneses 150 
escravos para os libertar. Joâo Paulo II ordenou 
também o sacerdote Pierre Tran Dinh Tu, novo 
bispo do Vietname, pais corn o quai o Vaticano nâo 
tem relaçôes diplomâticas oficiais. O papa sagrou 
ainda mais dois bispos italianos, dois espanhôis, 
um irlandês, um francês e um indiano. Joâo Paulo 
II concelebrou a missa corn os novos bispos, deu a 
comunhâo a uma enorme fila de fiéis e ao longo 
das très boras da cerimônia evidenciou estar em 
boa forma. 

EUA: luso-americano coin divisas de General 
James Francis Dias, filho de émigrantes oriundos 
da ilha de S.Miguel, Açores, é o primeiro luso- 
americano oficial do exército norte- 
americano corn divisas de General. 
Nasceu em Newport, Estado de 
Rhode Island, em 1943, e aos 23 
anos de idade alistou-se no exército 
dos EUA, tendo cumprido duas 
comissôes de très anos cada na 
guerra do Vietname, onde acabou 
por ser condecorado. Quando 
atingiu os 55 anos de idade foi 
responsâvel pela coordenaçâo de um 
batalhâo de mais de oito mil 
militares da Réserva corn divisées 
nos seis Estados da Nova Inglaterra. 
Antes disso, serviu durante vârios 
anos na Réserva do Exército como Oficial de 
Treino na Divisâo 94 e, acumulando corn a situaçâo 
de Réserva, foi durante alguns anos instrutor de 

secretârios dos correios norte-americanos. Viveu no 
Estado de Nova Hamsphire, como funcionârio do 

Serviço Postal, experimentou a 
politica, tendo sido eleito 
conselheiro municipal de Bedford 
e, por isso, o primeiro luso- 
americano corn um cargo politico 
naquele Estado do nordeste dos 
EUA, um dos maiores em termos 
territoriais na Nova Inglaterra. 
Casado e pai de dois filhos, esta 
muito envolvido em actividades 
comunitârias, fazendo parte da 
direcçâo do Clube Vasco da 
Gama, da cidade de Newport, 
Estado de Rhode Island. James 
Dias foi, no ano passado, 

coordenador dos eventos culturais e recreativos que 
assinalaram os 75 anos daquela sociedade luso- 
americana. 

Conselho da Europa: 
reuniâo sobre cuidados 

prestados a doentes 
terminais 

A Comissâo para as questôes sociais, saüde e 
familia do Conselho da Europa reüne-se no 
proximo dia 11 de Janeiro, em Paris, para fazer 
um ponto da situaçâo dos cuidados prestados aos 
doentes terminais na Europa. Sob a presidência 
do deputado trabalhista britânico Torn Cox, os 
participantes - especialistas europeus em ética 
médica, cuidados paliativos, anestesiologia e 
geriatria - trocarâo opiniôes sobre a situaçâo e 
prâticas nos Estados membros. Esta reuniâo tem 
por objectivo reunir o mâximo de informaçôes 
sobre as diferentes posiçôes europeias que 
permitam ao relator, o deputado conservador 
austriaco Edeltraud Gatterer, elaborar um 
relatôrio e propor a adopçâo de medidas a nivel 
europeu destinadas a garantir o respeito pela 
dignidade e direitos dos que sofrem de doenças 
incurâveis e dos moribundos. 

Viagra absorvido por inalaçâo 
produz efeitos quase imediatos 

Absorver por inalaçâo o Viagra, o medicamento 
contra a impotêneia sexual, provoca uma erecçâo 
quase imediata, segundo dois investigadores norte- 
americanos que introduziram um novo sistema 
capaz de substituir a tradicional pilula. O problema 
corn uma pilula de Viagra reside no facto de agir 
lentamente, e os sens efeitos nâo se fazerem sentir, 
muitas vezes, durante uma hora - verificaram 
Lewis Dittert e Anwar Hussain, da Faculdade de 
Farmâcia da Universidade do Kentucky. “Se um 
homem nâo obtém qualquer resposta, pode ficar 
impaciente e, 30 ou 40 minutos depois, tomar uma 
ou duas pilulas no momento em que a primeira 
começa a fazer efeito”, declarou Dittert. Existe 
entâo, segundo este especialista, “um risco de 
sobredose”. A lentidâo dos efeitos da pilula deve-se 
ao facto de os agentes activos do Viagra serem 
pouco solüveis na âgua e muito menos no intestino, 
de onde passam para o sangue. Em contrapartida, 
por via nasal vâo directamente para o sangue, sem 
serem expostos aos fluidos do intestino. 
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Recordando “coisas velhas” da Madeira em Ano Novo ! 
Artesanato Madeirense 
O artesanato madeirense é a terceira fonte de 
divisas da economia regional, a seguir ao Turismo 
e às remessas do emigrante. 
O bordado foi introduzido na Madeira pelos 
ingleses, no final do século XIX. A execuçâo deste 
produto era praticada pelos artesâos, nas suas 
prôprias casas nos concelhos rurais. Actualmente, 
este artesanato é feito em duas fases: artesanal e 
fabril. 
O desenho é concebido nas fâbricas do Funchal e 
estampado no tecido. Posteriormente pelas 
bordadeiras, de todo o arquipélago. Na ultima fase 
de execuçâo, os bordados regressam às fâbricas 
para acabamentos. Hoje em dia, os bordados da 
Madeira possuem dois géneros de desenhos: um de 
cunho tradicional, e outro enquadrado numa 
expressâo mais moderna. 

Vimes 
Os objectos de vime têm geralmente, um uso 
doméstico ou agricola, tais como os cestos de 
vindima, tampas e almoçadeiras. Sâo usados 
também em decoraçâo e muito apreciados pelos 
mercados estrangeiros. 
Como vime também é possivel fabricar peças de 
mobiliârio, formando conjuntos de razoâvel nivel 
estético. O vime pode apresentar uma cor branca 
quando descascado ou um torn acastanhado 
quando é cozido. 
O vimeiro é uma ârvore que ocupa grandes areas 
da Madeira, especialmente junto aos ribeiros e 
terrenos alagados. 

Tapetes regionais e tela bordada 
A tela de Talagarça borda-se, normalmente, corn lâ, 
fazendo-se uso do ponto de gobelim e do “petit 
point”. Esta manufactura costuma, igualmente, 
chamar-se tapeçaria, sendo de confecçâo recente. 
Os tapetes regionais, que se encontram em vias de 
extinçâo,sâo executados em teares tradicionais, 
corn modelos importados do continente. 
Os teares que chegaram a fabricar os tecidos para a 
populaçâo, hoje sô sâo utilizados para a execuçâo 
dos tapetes regionais. 

Vinho Madeira 
Pelo seu clima priviligiado, em pleno Atlântico, e 
solo de natureza vulcânica, a Madeira produz 
vinhos de mesa de alta qualidade. Os seus 
principais tipos de vinho sâo: Malvasia, Moscatel, 
Sercial, Verdelho, Boal e Bastardo. Os vinhedos sâo 
dispostos em latadas, ou plantados em poios ou 
sucalcos, na montanha, à beira-mar, até a altitude 
de 750 metros. 
Jâ no século XV os vinhos da Madeira eram 
conhecidos na Inglaterra. 
Shakespeare, no “Henrique IV” fala jâ do vinho da 
Madeira. No século XVI foram exportados para a 
corte de Francisco I, Rei de França. 
Em 1950, tido pelo melhor dos vinhos do Universo, 
foi levado pelas nossas Caravelas para a Arabia, 
Pérsia e India. No século XVIII gozava de grande 
reputaçào nos Estados Unidos da America. 
Nada melhor para saudar o Ano Novo que um 
Madeira fresco e saboroso! 

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

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

PARA QUEM NAO SABE O QUE OFERECER MANATA JEWELLERY 

TEM AGORA CERTIFICADOS DE OFERTA. 

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

Antes de comprar veja a variada colecçâo do Manata e, 

se o Manata nâo tiver - ^ 

^ pode encomendarü ^ 
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Pequenas histôrias 
de GENTE grande 

José Manuel Antunes da 
Costa, nasceu em Arcos 
de Valdevez, um pequeno 
paraiso verde do norte de 
Portugal. JOSÉ da 
COSTA, filho de 
Albertina Antunes e 
Silvério da Costa, nasceu 
a 19 de Fevereiro de 1950 
e é irmâo de Antonio, 
Maria, Custôdia e José, 
os dois primeiros no 
Canada e, os ültimos, a 
residirem em Franca. 
José Manuel Antunes da 
Costa, chegou ao Canada 
em Maio de 1969. 
Estudou na Givens 
Public School e na 
Harbord Collegiate, em 
Toronto. 
José da Costa, casou corn 
a simpâtica micaelense 

José Manuel Antunes da Costa 

Português de Mississauga, clube da 
sua area residencial. 
Em relaçâo ao C.P. de Mississauga, é 
membro activo da Comissâo de 
Angariaçào de Fundos para a nova 
sede-social do Clube, sonho de hâ 
muitos anos dos portugueses 
residentes em Mississauga e, quanto 
aos Minhotos, José da Costa gostaria 
de ver a Associaçâo Cultural do 
Minho e o Arsenal do Minho, 
harmoniosamente fundidos, para que 
as Testas minhotas sejam mais fortes e 
bonitas. Como homem de consenso, 
José da Costa, préféré a uniâo à 
separaçâo. Todos juntos, serâo mais 
fortes. 
José Manuel Antunes da Costa, um 
dedicado servidor dos seus amigos e 
clientes, nas 24 horas de cada dia. 
Profissâo e sacerdôcio, por vezes, 
esquecendo-se de si e da familia. Um 
homem que merece a nossa estima e 
gratidâo. 

Fâtima Costa - também 
no campo das vendas. Real Estate-, e 
é pai dos jovens Mark, de 22 anos, e 
de Tracy, de 16 anos, ambos nascidos 
em Toronto. 
JOSÉ DA COSTA tem uma carreira 
profissional invejâvel. Dedicou-se 
desde jovem à venda de automôveis, 
tendo iniciado a carreira na Ford, na 
baixa Torontina, em 1974 e até 1980, 
altura em que ‘guiou’ os seus passos 
para a Addison on Bay, 
concessionâria da GM. 
A sua personalidade, saber e desejo 
de bem-servir, granjeou-lhe uma 
simpatia extraordinâria que, corn o 
decorrer dos tempos, tornou-o o 
vendedor numéro 1 do Ontario e, 
possivelmente, do Canada, 
relativamente aos vendedores que 
servem clientes um-a-um. 
Como individualidade comunitâria 
tem dado a sua contribuiçâo a 
Clubes, Associaçôes e Parôquias, 
particularmente, à Associaçâo 
Cultural do Minho, primeira 
Associaçâo da sua terra natal em 
Toronto e, também, ao Clube 

JMC 

ASSINE E DIVULGE 

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

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

mais informaçôes: (416) 538-0940 

Vera Jardim admite 
perdâo de penas coin 

consenso alargado 
O ministro dajustiça admitiu que um projecto 
de perdâo de penas “poderà andar”, se houver 
um consenso alargado, mas escusou-se a revelar 

a sua opiniâo sobre o assunto. 

“Nâo me vou 
debruçar sobre isso. 
Essa matéria diz 
respeito à Assembleia 
da Repüblica, nâo é 
uma proposta do 
Governo. É uma 
proposta de um 
senhor deputado 
(Mota Amaral/PSD). 
Nâo vou comentar 
essa proposta. Os 
partidos politicos com 
assento parlamentar é 
que o farâo”, afirmou 
Vera Jardim, 
m o s t r a n d o- se 
especialmente 
cauteloso nas suas 
palavras. O titular da 
pasta da Justiça, que 
falava no final da 
cerimônia de posse do 
novo bastonârio da 
Ordem dos 
Advogados (OA), disse 
ter uma “opiniâo nâo possa ter medidas de 
pessoal” sobre 0 assunto, mas que flexibilizaçâo (das penas), que 
nâo pretende comentar o tema fazem parte da politica criminal”, 
neste rnomento. “Um projecto é salientou o ministro, vincando que 
um projecto. O que eu tenho isto nâo significa que esteja a dar a 
ouvido da parte do Partido sua opiniâo sobre perdôes de 
Popular (PP) foram criticas a esse penas. Questionado sobre quai 
projecto. Mas pode haver, sera a reforma da justiça mais 
naturalmente, outros projectos que importante em 1999, apontou, sem 
sejam objecto de um consenso”, hesitaçôes, a Lei Orgânica dos 
observou José Vera Jardim, Tribunais Judiciais (LOTJ), 
acrescentando nâo lhe competir aprovada recentemente na AR. Os 
définir o que é um consenso diplomas sobre Menores que 
alargado sobre a matéria. Sem estiveram em discussâo pùblica e 
quebrar a contençâo verbal outras propostas que estâo na AR 
imposta a si prôprio nesta matéria para aprovaçâo foram também 
sensivel, o ministro da Justiça indicadas por Vera Jardim, para 
lembrou, porém, que em “todos os quem de facto “o mais importante 
paises da Europa hâ perdôes de é a LOTJ e o respective 
penas, quase todos os anos, que regulamento que se segue”. Terça- 
abarcam os criminosos que estâo feira, o novo bastonârio da OA, 
presos, consoante a gravidade das Antonio Pires de Lima, disse ser 
suaS penas”. Explicou, a propôsito, “bem-vindo” um perdâo de penas 
que a gravidade do crime jâ é para os recluses por ocasiâo do 25“ 
levada em conta na sentença, pelo aniversârio do 25 de Abril. “Tudo 
que nâo se pode fazer politica quanto représente uma reduçâo do 
criminal dizendo que os que estâo tempo de condenaçâo para aqueles 
presos por crimes graves “fiquem que revelem uma efectiva 
lâ”. A ser assim, acentuou, nâo recuperaçâo e reinserçâo social é 
haveria saidas precârias, nem bem-vinda”, disse Pires de Lima, a 
liberdade condicional, nem coisa propôsito do projecto do deputado 
nenhuma para a flexibilizaçâo das e vice-presidente do PSD Môta 
penas. “Nâo hâ crime nenhum que Amaral nesse sentido. 
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CARNEIRO Você nào tern de prender-se a uma 

proposta mal estruturada. Uma pessoa de 
Virgem implora: "Espere mais um 
pouco." Em vez de aguardar, assuma o 
fim dos acontecimentos e contrôle seu 
destine. Conclua um projeto. 

TOURO -Exponha os seus conceitos criativos e nào 
se sinta desencorajado/a por aqueles que 
nào têm inspiraçào. Uma controvertida 
relaçâo amorosa vai transformar-se num 
desafio e ficar quente até demais. 

GEMEOS -Este é 0 tipo de dia de que você gosta. Vai 
encontrar pessoas inteligentes e espirituosas 

H MK JI que vào encorajâ-lo/a a ser original e 
^ 'S ^ dinâmico/a. Os assuntos ligados à sociedade 

^ 4 I ^ négocies e casamento dominam o cenârio. 

CARANGÜEJO Destaque para a saûde, moda e 

conhecimentos de polîtica intemacional. 
Alguns vào perguntar: "Como sabe de todas 
essas coisas?" Responda: "Tenho um faro 
infalivel para as noticias." 

LEÀO Reconstruis reescrever, revisar uma 

^ montagem teatral. Amigos advertem: "Você 
esta navegando por âguas turbulentas." 
Responda: "Pode até ser, mas prefiro fazer as 
coisas à minha maneira." Escorpiào no 
cenârio. 

VIRGEM A Lua esta no seu signe e a influência de 

Mercûrio permite que você chegue aos 

■sH resultados esperados na area de 
^ comunicaçào. Tome a iniciativa e revele o seu 
i H espirito pioneiro. Sagitârio tem papel 
AP importante. 

BALANÇA Destaque para müsica, relaçôes domésticas e 

uma tentativa bem-sucedida de levar paz à 
sua famflia. Poderâ receber um présente 
prateado, talvez prataria mesmo. Peixes e 
alguém de Balança entram em cena. 

ESCORPIAO As pessoas perguntam: "Por onde você 
andou?" Sua resposta: "Estava aqui o 
tempo todo, mas voeês nem se deram o 
trabalho de ver." Deixe tudo muito claro. 
Alguém de Peixes se révéla. 

SAGITARIO Muita gente vai aproximar-se para pedir seu 

conselho para corrigir alguns erros. Pode 
parecer fâcil, mas a empreitada vai exigir 
muita responsabilidade e sagacidade na hora 
de tomar as decisôes. 

CAPRICÔRNIO Livre-se dos pesos emocionais, prossiga sem 
culpas. 0 que deixou para trâs nào tinha 

''B mesmo importâneia. Destaque para a 
^ universalidade e para a comunicaçào corn 
j pessoas de outros paises. 

AQUARIO 0 relacionamento anterior rendeu tudo o 
que podia - agora é hora de aproveitar novas 
oportunidades. Você vai exibir magnetismo 
pessoal e sensualidade. Seu conhecimento de 
idioma estrangeiro sera necessàrio. 

PEIXES Você poderâ perguntar-se: "Isso jâ nào 
aconteceu antes?" Destaque para lugares e 

I rostos conhecidos e familiares. Um native de 
I Carangueijo resolve alimentâ-lo/a: aceite e 
I aproveite o convite. 

BANCO ESPIRITO SANTO S 

0 SEU BANCO DE SEMPRE 

COM MAIS DE 470 AGÊNCIAS NO 
CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA. 

Pacote de Benefkios aos Nâo Résidantes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

O Banco Espirito Santo esta também présente nas prineipais praças 
financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 
Nova lorque. 
Possui também Escritôrios de Representaçào em Caracas, 
Francoforte, Joanesburgo, Luanda, Milào, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sâo Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

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

Internet - http://www.bes.pt 'M 

Os 500 anos do concelho 
de Poiita Delgada 

O municipio de Ponta Delgada vai comemorar os 500 anos do concelho 
com um ciclo de conferêneias para o quai convidou personalidades 
nacionais que incluem Mario Soares, Siza Vieira e o Bispo D. Manuel 
Martins. O ciclo começa jâ este mês corn o Padre Antonio Rego a falar 
sobre o cristianismo nos Açores e corn o cirurgiào Linhares Furtado a 
evocar a extinta Escola Médico-Cirürgica de Ponta Delgada, fundada hâ 
160 anos. A abertura oficial das comemoraçôes dos 500 anos do concelho 
é no domingo, em sessâo extraordinâria da Assembleia Municipal, onde 
sera lançado o “Guia do Municipio”, com informaçôes autârquicas de 
intéressé pùblico. 

SIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual sobre todos os problemas da vida. 

Lê o seu futuro na palma da. mâo e em cartas. Foi escolhida 
para assistir pessoas corn problemas e tem ajudado muita gente 
de todas as çategorias socials com problemas de amor. 
Casamento, negôcios e saûde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da àrea de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatàrio. 

647 Sheppard Ave., W. Tel: (416) 638-0582 
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Embaixador do Iraque na 
ONU espera o “pior” 

O embaixador do Iraque junto das 
Naçôes Unidas preveniu que espera 
O “pior” no conflito que opôe o 
Iraque à Grâ-Bretanha e Estados 
Unidos, e mais generalizadamente 
à ONU, se as sançôes nâo forem 
levantadas. “Devemos sempre 
esperar o pior”, afirmou Hamdoun 
à cadeia de radio britânica BBC, 
que lhe tinha pedido para 
comentar a forma como a situaçâo 
actual poderâ evoluir. “Nào espero 
que esta situaçâo se pacifique 
enquanto as sançôes (impostas ao 
Iraque depuis da guerra do Golfo) 
se mantiverem”, acrescentou. 
Apesar da récusa da ONU em 
“substituir” o pessoal humanitârio 
norte-americano e britânico que 
trabalha no Iraque, como havia 
pedido Bagdad, o embaixador 
reiterou a posiçâo iraquiana de que 
aquele pessoal corre perigo. “Os 
bombardeamentos e a continuaçâo 
da violaçâo do nosso espaço aéreo 
pelos norte-americanos e britânicos 
poderâ levar algumas pessoas a 
agir a titulo individual, e isso 
poderâ colocar em perigo a 
segurança desse pessoal”, 
sublinhou o embaixador iraquiano. Saddam Hussein 

Jorge Sampaio defende redefinîçâo 
das missôes da universidade 

o Présidente da Repüblica reafirmou quarta-feira, em Lisboa, a 
necessidade de redeHnir as missôes da Universidade, de repensar os 

sens modelos de gestâo e de atribuir novas funçôes ao ensino superior. 

Jorge Sampaio 
intervinha na sessào de 
abertura do seminârio 
sobre “Politicas de 
Gestâo do Ensino 
Superior”, realizado na 
Faculdade de Ciências 
da Universidade de 
Lisboa e onde 
interveio ainda o 
ministro da tutela, 
Marçal Grilo, entre 
outros. O Chefe de 
Estado lembrou a 
importância de as 
Universidades 
encontrarem “formas 
de enquadramento 
académico e de 
funcionamento” que 
permitam dar uma “segunda 
oportunidade educativa” a pessoas e 
grupos que nâo se enquadram no 
“perfil tradicional do estudante”. 
Jorge Sampaio deixou depuis 
algumas perguntas aos participantes 
no seminârio relativas àquelas 
questôes e que decorrem do tema 
proposto. “Quais serâo os modelos de 

gestâo mais adequados 
para responder a uma 
mudança tâo profunda 
no estatuto do ensino 
superior?”, interrogou- 
se Jorge Sampaio, em 
funçâo do crescimento ^ 
vertiginoso do nümero 
dos que a ele acedem. 
“Como conceber o 
governo das instituiçôes 
de ensino superior” 
para ultrapassar os 
“fenômenos 
preocupantes de 
repetência e de 
abandono” nas 
Universidades 
portuguesas, foi outra 
das questôes colocadas 

pelo Présidente da Repüblica. Jorge 
Sampaio perguntou depuis como é 
possivel “définir formas” de financiar 
essas instituiçôes e de as relacionar 
corn a sociedade de forma a articulâ- 
las corn o mundo da ciência, da arte e 
das empresas, “sem pôr em causa a 
indispensâvel autonomia e liberdade 
de pensamento”. 

panhia de CIRV-FM & Dre U'iiiiti itsi îf» na com_ 
Happy Travellers em Cayo Guillermo, CUhfl 

Onde estâo situadas as mais bêlas praias do mundo! 
CONNOSCO NO WinferfCSl ‘99 ESTARÀO; 

CHURRASQUEIRA Imobillârlo & Real Estate Inc 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA COMPRA OU VENDA CERTA 
ESPECIAIS DIÀRIOS DE COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA 

E UMA LISTA DE VINHOS PARA TODOS OS GOSTOS. 
A NOSSA SALA DE JANTAR OFERECE-LHE UM AMBIENTE 
MEDITERRÀNIO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

Cozfnha sempre preparada de frescol 
0$ nossos preços.., Vai adorà-losi Abertos todos os dias para atmoço e 

jantar 
(excepto is Terças) 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Representande de Vendas 

Totalmente dedicados à comunidade portuguesa 

Tel; (416) 536-4194 * 1-800-876-3102 
1593 Dundas SI., W., Toronto 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendas 

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

928 COLLEGE STREET (JUNTO A DOVERCOURT) 
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Mensagem do Secretario de Estado da Juventude 
O Secretario de Estado da Juventude 
dirigiu-se no inicio do ano a todos os 
jovens nao so de Portugal mas de todo 
o Mundo. Eis a mensagem que se 
pode ainda encontrar na internet: 

“Mensagem do Secretario de 
Estado da Juventude” 

Caro(a) amigo(a): 

E com grato prazer que apresento a 
pagina Internet da Secretaria de 
Estado da Juventude. Este é um 
contributo para um acesso mais facil 
a informaçâo que intéressa aos jovens. 
Nesta pagina procurâmos reunir todo 
um conjunto de informaçâo que 
estamos certos poderâ responder as 
düvidas ou interrogaçôes que o 
trouxeram até nos. Caso aqui tenha 
chegado movido apenas pela 
curiosidade, esperamos que saia 
enriquecido por novos projectos, 
sonhos ou concretizaçôes. 
Em consonância corn o trabalho que 
desenvolvemos, esta pagina aborda os 
mais diversos temas, sempre do ponto 
de vista dos jovens. Assim, pode 
conhecer os Programas desenvolvidos 
pelo Instituto Português da 
Juventude, mergulhar nas tecnologias 
de informaçâo, visitando a 
informaçâo sobre a Fundaçâo para a 
Divulgaçâo das Tecnologias de 
Informaçâo ou programar as férias, 
beneficiando da Rede de Turismo 
Juvenil, dinamizada pela Movijovem. 
E porque a sociedade da informaçâo 

funciona numa dinâmica de grande 
interactividade, gostaria muito que 
nos deixasse sugestôes, düvidas, 
saudaçôes ou inquietaçôes. 
Prioridade sera dada a: 

- Promoçâo do intercâmbio e da 
cooperaçâo corn jovens de outros 
paises, designadamente no continente 
europeu e corn os paises que falam a 
lingua portuguesa. O Governo darâ 
atençâo especial ao intercâmbio entre 
as comunidades de jovens 
portugueses espalhadas pelo Mundo 
e à mobilidade dos jovens residentes 
no territôrio nacional, corn particular 
incidência nas acçôes de voluntariado 
e solidariedade. 
Nesta ârea é essencial o reforço da 
rede nacional de infra-estruturas 
(Pousadas, Centros de Juventude, 
entre outras) e do sistema de 
informaçâo (incluindo a base de 
dados), de modo a que se generalize o 
acesso aos programas de intercâmbio, 
de ocupaçâo e do prôprio turismo 
juvenil; 
- Firmeza no combate à droga, 
atacando as causas, reforçando a 
vigilância nas escolas e agravando as 
penas a aplicar aos traficantes. 
Adoptar-se-âo medidas de prevençâo 
da toxicodependência e alargar-se-â a 
rede de apoio na ârea do atendimento 
e acolhimento dos 
toxicodependentes, nomeadamente 
através do Projecto Vida. A reinserçâo 
dos jovens toxicodependentes serâ 
objecto de medidas especiais; 

- Intensificaçâp das campanhas de 
prevençâo da SIDA, articuladas corn 
um melhor planeamento familiar e 
educaçâo sexual; 
- Prioridade à qualidade da educaçâo 
em todos os graus de ensino e em 
todos os estabelecimentos pûblicos e 
privados, criando condiçôes de acesso 
aos jovens, nomeadamente através de 
uma eficaz acçâo social escolar. 
Potenciar uma maior participaçâo das 
Associaçôes de Estudantes na vida 
das escolas; 
- Lançamento de programas de apoio 
à investigaçâo, à ciência, às novas 
tecnologias e de programas que 
estimulem a descoberta de novos 
talentos e de novos valores nas 
diversas areas da cultura; 

CONSELHO CONSULTIVO 
DA JUVENTUDE 

O Conselho Consultivo da Juventude 
é um ôrgâo de consulta do membro, 
do Governo reponsâvel pela ârea da 
juventude para concertaçâo de 
politicas nessa mesma ârea, 
competindo-lhe: 

a) Analisar as questôes que digam 
respeito â politica global de 
juventude; 
b) Analisar as questôes relacionadas 
corn a participaçâo civica e a 
integraçâo social e econômica dos 
jovens; 
c) Apreciar projectos de diplomas de 
carâcter sectorial, na parte 

Jovem Japonesa Suicida-se coin 
Cianeto Comprado na Net 

Um “site” japonês de suicidios jâ levou a 
pelo menos uma morte e sete entregas de 
capsulas mortals de cianeto de potâssio - 
anunciou a policia japonesa. Pelo menos 
uma mulher usou as capsulas para se 
matar, afirmaram as autoridades policiais 
japonesas. O individuo que mantinha o 
“site” também se terâ suicidado, tal como 

^uma segunda cliente deste macabro 
serviço “on-line” - que, no entanto, nâo 
chegou a usar as capsulas que 
encomendara. O cianeto de potâssio foi 
entregue a pelo menos mais dois clientes, 
que ainda estavam a ser procurados no 
inicio da semana passada. O “site”, cujo 
endereço nâo foi revelado, oferecia medicaçâo para 
pessoas “que nâo saibam como obter a substância 
apropriada” para cometer o suicidio, adiantou a policia, 
citando o texto utilizado na referida pâgina da Web - em 
lingua japonesa. As capsulas eram disponibilizadas para 
entrega por correio, por uma quantia que variava entre 30 
mil e 50 mil ienes (entre 45 e 75 contos). 
Segundo a policia, o “site” foi descoberto no dia 15 de 
Dezembro, quando uma japonesa de 24 anos, residente 
em Tôquio, faleceu no hospital devido a envenenamento 
por cianeto. “A mulher acedeu a este ‘site’ na Internet e 
comprou lâ o cianeto”, adiantaram as autoridades. No 
mesmo dia, um homem de 27 anos, alegadamente 

responsâvel pelo referido serviço de 
suicidios “on-line”, faleceu na sua casa 
em Sapporo, no Norte dojapâo. Segundo 
a policia, que nâo revelou os nomes de 
nenhum dos falecidos, também ele se 
terâ suicidado. 
A terceira morte foi a de uma mulher, 
também de Tôquio, de 21 anos, que nâo 
chegou a utilizar as capsulas de cianeto 
de potâssio, mas antes se suicidou 
ingerindo uma dose létal de 
comprimidos para dormir - que tinham 
sido prescrites pelo seu médico. 
O individuo alegadamente responsâvel 
pelo “site”, que era farmacêutico 

(licenciado) e professor, tinha sido contactado pela policia 
- que obteve o seu numéro de telefone atarvés da 
embalagem da encomenda encontrada em casa da mulher 
que se suicidou corn o cianeto. Segundo as autoridades, o 
individuo telefonou seguidamente para o hospital para 
onde a jovem foi transportada e ter-se-â suicidado quando 
soube que ela falecera. 
Uma investigaçâo aos registos bancârios do individuo 
permitiu descobrir a identidade de outros seis clientes - 
très dos quais ainda nâo haviam utilizado o cianeto 
quando foram contactados pela policia. O suicidio tem 
profundas raizes na tradiçâo e na cultura japonesas, 
embora seja contrariado pela legislaçâo hoje em vigor. 

respeitante às questôes de juventude.” 
A partir deste momento qualquer 
jovem poderâ comunicar-se corn a 
Secretaria de Estado da Juventude 
mais râpidamente utilizando o que 
em cima estâ descrito. 

Actor em 
problemas 

Um actor de Vancouver e que 
estava de amores corn Gilhan 
Anderson dos X FILES foi 
condenado a dois anos de cadeia 
por agressâo sexual. 
O Juiz do Supremo Tribunal de 
Justiça, em New Westminster, 
recomendou que ADRIAN 
HUGHES cumpra a pena num 
centre regional de saüde, 
dependência de um 
estabelecimento prisional da 
ârea. 
Adrian Hughes, agrediu 
sexualmente uma jovem num 
balcâo de cozinha no ano de 
1992. 

As jovens 
e a droga 

Jovens, corn idades 
compreendidas entre os 12 e 14 
anos de idade, foram suspensas 
de uma Escola de St. Thomas, 
Ontario, depois de terem 
regressado do almoço, 
completamente drogadas. 
O Reitor do estabelecimento de 
ensino, David Ennis, indicou que 
a suspençâo terâ uma duraçâo de 
15 dias, para que as estudantes 
aprendam a liçâo ao mesmo 
tempo que endereça uma 
mensagem clara aos restantes 
alunos... e pais! 
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RESOLUÇÔES E MAIS RESOLUÇÔES 
Por;Ana Fernandes 

Quando me sentei para 
redigir mais um artigo para os meus 
leitores, confesso que nâo sabia muito 
bem como o iria fazer. Nâo que me 
faltasse um tipico porque felizmente 
as ninfas da inspiraçâo sâo muito 
bondosas comigo. Nâo sabia, isso sim, 
como exprimir o que me ia no 
espirito. Foi entâo que me achei 
numa daquelas caminhadas a que jâ 
habituei os meus leitores e que sào tâo 
frequentes comigo. Uma caminhada 
através do tempo, mais precisamente 
até ao inicio de cada ano que 
presenciei e do quai ainda me lembro. 
E é curioso que a primeira palavra 
que me veio à mente foi “Resoluçôes” 
para mais um ano. 

Ano apôs ano, a grande 
maioria da humanidade faz 
resoluçôes, ou seja, pianos que 
reflectem uma mudança de algo que 
fizeram no ano anterior, mas que nâo 
deu certo por vârios motivos; ou 
entâo, pode ser também uma 
resoluçâo para algo de novo nas suas 
vidas, uma espécie de concretizaçâo 
de um sonho. Mas se acontece o 
mesmo todos os anos, porque nos 
damos nos ao trabalho (e perdoem- 
me a expressâo) de partir a cabeça a 
pensar em resoluçôes, quando nada 
se concretiza? E porque nâo se 

concretizam as nossas resoluçôes? 
Sera devido à falta de vontade do ser 
humano que corn o passar dos dias e 
dos meses, nâo se lembra mais das 
mesmas, ou sera que é apenas a 
natureza Humana e do mundo que 
contribui para que isso aconteça? 

De qualquer maneira, “o 
sonho é que comanda a vida”, 
segundo nos diz o poeta. E se o sonho 
nos mantem activos, entâo vamos 
sonhar e esperar que algo se 

concretize. Algo de positive e de 
produtivo para a nossa geraçâo; algo 
que marque presença na nossa 
histôria de portugueses imigrantes 
nestas terras norte-americanas. 
Façamos a resoluçâo para que uma 
comunidade de jovens unidos surja 
ainda este ano, sem conflitos, sem 
lutas pela superioridade, sem 
ganância por ilustre nome individual 
conseguir. Que se construa um nome 
colectivo, uma muralha de valores, 
tradiçôes e sucessos jamais atingidos 

e os quais jamais serâo derrobados. 
Preparemo-nos para este ano, como 
comunidade, aproximarmos os jovens 
de câ corn os de lâ através de um 
encontre de juventude a realizar a 
meados deste ano. Para que se saiba 
um pouco sobre a Secretaria de 
Estado da Juventude Portuguesa, 
segue-se a mensagem que o Secretârio 
nos enviou e que poderâs encontrar a 
partir desta semana na Internet. Boas 
resoluçôes e boa sorte na 
concretizaçâo das mesmas. 

Euro Coins Originate in the Land of The Loonie 
What does the remote town in Saskatchewan have to do 
with the world’s newest currency? Well an article in 
Wednesday’s Financial Post revealed that Westaim 
Corporation has begun pumping out the coins that will 
be the European Union’s legal tender by January 1, 
2002. 

The Saskatchewan company, a world leader in 
electroplated coinage materials, has been contracted by 
Portugal, France, Spain, Finland and Germany to 
manufacture blank cpins for almost 10% of the 
European monetary union’s 40 to 50 billion euro coins 
to go into circulation on the above-mentioned date. By 
the time the currency is accepted by all the EEC 
members, as many as 80 billion coins will be in 
circulation making it the largest coinage project in 
history. 

All this has Westaim Corp. in excellent spirits, the 
coinage boom has secured them a guaranteed source of 
income at least for the next three years, and if the 
currency is well accepted in world financial markets 
even more business could come its way. 
Westaim is the euro’s largest foreign supplier of 1, 2 and 
5 cent pieces, which are made of copper plated onto a 
steel core, Most of the steel will be Canadian, the 
copper comming from international sources. The 10, 
20, and 50 cent pieces are made from a brass alloy 
called Nordic Gold, the 1 and 2 euro coins are bicolour 
similar to our ‘toonie’. The coins will be minted in 
different denominations by each EEC member, one 
face being the same in all member countries, the design 
of the other side being left up to the individual 
countries. 

SPRING WATER BEVERAGES 

Âguas puras 
adodcadas 

unicamente com o 
açûcar natural dos 

frutos. 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 

ASSINE E DIVULGE 

O MILÉNIO 

Assinatura anual por apenas $48, incluindo o GST. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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Locals de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE: 

BRAMPTON; 
-Fortino ' s 54 
-Sào Miguel Supermarket 
-Tradicional Bakery and Dell 
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 (Delegaçào) 

Info: (416) 538-0940 

Bébés com sete meses 
reconhecem gramatica - investigadores 

Uma criança com sete meses de 
idade é jâ capaz de reconhecer 
regras simples de formaçâo de 
frases a partir dos sons da fala, de 
acordo corn um estudo de 
Psicologia Cognitiva hoje 
divulgado no jornal norte- 
americano “Science”. “O nosso 
estudo mostra que as crianças 
estâo constantemente atentas a 
tudo o que as rodeia, tentando 
identificar os padrôes em que o 
mundo se encontra organizado”, 
declarou Gary Marcus, psicôlogo 
da Universidade de Nova lorque. 
“O que significa que apenas corn 
sete meses de idade os bébés sâo 
jâ alunos poderosos e muito 
activos”, defendeu o mesmo 
investigador, numa espécie de 
“recado” aos pais. Gary Marcus é 
o coordenador do estudo 
divulgado no jornal “Science”, 
cujos resultados podem abrir 
novos caminhos nos dominios da 
Cogniçâo Humana e 
Desenvolvimento da Linguagem. 
Numa outra vertente, podem 
também contribuir para o 
diagnôstico précoce de 

perturbaçôes da Linguagem em 
crianças. Na sua investigaçâo, os 
cientistas confrontaram 45 bébés 
corn uma série de frases de très 
palavras, organizadas em 
padrôes diferentes. As palavras 
escolhidas nào pertenciam a 
nenhuma lingua natural, tendo 
sido inventadas para o efeito, 
explicou Gary Marcus. Por 
exemple, uma das frases 
obedecia ao padrâo ABA, como 
“Li Ti Li”, enquanto a segunda 
representava o padrâo ABB, 
como “Wo Fe Fe” ou “Li Ti Ti”. 
Numa primeira fase, uma das 
estruturas era dada a ouvir às 
crianças durante dois minutes. 
Depois, seguiam-se dois minutes 
de audiçào de uma série em que 
se misturavam os padrôes ABA e 
ABB. A reacçâo dos bébés foi 
avaliada através da atençâo por 
elesprestada a uma luz que 
acendia quando as frases eram 
pronunciadas. Os investigadores 
verificaram entâo que as crianças 
prestavam uma atençâo 

significatimante mais demorada 
à luz sempre que estavam na 
presença de uma estrutura de 
frase nova. “Eles olhavam mais 
quando os sons vinham de uma 
nova gramâtica (ou estrutura 
frâsica) e menos quando se 
tratava de um padrâo jâ ouvido”, 
explicou Gary Marcus. Para 
outro cientista, Steven Pinker, 
especialista em Psicologia 
Cognitiva do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
este estudo sugere que o 
reconhecimento de padrôes de 
simbolos ou regras de estrutura 
“pode ser um mecanismo bâsico 
do cérebro humano”. Ou seja, a 
aquisiçâo das regras sintâcticas 
pode afinal ser um dos aspectos 
mais précoces do 
desenvolvimento da Linguagem 
no ser humano, contrariando 
assim uma ideia durante algum 
tempo defendida segundo a quai 
a aprendizagem das regras de 
gramâtica correspondia a uma 
fase mais tardia desse processo. 

Naufràgio no Brasil: extradiçâo 
improvâvel pfira português condenado 

Alvaro Pereira, um dos responsâveis pelo 
naufràgio do barco “Bateau Mouche IV” que 
matou 55 pessoas na passagem de ano 1987/88 
no Brasil, continua em Portugal e a sua 
extradiçâo é improvâvel, référé a Capital. O 
português, que divide a culpa com dois 
espanhôis, fugiu do Brasil onde estava a cumprir 
uma pena de prisâo de 4 anos e reside agora em 
Vila Nova de Gaia, acrescenta o jornal. Adianta 
que Alvaro Pereira por ali deve ficar, uma vez 
que à semelhança de outros casos, os paises 
dificilmente acedem à extradiçâo de nacionais. 
Segundo fontes judiciais contactadas pelo jornal, 
as hipôteses do português ser punido, de alguma 
maneira, pelo naufràgio, sâo as de emissâo de 
um mandado de captura internacional, 
possibilitando a sua detençâo provisôria, ou. 

entâo, de Alvaro Pereira cumprir o resto da pena 
em Portugal. A prescriçâo é outro factor a ter em 
conta neste caso, pois o facto de a pena jâ ter 
excedido o seu limite legal em Portugal também 
se pode verificar neste caso, sublinha o jornal. O 
Ministério dajustiça serâ o destinatârio de um 
eventual pedido de extradiçâo do Governo 
brasileiro, mas é certo que este pedido serâ 
enviado para a Procuradoria-Geral da Repüblica 
para apreciaçâo das suas possibilidades e limites 
legais, explica A Capital. Apôs a constataçâo dos 
condicionantes legais do processo, Vera Jardim 
decide se envia ou nâo o português para o Brasil, 
o que é manifestamente improvâcel, como se 
verifica em muitos outros processos de 
extradiçâo, référé ainda o jornal. 
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Portugueses na Sâo Silvestre 
Os atletas portugueses José Ramos e Fernanda Ribeiro foram os vencedores 
da Sâo Silvestre da Amadora, a mais importante das corridas portuguesas de 

fim de ano, reeditando os triunfos alcançados no ano 
passado. 
A atleta portuguesa Albertina Dias classificou-se em 
segundo lugar na Sâo Silvestre de Luanda, 
oficialmente designada por Corrida Demôstenes de 
Almeida. 
Carlos Calado, do Clube Desportivo Areias de S. 
Joao, e Adelia Elias, do Clube Desportivo 
Montenegro, venceram hoje a primeira edicao da S. 
Silvestre de Olhâo, em Atletismo, disputada em 
circuito fechado na principal avenida daquela cidade 
algarvia. 

Fernanda Ribeiro 

Guarda-redes Capela morre em Coimbra 
Manuel Capela, antigo guarda-redes 
do Belenenses e da Académica, 
faleceu na passada terça-feira nos 
Hospitals da Universidade de 
Coimbra, com 77 anos, revelou o 
présidente do clube conimbricense. 
Manuel Maria Nogueira Capela, 
nascido a 9 de Maio de 1922, em 
Angeja (Aveiro), jogou no Belenenses 
entre as temporadas de 1942/43 e 
1947/48, sagrando-se campeâo 
nacional em 1945/46, esteve ao 
serviço da Académica entre as épocas 
de 1948/49 e 1954/55, e integrou 
cinco vezes a selecçâo nacional A. 
O falecimento de Capela - que iniciou 
a sua carreira na época 1940/41, na 
Ovarense - représenta o 
desaparecimento de “um homem 
bom e simples, que foi um grande 
guarda-redes”, disse aos jornalistas o 
présidente da “Briosa”. “Nâo tenho 
nenhuma recordaçâo pessoal dele, 
porque nâo tive a felicidade de o ver 
jogar, mas terâ sido um dos melhores, 
senâo o melhor guarda-redes de 
sempre da Académica”, sublinhou. 
Na ultima época em que vestiu a 
camisola do Belenenses, ficou ligado 
à primeira vitôria de Portugal sobre 

Espanha (4-1), em 26 de Janeiro de 
1947, tendo sofrido um golo no 
primeiro minuto, apontado por 
Iriondo. Os portugueses viriam a 
recuperar, corn dois golos do portista 
Araujo e outros tantos do 
sportinguista Travassos. O guardiâo 
terminou a sua carreira ao serviço da 
Académica, corn 33 anos, e ficou a 
viver em Coimbra, tendo passado os 
ültimos anos da sua vida sôzinho, 
numa situaçâo de alguma miséria. 
“Vivia sozinho e adoentado numa 
casa na Baixa, onde tinha que subir 
dois ou très andares por uma 
escadaria estreita, o que para ele era 
muito dificil porque hâ algum tempo 
tinham-lhe amputado um pé, devido 
à diabetes de que sofria”, explicou 
Campos Coroa. Segundo o présidente 
academista, por varias vezes a 
direcçâo do clube se ofereceu para o 
ir buscar a casa corn o objective de o 
levar a assistir aos jogos de futebol, 
um convite sempre recusado porque 
“tinha medo de se sentir mal”. No 
entanto, como realçou Campos 
Coroa, “torcia em casa” pelo clube 
que o considerou como “um dos 
melhores guarda-redes de sempre”. 

A Russia vence o Canada - campeâ 
mundial de juniores em Hôquei no gelo 

A Rûssia sagrou-se campeâ do 
mundo ao derrotar o Canadâ, terça- 
feira à noite, por 3-2, graças ao 
segundo golo de Artem Tschoubarov, 
aos 5:13 m do prolongamento. 
A Rûssia, que perdeu a medalha de 
ouro em 1998 contra a Finlândia 
também no prolongamento, dirigiu 
as operaçôes durante a maior parte 
do jogo, conseguindo 40 remates 
contra apenas 18 do Canadâ. 
Esta é a 10“ medalha de ouro ganha 
pela Rûssia neste campeonato nos 23 
anos de existência desta competiçâo, 
igualando assim o record canadiano. 
Por duas vezes a équipa canadiana 
conseguiu igualar a vantagem russa 
no marcador. Simon Gagne fez o 1-1, 
no segundo periodo e o defesa Bryan 
Allen conseguiu o 2-2 aos 13:52 m do 
3° periodo. 
“Lutâmos de todos os modos 
possiveis para vencermos mas. 

ôbviamente, nâo foi o suficiente”, 
disse o treinador do Canadâ Tom 
Renney. 
Luongo, o guarda-redes canadiano, 
fez uma série de defesas 
espectaculares no final do terceiro 
periodo obrigando ao 
prolongamento do jogo, o que lhe 
valeu a classificaçâo do melhor 
guarda-redes do encontro. 
Esta medalha de ouro significa um 
tremendo avanço da selecçâo de 
juniores do Canadâ, visto que, no 
ano passado se ficou pela 8“ posiçâo, 
a sua pior classificaçâo de sempre. 
No mesmo dia, mas antes, a 
Eslovaquia bateu a Suécia por 5-4 
ganhando assim a medalha de 
bronze. 

O Campeonato de Juniores do ano 
2000 terâ lugar na Suécia, nas 
cidades de Umea e Skelleftea. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A maior eontpanhia privada 
distribuidora de sistemas de 
telecomunicaçôes do Canadâ, 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 
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NORTHERN TELECOM 
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^ Tel-e Connect Systems, ^ 
é o feliz recepiente de um prémio no «tCT 

Authorized Independent Distributor Awardsjj!>' 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 
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ATRAVÉS DO CANADÂ 

SERVIÇO DE 24 HORAS: 1-888-935-1234 
101 TORO ROAD, UNIT 28, TORONTO, ONTARIO 

Tel: (416) 635-9133 Fax (Vendas): 635-1711 
WWW.tcscanada.com 
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JOSÉ MONTEIRO DA COSTA, o “pai” do F.C. do PORTO 
Ninguém pode escrever sobre a 
infância do Futebol Clube do Porto, 
sem que encontre o nome de JOSE 
MONTEIRO DA COSTA, ligado a 
tudo o que nesses tempos se realizou. 
Todos os que vivem o Clube, nos dias 
de hoje, curvam-se reverentemente, 
perante a sua memôria. É que, 
José Monteiro da Costa, foi 
realmente o MAIOR ! 
O seu entusiasmo, a sua 
fé inquebrantâvel, o seu 
espirito de sacrificio, o 
seu trabalho persistente 
e infatigâvel, a 
sinceridade e rectidâo 
do seu caracter, o tacto 
directive, a sua modéstia 
e bom coraçâo, fizeram 
dele um simbolo a que ' 
todas as homenagens sâ(j 
dévidas e tâo poucas se têm 
prestado. 
Perto de novo milénio, e no mês da 
sua morte, O MILÉNIO, lembra esta 
figura impar do F.C.do PORTO, o 
grande baluarte do actual futebol 
português. 
ELE sera sempre a flama a iluminar 
pelos anos fora, as letras de oiro do 
Futebol Clube do Porto. 
Desde que o fundou, viveu sempre 
para o seu querido Clube. Todas as 
boras livres do seu trabalho 
profissional lhes dedicava. 
Aos domingos, manhâ cedo, jâ ele 

estava no campo dando ordens, 
dirigindo trabalhos, orientando 
treinos, jogando ou arbitrando. Era o 
primeiro a chegar, era o ultimo a 
partir. 
O tempo para almoçar era rapide, 

porque morando na Rua da Rainha, 
hoje Antero de Quental, as 

traseiras da sua casa davam 
i||: para o campo e ele do seu 

. quintal, mandou 
construir umas escadas 
que lhe davam acesso. 

* f Durante a semana, 
|depois das suas 
^ocupaçôes 
îprofissionais, 
^ encontrava-se sempre no 
Clube, estudando 

- melhoramentos, 
'^atendendo tudo, dando 

conselhos a todos. 
As noites na Secretaria, entâo na 

Rua da Fâbrica, registava as 
actividades do domingo anterior, 
combinava horas de desafios ou 
treinos, projectava festas, fazia 
convites a entidades oficiais e 
delineava viagens pela provincia do 
futebol. 
Multiplicava-se sem o menor cansaço, 
sem o menor aborrecimento. 
Existia uma Direcçâo que reunia 
todas as segundas-feiras, mas quando 
havia numéro era quase sempre mais 
para conversar e troca de impressôes. 
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do que para trabalhar. 
Quem o ajudava muitas vezes eram os 
jogadores, havendo dois que eram 
mais asslduos; Adelino Costa e Ivo 
Lemos. A morte levou-o em 30 de 
Janeiro de 1911, corn pouco mais de 

30 anos. Eis em traços largos e 
simples, a personalidade 
inconfundivel do fundador e primeiro 
Présidente do Futebol Clube do 
Porto. Este ano comemora-se os 88 
anos da sua morte. 

Quem GANHA leva a TAÇA ! 
“Quem ganha leva a Taça !”- eis o que 
se verifica, em todos os paises, nas 
competiçôes grandiosas. 
“Atençâo: hâ Taças para os très 
primeiros classificados!”- assim 
informam, frequentemente, os 
organizadores das pequenas provas 
desportivas. Ora, o que muitos desses 
organizadores nâo saberào, porém, é 
que a Taça como prémio constitui 
uma tradiçâo oriunda da Grécia 
Antiga. Corn efeito, uma “santa 
protectora”, Penafineia de seu nome, 
era alvo de uma ‘Testa solene”, de 
quatro em quatro anos, em Atenas: o 
recinto principal dos festejos, durante 
seis dias, transbordava de entusiastas 
que nâo queriam, de modo algum, 
perder as provas programadas. 
Segundo a lenda, no entanto, terâ 
sido a sâbia Atena quem ensinou os 
cidadâos nâo sô a cultivar as oliveiras 
como, a partir dos seus frutos, 
preparar um ôleo ‘extraordinârio’. 
Assim, o menino que ganhasse a 
corrida pedreste recebia 50 ânforas 
corn azeite; o jovem que vencesse no 
total das provas do pentatlo (luta, 
corrida pedestre, salto em altura e 
lançamento do dardo e do disco) era 

premiado com 40 ânforas; o homem 
que fosse o primeiro na corrida de 
carros-de-cavalos conquistava 140 
ânforas.Uma ânfora era um vaso de 
barro, corn cerca de meio metro de 
altura, decorado artisticamente: de 
um lado, corn uma reproduçâo de 
Atena; do outro, corn uma cena da 
competiçâo. Sublinha-se, a propôsito, 
que nâo sô aos atletas eram atribuidas 
tais “recompensas simbôlicas”; poetas 
e müsicos recebiam-nas, igualmente, 
na sequência de concursos que, 
amiüde, se realizavam no palco do 
teatro “Odeon”. 

Doping - FIFA rejeita 
suspensâo minima de dois anos 

o présidente da comissâo médica da 
FIFA, Michel D’Hooghe, afirmou 
que este organisme nunca irâ aderir â 
proposta do Comité Olimpico 
Internacional (COI) de estabelecer 
uma pena minima de dois anos de 
suspensâo para casos de “doping”. 
Esta posiçâo sera mantida, mesmo 
que isso signifique a exclusâo do 
futebol dos Jogos Olimpicos. “Mesmo 
que a FIFA fique sozinha, tem idade e 
é suficientemente crescida para 
tomar conta de si”, declarou aquele 
responsâvel â agêneia noticiosa norte- 
americana Associated Press. As 
afirmaçôes de D’Hooghe surgiram 
dois dias antes de o présidente da 
FIFA, o suiço Joseph Blatter, e o 
présidente do COI, o espanhol Juan 
Antonio Samaranch, se reunirem 
para tentar solucionar as suas 
diferenças nesta questâo, antes da 
realizaçâo da conferêneia mundial 
sobre “doping”, de 02 a 04 de 
Fevereiro, em Lausana (Suiça). O 
COI pretende que todas as federaçôes 
olimpicas adoptem um regulamento e 
penalizaçôes comuns, incluindo um 
castigo minimo de dois anos de 

suspensâo para quem utilizar 
substâneias proibidas. Caso nâo 
adiram, as federaçôes correm o risco 
de serem excluidas do programa 
olimpico. Futebol, ciclismo e ténis jâ 
manifestaram as suas réservas quanto 
à proposta do COI, enquanto as 
restantes 32 federaçôes olimpicas 
aprovam-na. 
“Apenas posso dizer que a FIFA 
nunca vai mudar a sua opiniâo nesta 
questâo. Nâo pensa que nôs vamos 
concordar corn a proposta de dois 
anos de suspensâo, pois nâo?”, 
sublinhou Michel D’Hooghe. Este 
responsâvel acha que as sançôes 
devem ser estudadas e aplicadas de 
acordo corn cada modalidade, pois 
considéra ilôgico que, por exemple, 
um velejador, cuja longevidade como 
desportista pode atingir vârias 
décadas, tenha castigos iguais aos de 
um futebolista. D’Hooghe afirma que 
uma suspensâo de dois anos para um 
jogador de futebol, muitas vezes, 
“acaba corn uma carreira”, uma vez 
que os futebolistas levam muito 
tempo para regressar ao ritmo de alta 
competiçâo devido ao factor équipa. 
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Campeonato Nacional 
de Futrebol da I Divisâo 

Resultados da 17“ Jornada 

Farense 1 Uniâo Leiria 1 
Beira-Mar 4 Salgueiros 4 
Chaves 3 Campomaiorense 2 
Rio Ave 1 Sp. Braga 2 
V. Guimarâes 3 Alverca 1 j 
Maritimo 3 Boavista 0 
Sporting 1 Benfica 2 
Académica 2 V. Setübal 0 
Estrela Amadora 1 FC Porto 1 

Classincaçâo 

1 FC PORTO 
2 BENFICA 
3 BOAVISTA 
4 SPORTING 
5 AMADORA 
6 UNIAO LEIRIA 
7 SALGUEIROS 
8 BRAGA 
9 SETUBAL 

10 GUIMARAES 
11 RIO AVE 
13 BEIRA-MAR 
14 ALVERCA 
15 CHAVES 
16 CAMPOMAIORENSE 
17 MARITIMO 
18 ACADEMICA 

39 
36 
35 
32 
30 
28 
25 
21 
21 
20 
18 
17 
17 
15 
15 
15 
13 

Programa da 18“ jornada -17 de Janeiro 

Académica - Chaves 
Sporting - Vitôria Setübal 
Estrela Amadora - Benfica 
Rio Ave - FC Porto 
Beira-Mar - Sp. Braga 
Farense - Salgueiros 
Maritimo - Uniâo Leiria 
Vitôria Guimarâes - Boavista 
Alverca - Campomaiorense 

Melhores marcadores apôs a 17“ jornada 

18 golos: Mario JARDEL - FC Porto - Brasil 

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

9 golos: Ion TIMOFTE - Boavista - Roménia 
8 golos: I. lORDANOV - Sporting - Bulgaria 
7 golos: GILBERTO Wbeiro - Est. Amadora 

- Brasil DEMÉTRIOS Montanini - 
Campomaiorense - Brasil 

6 golos: Jesus SEBA - Chaves - Espanha 
CELSO Silva - Salgueiros - Brasil 
AUGUSTINE Ahinful - Uniâo 
Leiria - Gana 

5 golos: DÀRIO Monteiro - Académica - 
Moçambique 
FILIPE AZEVEDO - Alverca - 
França 
SIMIC Sasa - Beira Mar - Jugoslavia 
AYEW Kwane - Boavista - Gana 
GILMAR Estevan - Guimarâes - 
Brasil 
Alexander Bunbury “ALEX” - 
Maritimo - Canada 
Francisco “CHIQUINHO” CONDE 
Jr. - Setübal - Moçambique 
SIMÀO Sabrosa - Sporting 

FIFA WORLD CUP, de dois em dois anos 
O Présidente da FIFA, Joseph S. 
Blatter, voltou a referir a sua ideia de 
pôr a “Taça do Mundo de Futebol” 
(FIFA WORLD CUP), de dois em dois 
anos, acabando corn a actual 
modalidade de 4 em 4 anos. 
Blatter, disse a um jornalista suiço que, 
esta sugestâo, jâ deve ser discutida pela 
nova Comissâo de Estudos 
Estratégicos da FIFA. Esta Comissâo, 
que é presidida por Joseph Blatter, 
reune-se em Zurique, antes do 
Executivo da FIFA, que terâ lugar em 
11 e 12 de Março. 
Joseph Blatter, referiu que, a “Taça do 
Mundo” foi organizada hâ mais de 50 
anos, nos tempos em que as 
comunicaçôes e transportes eram mais dificeis, 
justificando os 4 anos de separaçâo entre um e 
outro. Agora, corn as facilidades existentes. 

justifica-se uma maior regularidade, 
“por isso, julgo, que 2 em 2 anos, é o 
ideal”. 

Pretendentes ao Mundial-2006 

Antes do termo do ano de 1998, 8 
paises inscreveram-se formalmente na 
FIFA para organizarem o Mundial- 
2006. 
Os que formalizaram o pedido sâo: 
Inglaterra, Egipto, Brasil, Ghana, 
Alemanha, Marrocos, Africa do Sul e 
Nigéria. 

Joseph S. Blatter Os requerimentos vâo ser aceites na 
associaçâo até o fim de Janeiro e, a 30 de 

Abril, serâo confirmados. Depois, as Federaçôes de 
cada pais inscrito vâo submeter-se às obrigaçôes da 
FIFA e aguardar a hora das decisôes. 

Morreu o antigo peso-pesado Jerry Quarry 
o ex-pugilista norte-americano Jerry Quarry, 
vezes derrotado pelo lendârio Muhammad 
para o titulo mundial da pesados, morreu 
Segunda-feira na California, aos 53 anos. 
Quarry, que durante alguns anos sofreu 
de “demência pugilistica”, uma 
desordem cerebral prôxima da doença 
de Alzheimer provocada pelos socos 
frequentes que os profissionais da 
modalidade recebem na cabeça, 
morreu no hospital da cidade de 
Templeton vitima de pneumonia. Ao longo de 
uma carreira profissional de cerca de 30 

duas 
Ali 

anos. 

NHL 
Rc$uUado$ c 
Classificaçâo 

Divisâo Nordeste 

ClassiHcaçâo 
(Quarta-feira) 

Buffalo 47 
Toronto 46 
Ottawa 43 
Boston 42 
Montreal 31 

Resultados 4* feira 

Rangers 2 - N. Jersey 5 
Detroit 0 - Ottawa 2 
Colorado 2 - Florida 2 
Dallas 6 - Vancouver 4 
Anaheim 2- Buffalo 3 

Jogos disputados 
5* feira 

Boston - Toronto 
Montreal - Tampa Bay 
Philadelphia - NY Islanders 
Pittsburgh -Carolina 
Washington - NY Rangers 
St. Louis - Chicago 
Nashville - San Jose 
Phoenix - Edmonton 

acumulou um palmarès de 53 vitôrias, nove 
derrotas e quatro combates nulos. Quarry 

defrontou Ali pela primeira vez em 
Outubro de 1970, depois de a sua licença 

de pugilista profissional ter estado 
suspensa durante très anos e meio, por se 

ter recusado a prestar serviço militar. 
Neste primeiro embate Muhammad 
Ali venceu por KO ao terceiro assalto. 
Na segunda peleja entre Ali e Quarry 
para o titulo mundial, em Junho de 

{ 1971, este voltou a perder por KO, 
desta feita ao sétimo assalto. 

GALLERIA 
SHOPPING 
CENTRE 
ESTA NA HORA DAS 
GRANDES POUPANÇAS na 
Galleria Shopping Centre. 
O real “boxing day” começou 
agora. Mais de 45 lojas 
recheadas de tudo o que 
précisa para si, sua familia e 
sua casa. 

Nio percam tempo. 
A CâlleriSL Shopping Centre estâ ao pé de si. 

'Amplo parque 
de estacionamento 

NA ESQUINA DA DUPONT E DUFFERIN TELELEFONE: 533-2317 
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Emoçôes ao rubro para o grande “derby” de 
Lisboa, o maior clâssico do futebol português. 
Estâdio cheio, futebol competitivo. E tudo 
decidido corn dois 
autogolos. O jogo e o 
Sporting mereciam 
melhor. Para os de 
Alvalade, do nevoeiro nâo 
sairam novas esperanças. 
O Benfica venceu o 
Sporting, em Alvalade, 
graças à sua disciplina 
tâctica e a dois autogolos 
de Beto, o mais infeliz de 
uma équipa que nunca teve 
a sorte do seu lado. Os 
“encarnados” ganharam 
por 2-1, atiraram para mais 
longe os rivais e jâ seguem 
na segunda posiçâo do 
Nacional de futebol da I 
Divisâo. Rodeado pela 
atmosfera dos grandes momentos, o jogo 
compensou em intensidade o que lhe faltou em 
primores técnicos. 
O resultado disto foi que o Sporting chegava mais 
depressa e com mais intencionalidade à area do 
adversârio. Delfim foi o primeiro a tentar o 
remate, mas atirou ao lado (11’), tal como Heinze, 
dois minutos mais tarde. A seguir a bola começou 

a encontrar o caminho das mâos de Ovchinnikov. 
Sô que o Benfica reagiu e, depuis de uma 
carambola entre Tiago e Poborsky, Pembridge 

(20’) fez o primeiro remate 
dos visitantes. Sem perigo. 
Thomas subira no terreno, 
Hugo Leal aparecia solto e o 
Benfica era agora mais 
perigoso. LFm tiro de Nuno 
Gomes para defesa de Tiago 
(23’) deu o sinal e, depuis, o 
que a falta de pontaria dos 
avançados nâo tinha 
conseguido, acabou por ser a 
sorte a decidir. Aos 27’, 
Minto centrou rasteiro da 
esquerda, Beto cortou em 
carrinho e a bola entrou na 
baliza do Sporting. A 
superior Norte de Alvalade 
entrou em festa, mas os 
adeptos benfiquistas ainda 

tinham muito que sofrer até José Pratas apitar 
para o intervalo. 
O orgulho verde e branco veio ao cimo e a area de 
Ovchinnikov passou a ser zona de trâfego 
intenso, corn Simâo em grande e os rematadores 
mais uma vez em noite nâo. Edmilson chutou 
contra o guarda-redes contrario (28’), Krpan 
atirou por cima da barra (3T), Delfim tentou 

varias vezes e a bola nunca furou a barreira. Se 
dûvidas houvesse, o “pressing” do Sporting, 
perante um adversârio ainda assim perigoso no 
contra-ataque, encarregou-se de provar a injustiça 
do resultado a meio caminho. 
Mas foi o Benfica a regressar melhor das cabinas. 
Poborsky, logo aos 46’, obrigou Tiago a uma 
aparatosa defesa para canto e era o meio-campo 
dos visitantes a mandar no jogo. Nova reacçâo do 
Sporting voltou a equilibrar a partida e as 
emoçôes atingiram o rubro quando Cadete 
entrou em campo para o lugar de Poborsky e para 
uma vaia monumental. 
O Benfica jâ começava a pensar na vitôria e a 
équipa recuou sensivelmente no terreno, o que 
levou o jogo para mais perto da ârea de 
Ovchinnikov, obrigado a muita atençâo num 
cabeceamento de Marco Aurélio (63’). O jogo 
aquecia. A questâo parecia ser quanto tempo 
poderia o Benfica continuar a manter a sua baliza 
inviolada. Mas os da Luz exploraram os espaços 
na frente para criarem situaçôes de perigo e, 
depuis de um remate seu defendido para canto, 
Cadete apareceu na ârea do Sporting, dividiu 
uma bola corn Beto e o 2-0 estava feito. 
Era preciso um verdadeiro coraçâo de leâo para 
reagir a mais este golpe da sorte, mas o Sporting 
ainda encontrou forças para reduzir a 
desvantagem, num remate seco de Delfim (8 T). 
Depuis acabaram-se-lhe as forças. 

Servindo a Comunidade Portuguesa 

Licença para o consumo 

de bebidas alcoôlicas em festas 

comunitârias de negôcios ou particulares, 

Consulte-nos para mais informaçôes. 

José Eustaquio Labatt Breweries Ontario: (416) 240-3068 

Labatt Breweries Ontario: (416) 240-3068 

As nossas ccrvcjas 


