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“Desde jâ estou 
à vossa disposiaâo” 
Recém chegado a Toronto no meio de uma tempestade de neve 

pelo que muita gente pensou nâo fosse possivel aqui estar, o novo 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo Perestrelo, formado em 

direito, funcionario do quadro diplomatico do Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros, chegou para trabalhar. 

Na entrevista que concedeu ao 
Milénio, a primeira de muitas outras, 
0 Dr. Perestrelo começou por dizer: 

Quero, nesta altura, dirigir à comunidade 
portuguesa as minhas saudaçôes e dizer 
da minha alegria em estar entre vos. E 
uma das comunidades mais numerosa e 
laboriosa no estrangeiro e é com grande 
prazer que vos falo neste meu primeiro 
contacto através desta mensagem de ano 
novo e de apresentaçâo, e reitero estar à 
disposiçâo da vossa cadeia para outros 
contactos. 

V-.-  _ 

Milénio: Para quando esta 
prevista a apresentaçâo ofîcial do 
novo Consul à comunidade? 
Dr. Perestrelo: O Consul jâ assumiu 
funçôes no Consulado-Geral. Jâ entregou 
um comunicado à imprensa e a 
apresentaçâo estâ feita. Portanto, desde Jâ 
estou aberto a contactos e à vossa 
disposiçâo e sabem onde me podem 
procurar. Naturalmente irei depois ser 
convidado por algumas agremiaçôes e 
antecipadamente agradeço toda a 
hospitalidade que me dispensarem. 
A minha preocupaçâo, aqui, neste 

Continua na pagina 3 

Portugal na Abertura do Mundo 
Exposiçâo na Dufferin Mall 
Inaugurou-se, na passada Segunda-feira, uma 
exposiçâo denominada “Portugal na Abertura do 
Mundo”, uma iniciativa conjunta da Embaixada de 
Portugal, Consulado de Portugal e Comissâo 
Nacional para as Comemoraçôes dos 
Descobrimentos Portugueses. A exposiçâo estâ 
patente ao piiblico na Dufferin Mall em Toronto até 
dia 15 de Março e na inauguraçâo esteve também 
presente o Comissârio-geral da Comissâo Nacional 
para as Comemoraçôes dos Descobrimentos 
Portugueses, Prof. Doutor Antonio Hespanha. 
Na ocasiâo, o novo Cônsul-geral de Portugal, Dr. 
Joâo Perestrelo, referiu que a “Comunidade 

Portuguesa do Ontârio estâ de parabéns pela 
possibilidade que tem de apreciar directamente 
através desta exposiçâo o que représenta, sem 
dùvida um dos pontos altos do piano da 
programaçâo cultural deste ano”, congratulando-se 
de seguida “corn a oportunidade concedida à 
sociedade canadiana em ter acesso a uma exposiçâo 
que documenta os nossos antepassados como 
intermediârios privilegiados entre diversas 
civilizaçôes, deixando uma herança cultural que 
ainda hoje perdura. Estou certo de que os 
portugueses aqui radicados se sentirâo também 
como herdeiros das personagens corajosas 

Continua na pagina 14 
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TU CÂ TU LÂ com os Leitores 
Recebemos uma extensa carta-critica do 
nosso Leitor Manuel Fernando Oliveira 
que, vamos dar ao conhecimento, embora 
com algumas reduçôes, especialmente nos 
momentos mais repetitivos. 

Escreve-nos, fazendo uma critica directa ao 
Vereador Mario Silva, nao tanto pelo 
conhecimento que tern da pessoa mas, segundo ele, 
por ter ouvido na CIRV, “palavras infelizes “, sobre 
a queda de neve e a limpeza das ruas. 

depots de ouvir o senhor Vereador Mario Silva 
através da CIRV-fm com desculpas de que os 
Serviços Municipals nâo estavam preparados 
convenientemente para receber esta intempérie 
climatérica devido ao bom tempo que temos tido 
nos ùltimos anos, sinto-me revoltado, assumindo a 
responsabilidade de escrever e perguntar porque 
motivo nâo estavam prevenidos? Recordo-me de 
nos meus tempos de criança ouvir um adagio 
popular que dizia: ‘Depois da tempestade vem a 
bonança, depois da bonança vem a tempestade’ e, 
sendo assim, mais vale prévenir do que remediar! 
Sera que os nossos Governantes e Politicos, 
incluindo o senhor Mario Silva, sâo tâo fracos de 
memôria que se tenham esquecido das tempestades 
que têm atingido por Natureza, mas 
impiedosamente, os nossos vizinhos dos EUA e do 
Quebec? Sera que se esquecem da posiçâo 
geogrâfica que ocupamos no Globo, neste pequeno 
planeta (Terra)?” 
Mais adiante, entre outras coisas, o Leitor Manuel 
Fernando Oliveira, acrescenta: 
“...^o senhor Mario Silva conquistou a simpatia 
duma grande parte das comunidades radicadas em 
Toronto. Creio que por ser boa pessoa e corn o 
protôtipo de bom politico, mas é tempo de parar 

corn a venda de banha de cobra. Porque motivo o 
senhor Mario Silva, corn a personalidade que o 
caracteriza, nâo declarou aos micofones da CIRV 
que nâo estavam melhor prevenidos por falta de 
verbas para a manutençâo ou compra de mâquinas, 
de Sal e Areia que, quanto a mim, é este ultimo 
produto o que mais abunda no cérebro de certas 
pessoas que nâo se cansam de falar em protéger o 
‘meio ambiente’ diminuindo ou até extinguindo a 
poluiçâo. Em primeiro lugar penso que o ideal séria 
limpar a poluiçâo do cérebro das criaturas 
(criaturas sâo ; tudo o que Deus criou.).” 
Depois, diz também: 
“... nâo é o senhor Mârio Silva o ùnico alvo que 
quero atingir mas foi, infelizmente, o que me ficou 
direitinho corn o ponto de mira, por isso lhe digo 
que (ou as suas declaraçôes foram infelizes) tapar o 
‘Sol corn uma peneira’, ou contar essas histôrias aos 
quadradinhos que mais parecem anedotas, nem ao 
Diabo lembrava. 
A minha resposta às sua declaraçôes, é: Not a good 
excuse! 
Corn votos para que seja sempre um bom politico, 
tomo a liberdade de lhe perguntar se tudo o que de 
mau nos atinge sera devido a incompetência, 
irresponsabilidade ou negligência?”. 
Espero ter dado a ideia gérai do conteüdo da carta 
do senhor Manuel Fernando Oliveira, de Oakville. 
Espero também que, todos entendam, que esta 
critica-desabafo nâo é um ataque pessoal a 
ninguém mas, tâo sô, a critica a uma situaçâo de 
facto, que, por isto ou aquilo, nâo teve a horas a 
dévida resposta dos serviços competentes. 

Eleiçôes no 
PSD-Toronto 
A secçâo de Toronto 
do Partido Social 
Democrata, realizou 
a sua AssembleiaT 
Gérai, no passado 
domingo, onde 
elegeram os Corpos 
Gerentes para 
1999/2000. 
Na Assembleia Gral 
foi anotada a 
preocupaçâp pela 
mudança apurada 
corn a saida do 
Dr.Antonio 
Capucho de Secre- 
târio-Geral do PSD, 
num ano de impor- 
tantes eleiçôes. 
Carlos de Sousa 

Mendes, foi reeleito 
Présidente da 
Secçâo do PSD de 
Toronto. Fernando 
Cruz Gomes An- 
tunes, foi reeleito 
Présidente da 
Assembleia Gérai. 
No prôximo dia 29 
de Janeiro, terâ 
lugar mais uma 
Assembleia Gérai, 
para eleiçâo dos 2 
Delegados querepre- 
sentarào a Secçâo no 
XXI Congresso do 
PSD, no Porto, nos 
dias 19 e 20 de 
Fevereiro de 1999. 

Por outro lado recebemos a visita de uma 
nossa conterrânea que anda a braços corn 
uma luta frontal corn os Bancos porque, 
seg^ndo nos contou, viu-se espoliada da 
sua casa de campo, sem motivos para isso. 

Em determinada 
altura da sua 
vida, por 
dificuldades 
econômicas, 
pediu ao seu 
Banco para 
facilitar os 
pagamentos por 
um mês ou dois, 
o que foi aceite. 
Para seu espanto, 
meses depois ao 
visitar a sua casa, 
esta estava corn 
fechaduras 
trocadas e à 
venda em “Power 
of Sale”...? A 
partir dali entrou 
em ‘combate’ 
directe corn o 
Banco -a nossa queixosa é uma ex-funcionâria 
bancâria- e, claro, contratou um advogado para 
lidar corn o caso. Assim, mais despesas sem que 
alguém lhe garanta uma soluçâo favorâvel. A nossa 
Leitora-visitante, D. Hortência Fotopoulos (uma 
potuguesissima casada corn um Grego), mâe de 
dois filhos, nâo pretende vir às nossas paginas 
protestar contra A ou B mas, sim, pedir aos 
portugueses que tenham passado (ou 'estào 
passando) pelo mesmo problema, que acontactem 
para que, em conjunto, possam protestar junto do 
Governo, de modo a que as pessoas tenham uma 
defesa contra o poder dos bancos. 

Realmente, levar uma vida a pagar 100 ou 200 mil 
dolares por uma casa e, por causa de uma pequena 
falha, perder tudo, é injusto! 
Tem que ser encontrada uma soluçâo para tal mas, 
é precise que os prejudicados, levantem a voz junto 
dos politicos. 

A nossa amiga Hortência, espera por vos para, em 
uniâo de esforços, lutar pelos direitos dos 
contribuintes que, como ela, trabalharam, 
pagaram, justificaram e...arriscam-se a ficar sem 
nada. 

Contactem a Hortência, pelo telefone; (416) 424- 
3334. 
Nâo tenham medo de falar, de gritar as vossas 
razôes! Se nos calarmos nunca teremos quem nos 
solucione os problemas que nos criam...sem 
darmos por isso. 
Até para a semana. 

JMC 

D. Hortência Fotopoulos 
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Continuaçâo da pàg^a 1 Entrevista de Luis Fernandes 

O novo Cônsul-Geral de 
Portugal jâ esta em Toronto 

momento, enquanto représentante 
do governo português, é de um 
contacte aproximado com a 
comunidade, conhecimento estreito 
das suas necessidades, constataçâo 
dos seus triunfos e das suas 
realizaçôes, dum modo informai, 
evidentemente. Basicamente, como 
sabe, a nossa preocupaçâo, 
enquanto funcionârios do estado, é 
a melhoria dos serviços do 
Consulado. Uma resposta mais 
râpida aos utentes que jâ foi 
encetada corn a informatizaçâo do 
Consulado mas que irei prosseguir 
tendo em vista melhor servir os 
portugueses que a nos se dirigem. 

Milénio: Falou em servir 
melhor e mais ràpido os 
portugueses. As comunidades 
de London, Leamington, 
Windsor, por exemplo, têm 
certas dificuldades em 
adquirir certa 
documentaçâo, ou 
deslocarem-se a Toronto para 
O requisito dos serviços 
consulares. Esta nos seus 
pianos a descentralizaçâo dos 
serviços? 

Dr. Perestrelo; Esta nos meus pianos 
visitar essas comunidades e 
incrementar o envio de 
documentaçâo e a prestaçâo de 
serviços por via postal. Sempre que 
possivel, evidentemente, teremos 
também missôes especiais a esses 
locais mas aquelas que irei 
desempenhar serâo basicamente 
mais orientadas para o contacte 
directe e para o conhecimento 
dessas comunidades. Quanto à 
parte documentai jâ estâ ao alcance 
do Consulado facultar a maior 
parte dos documentes por via 
postal. Mas esse contacte pessoal 
nâo prescindo e, e vou iniciâ-lo na 
primeira ocasiâo. 

Milénio: Tràs alguns pianos 
para aplicar nesta 
comunidade que possa 
revelar? 

Dr. Perestrelo: Bom!... Trago 
naturalmente curiosidade para ver 
como estio e o que fazem e como 
triunfaram e aprender também o 
modo como testemunham, perante 
a sociedade canadiana, os valores 
portugueses. Como sabe, o nosso 
pais estâ num momento de grande 
afirmaçâo. A altura da comunidade 
portuguesa, ser vista 
tradicionalmente como uma 
comunidade mais humilde, 
afastada ou timida, jâ passou. Tal 
como o pais os portugueses 
afirmam-se cada vez mais no 
estrangeiro e é-me grato também 
participar desse movimento gérai 
de afirmaçâo, divulgando melhor os 
valores portugueses e os valores de 
Portugal na sociedade canadiana. 

Milénio: Tem entâo quatro 
anos para isso... 

Dr. Perestrelo: Nunca sabemos 
exactamente o tempo. O meu 
antecessor também pensava serem 
quatro anos e afinal foi chamado 
antes para outras funçôes, mas o 
que lhe posso garantir é que no 
tempo em que aqui estiver, até por 
formaçâo pessoal, irei procurar ter o 
maior prazer e um contacte pessoal 
bastante intenso com todos os 
portugueses aqui residentes. 

Foi assim o nosso primeiro (breve) 
contacte corn o novo Consul-Geral 
de Portugal, que nos deixou corn a 
promessa de um estreito contacte e 
colaboraçâo assidua para servir 
uma comunidade extensa e 
laboriosa, que, à semelhança de 
outras, se afirma no contexte 
internacional. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

•àAceitam-Sé todos os Hpos de seguros 'àAbertos à noitc (Terças e Quintas) 
•ùrParque de estdcionàntento nas traseiras isFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787“8897 

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

Vereadores querem a 
expropriaçâo do Skydome 
Numa moçâo enviada ao Conselho da 
Cidade de Toronto, os vereadores 
Jack Layton e Dennis Fotinos 
propuseram à cidade a expropriaçâo 
do Skydome. “Mais de 
$350,000,000.00 do dinheiro dos 
contribuintes foi investido no 
Skydome”, disse Layton, 
acrescentando que “jâ é tempo do 
contribuinte ter acesso ao complexe 
quase page na sua totalidade. 
Os vereadores Jack Layton e Dennis 

Fotinos resumem as suas razôes em 
missiva que requer do Présidente da 
Câmara de Toronto a nomeaçào 
duma équipa a fim de desenvolver 
um piano de aeçâo para a utilizaçâo 
do complexe, o arrendamento de 
determinados sectores e centres de 
actividade, para além doutras 
matérias intéressantes ao mesmo 
projecto. 
Esta moçâo serâ debatida a 2 de 
Fevereiro de 1999. 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE TRUCKS 

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

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

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

-20,4(X) km/ano, 
para além disso + 12cêntim«s/km 
-Transporte, l/a prestaçâoe impiwlos, 
a pagar na entrega: $1,634.50 

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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CÂ PARA N0$„ 
Domingo passado fomos à 
cidade de Hamilton e, devo 
confessar que, cada vez mais 
gosto da ideia de ruas de 
sentido ùnico. Nâo hà 
engarrafamentos, nem 
atropelos, corn trânsitos 
desordenados prôprios das 
cidades antigas corn 
traçados viàrios nos dois 
sentidos. Esta de parabéns a 
edilidade da cidade do ferro 
ou, O mesmo sera dizer, 
todos os seus residentes. 

Apesar de ser dia de descanso, jâ 
por varias vezes a tinhamos 
visitado e experimentâmos sempre 
a mesma sensaçâo. E, na realidade, 
uma opçào que deveria ser 
amadurecida pelos nossos autarcas 
de Toronto dado que, corn o 
aumento graduai do numéro de 
veiculos, esta a tornar-se 
praticamente impossivel conduzir. 
Poderào, no entanto, alguns 
comerciantes afirmar que a ideia 
nâo séria viâvel para os negôcios! 
Penso ser tudo uma questâo de 
hâbito e de senso comum. Tivemos 
ainda oportunidade de visitar 
alguns comerciantes de expressâo 
portuguesa na cidade de Hamilton 
e, nâo achâmos que o nùmero de 
compradores fosse diminuto. Antes 
pelo contrario, bastante gente a 
efectuar as suas compras e sem 
pressas e nervosismos criados, 
muitas vezes, pelas dificuldades de 
estacionar as viaturas. Alias, diga- 
se em boa verdade que, 
encontrâmos até gente mais calma 
O que, s6 vem uma vez mais provar 
que, um trâfego desordenado ajuda 
a aumentar o indice de adrenalina 
motivando situaçôes de “stress” 
que bem se poderiam evitar. 
Nâo vamos opinar que seja 
aplicado para jâ em todas as 
artérias de Toronto mas, terâ de se 
começar por algum lado e séria, na 
nossa ôptica, uma medida 
inteligente, implementar tal prâtica 
de sentido ünico nas artérias mais 
movimentadas. E tudo uma 
questâo de hâbito corn o seu lado 
positivo, permitindo aos 
condutores conhecerem ruas que 
antes, nem em sonhos por lâ 
passavam desconhecendo até 
eventuais negôcios que possam 
existir. 
Temos um vereador de expressâo 
portuguesa na edilidade Torontina 
e, estâmes até em acreditar que o 
assunto concerteza jâ lhe passou 
pela mente, nâo fosse ele uma 

pessoa inovadora e, capaz de 
motivar os colegas para que o 
assunto fosse a deliberaçâo do 
conselho camarârio. Afinal de 
contas, que diferença nos faz por 
exemple, transitar na College St no 
sentido Leste/Oeste ou vice-versa 
na Dundas? 
Estamos no lumiar de novo século 
e, diz-se na minha terra que, sô os 
burros é que nâo mudam. 
Deixemo-nos de preocupar corn o 
funcionamento ou nâo dos 
computadores no ano dois mil e 
vamos mas é ajudar a preparar a 
cidade para os desafios do novo 
milénio. 
Estamos até convencidos que o 
présidente Eastman corn o seu 
espirito de lider e conhecedor do 
aumento de trâfego, serâ o 
primeiro a votar para que tal 
resoluçào comece a criar pernas 
para andar. Sabemos que o 
primeiro présidente da 
megacidade, nâo deseja que, 
“nobody” leve mais tempo a chegar 
da Dundas e Ossington à Câmara 
Municipal do que, de Oakville à 
Jarvis! 
Apenas dois exemplos que, 
poderâo ajudar os reguladores de 
trâfego desta cidade: conduzir a 
qualquer hora na Dundas St. entre 
a Shaw e a Dufferin ou, na College 
entre a Bathurst e Dufferin estâ a 
tornar-se num autêntico quebra- 
cabeças!?? 
Serâ muito pedir que estes troços 
passem a ser de sentido ünico? 
Penso até que, se Antonio José de 
Carvalho e Melo fosse o 
responsâvel por este pelouro, hâ 
muito que tinha deliberado neste 
sector. 
Apenas formule um voto. É que, 
nâo me venham corn a tradicional 
mentalidade norte-americana do “ 
Doesn’t work”. 
Como é que sabem se, nunca foi 
experimentado? 
Afinal de contas, copiar o que 
funciona em Hamilton ou 
Montreal nâo tem nada de mal. 
Teimar, no que se sabe estar mal é 
que, constitui um atentado à 
inteligência das pessoas! 
Ou nâo serâ? 

Luis Fernandes 

Estamos até convencidos que o 

présidente Eastman corn o seu 

espirito de lider e conhecedor 

do aumento de trâfego, serâ o 

primeiro a votât para que tal 

resoluçào comece a criar 

pernas para andar. 

Convençâo sobre tortura 
pesarà no processo 

de imunidade 
A imunidade do general chileno 
Augusto Pinochet serâ decidida 
tendo em conta a Convençâo 
Internacional sobre a Tortura, 
segundo disse Terça-feira Lorde 
Nicholas Browe-Wilkinson, 
présidente do Tribunal que estuda a 
apelaçâo sobre a imunidade o ex- 
ditador. No final da sessâo de Terça- 
feira à tarde, ocupada na totalidade 
pela defesa de Pinochet, Browne- 
Wilkinson referiu que na sua opiniâo 
“cada vez mais os delitos de tortura e 
sequestro têm peso no momento de 
decidir sobre a imunidade soberana” 
do general. Ao fim de duas horas a 
advogada da defesa de Pinochet, 
Clare Montgomery, recusou a posiçâo 
da procuradoria segundo a quai o seu 
cliente nâo goza de imunidade pelos 
delitos de que é acusado pela Justiça 
espanhola. Clare Montgomery frisou 
que, de acordo corn a lei britânica de 
imunidade, um Chefe de Estado goza 
de imunidade criminal e esta “nâo é 
afectada quando cessa (no cargo), mas 
antes permanece”. Montgomery 
argumentou perante os sete juizes 
que, de acordo corn a lei britânica, o 

seu cliente goza de imunidade 
soberana, porque os delitos de 
genocidio, tortura e terrorismo, a 
serem verdadeiros, foram cometidos 
na sua qualidade de Chefe de Estado 
e portante nâo pode ser extraditado 
para Espanha. 

Auguste Pinochet 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATECA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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0 NEU CANTINHO 
UM ACIDENTE 
DE PERCURSO 

Portugal à beira do Milénio 
(Oxala nào Caia) 

Quai crise quai quê. Entrâmos na 
Europa pela porta grande. 
Encabeçâmos a linha da frente da 
moeda ùnica Europeia. 
Realizâmos a Expo-98. 
Inaugurâmos uma das maiores 
pontes da Europa. Seguimos em 
frente na via socialista. Investimos 
no Brasil. Damos ajuda financeira 
a Angola. Vamos emitir moeda 
nova em Macau antes de sairmos. 
Eu sei la. Encheria de realizaçôes 
este espaço e você amigo leitor 
ficaria corn o seu sentimento 
patriôtico inchado de tanto 
orgulho de ser Lisboeta. Ah, você 
nao é de Lisboa. Desculpe mas 
estava a esquecer-me desse 
pormenor. Diz você que na sua 
aldeia ainda nao existe âgua 
canalizada, nem luz eléctrica, nem 
uma simples estrada asfaltada. 
Bern mas isso sâo como agora é 
muito vulgar dizer, acidente de 
percurso. Na verdade o Porto vai 
ser Capital Mundial de Cultura. 
Vio construit mais uma ponte e o 
Metropolitano vai ser uma 
realidade. Até o velhinho 
“Bulhâo” vai levar uma 
modernizaçâo. Ah... Você nâo é do 
Porto, desculpe estava a esquecer- 
me desse pormenor. 
Mas na verdade em Coimbra... 
Ah, também nao é de Coimbra. 
Bern com essa localizaçâo tâo 
exacta e précisa, você esta 
decidido a estragar-me a crônica 
de hoje. Afinal nâo venho aqui 
para estragar o seu dia, ou achava 
bem que me dedicasse 
simplesmente a transcrever 
noticias dos jornais que falam em 
seis anos à espera de uma 
operaçào melindrosa à garganta? 

Mas... isso é um acidente de 
percurso. O facto de o ensino 
nocturno ter registado uma 
margem de reprovaçôes da ordem 
dos 90% nào prova nada, muito 
menos o facto de que o emprego 
infantil tem 22 mil na agricultura 
e 11 mil no comércio. Somos um 
Pais da Europa Comunitâria. 
Tudo isto sâo problemas 
perfeitamente ultrapassâveis, sem 
os quais os Paises (chamados) 
desenvolvidos como o nosso nâo 
passam. Claro que existem sempre 
pessoas mal intencionadas que 
nos dizem que o numéro de 
tuberculoses aumenta a olhos 
vistos. Por exemple: No turistico 
Distrito de Faro a taxa é de 84,5 
cases em cada cem mil habitantes. 
E muito? Talvez. Mas quem nos 
diz que isso nâo é obra de 
concorrentes turisticos mal 
intencionado? Esta a rir-se?! Pois 
bem, digo mais: 
Quem nos diz que nào foram os 
turistas estrangeiros que nos 
pegaram essa terrivel epidemia. 
De qualquer modo se a Ministra 
da Saüde for tâo râpida como o foi 
no caso da greve “Self Service” 
dos médicos, é simplesmente um 
acidente de percurso. Nos agora 
somos assim. Estâmes na Europa, 
vamos entrât no Euro. Veja por 
exemplo o alojamento, das 
familias da tragédia dos Açores. 
Foi um instante. Como... ainda 
nao estâ? Mas até esteve lâ a 
mulher do Présidente da 
Repüblicaü! Bem, você que me 
desculpe mas... deve ser 
efectivamente 
UM ACIDENTE DE 
PERCURSO. 

J 
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JORNALISTAS 
RECONHECIDOS 

Hâ mais de vinte anos que os 
jornalistas das comunidades 
portuguesas reivindicavam junto das 
autoridades portuguesas o seu 
reconhecimento publico pelas 
funçôes que desempenhavam. 
Sucessivos alheamentos sobre o 
assunto por parte dos governos 
anteriores chegaram a desmotivar a 
classe dessa intençào. José Lello, 
reconhecendo a importância desse 
sector para a difusâo da lingua e 
cultura portuguesa, cedo pegou no 
processo, discutindo o assunto com a 
direcçào do Sindicato dos Jornalistas 
portugueses e com o titular da pasta. 
Dr. Arons de Carvalho. Finalmente, 
na semana passada, foi publicada do 
Diârio da Repiiblica a Lei que no seu 
Artigo 18°. permite a atribuiçâo desse 
documente aos jornalsitas da 
Diâspora. O Milénio adianta desde jâ 
que a Portaria regulamentadora que 
atribuirâ o titulo de identificaçâo 
nacional foi assinada por Arons de 
Carvalho ejosé Lello, aguardando-se 
a sua publicaçào no Diârio da 
Repùblica antes de Março. A mesma 
sera passada pela Comissâo da 
Carteira Profissional do Jornalista, 
entidade que atribui o titulo aos 
jornalistas sediados em Portugal. José Lello 
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(ronicas da Hisforia dc nm Povo 

Procurarei nesta cronica, 
abordar algpuns aspectos 
essenciais da historia do 
Latim, começando por 
apresentar a sua génese a 
partir das linguas que se 
usavam na Europa. Nâo 
esquecerei de referir as 
anteriores raizes Indo 
Europeias, Balcânicas, 
regionais ou outras e o seu 
uso oral ou escrito bem 
como a importância que as 
diferentes fusôes tiveram 
na sua evoluçâo. 

Por outro lado, mostrarei as soluçôes 
tomadas pelos Romanos para impôr a 
sua aprendizagem e uso, assim como 
os dominios a que o foram 
estendendo por via escrita ou oral, em 
documentos, leis, na religiao. 

linguagem técnica, ou no uso 
quotidiano. 
E a partir do ano 1700 a.c., que a 
lingua Indo Europeia chega à regiâo 
da Apulia (zona da Italia central 
ainda hoje assim chamada) por meio 
de povos oriundos da zona Balcânica, 
tendo estendido o 
seu uso à Sicilia (Siculos), Campania 
(Ausonia) e Lacio. 
Por volta do Século VIII a.c., nos 
Apeninos, a civilizaçào Piceno 
Adriatica dos Osco-Umbro-Sabélicos 
estabeleceu contactos com os 
Protolatinos. 
É neste contexto, que com a idade do 
Ferro a lingua Indo-Europeia se 
consolida em très nûcleos: 
-Ocidental, com elementos Ligures 
(povo jâ nosso conhecido de crônicas 
anteriores). 
-Oriental ou Venético. 
-Protovilanovense, em Lacio. 
Segundo nos diz Devoto, tinha como 
caracteristica principal um acento 
predominantemente musical, por sua 
vez comum ao Sancrito e à lingua 
usada nas cidades Estado da zona 
onde hoje é a Grécia. 
Outra caracteristica é a existência de 
uma série de très vogais -a,e,o,- 
nalguns sitios reduzidas a uma ou 
duas-. A existência de ditongos de 
base breve. Très declinaçôes em-a,o,e. 

Uma série de verbos sem conjugaçâo 
regular. 
Para que o leitor possa ficar corn uma 
ideia mais compléta o Sâncrito, era 
uma lingua Indo-Hitita da sub- 
familia Indo Europeia do grupo 
Iraniano e que estava ligada à Antiga 
Pérsia, Frigia, Câucaso e Europa. 
De referir ainda que foi uma lingua 
apenas falada até praticamente ao 
século VI a.c.. 
Sabendo nos que foi havendo 
mudança de povos que iam 
dominando a Europa destes anos pré 
românicos, a lingua foi sempre 
sofrendo influências e fusôes. 
Da Civilizaçào Etrusca, manifesta 
especialmente na eliminaçâo dos 
ditongos até ai usados e nos 
chamados rotacismos, ou seja, o uso 
em demasia de sons "R" e a sua 
defeituosa pronùncia, ou mesmo 
substituiçâo do "S", intervocâbulo 
latino por "R". 
Corn a uniformizaçào imposta por 
Roma, sô o Latim é tido como Lingua 
oficial ficando alguns falares mesmo 
sujeitos a desaparecer. 
O Latim passa a constar assim de 
uma enorme variedade de 
documentos e situaçôes. 
No aspecto juridico é de referir o 
aparecimento da jâ apresentada Lei 
das XII Tâbuas, que pela primeira 

vez transforma o "costume" e os 
vârios tipos de direito quer civil quer 
religioso numa Lei para todo o 
Império. 
Mais tarde o prôprio Direito 
Canônico vem a ser redigido em 
Latim. 
Sô pelo século III a.c. surgem as 
primeiras obras literârias complétas, 
as Comédias de Plauto. 
Os Romanos aproveitam assim a sua 
supremacia militar e o seu dominio 
para "pôr ordem" na lingua e fim 
nestas afectaçôes, criando normas 
gérais para todo o Império no que diz 
respeito ao sistema gramatical, à 
morfologia, à conjugaçâo, nos 
aspectos fonéticos e aos sentidos em 
que é usado combatendo assim os 
falares Osco-Umbro-Sabélicos. 
Cesar e Cicero no século I a.c., foram 
ao ponto de criar tais barreiras ao uso 
destes falares que desenvolveram 
mesmo um "ideal de sobriedade e 
contençâo", recusando "os arcaismos 
e peregrinismos" procurando 
"consonâncias e simetrias". 
Salüstio e a sua prosa, ajudaram no 
entanto a demarcar a lingua escrita 
da falada. 
Na prôxima crônica terei 
oportunidade de mostrar mais alguns 
aspectos intéressantes da colonizaçâo 
Romana. 
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Papa Joao Paulo II encontra-se com Bill Clinton 

Clinton justifica ao Papa cerco a Iraque e Cuba 
Terminada mais uma viagem triunfal ao México 
- a quarta do seu pontificado ^ durante a qual 
exortou a que fossem esquecidos os horrores do 
sécuio XX e espalhada à mensagem de Cristo no 
inicio do novo milénio, o Papa Joao Paulo II 
rumou, ontem, a St. Louis, Missouri, onde era 
aguardado pelo présidente Bill Clinton e por 
milhares de jovens. Neste seu quarto encontro 
com o Pontifice, que decorreu no hangar militar 
do Aeroporto Internacional Lambert, de St. 
Louis, Clinton tentou convencer Joao Paulo II da 
excelência da sua politica em relaçâo a Cuba e ao 
Iraque, sobretudo apOs as criticas de que foi alvo, 
por parte do Vaticano, na sequência dos diversos 
ataques a este ùltimo pais. Dé facto, apôs 
salientar que as acçôes militâtes nâo conduzem a 
qualquer resultado, Joaquim Navarro-Valls, 
porta-voz do Vaticano, afirmou aos jornalistas 
ainda na Cidade do México, referindo-se aos 
ataques no sul do Iraque:''Estes novos incidentes 
confirmam mais uma vez o que o Santo Padre 
afirmou, ainda Hâ poucos dias: que as acçôes 
militâtes nâo resolvem os problemas por si 
prôprias. E que, de facto, sô servem para piorar 
mais as coisas". E o présidente norte-americano. 

que insiste em que os EUA devem fazer o Iraque 
respeitar as "zonas de exclusâo aérea" por eles 
prôprios impostas no Norte e Sul daquele pais, 
teve que tentar explicar a Joâo Paulo II, 
precisamente, o porquê de tantas imposiçôes a 
Bagdad e de tantos ataques aparentemente sem 
outro objective que nâo seja "avisar" o mundo 
ârabe sobre "quem manda". Quanto a Cuba, alvo 
hâ mais de 30 anos de um embargo econômico 
dos EUA que foi fortemente criticado pelo Papa 
durante a sua viagem a Havana no ano passade 
(e, em resultado de tais criticas, Washington 
acabou por aliviâ-lo), também foi objecte de 
tentativas de "explicaçâo" por parte do inquilino 
da Sala Oval durante o encontro corn o chefe da 
Igreja Catôlica. Outro dos temas de conversa 
entre os dois foi a persistência da pena de morte 
nos EUA, a quai foi igualmente, alvo da atençâo 
do Pontifice na Cidade do México, onde assinou 
uma declaraçâo que a posiciona entre os 
"demônios" que afligem o Continente 
Americano, a par com os males da exploraçâo 
capitalista, o trâfico de drogas, a corrupçâo e a 
"cultura de morte" consubstanciada no aborto e 
na eutanâsia. 

^^Tenho um estilo de vida simples’’, diz Antonio Samaranch 
o espanhol Juan Antonio Samaranch 
nâo entende as criticas ao seu estilo 
de vida, que considéra “simples” e, 
por isso, impassivel de ser 
considerado como um incentive à 
corrupçâo no seio do Comité 
Olimpico Internacional (COI). “Nâo 
compreendo estas questôes sobre o 
meu modo de vida. Tenho uma vida 
simples”, declarou o présidente do 
COI, 78 anos, em entrevista ao jornal 
britânico Daily Telegraph. “Sou um 
homem totalmente normal. Quando 
viajo, viajo em primeira classe. 

Quando visito uma cidade, os meus 
gastos sâo pages por estas”, comentou 
Samaranch, que se mostrou 
surpreendido por aquela maneira de 
ser poder ser considerada como um 
incentive a actes de corrupçâo 
durante a sua presidência. “Demitir- 

me quando o barco esta na 
tempestade, nâo é o meu estilo”, 
acrescentou. “A minha posiçâo é 
bastante clara: fui eleito pelos 
membres do COI e vou pedir-lhes a 
sua confiança”, frisou Samaranch, 
numa referêneia ao veto de confiança 
que pretende fazer aprovar na sessâo 
anual do organisme, a realizar em 17 
e 18 de Março, em Lausana, Suiça. 
“Durante os meus 18 anos de 
presidência, nâo houve apenas 
momentos negros, houve também 
mementos de grande alegria. 
Obtivemos grandes sucessos na 
histôria do olimpismo e dos Jogos que 
se tornaram praticamente 
universais”, fez questâo em sublinhar. 
Ainda assim, o responsâvel mâximo 
pelo Comité Olimpico Internacional 
mostrou-se triste corn o escândalo 
suscitado pelas alegaçôes de 
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corrupçâo na atribuiçâo a Sait Lake 
City da organizaçâo dos Jogos 
Olimpicos de Inverno do ano 2002. 
“Estou muito triste e desiludido. Jâ 
havia rumores, mas foi a primeira vez 
que nos tivemos provas”, disse 

Samaranch, apontando o seu grande 
objective durante o période em que se 
mantiver à frente do COI. “É o meu 
dever de entregar o movimento 
olimpico numa situaçâo o mais forte 
possivel”, rematou. 

Jordânia: rei Hussein poderà ser 
submetido a novo transplante de medula 

o rei Hussein da Jordânia, que se 
encontra em tratamento médico nos 
Estados Unidos, poderâ ser 
submetido proximamente a um novo 
transplante de medula ôssea, disse 
fonte prôxima do palâcio real. A 
mesma fonte referiu que os 
recentes problemas de 
saüde do monarca foram 
provocados por uma 
reaeçâo a um primeiro 
transplante, em 
dezembro. O rei 
Hussein, de 63 anos, que 
S'’'Ve de um cancro nos 
gânglios linfâticos, 
regressou terça-feira de 
urgêneia aos Estados 
Unidos onde foi 
imediatamente 
hospitalizado na Clinica 
Mayo, em Rochester (Minnesota) na 
sequência de um aumento da febre e 
de uma diminuiçâo do numéro de 
glôbulos brancos. “Aguardamos os 
resultados dos exames 
complementares feitos ao rei, mas os 
seus problemas imediatos de saüde 
foram regularizados”, disse hoje um 
porta-voz da clinica. O rei tinha 

regressado dia 19 a Amâ, depois de 
seis meses de quimioterapia na 
Clinica Mayo. Deveria voltar aos 
Estados Unidos apenas em meados 
de Março para exames médicos. Um 
responsâvel jordano indicara 

anteriormente que o rei Hussein 
tinha tido “uma subida da 

febre desde o dia seguinte à 
sua chegada à Jordânia”. 
Segundo fontes médicas, o 
aumento da febre pode 
significar a existência de 
“uma infecçâo” ou “o 
reaparecimento do linfoma, 
o que serâ bastante mais 
grave”. O rei Hussein 
pareceu cansado e corn 
dificuldade em manter-se 
de pé sem a ajuda de uma 
bengala segunda-feira 

passada, quando da designaçào do 
seu filho mais velho Abdallah como 
principe herdeiro, e terça-feira, 
quando da sua partida de Amâ. Antes 
de regressar à Jordânia, o rei declarou 
à televisâo que o tratamento 
quimioterâpico a que foi submetido 
em Rochester tinha “curado 
completamente” o seu cancro. 
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A Müsica que a gente gasta 
A insubordinaçâo na müsica 
é um problema dos diabos. 
£le jà O é em tudo o resto 
quanto mais... Seguir ordens 
é uma coisa que pouca gente 
gosta de fazer, alias, quase 
ninguém. 

Nâo intéressa quanta razâo haja por 
detrâs de cada ordem, ou se ela é 
proveniente de fonte fidedigna... O 
que intéressa é nâo fazer o que nos 
mandam, que influi com o nosso 
comportamento pseudo-masoquista 
que vai massajando o ego, e o 
aconselha a seguir imprudentemente 
por ruas desafinadas. Isto tanto faz na 
müsica como noutra situaçâo 
qualquer das nossas vidas. Mas quai é 
o problema de aprender a fazer as 
coisas bem feitas. Faz algum mal? E 
se nâo faz porque é que existe tanta 
teimosia em nâo se seguirem 
conceitos estabelecidos para se 
atingir determinado fim de 
consistência. É preciso reportarmo- 
nos às condiçôes da cada situaçâo e 
ao seu tempo de actuaçâo. As 
exigências que lideravam os 
requisitos da müsica em 1950, sâo 
obrigatôriamente diferentes das de 
hoje. A humanidade evoluiu. O 
homem elevou-se, produto da sua 
inteligência, e as provas ai estào aos 
milhares. Quem as nâo vê ou é 
porque nâo quer ou é porque nunca 
se conseguiu elevar à altura dos seus 
congénères e dai a sua relutância em 
seguir ordens, porque continuam 
durante toda a sua vida a tentar 
provar qualquer coisa que nem eles 
sabem o que é. Sô sabendo seguir 
ordens se pode aprender a mandar, 
ou, no mundo moderno, dirigir. 
Imàgine-se entâo uma orquestra 
sinfônica onde ninguém quer seguir 
as ordens do maestro, porque ele nâo 
percebe nada de nada, o cabelo dele é 
îeio, a mulher dele nâo sabe coser 
botôes e tem uma borbulha no 
pescoço além de uma unha encravada 
no dedo mindinho da mâo direita. E 
dizem eles na sua: Pois se em 1950 eu 
fazia assim, porque hei-de eu agora 

fazer diferente? Ainda antes deste 
maestro saber a escala cromâtica jâ eu 
era müsico profissional. Portante 
nada de sétimas aumentadas nem de 
décimas quintas menores que isso sô 
vem prejudicar o bom andamento do 
progresse na continuidade e amen. 
Coitado do maestro que subiu os 
degraus da plataforma para ouvir 
bem os müsicos da sinfônica e poder 
rege-los e partiu a batuta de tanto 
bâter corn ela para que se pudesse 
chegar a um consenso harmônico 
naquele desconjunto. E realmente, o 
entrave de muitas situaçôes de 
sucesso é, inümeras vezes provocado 
por estes egos insubordinados que 
nâo sabem nem querem aprender. 
Para mudar tal situaçâo séria 
necessârio uma grande dose de 
humildade, impossivel de adquirir 
por parte dos tais egos, porque ainda 
se nâo vende em comprimidos, a 
menos que se lhes ministrem uns 
calmantes para ver se se nâo 
intrometem demasiado onde nâo sâo 
chamados e deixam trabalhar corn 
dignidade quem gosta. É que jâ estou 
cansado de desafinaçôes e sou apenas 
um mortal. Moral desta histôria: 
Quem nâo gosta de seguir ordens 
meta a viola no saco e va tocar o 
“tempo volta para trâs” para uma ilha 
deserta, onde nâo vai poder 
incomodar ninguém. Coitados dos 
macacos. 
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Serralheiro mata ex-mulher a tiro 
Um serralheiro, de 60 anos, matou corn cinco tiros de 
pistola a sua ex-mulher, uma professera de 54 anos. 

Crianças da 
Povoaçâo coin 

centro de apoio 
O concelho da Povoaçâo, üha de S.Miguel, vai 
dispor a partir de quinta-feira de um centro de 
apoio à infância, para acompanhamento das 
crianças com insucesso escolar ou vitimas de 
problemas familiares. O novo centro, dirigido 
também à ocupaçâo dos tempos livres dos mais 
jovens, enquadra-se no projecto “Valorizar”, 
apoiado pela Uniâo Europeia, resultando do 
alargamento de uma ludoteca jâ existente na 
Povoaçâo. Destinado âs crianças do ensino 
bâsiéo e secundârio, o centro de apoio à 
infância conta corn uma verba anual de cerca 
de oito mil contos provenientes do “Valorizar”, 
sendo gerido pela Câmara da Povoaçâo, 
Institute de Aeçâo Social e Centro Social e 
Paroquial da Ribeira Quente, promotor do 
projecto. Segundo o padre Silvino Amaral, 
présidente do Centro Social e Paroquial da 
Ribeira Quente, a nova estrutura vem permitir 
a criaçâo de valêneias para “autonomizar o 
desenvolvimento da comunidade apôs o 
encerramento do projecto “Valorizar” em finais 
deste ano. “E nossa intençâo dar continuidade 
ao centro, mantendo-o a funcionar corn 
autonomia administrativa e criativa 
essencialmente vocacionado para o apoio às 
crianças mais carenciadas do concelho”, disse. 
O centro de apoio à infância da Povoaçâo estarâ 
dotado de equipamento multimedia. 

O crime ocorreu no Largo do Mercado, logo à 
entrada da Quinta do Conde, uma localidade da 
zona de Palmela e foi cometido perante o olhar 
incrédulo da filha mais velha do casai, uma jovem 
de 18 anos. As razôes que estiveram na origem 
deste homicidio sâo, para jâ desconhecidas, mas o 
presumivel assassine foi detido pela GNR no 
prôprio local do crime. "Eram cerca das 12h00 
quando ouvimos os tiros. Claro que fomos logo ver 
o que se tinha passade e jâ demos com a pobre 
mulher tombada no interior do seu carro", afirmou 
uma popular que se 
encontrava num café 
quando ouviu os disparos. 
Uma testemunha ocular 
esclareceu como tudo se 
terâ desenrolado: "Eles 
encontraram-se 
junto das bombas de 
gasolina e ele terâ 
dite para virem aqui a 
este largo conversar. 
Ela estava renitente, 
mas como viu que a filha 
mais velha estava corn o pai 
acabou por aceitar. 
Quando estacionou o carro 
foi logo alvejada cinco ou 
seis vezes. Ele depuis atirou 
a arma para dentro da 

carrinha em que se fazia transportar e ficou ali 
encostado a fumar um cigarro. A mulher deve ter 
morrido de imediato porque ele disparou-lhe para 
a face." "O crime foi praticado corn uma pistola 
calibre 22 e, de facto, todas as balas atingiram a 
cabeça da professera", precisou um informador 
policial. Segundo se apurou, a vitima estava 
separada do marido hâ algum tempo, mas 
continuava a viver corn ele e os dois filhos, a 
referida rapariga de 18 anos e um rapaz de 10 anos. 
No entanto, a mulher terâ abandonado a casa 

recentemente e terâ sido a partir 
dai que as relaçôes entre 
ambos "azedaram". "Ele jâ a 
tinha ameaçado algurnas vezes 
e fala-se que os problemas que 
tinham se relacionavam corn as 
partilhas. Ao certo ninguém 
sabe. Uma coisa é certa. Isto 
nâo se faz. Nada justifica que se 
tire a vida a uma pessoa", 
concluiu uma das muitas 
populares que rodeavam a 

viatura onde jazia o corpo sem 
vida da professera. O 

presumivel homicida foi 
levado ontem mesmo ao 
Tribunal de Setübal que 
lhe confirmou a prisâo 
preventiva. 
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Sida infecta por dia 
sete toxicodependentes 

A sida infecta por dia sete 
toxicodependentes e, no final do 
ano de 1998, eram 2503 o numéro 
de pessoas pertencentes a este 
grupo que estavam contagiadas 
corn q virus, référé o Jornal de 
Noticias. De acordo com o 
diàrio portuense, os numéros 
transmitem uma realidade 
que torna o problema ainda 
mais dramâiico, pois partiUiar 
agulhas de seringas para o uso 
de drogas continua a ser o 
maior meio de propagaçâo 
daquele virus. 

Nesta lista de pessoas infectadas coin o 
virus da sida, divulgada pela Comissâo 
Nacional de Luta Contra a Sida 
(CNLCS), seguem-se as ligaçôes 
heterossexuais, com 1455 casos, e as 
homo ou bissexuais, corn 1133 casos, os 
transfusionados, corn 108 casos, a dualidade 
homossexual e toxicodependente, corn 70 casos, 
hemofilicos, 53, e transmissâo mâe/filho, 48. A 
soma total de todos os casos, contabilizados a partir 
de Janeiro de 1983, é de 5.547, tendo jâ morrido 
mais de 3.100 pessoas infectadas, adianta o JN. A 
fim de deter estes numéros, a CNLCS e a 
Associaçâo Nacional de Farmâcias estabeleceram 
um protocole, em Outubro de 1993, para o 
lançamento da campanha "Diz nâo a uma seringa 

em segunda mào". A mensagem é simples e contém 
très vertentes de traduçâo: nâo partilhar, nâo se 
servir mais de uma vez e nâo a abandonar, diz o JN, 
acrescentando que o gesto é igualmente simples: 
por cada seringa usada, o toxicodependente obtém 

uma esterelizada. Até ao momento, as 
farmâcias que aderiram a esta campanha jâ 

recolheram 14,26 milhôes de seringas. De 
acordo corn o JN, Lisboa e Porto sâo as 
"capitais" de recolha de seringas, no total, 

corn 74, 98 por cento dos valores totals, 
correspondendo a 10,69 milhôes de seringas 

trocadas nas farmâcias. Confrontado corn 
esta realidade, o ministério da Saùde 
pretende melhorar o programa de apoio e, 
por isso, colocou em circulaçâo um posto 
môvel no Casai Ventoso e um novo, que 
entrou em funcionamento no passado 
mês de Novembro, que abrange a zona da 
Curraleira, mas que passarâ, em breve, a 

outras zonas da Grande Lisboa. Como 
exemplo o JN référé que o posto môvel do Casai 
Ventoso efectua, mensalmente, cerca de 50 mil 
trocas e que o novo posto, que estaciona très meios 
dias por semana na Curraleira, jâ efectuou cinco 
mil. Porém - adianta o JN -, o flagelo nâo atinge 
apenas a capital portuguesa e o ministério da 
Saüde consciente desta realidade esta a preparar 
um trabalho complementar ao das farmâcias, ao 
quai aderiu o Projecto Vida e o Serviço de 
Prevençâo e Tratamento de Toxicodependência, 
que trabalharâ nas zonas mais criticas de 
toxicodependência do Grando Porto e Setübal. 

Pouco entusiasmo pelo Euro nos Açores 
Os clientes das principals instituiçôes bancarias da 
ilha de S. Miguel continuam a manter as suas 
contas em escudos, mostrando pouco entusiasmo 
pelo euro. Dados recolhidos junto de vârios bancos 
na maior ilha açoriana indicam que apenas 
algumas empresas jâ solicitaram a conversâo das 
suas contas, a maioria das quais corn negôcios no 
exterior. Na maioria das instituiçôes contactadas 
nenhum cliente particular tinha ainda pedido a 
abertura de uma conta na moeda ünica europeia ou 
a transformaçâo da conta existente para euros. 
Segundo os responsâveis destes bancos, esse 

comportamento poderâ ter que ver corn o “fraco 
impacto” da reconversâo nesta fase e corn o facto 
das pessoas ainda “estarem na expectativa” em 
relaçâo ao funcionamento do Euro. 

Para divulgar a moeda ünica o Governo Regional 
promove, em conjunto corn a Comissâo Euro do 
ministério das Finanças, um seminârio em Ponta 
Delgada nos dias 08 e 09 de Fevereiro. Participam 
na iniciativa, destinada especialmente a jornalistas, 
responsâveis regionais e nacionais da Comissâo 
Euro. 

Âgueda: Assalto de dois mil contos a ourivesaria em pleno dia 
Artigos em ouro e prata no valor estimado de dois 
mil contos foram roubados num assalto à mâo 
armada e em pleno dia, de uma ourivesaria em 
Aguada de Cima, Agueda, revelou a GNR. O 
assalto, ocorrido segunda-feira cerca das 14:00, foi 
feito por dois individuos que se apresentaram de 

rosto descoberto e agrediram o proprietârio corn 
uma arma branca, indicou a fonte da GNR de 
Coimbra. Os assaltantes levaram relôgios, 
pulseiras, anéis e gargantilhas e puseram-se em 
fuga numa viatura de cor verde e desprovida de 
chapa de matricula na parte frontal. 

• 
Quer ganhar o màximo 

pagando o minimo ? 
Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sens 

produtos de compta e venda, na pagina dos 

CLASSIFICADOS. Paie com Raul CoeUio, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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LEITORA DE CARTAS PALMAS - QUARTA GCRAçâO 
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Comissâo 
Europeia couhece 

especificidade 
portuguesa, diz 

Sampaio 
O Présidente da 
Repûblica realçou 
Quarta-feira, em Bru- 
xelas, que jâ "é perfei- 
tamente conhecido por 
parte da Gomissâo" que 
existe uma especifitidade 
portuguesa em matéria de 
negociaçôes no quadro da 
Agenda 2000. Jorge 
Sampaio falava aos 
jornalistas no final do 
almpço corn o présidente 
da Comissâo Europeia e vârios membres 
daquele ôrgâo comunitârio, na residência do 
embaixador português em Bruxelas. "Julgo que 
naquilo que respeita à Comissâo e às suas 
propostas a realidade portuguesa é bem 
compreendida", reafirmou o Présidente da 
Repûblica. 
O almoço "serviu para reforçar essa explicaçâo, 
essa compreensâo da especificidade 
portuguesa", acrescentpu Jorge Sampaio, pois 
"permitiu avançar por vârios 'dossiers'" em que 
"cada um fez o que dévia". "O espirito é muito 
positivo" mas "temos perante nos uma 
negociaçâo complexa", em que "todos os 
agentes politicos, partidârios, sociais, 
econômicos devem empenhar-se", defendeu o 
Présidente da Repûblica. 

No almoço corn o Chefe de Estado 
participaram Jacques Santer, présidente da 
Comissâo, e os comissârios Deus Pinheiro 
(Relaçôes corn paises ACP) Manuel Marin 
(Relaçôes Externas), Emma Bonino (Pescas e 
Ajuda Humanitâria), Monika Wulf-Mathies 
(Politica Regional), Van Miert (Concorrêneia) e 
Neil Kinnock (Transportes), assim como o 
secretârio de Estado dos Assuntos Europeus, 
Seixas da Costa. 

Cimpanliii portuguesa précisa de secretâria que fale fluenteeieote 
Português/lugids. Ceeiuaicativa GOID e péblicu e coehecineetos de 
coBiputadores. Eevie C.V. pela fax (dlGl 626-G32B. 

Concessionârio Chrysler Jeep procura assisteote de seviços/ 
vendedor que saiba ioglës/portoguês, tenha conhecimentos 
sobre automôveis e geste de lidar com o publico, a tim de 
ester apto a adquirir uma lista de ciieutes e apoiando-los na 
maoutencâo dos sens veiculos. Oterece-se uma exceiente 
atmosfera de trabaibn, bénéficias, saiârio de cnucurrência e a 
opnrtunidade de cnmeqar uma carreira reenmpensante. 
Cnatacte Jay Graves pein teiefnne (41BI34S-99D0 na envie n 
C.V. pela fax 14191 345-1577. 
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Timor-Leste: Ali Alatas admite independência 
O ministro dos Negocios Estrangeiros indonésio, Ali Alatas, admitiu Quarta-feira a possibilidade 

de ser concedida a independência a Timor-Leste, se o povo timorense rejeitar um estatuto de 
autonomia. Salientando que a concessâo de independência a Timor-Leste “nâo constitui politica 

do governo”, Alatas admitiu, contudo, que é ‘‘a ultima alternativa se o povo de Timor-Leste 
continuar a rejeitar a (...) oJÉèrta de autonomia” do governo indonésio. 

O ministro, que falava apos uma mudança da politica de Jacarta 
reuniao do Conselho de Ministres da relativamente a Timor-Leste se deve, 
Indonésia, reconheceu que a em parte, a pressôes de governos 

Xanana Gusmâo sera 
transferido para ^^cadeia especial” 
O governo indonésio anunciou 

na Quarta-feira que tenciona 
transferir o lider timorense 
Xanana Gusmâo para uma 
residência que funcionarâ como 
uma “cadeia especial”. O 
anüncio foi feito 
em Jacarta pelo 
ministro da 
Informaçâo, 
Yunus Yosfiah, 
no final de uma 
reuniao do governo 
sobre assuntos politicos 
e de segurança, liderada 
pelo présidente B.J. 
Habibie. “A prisao 
domiciliaria para 
presos é 
desconhecida na 
Indonesia, pelo que 
esta a ser considerada 
uma forma especial para 
Xanana Gusmâo”, disse Yunus 
Yosfiah, citado pela Agência 
France Presse, Acrescentou que o 
governo irâ procurar uma 
residência que serâ designada, por 
um decreto do ministro da 
Justiça, Muladi, como uma cadeia 
especial” para o présidente do 
Conselho Nacional da Resistência 
Timorense. Segundo üm jornal 

indonésio, Muladi disse que a 
atribuiçâo de um regime de 
prisâo domiciliâria a Xanana 
Gusmâo foi sugerida pelo 
secretârio-geral das Naçôes 

Unidas. Xanana Gusmâo 
cumpre actualmente 

umapenade20 
anos de prisâo 
na cadeia de 
Cipinang, na 
zona oriental 
de Jacarta. No 

final da mesma 
reuniâo 

governamental, Yunus 
Yosfiah anunciou 
que a Indonésia esta 
disposta a abandonar 
Timor-Leste se a 

maioria da populaçâo 
recusar o estatùto de 

autonomia proposto pelo 
governo do présidente B.J. 
Habibie. “Uma autonomia 
regional maxima sera concedida a 
Timor-Leste. Se nâo for aceite 
pela populaçâo, sugeriremos à 
Assembleia Consultiva Popular 
que resultar das prôximas eleiçôes 
que Timor-Leste seja libertado da 
Indonésia”, afirmou Yunus 
Yosfiah. 

■ 

EUA/Clinton: Senado vai 
ouvir Monica Lewinsky 

O Senado norte-americano votou 
favoravelmente uma proposta para 
que très testemunhas no processo de 
destituiçâo ao Présidente Bill Clinton 
voltem a ser ouvidas. A proposta foi 
aprovada por 56 votos a favor (55 
republicanos e um democrata) e 44 
contra (democratas). 
As testemunhas que deverâo voltar a 
ser ouvidas, desta feita pelo Senado, 
sâo a ex-estagiâria da Casa Branca 
Monica Lewinsky, o conselheiro da 
Casa Branca Sidney Blumenthal e um 
amigo do Présidente, Vernon Jordan. 
Numa anterior votaçâo, ao abrir da 
sessâo de Quarta-feira, os senadores 
recusaram uma proposta democrata 

para o encerramento puro e simples 
do julgamento pol’tico do Présidente 
Bill Clinton. 
A proposta democrata obteve 44 
votos a favor e 56 contra. Os 
senadores iniciaram a sessâo pelas 
13:00 locals depois dos grupos 
parlamentares republicano e 
democrata terem estado reunidos de 
manhâ para estudarem a estratégia a 
adoptar. 

Paralelamente vârios senadores dos 
dois partidos têm procurado 
concertar uma estratégia de 
consenso, apesar de nâo ser ainda 
claro que a venham a conseguir. 

internacionais, incluindo a Australia. 
Notando as crescentes pressôes da 
comunidade internacional 
relativamente a Timor-Leste, Alatas 
referiu-se em particular a uma carta 
que o primeiro-ministro australiano, 
John Howard enviou ao présidente 
indonésio, Jusuf Habibie. “Houve 
algumas propostas de governos 
estrangeiros, incluindo de John 
Howard e de outras importantes 
individualidades, segundo as quais de 
que depois de cinco anos de um 
periodo de autonomia os timorenses 
deveriam ter o direito de escolher”, 
disse Alatas. 
O chefe da diplomacia indonésia 
falou à imprensa acompanhado pelo 
ministro da Informaçâo, Yunus 
Yosfiah, que anunciou que Jacarta 
iria concéder a Timor-Leste “um 
pacote de autonomia regional 
acrescida” que visa pôr fim ao 
conflito sobre o future do territôrio. 
Observadores da questâo de Timor 
indicam que qualquer periodo de 
autonomia transitôria poderia vir a 
ser usado pelas forças armadas 
indonésias para desacreditar a 
viabilidade da independência do 
territôrio. 
Em declaraçôes hoje à agência Lusa, 
Mario Carrascalâo, conselheiro do 
présidente indonésio, admitiu que o 
anüncio pode estar relacionado corn a 
actual campanha de armar civis, que 
esta a ser levada a cabo pelo exército 
indonésio. 
As informaçôes do territôrio 
continuam a confirmar campanhas 
de terror conduzidas por grupos de 
timorenses civis armados pelo 
exército indonésio. Clementino dos 
Reis Amaral, membro da Comissâo 
Nacional de Direitos Humanos da 
Indonésia (Komnasham), disse hoje a 
jornalistas australianos que a situaçâo 

de caos no territôrio poderâ vir a ser 
usada para intimidar os timorenses a 
aceitar a integraçâo na Indonésia. 
Amaral confirmou que as forças 
armadas indonésias distribuiram 
centenas de armas a civis timorenses 
que apoiam a presença indonésia no 
territôrio. 
“Tenho muito medo pelo povo de 
Timor-Leste depois das forças 
armadas me terem confirmado 
durante uma visita a Dili, esta 
semana, que estâo a distribuir armas 
a civis”, disse. 
“Os militares estâo a distribuir armas 
a civis que apoiam a Indonésia, o que 
quer dizer que eles têm carta branca 
para disparar contra os apoiantes da 
independência que nâo têm armas”, 
referiu Amaral. 
“Isto é uma situaçâo muito perigosa e 
poderâ agravar ainda mais a situaçâo 
de abusos de direitos humanos em 
Timor-Leste”. 
Os comentârios surgem depois de um 
padre na vila de Suai ter dito terça- 
feira à Lusa que pelo menos cinco 
pessoas foram mortas em ataques de 
grupos de civis timorenses naquela 
regiâo. Mais de duas mil pessoas 
continuam refugiadas na parôquia 
local temendo regressar às suas casas. 

O agravamento da situaçâo na zona 
obrigou très représentantes de 
organizaçôes nâo governamentais 
australianas a serem retirados da 
zona, depois das forças armadas 
recomendarem aos estrangeiros que 
suspendam visitas ao territôrio “nesta 
altura”. Um relatôrio confidencial 
sobre a situaçâo em Timor-Leste, 
citado pelo matutino australiano 
Sydney Morning Herald, dâ conta de 
que pelo menos 20 pessoas terâo sido 
mortas, e os sens corpos mutilados, 
durante o ultimo mês. 

VISEIJ ELECTRIC inc 
896 College Street, Toronto, Ontario 
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Chico Âvila, um îlhéu bem sucedido 
(Entrevista de Luis Fernandes) 

Na entrevista que conduzimos em pleno 
restaurante Lisboa à Noite, Chico Avila, 

começou por nos dizer que nasceu na ilha do Pico, 
freguesia de Santa Luzia e que, teve a sorte de 
frequentar o Liceu Nacional da Horta onde, 
conheceu um conjunto de mùsica da Orpal, tendo 
feito parte desse grupo da agremiaçâo desportiva 
Payai Sport Club o primeiro, a introduzir o futebol 
em todo o Portugal. 
“A minha primeira actuaçâo püblica aconteceu no 
polivalente da Alagoa. Dai, transite! para um outro 
conjunto que, na altura, andava na berra e que se 
chamava “Gatos Negros”, a segunda ediçào depois 
de voltarem dos Estados Unidos. Posteriormente, 
actuei corn os “Mini-Ilhéus” da ilha do Pico onde, 
permaneci durante dois anos. Participe! em vârios 
programas de televisâo e, concedi varias entrevistas 
para radios, jornais e revistas da regiâo. Depois 
desse periodo, parti para a California onde, cheguei 
em Dezembro de 1989.” 

Milénio: Como foi a transplantaçâo de um 
artista dos açores para a California? 

C.A.- Foi intéressante na medida em que, quando 
la cheguei, tinha entào vinte anos e, era perdido e 
achado pelos Rock’n Rolls e nâo queria nada corn a 
mùsica portuguesa especialmente, corn o folclore e 
temas populares. Quanto a fado, nem ouvi-lo! 
No mês de fevereiro de 1980, jâ cantava num clube 
americano. Tratava-se de uma colectividade elitista 
no Vale de Sâojoaquim junto a Atwater. A clientela 
desse clube era formada por advogados, médicos e 
politicos da area. 
Como o meu inglês era muito fraco, tive muita 
sorte, na medida em que, simpatizaram comigo. 
Para jâ, dizia uma quantidade de “asneiras” e 
fartavam-se de rir à minha custa. O que é certo é 
que, na semana seguinte traziam os amigos e, 
comecei entào a ter uma audiência corn certa 
representatividade o que levou o proprietârio do 
clube a solicitar-me que actuasse mais vezes por 
semana. O convivio foi de tal ordem que, passe! a 
ter de trabalhar semanalmente no clube e, a ter de 
fazer todas as festas comerciais das companhias da 
ârea. Participe! até numa campanha eleitoral 
americana. Tive na realidade muita sorte. 
Entretanto e alternadamente ia sempre a Portugal. 
Era um tipo promessa enquanto os meus pais 
fossem vivos. 
Foi numa dessas idas que, por incrivel que pareça, 
tive de ficar uma noite em Sâo Miguel e, como nâo 
tinha nada que fazer resolvi ir assistir a um 
espectâculo ao vivo. Foi ao lado do Hotel Avenida 
que me converti. Nessa altura estava la um fadista 
pois, quando o ouvi senti algo diferente. Corn o 
trinar das guitarras as lâgrimas vieram-me aos 
olhos. Minha mulher estava comigo e presenciou 
algo que, ainda hoje, nâo sou capaz de explicar. Foi 
nesse dia que eu decidi cantar mùsica portuguesa. 

Milénio: A partir dai, o que é que se 
transformou no Chico Avila? 

C.A.- Quando regressei à California, estou a falar 
em 1985, fiz questâo de comprar um estùdio e 
grave! a minha primeira cassete em português 
intitulada “O que o Povo gosta”. Havia, na altura, 
dois artistas corn grande sucesso. Um, era o Jorge 
Ferreira e o outro, o Roberto Leal. Foi 
precisamente nessa onda que eu entre! porque 
achei ser o mais aconselhâvel. Essa cassete tem até 

uma das pistas dedicada ao folclore do Pico. Fui, na 
realidade, de um extremo a outro. O sucesso foi de 
tal ordem que neste momenta tenho catorze âlbuns 
gravados, très videos e recomeço a gravar em inglês 
corn trabalhos que agradam o meio comercial 
americano. A CBS e a Fox promoveram muito bem 
o meu trabalho que, tem uma componente muito 
anglo-saxônica mas que, vai servir de agente 
polarizador de duas culturas. 

Milénio: Mas, e a mùsica portuguesa? 

C.A.-Quero deixar bem claro que, quando os meus 
compatriotas começarem a ouvir a minha mùsica 
no mercado americano nâo se preocupem que, nâo 
me vou esquecer da mùsica portuguesa. Quero 
continuar corn aquela toada que jamais esquecerei 
e que me fez vir as lâgrimas aos olhos em Portugal. 

Milénio: Como é actuar 
para o publico português? 

C.A.-Penso que aqui em Toronto e, também na 
costa Leste dos Estados Unidos, os pùblicos sâo 
muito exigentes e nos, artistas, temos de dar tudo 
por tudo nesta ârea da América. Trata-se de um 
grupo de imigrantes que estâ muito bem fornecido 
corn estaçôes de râdio e com noticias pelo que estâ 
atento ao evoluir de tudo quanto acontece. 

Em Portugal, e isto poderâ parecer irrisôrio mas, a 
realidade é que, tenho sempre de preparar um 
Show corn grande componente de mùsica inglesa. 
Houve um crescimento cultural enorme e hoje um 
artista que nâo cante em inglês nâo vai vingar a 
cem por cento em Portugal. 
Hâ, no entanto excepçôes à regra e, devo referir que 
a Semana do Mar na cidade da Horta é um 
espectâculo que canto sô em português. Nâo é por 
acaso que emprestei a voz a marcha oficial do 
evento mas, devo acrescentar que, tanto eu como o 
Marco Paulo actuâmos na Horta sô corn cançôes 
portuguesas o que foi um autêntico sucesso apesar 
do présidente da Câmara Dr. Renato Leal me ter 
aconselhado a cantar em Inglês. Penso ter feito a 
melhor escolha. 

Milénio: Jà conseguiste o 
teu màximo profissional? 

C.A.-Na Califôrnia nâo hâ mais que crescer. Estou 
muito bem e, se nâo teimasse em sair, nâo me 
deixavam. O pùblico nâo me deixa. Jâ tenho 
espectâculos marcados para o ano dois mil. Este 
ano estâ totalmente esgotado e cheguei ao ponto de 
ter alguma dificuldade em guardar duas ou très 
semanas, como é o caso do mês de Fevereiro para 
actuar em Toronto e, que jâ estâ reservado acerca 
de um ano e meio. 
Deixo um abraço a todos os que gostam de me ver 
e ouvir no Canadâ e prometo que tudo farei para 
tentar que o pùblico saia satisfeito dos meus 
espectâculos. 
Um abraço e obrigado ao Milénio por esta 
oportunidade. 

Amenda comuntfària 
Dia 30 de Janeiro: 

-Realiza-se na Casa do Alentejo, em Toronto, 
um grande espectâculo de cariz Africano, 
com a artista Angolana, REBECA. 
-Na sede-social de Canadian Madeira Club, 
realiza-se uma grandiosa festa comemorativa 
do 15o. Aniversârio do Rancho Folclôrico 
Madeirense, corn a presença do “padrinho” 
Rancho da Nazaré do Clube Português de 
Mississauga. Parabéns! 
-A Comissâo de Nossa Senhora da Luz, 
festeja o seu 5o. aniversârio, na Igreja de Sâo 
Mateus, na Old Weston Road e Rogers, com 
Jantar e baile corn o Duo Universal. As 
nossas felicitaçôes! 

31 de Janeiro: 

-CIRV-fm e Happy Travellers, realizam um 
grandiose almoço, às 13:oo horas, seguido de 
variedades, no Dundas Banquet Place, de 
apreço e despedida às BOMBOCAS. 
Actuam as Bomboças, Rilhas e Liz 
Rodrigues. 
-A ‘ Canadian Toy Association’ , realiza 
domingo, dia 31, uma apresentaçào prévia do 
“6a. Fcira Anual da Decoraçâo e 
Brinquedos”, no Toronto Metro Convention 
Centre, entre as 10:30 e as 12:30. Façam a 
visita corn crianças e levem para casa os 
brinquedos...do prôximo Milénio! 
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PORTUGUESES NO MUNDO 
MINHA MÂE,”MINHA MISS” 

Todos os anos se realizam concursos 
de “miss” qualquer coisa, o titulo nâo 
importa, por esse mundo, nesta e 
naquela comunidade, nâo é 
necessârio especificar quai, por serem 
tantas e porque isso também nâo 
importa. Nâo sâo mâs as intençôes, 
nâo sâo condenâveis as razôes, nâo 
sequer criticâveis as intençôes, que 
geralmente dào muito trabalho e se 
aprende qualquer coisa. Sempre tive a 
impressâo de nâo gostar desses 
concursos, seja em que circunstância 

O Présidente do Governo 
Regional da Madeira, Alberto 
Joâo Jardim, afirmou Quarta- 
feira, na Assembleia Regional, 
que O seu governo "vai 
caminhar corn os maiores 
cuidados na questâo da 
diferenciaçâo fiscal". Jardim 
falava durante o segundo dia 
de debate parlamentar do 
Orçamento e Piano para 1999, 
em que a questâo da nâo 
reduçâo fiscal na Regiâo, 
como admite a Lei das 
Finanças Reg^onais, tem sido 
um dos "cavalos de batalha" da 
oposiçâo ao executive 
"laranja". 

Odeputado socialista Antonio 
Trindade recusou o argumente 

governamental segundo o quai a 
"Regiâo ainda nâo teve tempo para 
procéder a uma adaptabilidade e 
especificidade regionais do Sistema 
Fiscal Nacional. "Essa diferenciaçâo 
fiscal esta contida no piano e 
o/çamento de 98 e no vosso programa 
de governo", disse o deputado 
socialista, que sublinhou: "bastava 
que a taxa fiscal da produtora 
madeirense de tabacos fosse igual à 
do Continente e nâo apenas um terço 
desta para que fosse possivel baixar 
em 15 por cento o valor do 1RS". 
"Deus me livre de brincar corn a 
receita", respondeu Jardim, 
explicando que o seu governo nâo 
avançou mais cedo para a 
diferenciaçâo fiscal porque 
necessitava da receita para os 
investimentos püblicos e porque sô hâ 
um ano foi publicada a Lei das 
Finanças Regionais. Ainda de acordo 
corn o governante, essa diferenciaçâo 
vai ser concretizada lentamente, corn 
dois objectives jâ definidos e que 
passam pela distinçâo dos sectores a 

for, movido por um sentimento 
nuclear: - Sâo terrivelmente 
enganadoras. Conheço nâo-sei- 
quantas raparigas, meu Deus, que, 
comparadas corn as “miss” coroadas 
por ai, sâo verdadeiras expressôes de 
bom gosto e magistral capricho da 
natureza, mas, no entanto, nâo têm o 
reconhecimento publico de tais 
atributos nem querem expor a tal 
situaçâo. Essas raparigas aprenderam 
a ser bêlas em calçôes, em fatos de 
banho, de saia ou de calças. Sâo das 
tais que nâo precisam de fazer dietas, 
tratar o cabelo ou manter o fisico em 

privilegiar e pela criaçâo de postos de 
trabalho. Também as questôes dos 
transportes motivaram troca de 
palavras entre Jardim e Trindade, 
corn o socialista a criticar o elevado 
custo das operaçôes portuârias do 
Porto do Funchal e a discordar da 
opçâo governamental de privilegiar o 
investimento no Porto do Caniçal em 
detrimento do Porto do Funchal. Na 
resposta, Joâo Jardim aludiu a razôes 
histôricas para os elevados custos das 
operaçôes portuârias na Madeira e 
confirmou que a aposta é de facto na 
valorizaçâo do Porto do Caniçal 
como terminal de carga, ficando o 
Funchal como Porto 
preferencialmente virado para o 
trâfego de passageiros. Em debates 
mornos, apenas durante a tarde 
houve alguma polémica, quando o ex- 
presidente da Câmara Municipal de 
Machico, Martins Junior, acusou o 
Governo Regional de ser um 
"criminoso" em relaçâo às autarquias 
municipals, designadamente face ao 
seu concelho, por as nâo apoiar 
financeiramente. A nâo inclusâo de 
verbas para os agricultores cujas 
produçôes foram afectadas pelos 
recentes temporals, reclamadas em 
unissono pela oposiçâo, foi outro dos 
temas em destaque, tendo motivado 
uma manifestaçâo de cerca de 30 
agricultores, à porta do parlamento, 
promovida pela CDU. Também 
présente neste debate estiveram as 
criticas dos governantes face à 
"intransigêneia" do Governo da 
Republica em nâo permitir o 
aumento da divida publica regional 
para além dos cinco milhôes de 
contos (25 milhôes de euros), o valor 
do défice deste orçamento avaliado 
em 215 milhôes de contos (1.07 mil 
milhôes de euros). O debate 
prossegue quarta-feira, dia da votaçâo 
de um orçamento que a maioria 
absoluta social-democrata vai tratar 
de aprovar, sem qualquer alteraçâo da 
oposiçâo. 

forma:-Estâ tudo la. Aprenderam elas 
e aprendemos nos. Estâ visto que nâo 
gosto de ver beldades em desfile, 
teatrando perante os meus olhos, 
sorrindo forçosamente para um 
grupo de pessoas encarregadas de as 
julgar pela forma como caminham, 
pelo reflexo do rosto ou como se 
afirmam perante respostas a um 
questionârio intuitive para palavras 
circunstanciais, chochas, onde 
normalmente se fazem apelos à paz 
no mundo, à melhoria da sociedade, a 
mais prendas para os pobrezinhos, 
dinheiro para os reformados e outras 
mil inetnçôes bem banalizadas, 
iguaizinhas às de todos quantos têm 
um automôvel moderno, uma casa 
confortâvel e sem atritos de maior 
corn conta bancâria. Portante, a 
maneira mais fâcil e râpida de dizer 
“nâo” às autênticas “overdoses” de 
miss é carbonizar a ideia corn 
expressôes agressivas para o meu 
“eu”, reconhecendo que as raparigas 
que o fazem nâo sâo mâs pessoas, 
limitando-se a partilhar os 
regulamentos de uma festa que na 
maioria dos cases nem é sua. Esta 
ideia consola-me. Um pouco. Nas 
comunidades portuguesas as 
raparigas bonitas sâo como as 
ervilhas, hâ-as por todo o lado, 
apreciadas em todo o lado, têm todos 
os elogios que quiserem, tâo maiores 

que esses gestes (concursos) que 
fazem “escolhas”, pois, ali, como em 
Portugal ou neutre pais qualquer, 
normalmente nâo concorrem as mais 
dotadas, nâo reflectindo, por isso, o 
barquinho de beldades portuguesas 
que nos assombram gloriosamente 
onde quer que vamos. 

A primeira das muitas vezes que 
abordei este assunto foi corn a 
senhora minha mâe, uma adorâvel 
mulher, como sô as mâes sâo, para a 
brindar corn uma pequena frase: - 
Mâe, tu és a minha miss. Dévia ter 
sete anos. Bloqueei ai. Multipliquei-a 
vezes sem fim. Se serviu para alguma 
coisa ? Para cimentar o meu conceito 
de “miss”: ...bêla até às orelhas, 
ternurenta até ao inimaginâvel, falas 
bonitas como eu gosto, que me dâ 
coisas minhas que ela gostava fosse 
delà. Sobretudo por isso. 
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EX-AGENTES DA POLICIA 

     

•> Pedidos de benefteios em caso de acidentes 
(Conseguimos o maior valor em henefîcios para o seu caso) 

Excesso de alcool 
Ofensas criminais 

•> Furtos 
•> Limpeza de registo criminal 
•> Imigraçào 

Contacte-nos para uma consulta 
gratis! 

Telefone: (416) 658-6636 
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914 St. Clair Ave., W., Suite 205, Toronto • 
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Madeira/Orçamento: reduçâo 
fiscal vai ser feita coin muito 

cuidado, diz Jardim 
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Céline Dion, despede-se... 
Céline Dion, esteve 
ausente dos palcos 
canadianos durante 2 
anos. 
Nao admira que tivesse 
uma calorosa recepçâo 
ao voltar a actuar no 
Molson Centre, em 
Montreal. Este foi um 
dos ùltimos concertos 
no seu pais Natal antes 
da anunciada retirada 
dos espectâculos por 
um ano, com inicio 
neste mês de Janeiro de 
1999. 
O ultimo album de 
Céline Dion “Let’s talk 
about love”, vendeu 22 
milhôes de copias! 

«S 

Antes da paragem que 
impôs a si prôpria, para 
retemprar forças, deu 
uma conferência de 
imprensa, em Montreal, 
juntamente corn o 

marido, Rene Angelil. 
Na altura recebeu o 
troféu pelas vendas 
locals do âlbum em 
francês “S’ill Suffisait 
D’Aimer”. 

José Malhoa, grava em Toronto 

Portugal na Abertura do Mundo 
Continuaçâo da pagina 1 

documentadas nesta exposiçâo e através dos crioulos, ainda falados em 
actores priveligiados na aproximaçâo varias partes do planeta”. Na ocasiâo, 
de culturas e civilizaçôes que nesta o vereador da câmara municipal 
multicultural cidade de Toronto de Toronto Mario Silva 
continua a ter lugar e onde a k. saudou a iniciativa, que 
comunidade portuguesa tem ftf k trouxe a esta cidade 
papel destacado”. Por sua vez, o ÿ M ï canadiana “que também é 
présidente da Comissâo R- I , feita por portugueses”, uma 
Nacional dos Descobrimentos “tâo importante mostra 
frison que esta exposiçâo - ^ cultural”, 
documenta “a par- A exposiçâo consiste de 
tilha dos valores J- . painéis que retratam a 
que norteou a gesta época dos descobri- 
dos descobrimen- mentos portugueses e jà 
tos portugueses”. esteve, nomeadamente, em 
Antonio Hespanha Macau, Japâo, China, 
realçou ainda, diverses paises europeus, 
durante a inauguraçâo do evento, que seguindo daqui para Montreal, 
em todo o mundo hâ vestigios dessa Otava, possivelmente Vancouver e 
partilha, mesmo em termes da lingua depois Estados Unidos. 

O popularissimo intérprete da 
cançâo ligeira, José Malhoa, 
aproveitando a sua estadia em 
Toronto, esteve no estûdio de 
Hernani Raposo, ensaiando- 
gravando novas cançôes da dupla 
Hernani-José Mario, para o seu 
proximo âlbum. José Malhoa, ficou 

estusiasmadissimo corn o tema 
“Açoriana cativa” que, segundo 
afirmou, espera vir a constituir um 
grande êxito. José Malhoa e a filha 
Ana Malhoa, deverâo voltar a 
Toronto em breve para o 
lançamento das suas novas 
gravaçôes. 

îtîîîÿi# 

RanI Indipwo, cm Toronfo 
O conhecido e 
admirado artista 
Raül Indipwo, 
também 
conhecido por 
Raül Ouro 
Negro, desloca-se 
no mês de Março 
a Toronto, a 
convite de 
GALERIAS 
EMMANUEL, 
para expôr os 
sens quadros na 
Galeria do 
Consulado-Geral 
de Portugal e, se 
possivel, na Casa 
do Alentejo. 
Aproveitando a 
vinda, RAUL 
INDIPWO, 
actuarà no salâo 
de festas da 
Igreja de Cristo- 
Rei, em 
Mississauga, no 
sâbado 27 de 
Março. 

A organizaçâo SOL,da 
responsabilidade da Dra. 
Teresa Almeida, vai realizar 
dois grandioses espectâculos 
em Toronto, para angariaçâo 
de fundos, em bénéficié das 
crianças da Organizaçâo SOL, 
na sua maioria bébés 
abandonados por mâes 
viciadas na droga, cujos filhos, 
apresentam o virus da SIDA. 
Aderiram a estes espectâculos 
MARIA DA FÉ, 
ALEXANDRA e CAMANÉ, 
que serâo acompanhados 
pelos müsicos José Neto e José 
Carvalhinho. Esta embaixada 
artistica vem acompanhada de 
dois jornalistas e do 
apresentador Ilâdio Climaco. 
Haverâ mùsica de dança corn 
o DJ do T-Club, que também 
acompanha o grupo de 
artistas. Helena Napoleâo, que 
também apresentarâ os 
espectâculos, é o elo de 
ligaçâo em Toronto, da 
Organizaçâo SOL. Os 
espectâculos estâo agendados 
para 6 e 7 de Fevereiro, um 
deles no Oasis Convention 
Centre, em Mississauga. 

A W «B esiKâicito 
de ipelB à$ crliuiças 
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DEfU MOORE, 
A bonita e sensual Demi Moore, é 
uma das mulheres mais desejadas (e 
bem pagas) de Hollywood. E do 
‘durissimo’ Bruce Willis que, por ela, 
mesmo depois da separaçâo, todo se 
derrete. Pelo menos é o que dizem os 
amigos mais intimos! 
Uma actriz sem preconceitos. Demi 
Moore, iniciou a sua carreira em 
1984, corn O filme “Blame it on Rio” 
e, a partir dai, nunca mais parou. É 
uma mulher que nâo se coibe de 
exibir o corpo, é uma mulher-actriz 
de total à-vontade! Originâria de uma 
familia pobre do Novo México teve, 
desde a raiz, uma vida instâvel. 
Nunca conheceu o pai e, a mâe, 
tratou-a sempre corn muito 
distanciamento. Aos 17 anos perdeu- 
se de amores pelo guitarrista de uma 
banda Rock, Freddy Moore, corn 
quem casou. O casamento durou 
pouco mas Demi ainda conserva o 
apelido do primeiro marido. 
Depois, andou corn gente conhecida, 
tais como, Sean Penn, Robert Deniro 
e Dustin Hoffman. Corn o actor 
Emilio Estevez teve um tôrrido 
romance durante très anos. De 
seguida, a era. Bruce Willis, com 
quem casou em 1987. Teve um 
passado de drogas e alcool mas, hoje, 
é uma mulher transformada em boa e 
responsâvel mâe de très filhos. Jâ teve 
fases destemperadas, posando nua, 
inclusive grâvida da sua filha do 
meio. Scout, na capa da revista Vanity 
Fair. 
Um dos grandes momentos da sua 
carreira cinematogrâfica deu-se ao 
lado de Robert Redford, no filme 
“Proposta Indecente”. 

devasladora 

Demi Moore e Bruce Willis, estâo 
separados hâ meses mas, segundo as 
boas ou mas linguas de Hollywood, a 
reconciliaçâo é possivel. Tal como nos 
filmes, aguardemos o desfecho. 

PANIERAS de imlia§ afladas 

O renovado conjunto musical OS 
PANTERAS, de Toronto, tem 
oferecido bons momentos de baile e 
convivio, a todos os que se divertem 
aos fins-de-semana pelos nossos 
clubes, associaçôes e parôquias. Os 
finals dos espectâculos sâo 

extremamente sentidos corn a cançâo 
“Vou levar-te comigo”, da autoria de 
Raùl Ouro Negro. 

Pela imagem podem verificar a 
aderência feliz do publico ao apelo do 
mùsico e vocalista Tony Silveira... 
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CiRV 
R A D I 
INTERNATION TORONTO 

SUPER MIX 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

TORONTO’S MULTIU 

! T AS DiARiAS 
DE RADIO AO SERVIÇO 
DA CÜLTURA 
PORTUGUESA 

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

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

FESTIVAL PORTUGUÊS RÂDIO E TELEVISÂO. OnTV. 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

OKfaSgMlSÏÏ 

mais um sucesso 
de CIRV-Sm. 

Nâo percam o rescaldo da grande testa. 
Dia 31 de Janeiro, o encerramento do 

WINTERFEST-99, 
com um almoço no Dundas Banquet Place e, 

variedades, corn RILHAS, LIZ RODRIGUES e, 
as convidadas, BOMBOCAS ! 

O Dundas Banquet Place, esta situado no 

1352 Dundas St., West, em Toronto. 
O a klmoçp sera sei 

Almoço e fesl 
sçrvido às 13:00 lioras! 
“ * !nas $25. 

Reserve o seu lugar em CIRV, tel: C416) 537-1088 
ou em Happy Travellers, tel: C416) 531 - 5000 

SuaHlHlHlïlSlSUaSUaülSlSlHIflflSflHlStSlHlKlïlflSlHlSlSlSlSlflflSüîlSlHlKü-lSlHlElSlSlïlSlSlUlSlSlSlSlSlSlïlSlKlSlfLHISlSLïliJlïllïlSlSL!; 
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Realizadores americanos procuram o melhor de 1998 
A Associaçâo dos Realizadores Americanos (Directors Guild of America, DGA) anunciou os candidatos 

ao titulo de melhor realizador de 1998. Steven Spielberg é o grande favorito, com o épico sobre a 
Seg^nda Guerra Mundial, “O Resgate do Soldado Ryan”, que jà ganhou também os 

Globos de Ouro para drama do ano e realizaçâo. 

Caso ganhe, sera o terceiro prémio 
da referida associaçâo na carreira de 
Spielberg. Outros concorrentes de 
peso sâo John Maden, com a comédia 
“Shakespeare in Love”, e Peter Weir 
com o popular “The Truman Show - 
A Vida em Directo”, dois filmes 
também premiados com Globos de 
Ouro (atribuidos pela Associaçâo de 
Imprensa Estrangeira em 
Hollywood). 

Entre os nomeados destacam-se 
ainda Terrence Malick, com “The 
Thin Red Line”, e o popular italiano 
Roberto Benigni, com “A Vida E 
Bela”, dois nomes escolhidos pelo 
“seu estilo ùnico e distinto”. A vice- 
presidente da Associaçâo, Martha 
Coolidge, referiu ainda que “os cinco 
realizadores representam os 
melhores, em termos profissionais e 
artisticos, na ârea da realizaçâo”. Os 
nomes dos candidatos foram 
anunciados por James Cameron (o 
realizador de “Titanic”), depois de 
uma seleccçâo feita por outros 
cineastas norte-americanos. A 

atribuiçâo deste prémio é tida como 
uma homenagem e reconhecimento 
ao trabalho de um realizador pelos 
seus pares e, para além disso, é 
também um bom indicador para o 
Oscar de realizaçâo, jâ que em 51 
anos apenas quatro cineastas 
premiados pela DGA nâo receberam 
também a estatueta dourada. Entre os 
vârios vencedores desse meio século 
incluem-se Alfred Hitchcock, Billy 
Wilder, John Huston e Spielberg - 
premiado por “A Cor Pûrpura” (1985) 
e “A Lista de Schindler” (1993) e 
nomeado nove vezes. Peter Weir jâ 
tinha sido indicado por “A 
Testemunha” (1985) e “O Clube dos 
Poetas Mortos” (1989) e surge agora 
com um filme sobre o poder da 
televisâo. “The Truman Show - A 
Vida em Directo” conta a histôria de 
um homem (papel interpretado por 
Jim Carrey, e que Ihe valeu o Globo 
de Ouro para actor dramatico) cuja 
vida é filmada e exibida em directo 
sem que ele saiba. Estreantes nestas 
lides sâo Benigni, Madden e Malick, 
nomeados pela primeira vez, apesar 

de serem realizadores bastante 
conceituados. Benigni foi escolhido 
por “A Vida É Bela”, em que 
interpréta um judeu preso num 
campo de concentraçâo Nazi que 
inventa um jogo para esconder a 
verdade ao filho. Apesar de usar o 
estilo de comédia, habitual nas suas 
obras, desta vez Benigni chega a ser 
comovente. John Maden é o autor de 
“Shakespeare in Love”, uma divertida 
ficçâo sobre um torrido caso de amor 
vivido pelo dramaturgo britânico, 
enquanto escrevia “Romeu e Julieta”. 
O filme ganhou os Globos de Ouro 
para melhor comédia e melhor actriz 
em comédia (Gwyneth Paltrow). 
Quanto a “The Thin Red Line” é 
uma meditaçâo poética sobre os 
efeitos da guerra num grupo de 
homens de um batalhâo instalado em 
Guadalcanal. A pelicula foi 
distinguida pelo Circulo de Criticos 
de Nova lorque e conta corn as 
interpretaçôes de Sean Penn, Nick 
Nolte e Woody Harrelson. 
Curiosamente, marca o regresso de 
Terrence Malick ao cinema, que se 

James Cameron anunciou os nomes dos cinco 
candidatos ao prémio de meUior realizador de 

1998. Spielberg, John Maden, Peter Weir, 

Benigni e Terrence Malick sâo os nomeados. 

ausentou durante 20 anos depois de 
ter assinado “Badlands” e “Dias de 
Paraiso”, dois dos mais conceituados 
filmes da década de 70. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Enorme selecçâo de carros e camiôes para trabalho, carrinhas de 
carga e passageîros, e uma grande variedade de automoveis, novos 
de '99. 

•^ Carros usados aos melhores preços da cidade 

Visite West York Chev-Olds e expérimente os modelos que gosta 
Victor Maciel 

1785 St. Clair Ave w., Toronto, 101: oDo-izuu raxi \^lO) t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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Teletrabalho: Mais de quatre milhôes de casos na Europa 
O teletrabalho, conceito do figurino da Sociedade da Informaçâo, pode ser uma ponte para o mercado 

de emprego: élimina distâncias, inova em termes de relaçôes empregado-empresa 
e vice-versa, mas, alertam os sindicatos, pode envolver riscos. 

Para jâ parecem ganhar os motores do 
desenvolvimento econômico, as empresas, que, 
com a adopçào do conceito, poupam, 
significativamente, em instalaçôes e equipamentos, 
capitalizando ainda ganhos de produtividade da 
ordem dos 40 por cento. Na Europa sâo jâ mais de 
quatro milhôes os profissionais que optaram por 
esta via e as previsôes apontam para quinze milhôes 
até ao ano 2002 e para mais de quarenta milhôes 
em 2007. Nada os relaciona em termos de 
denominador comum. 

Os que assim trabalham - especialistas em 
telecomunicaçôes ou em informâtica, jornalistas ou 
tradutores - sâo ainda raros. Segundo especialistas, 
nomeadamente Horace Mitchell, director do 
European Telework Development (ETD - iniciativa 
europeia de sensibilizaçâo para o teletrabalho 
apoiada pela Comissào Europeia no quadro do 
programa ACTS - Advanced Communication 
Technologies and Services), as empresas que 
recorrem a esta nova relaçâo laboral admitem 
economias da ordem dos cinquenta por cento, 
decorrentes da reduçâo de custos operacionais corn 
as respectivas instalaçôes e equipamentos. Tratam- 
se de relaçôes laborais "virtuais" sô porque o 
teletrabalhador pode nunca chegar a entrar na sede 
da companhia. De facto, em termos reais, dizem os 

especialistas citados por Mitchell, estas empresas 
registam ganhos de produtividade de quase 
quarenta por cento. As organizaçôes sindicais 
europeias, cuja visâo deste desenvolvimento sôcio- 
econômico é importante para a consolidaçào do 
conceito, adoptam uma posiçâo pragmâtica 
relativamente ao teletrabalho, nâo 
hostilizam a ideia, mas notam que o j— 
trabalho efectuado em casa 
(geralmente aceite por 
mulheres) conduzem 
muitas vezes à exploraçâo, 
sob a forma de salârios 
mais baixos e ao nâo \ 
reconhecimento dos 
direitos que assistem aos \ 
trabalhadores tradicionais. qXr'., 
Alertam para problemas   ^ 
como o da possivel erosâo 
das condiçôes de 
emprego e do estatuto do 
teletrabalhador, 
isolamento dos colegas, 
prejuizos em termos de 
carreiras, e questôes de 
saùde e segurança 
(decorrentes das condiçôes 
eventualmente déficientes 

em que se pode estar a trabalhar em casa). Os 
sindicatos defendem o teletrabalho mais para 
trabalhadores de qualquer empresa que optem pela 
soluçâo. Isto, afirmam, em defesa da igualdade de 

estatuto entre teletrabalhadores e os 
que preferem as instalaçôes da 

companhia e do pagamento, ' 
pela entidade patronal, dos 

custos adicionais 
decorrentes da opçâo 
teletrabalho. 

Este anüncio foi pago por Carlos Pires, proprietàrio da Bairrada Churrasqueira. 

FESTA DE PASSAGAEM DO ANO 1998 

UMA DECLARAÇÂO E UM ESCLARECIMENTO QUE É DEVIDO 
Eu, Carlos Pires, pessoa responsâvel pelas minhas acçôes e afirmaçôes, proprietàrio de 

BAIRRADA CHURRASQUEIRA 
nada posso desmentir... contudo, nâo tenho objecçâo alguma em declarar 

que “...na Pesta de Fim do Ano de 1998, realizada no Ukranian Hall, 297 College 
Street, na cidade de Toronto, Bairrada Churrasqueira nâo serviu quaisquer produtos 
confeccionados por Nova Era Bakery & Pastry Inc.”. 
Esta declaraçâo nâo faz sentido algum se eu nâo der aqui um esclarecimento que é 
devido numa situaçâo desta natureza. 
Seguindo a sugestào de um empregado da referida padaria para inserir o emblema 
comercial {logo) nos panfletos da Passagem de Fim do Ano de Bairrada 
Churrasqueira e subsequentemente obter mais em conta os produtos que iria 
précisât para aquela festa, fui a uma tipografia da Comunidade. Apôs os impresses 
estarem prontos dirigi-me ao Sr. Dias na sede do seu négocié, mostrei-os e referi 
nâo ter inclufdo cor amarela no emblema, sugerido pelo seu empregado, pela razâo 
de ser muito mais o seu custo. Concordou corn o que eu disse e pediu-me para 
deixar ali alguns panfletos, o que fiz, seguindo à minha vida. Ligado à passagem do 
ano, este foi o meu primeiro contacte corn o proprietàrio daquela padaria. Os dias 
passaram-se e no dia 29 de Dezembro entrei em contacte corn ele para lhe dizer o 
que é que eu queria que me fornecesse para a Passagem do Ano e quai era o preço. 
Vi logo que era demasiado e perguntei se nâo podia fazer outre preço mais em 
conta, ao que ele respondeu que o preço era aquele. Disse-lhe que iria fazer aquela 
festa mais para publicidade ao meu negôcio do que para ganhar... nâo queria era 
perder dinheiro! 
Conclut, pelas suas proprias palavras, que ele estava disposto, queria e podia 
fornecer-me o que eu precisava... mas sô nas condiçôes que ele me estava a pôr. 
Nâo havia outra alternativa para négociât o preço, pelo que tive de ir bâter a outra 
porta. Pela minha prôpria experiência sabia que noutro lado podia ter as coisas mais 
em conta. 
Référé o seu advogado na carta que me enviou, em torn de “poucos amigos” como 
costuma dizer-se, que utilizei indevidamente o nome, emblema e endereço sem o 
consentimento do seu cliente mas, por outro lado, na sequência e na masma frase 
diz que isso estava a significar que o seu cliente iria fornecer “cakes, pastries,...” 
(que sâo uma e a mesma coisa!). Nâo é compreensivel esta atitude depois de ele me 
ter dito pessoalmente que estava bem e para deixar ali corn ele alguns panfletos. Sô 

o emblema, locals e endereços das padarias estavam neles assinalados... nada mais 
significando para além daquilo que estava (esta!) impresso dentro do pequeno 
rectângulo. 
Sô podem tirar-se conclusôes quando realmente existem declaraçôes de factos 
évidentes... e nâo de outra e qualquer maneira! 
A terminar a carta, diz o advogado: “O nosso cliente requer que você publique uma 
retractaçâo (que é a mesma coisa que dizer: negaçâo, desmentido, confessar que 
errou, dizer o dito pelo nâo dito ou desdizer-se!). 
E muito surpreendente que um advogado venha pedir uma retractaçâo em nome do 
seu cliente quando nada foi dito, nem escrito, nem impresso, nem publicado. Nâo 
poder haver retractaçâo ou negaçâo de uma acçâo que nâo foi praticada (nâo 
existiu). Jâ ninguém se entende. Diz-se uma coisa, mas quer dizer-se outra. É uma 
confusâo de Imguas... e de espiritos também! Jâ parece uma Torre de Babel... dos 
tempos modernos! É a incoerência DOS HOMENS. 
Os termos em que foi posta a questâo: “Our client requires that you post a retraction 
{whatreaction^ at your expense... indicating that no Nova Era Bakery & Pastry 
Inc. products were served at that party at Ukranian Hall, at 297 College Street, at 
New Year’s Eve for 1998”, que em Português tern exactamente o significado e 
sentido: ...indicando ou declarando que “na Festa do Fim de Ano de 1998, realizada 
no Ukranian Hall, 297 College Street, Bairrada Churrasqueira nâo serviu quaisquer 
productos confeccionados por Nova Era Bakery & Pastry Inc.”. Realmente, 
Bairrada Churrasqueira nâo serviu nada que fosse da referida padaria, mas sim de 
“Brisa do Liz Bakery-Pastry”, 1174 Bloor St. West. 
E absurdo pretender que se negue uma acçâo que nâo foi praticada! Uma 
retractaçâo! E por estas e por outras que no Mundo anda tudo cada vez mais torto! 

Carlos Pires 
Bairrada Churrasqueira e agora também em Mississauga: 
1000 College Street 33 Hillcrest Avenue 
Toronto, Ontario M6G 1A7 Tel: (905) 273-9438 

~ :79'-K 3 
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Manata Jewellers é a soluçâo para as suas 
compras de Natal: 

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

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

pode encomendarH 

PARA QUEM NAO SABE O QUE OFERECER MANATA JEWELLERY 
TEM AGORA CERTIFICADOS DE OFERTA. 

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

Mais de um milhar de mortos 
no sismo da Colombia 

O sismo reg^stado seg^nda-feira na Colombia provocou mais de mil 
mortos, disseram fontes dos bombeiros colombianos. 

Pereira 
Eplcenlro I 

»*, Bogota 
/ 'Catarca 

Armenia 

De acordo com as ultimas 
informaçôes, a cidade de Arménia 
foi a mais martirizada pelo sismo, 
que atingiu seis graus de magnitude 
na escala de Richter. O chefe- 
adjunto dos bombeiros da cidade 
afirmou que hâ ainda muitos 
cadâveres por recolher nas ruas e 
que as equipas de socorro nao tern 
mâos a medir. “Hâ mais de um 
milhar de mortos, talvez mesmo 
mais de dois milhares so na cidade 
de Arménia”, disse o capitâo 
Antonio Guiza. Acrescentou que 
cerca de dois terços da cidade, no 
ocidente da Colombia, ficaram 
destruidos. Ainda de acordo corn o 
chefe dos bombeiros, as equipas de 
socorro ainda nâo conseguiram 
chegar junto de centenas de vitimas 
apanhadas pelo desmoronamento de 
25 prédios. Sô no desmoronamento 
de um edificio de 10 andares terâo 
ficado soterradas 60 pessoas. 

adiantou. As areas mais afectadas da 
cidade de Arménia, bem no 
centro da regiâo 
produtora de café da 
Colombia, foram os 
bairros do sul, onde 
poucas casas ficaram 
de pé. A cidade conta 
cerca de 300.000 
habitantes. Fonte do 
Serviço Sismolôgico 
Nacional informou que 
uma vasta zona central da 
Cordilheira dos Andes foi 
abalada pelo sismo, que 
registou maior magnitude 
nas cidades de Arménia e 
Pereira, tendo igualmente 
atingido outras 15 
localidades. 
Entretanto um terramoto de 
magnitude de 3,7 na escala 
de Richter, com epicentre na 
mesma localidade de origem do 

sismo de segunda-feira, sacudiu 
Quarta-feira de novo o oeste da 

Colombia, disse fonte da Rede 
Sismolôgica Nacional 

(RSN). O sismo de 
segunda-feira 
teve como 
epice n t r o 
C o r d o b a , 

povoaçâo do 
departamento 

de Quindio a 16 
quilometros a 

sudoeste da capital 
da provincia, Arménia. 

A mesma fonte 
acrescentou que a nova 

réplica foi registada pela RSN 
à 01:05 locals. A onda sismica 

alcançou Arménia e também 
■Pereira, capital do departamento de 
Risaralda, que foram os centres 
urbanos mais afectados pelo 
terramoto de segunda-feira, além de 

15 localidades dos dois 
departamentos e do vizinho Valle 
del Cauca. Pelo menos 700 mortos, 
très mil feridos e varias centenas de 
desalojados é o balanço provisôrio 
do sismo, uma das maiores tragédias 
naturals da histôria da Colombia. 
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A World Vision ajuda as 
vitimas do sismo na Colombia 

Jà sâo cerca de 2.000 os 
mortos provocados pelo pior 
sismo que atingiu a Colombia 
este século, fazendo milhares 
de feridos e desabrigados. 
Espera-se que estes numéros 
aumentem. 
Hà cerca de 40 anos que a 
World Vision mantém uma 
permanência constante na 
Colombia e esta no momento 

ajudar as vitimas fornecendo- 
Ihes comida, àgua potàvel, 
assistência médica e outros 
apoios, sendo parte dos sens 
pianos ajudar também na 
reconstruçâo. 
Ajude-os a salvar vidas corn 
donativos em dinheiro que 
irâo ser aplicados 
imediatamente na ajuda a 
crianças e às suas familias. 

Telefone para 1 800 268-3955 

A World Vision agradece todo o apoio que puder dar. 

No reino da Dinamarca 

Hâ sempre uma princesa que 
espera por nos! 
Quem nasce simpâtica...é 
simpâtica toda a vida. A princesa 
Alexandra, da Dinamarca, e um 
espanto de simpatia e de 
cumprimènto dos sens deveres de 
membre da familia real. Elegante 
e bonita, nâo faz esforço para 
agradar; pura e simplesmente 
agrada e conquista. 
Curiosamente, é de descendência 
Oriental (Hong KONG) e reina... 
na Dinamarca. Adora crianças e 
tudo faz para as ajudar e cativar. 

Alexandra, casada corn o Principe 
Joachim da Dinamarca, desde 
1995, é Embaixadora da Cruz 
Vermelha, titulo que lhe assenta 
muito bem. Segundo as pessoas 
que a rodeiam é a ünica substituta 
da inditosa Princesa Diana. Da 
elegâneia ao charme natural, 
passando pela simpatia e pela 
facilidade de contacte humane, 
ela é, imagem e exemple, do povo 
dinamarquês. Até jâ fabricaram 
uma boneca corn o rosto da 
Princesa... 

Pequenas histôrias de 
GENTE grande 

Américo Martins Ribeiro, é 
um artista de raiz. Sensivel, 
imaginativo e equilibrado. 

Nasceu em Campo 
d’Ourique, em Lisboa, a 12 

de Novembre de 1925. Muito 
jovem (14 anos) foi para 
aprendiz da Fàbrica de 

Cerâmica Viûva Ferrâo, no 
Conde Barâo e depois para 

a Fàbrica de Cerâmica 
Santana, nas traseiras do 

antigo Campo das Salésias, 
de ^‘Os Belenenses*’ de boa 
memôria, onde se manteve 

varies anos. 

Apropôsito, é um adepte ferrenho 
de “Os Belenenses” e, pertenceu, 

à primeira escola de jogadores do 
Clube, na altura treinado por 
Alexandre Scopeli, um dos grandes 
nomes dos azuis 
do Restelo. 
AMÉRICO 
RIBEIRO, é 
casado corn 
Estrela Ribeiro, 
também de 
Lisboa e, a filha 
do casai, que Jâ 
lhes deu netos e 
bisnetos, é Maria 
Helena Ribeiro, 
natural da Nazaré. 
Em Agosto de 
1960, a familia 
Ribeiro emigrou 
para o Canada, 
onde reside hâ 39 
anos. 
Paralelamente a um trabalho regular 
até à altura da reforma, Américo 
Ribeiro, nunca deixou a sua arte de 
ceramista, tendo exposto os seus 
trabalhos magnificos, em muitas 
exposiçôes, tais como “la. Exposiçâo 

dos Novos Canadianos” na 
Davenport, em 1970. 
Duas exposiçôes no Consulado-Geral 
de Portugal, em Toronto. Exposiçôes 
na City Hall, Igreja de Oakville e no 
Hotel Howard Johnson, também em 
Oakville, na Waterfront, na The 
Haviland, e no Clube Português de 
Mississauga, Canadian Madeira 
Club, First Portuguese C.C.C. e Casa 
do Alentejo. 
Devido ao seu talento natural, deu 
aulas de cerâmica na Humber 
College e, através dos anos, vârios 
Seminârios pois, para tal, é muito 
solicitado. Em 1998 recebeu um 
honroso convite para expôr os seus 
trabalhos em cerâmica na Academia 
de Arte de Sâo Paulo mas, devido a 
varias circunstâneias, ainda nâo lhe 
foi possivel deslocar-se ao Brasil. 
Américo Ribeiro, foi convidado a 
escrever um livro sobre cerâmica, na 
altura em que dava aulas no Humber 
College. Assim, corn a colaboraçâo da 
professera Betty James, editou dois 
importantes livres sobre a Arte 

Ceramista. 
Américo Ribeiro, 
mantém uma 
actividade digna 
de registo, tendo 
programado para 
1999, varias 
exposiçôes. É um 
dos grandes 
vultos artisticos 
da Comunidade 
Portuguesa do 
Canada. Alguns 
anos atrâs, a sua 
fama chegou aos 
EUA, tendo 
recebido um 
convite 
importante para se 

radicar por lâ mas, o Canada e a 
familia, tiveram mais força. Ainda 
bem. Précisâmes muito mais do 
Américo Ribeiro...do que os 
‘americas’. 

JMC 

Américo Martins Ribeiro 
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CARNEIRO Quanto mais diferenciado voce for, 

melhor. E isso vale também para sua 

carteira de acçôes. Sua curiosidade esta 

em alta e pode leva-lo/a a uma rota de 

aventura. Alguém de Gémeos figura no 

cenârio. 

TOURO Voce tem a sensaçâo de que alguém esta 

tramando contra voce e, acredite, hâ boas 

chances de isso ser verdade. Faça o possivel 

para reunir informaçôes e reconstruir o que 

for preciso sobre bases sôlidas. 

GEMEOS Confira as mensagens de Cameiro e Touro 

para obter uma dica. Seu talento para escrever 

H J sera elogiado e dirâo que você é um/a P»” m excelente reporter de investigaçào. Seu ciclo 

^ 4 I ^ '*^*^*^ ^ projecto. 

CARANGUEJO Um mistério sera solucionado e areas 

sombrias de sua vida vào receber o bénéficié 

da iluminaçào. Um parente vai estourar o 

orçamento comprando um présente para 

voce. Você vai adquirir uma obra de arte. 

LEAO 
r- 

Estabeleça suas normas e ignore os que 

dizem que você paga caro demais pelo que 

quer. Quem fala esse tipo de coisa sabe o 

preço de tudo, mas nào vale nada. Um 

aquariano estarà envolvido. 

VIRGEM 

m 
ESCORPIAO Livre-se das lembranças que o assombram. 

Esteja aberto/a para um recomeço e novo 

romance. Destaque para originalidade e 

aventuras excitantes. Nào siga os demais. 

Gente de Leâo e Sagitârio figura no cenârio. 

0 cobrador pode até ser razoâvel, mas você 

fera de dar-lhe garantias. 0 pagamento sera 

feito por um estranho misterioso. Alguém de 

Gémeos vai dar-lhe os detalhes. Pessoas de 

Carangueijo e Capricômio aparecem no 

cerrârio. 

BALANÇA Você precisarâ ser capaz de estar em dois 

lugares ao mesmo tempo. É dessa forma que 

algumas pessoas vêem você: em toda parte e 

ao mesmo tempo. Você receberâ um 

telefonema do exterior e terâ problemas corn 

0 idioma. 

SAGITARIO Conte seus tostôes. As pessoas insistem em 

tentar envolver você numa sociedade 

comercial. As questôes relatives a négociés e 

casamento estào em alta, mas va corn 

cuidado. Um capricomiano esta envolvido. 

AQUARIO Esteja disposto/a a reconstruir, rescrever e 

fazer concessôes inteligentes. Ao ser 

razoâvel, você ganharâ aliados importantes. 

Pessoas de Touro, Leâo e Escorpiào têm 

papel importante nesse momento. 

CAPRICÔRNIO Analise a mensagem de Sagitârio para obter 

uma dica. Deixe que os outros saibam que 

® capaz de rir de si mesmo/a. Uma 
^ pessoa, a quem certa vez entregou seu 

J coraçâo, farâ uma reapariçâo dramâtica. 

PEIXE S Tome medidas decisivas para protéger seus 

; investimentos. Seja dinâmico/a, mostre suas 

I virtudes. Tome cuidado ao praticar seu 

; hobby. As pessoas dizem brincando que 

I você faz bem aquele truque de desaparecer. 

BANCO ESPIRITO SANTO 
\ 

0 SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Pacote de Beneficios aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

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

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

Internet - http://www.bes.pt ’A 

Notas falsas de cinco contos 
andam a circular no Alentejo 

Vârios casos de circulaçâo de notas 
falsas, de cinco mil escudos, foram 
detectados este mês pelas autoridades 
nas zonas de Elvas, Ponte de Sor, 
Nisa e Vendas Novas, no Alentejo. O 
aparecimento de notas falsificadas, 
passadas em estabelecimentos 
comerciais, levou jâ a GNR a encetar 
ligencias no sentido de identificar os 
autores dos crimes, segundo uma 
fonte desta força de segurança. Na 
cidade de Elvas, junto à fronteira do 
Caia, foram apreendidas pela PSP 
local, nas ultimas duas semanas, seis 
notas falsas de cinco mil escudos. 

passadas em estabelecimentos 
comercais e numa agencia bancaria, 
indicou um responsâvel policial. 
O Comissârio José Simâo adiantou 
que os casos ocorridos em Elvas jâ 
foram comunicados ao Ministério 
Püblico e à Policia Judiciâria. O 
comandante da esquadra policial 
salientou ser “fâcil” verificar a 
irregularidade das notas, devido à 
fraca qualidade do papel e a 
inexistência da linha de âgua”. Nos 
ûltimos anos, foram registados outros 
casos de notas falsificadas em varias 
localidades do Alentejo. 

bIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual sobre todos os problemas da vida. 

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

647 Sheppard Ave., W. (junto à Bathurst) Tclî (416) 638-0582 
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Guiné-Bissau: Bispo é "um grande herôi do povo" - MNE de Cabo Verde 
O bispo de Bissau, D. Settimio Ferrazzetta, falecido 
terça-feira à noite na capital guineense, "é um 
grande herôi do povo da Guiné-Bissau", disse o 
coordenador do Grupo de Contacte da CPLP para 
O conflito guineense. José Luis de Jesus, que é 
também ministre dos Négociés Estrangeiros de 

Cabo Verde, afirmando que recebeu corn "grande 
pesar" a noticia da morte de Ferrazzetta, de quem 
ao longo dos ültimos meses se tornou "muito 
amigo". "O senhor bispo mostrou sempre uma 
vontade indomâvel e inquebrantâvel para 
promover uma soluçâo pacifica da crise. Lembro- 

me que da primeira vez que fomos a Bissau tivemos 
um encontre corn ele em que nos (Grupo de 
Contacte) pediu encarecidamente para nâo sairmos 
sem conseguirmos um cessar-fogo", declarou. Para 
Jesus, O bispo de Bissau "foi o 'pivot' do esforço que 
acabou por levar ao estabelecimento da trégua" (a 
26 de Julho) e a pessoa a "quem se deve tudo o que 
de bom foi depois conseguido". Durante as 
negociaçôes, que se arrastaram por alguns meses 
entre as partes em conflito mediadas pelo Grupo de 
Contacte da Comunidade dos Paises de Lingua 
Portuguesa (CPLP), D. Settimio "nâo se cansou de 
telefonar e enviar cartas de apoio corn vista à 
continuaçâo do processo para a paz" ao governance 
cabo-verdiano. Jesus realçou ainda o "esforço 
grande e o sofrimento fisico" do bispo de Bissau, 
que "viveu realmente como um homem de igreja e 
deu um grande exemple ao povo guineense". 
Questionado sobre a influência que a sua morte 
poderâ ter eventualmente na continuaçâo do 
processo de paz na Guiné-Bissau, José Luis de Jesus 
acredita que nâo haverâ problemas suplementares. 
"O processo esta agora assente em bases muito 
sôlidas", disse, reiterando o contribute dado por D. 
Settimio. Na sua opiniâo, a "maior homenagem" 
que os guineenses poderâo dar ao homem que por 
22 anos foi bispo de Bissau sera "construir um pais 
sobre as bases sôlidas da paz e da reconciliaçâo 
nacional". Sobre a eventual deslocaçâo a Bissau de 
algum représentante do governo cabo-verdiano 
para a cerimônia fùnebre, José Luis de Jesus disse 
que ainda nâo hâ decisâo. D. Settimio Ferrazzetta, 
de 74 anos, morreu terça-feira à noite em Bissau, 
onde regressara hâ dois dias, vitima de doença. 
Residia hâ 43 anos no pais. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HORIZONTAIS: 1—Moradla;verba de receita 
eventual na India.2-Raspa;aperfelcoam. 3- 
Pequeno vaso com asa,sacrifice.4-Periodo; 
retumba;lanugem(pl.).5-Lodo;atmosfera;ba- 
traquios.6—Sufixo;curaras.7—Solides ; nota 
musical.8-ConJuncao designativa de oposi- 
cao;descoberto ;condutor de palanquim na 
India.9-Preposicao; embarcacao oriental; 
letra grega.10-Interjeicao designativa de 
satisfacao ou admiracao;nao mencionar.il- 
Enraiza;fio metalico.12-Substancia extrada 
da da raiz seca do asaro;estimam. 
VERTICAIS: 1-Dosseis;accao de corar a rou 
pa.2-Purificar;instigadores(fig.).3-Arran 
cam;acto de mamar.4-Lavra;alas;sorrir. 5- 
Unidade das medidas agrarias;simb.quimico 
do actinio;definhado.6-Instrumento musi- 
cal de sopro ; contr. da prep. Em, corn o 
art.def. A(inv.).7-Ruim;profecia(fig.).8- 
Via construida por Appius Claudius Caecus 
em 312 AC, em Italia;nota musical;gover— 
nanta . 9-Cont. da prep-r EM e o art.ind. UM; 
rasoira;colera.10—Individuo sem valor;in— 
troduzam.11-Embaracos;grande santuario em 

Portugal. 12_Adoras;ocultar. 

Soluçôes da ultima ediçâo: 
Horizontals: Verticals: 

I- Cabaço; fibra. 2-Idade; bidé. 3- Dera; laço; ri. 4- 1- Cidade; âcido. 2-Adelo; Oslo. 3- Baraço; Pâ; al. 
Alaga; rasais. 5- Doçara; rosca. 6- Ena. 7- Aro. 8- 4- Adaga; câmara. 5- Ce; are; saras. 6- Ana; Rei. 7- 
Aspas; âcaros. 9- Clamar; arara. 10- iô; àrea; Ovar. Bar; ara. 8- Ficar; oca; ai. 9- Idosos; aroma. 10- Be; 
II- Aral; amara. 12- Orlas; fiaram. as; cravar. 11- Rica; orara. 12- Alisa; usaram. 

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

Onde estào situadas as mais bêlas praias do mundo! 
CONNOSCO NO Winf€rf€$l ‘99 ESTARÀO: 

928 COLLEGE STREET (JUNTO A DOVERCOURT) ! 

7? 

entro de Informaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA COMPRA OU VENDA CERTA 

567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Representande de Vendus 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus 

Totalmente dedicados à comunidade portuguesa 

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

CHURRASQUEIRA 
ESPECIAIS DIÀRIOS DE COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA 

E UMA LISTA DE VINHOS PARA TODOS OS GOSTOS. 
A NOSSA SALA DE JANTAR OEERECE-LHE UM AMBIENTE 

MEDITERRÀNIO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

f Abertos todos os <Has para almoço • 
jantar 

(excepto is Terças) 

TEL: 537-2098 

Cozinha sempre preparada de frescol 
0$ nossos preços... Val adorà-ios! 

Telefone para resen/as, 
entrega ou take-out 
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DELFINS; OS ANOS QUE PASSARAM 
Os DelHns sâo o grupo que mais vende em Portugal desde o lançamento da compilaçâo “O caminho da Felicidade”. Considerados 

os U2 portugueses, os Delfins têm subido a escada do sucesso como jamais se observou em Portugal. Eis um pouco do seu historial, 
principalmente para os fàs da banda. 

Por: Ana Fernandes 

Foram jâ catorze, contados desde 1981, quando très 
adolescentes de Cascais - Fernando Cunha 
(guitarra), Joâo Carlos (baixo) e Silvestre (teclas) - 
começaram a construir o sonho de formarem um 
conjunto musical, para o quai o irmâo mais velho 
do guitarrista. Antonio, encontrou um nome - Os 
Delfins. No Verâo do ano seguinte encontraram o 
cantor Miguel Angelo, irmâo mais novo de Joâo 
Carlos, e em Janeiro de 1983 o baterista Pedro 
Molkow. Apôs alguns contactos corn Pedro Ayres 
de Magalhâes - entâo ligado à editora independente 
Fundaçâo Atlântica - em Abril de 1984 gravaram 
finalmente os dois temas do primeiro single: 
“Letras” (um original do grupo) e “O Vento 
Mudou”, um tema popularizado nos anos sessenta 
pelo cantor Eduardo Nascimento, que representara 
Portugal no Festival da Eurovisào. 
A rota traçada pelo grupo, que dedicava entâo 
grande atençâo aos sons da “pop music”, haveria de 
conduzi-los à participaçâo no Festival RTP da 
Cançâo em 1985 corn o tema “A Casa da Praia” - 
que foi alias o tema principal do seu segundo single. 
Este gesto haveria de deixar marcas profundas na 
carreira do grupo, nâo apenas por terem ficado 
corn o ultimo lugar da classificaçâo mas por a 
imprensa e os criticos musicais terem passado a 
desconfiar das verdadeiras intençôes da banda, o 
que forçou a uma intervençâo mais aguerrida. O 
Serviço Militar Obrigatôrio, que entretanto 
reclamara a presença de Joâo Carlos, veio agravar 
ainda mais esta fase de crise, da quai sô em Janeiro 
de 1986 conseguiram recuperar, corn a entrada do 
baterista Jorge Quadros e do baixista Rui Fadigas. 
Corn esta formaçâo, os Delfins encetaram a sua fase 
de combate, ganhando um som “rock” mais duro e 
coeso que se foi aperfeiçoando na estrada, sobre os 
palcos, e que ficaria registado no LP “Libertaçâo”, 
gravado no outono desse ano e produzido por 
Carlos Maria Trindade. A ediçâo do disco séria 
depois adiada para Abril de 1987, jâ que os müsicos 
e o produtor quiseram regressar ao estùdio para 
incluir em “Libertaçâo” uma versâo da “Cançâo de 
Engate” de Antonio Variaçôes - um tema que faria 
furor nas pistas de dança de todo o pais ao longo 
desse Verâo, enquanto o grupo voltava a precorrer 
- agora de forma mais sistemâtica, os palcos de todo 
o pais. 
O segundo album começou a ser preparado em 
Dezembro - novamente corn Carlos Maria 
Trindade, que também se responsabilizou pelos 
teclados e computador apôs a saida de Silvestre, em 
Fevereiro de 1988 - e foi apresentado ao vivo antes 
da sua publicaçâo, durante a digressâo Arriba- 
Tejo/88, onde o grupo se faz acompanhar pelo 
teclista Nuno Navarro.-“U Outro Lado Existe” foi 
publicado a 8 de Junho e recebido pela critica como 
“o mais surpreendente disco português dos ùltimos 
anos”. Era um disco de combate: a contestaçâo à 
obrigatoriedade do Serviço Militar, no tema 
“Bandeira”, transformou esta cançâo num hino de 
juventude que depois séria republicado em maxi- 
single. Nesse mesmo mês, Nuno Canavarro cessou 
a sua colaboraçâo corn os Delfins, e para o lugar 
vago entrou Luis Sampaio, vindo dos Radar 
Kadafi. Foi corn esta formaçâo (que incluia o 
violinista David D.) que os Delfins se apresentaram 
na extensâo portuguesa do Printemps de Bourges 
corn aquilo que a impresa da época classificou 
como “um espectâculo memorâvel”. Corn esse 

espectâculo, o grupo continuou até ao final do ano 
a bâter os sens prôprios recordes de audiência em 
todo o pais. Em Março de 1990 regressam aos 
estüdios Namouche para a preparaçâo do terceiro 
album produzido por Fernando Cunha. Em Abril, 
enquanto prosseguem as gravaçôes, os Delfins 
rescindem o seu contracto corn a EMI-Valentim de 
Carvalho e assinam corn a BMC, inaugurando o 
catâlogo nacional desta editora. O album 
“Desalinhados” foi publicado em Junho, dando a 
conhecer algumas cançôes de grande sucesso - 
“Marcha dos Desalinhados”, “A Beira do Fim”, 
“No Meu Quarto”, “Nasce Selvagem”. A imprensa 
aclama, uma vez mais, o trabalho dos Delfins que 
demonstra ter “todos os ingredientes necessârios 
para uma razoâvel carreira de sucesso”. A 29 de 
Setembro, diante das 50 000 pessoas présentes no 
estâdio de Alvalade para o concerto de Tina 
Turner, os Delfins apresentaram também duas 
novas vozes, as das irmâs Dora e Sandra Fidalgo. 
A digressâo prosseguiu em 1991 - o mesmo ano em 
que Fernando Cunha e Miguel Angelo se 
envolveram no projecto Resistência - graças ao 
interesse dos adolescentes de todo o pais, que 
excedeu amplamente as expectativas do grupo. Os 
Delfins passaram o mês de Abril em diversos 
estüdios de gravaçâo, regravando o tema “Se eu 
pudesse um dia” para um novo mâxi-single e no 
inicio do Verâo assinalaram a saida de Carlos 
Maria Trindade (que se iria dedicar ao cargo de 
A&R nacional da Polygram) com dois concertos, 
em Lisboa e no Porto (5 de Julho). A EMI, 
entretanto publicou em CD a compilaçâo dos dois 
primeiros discos do grupo sob o titulo “Delfins 
86/89 - 1 Sô Céu”. E os Delfins criaram o seu 
prôprio estùdio em Cascais, reaproveitando très 
antigas garagens subterrâneas. (Nâo esqueçamos 
que o Miguel Angelo é arquitecto).Em meados de 
1992, o baixista Rui Fadigas foi temporarianiente 
substituido por Pedro Ayres de Magalhâes, e corn 
esta formaçâo o grupo apresentou-se em Sevilha 
para um grande concerto na Expo-92. O trabalho 
corn Pedro Ayres viria depois a evoluir para aquele 
que foi o primeiro disco gravado nos Estüdios 1 Sô 
Céu, corn produçâo de Fernando Cunha e 
assitência técnica de Jonathan Miller - o triplo 
album e duplo CD “Ser Maior - Uma Histôria 
Natural” (publicado em Julho de 1993), que evoca 
as paisagens misticas de Sintra e da costa maritima 
de Cascais ao longo de uma narrativa iniciâtica em 
que um golfinho se transforma em homem. Rui 
Fadigas regressou ao grupo ainda a tempo de 
participar nas gravaçôes, deixando assim 
a Pedro Ayres oportunidade para se 
ocupar corn mais detalhe das suas 
guitarras clâssicas e de doze cordas - 
tarefa em que, nalguns casos foi 
coadjuvado por Mario Delgado, vindo 
dos Resistência. O espectâculo de “Ser 
Maior”, corn uma instalaçâo video 
concebida por Rui Filipe Torres, foi 
apresentado em Setembro no Teatro da 
Trindade, em Lisboa, antes de ser 
transportado para a estrada. Terâ sido a 
teatralidade deste projecto que inspirou o 
convite do encenador Carlos Avillez e levou 
os Delfins a participarem na sua nova versâo 
da peça “Breve Sumârio da Histôria de Deus”, 
de Gil Vicente. A banda sonora 
propositadamente concebida (e interpretada em 
palco) pelos Delfins séria publicada em disco no 

final de 1994 - o mesmo ano em que o grupo foi 
convidado a participar na colectânea de 
homenagem a Zeca Afonso, “Filhos da 
Madrugada”, e espantou toda a gente corn a sua 
adaptaçâo “dance music” de um dos temas deste 
célébré autor. 
Era suposto que o ano de 1995 fosse de balanço, 
uma pausa para serenar ânimos e ganhar balanço 
para acometer as etapas seguintes. Mas nâo foi bem 
assim que aconteceu. Ao longo de 1995, e sem que 
ligado ao grupo consiga explicar muito bem 
porquê, os Delfins voltaram a exceder-se: entre 
Março e Setembro fizeram 42 concertos, mais 11 do 
que em 1994 (se nâo incluirmos as 32 
representaçôes de “Breve Sumârio da Histôria de 
Deus”). O que parece comprovar que as cançôes do 
grupo calam bem fundo entre a populaçâo 
portuguesa. 
Os momentos altos ocorreram em meses quentes, e 
é possivel destacar algumas das façanhas 
conseguidas. Em Maio actuaram na Queima das 
Fitas de Coimbra e dai seguiram directamente para 
a Queima das Fitas do Porto, cidade onde 
actuaram pelas très da manhâ. Nos primeiros 
quatro dias de Junho fizeram outras tantas sessôes 
acüsticas no auditôrio do Casino Estoril, e uma 
semana depois actuaram no Forum de Macau. Em 
Setembro conquistaram as multidôes présentes no 
Estâdio do Bessa (Porto) e no Parque da Portela 
(Sintra) para o festival Portugal ao Vivo II; e foi 
neste ùltimo que o guitarrista Fernando Cunha, 
entusiasmado, terminou a actuaçâo oferecendo ao 
püblico o seu instrumento. 
Pelo meio ficaram 
actuaçôes em Santa 
Iria da Azôia, 
Angra do 
Heroismo, Castro 
Verde, Ponte de 
Sôr, Esposende, 

Continua na 
pagina 23 
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VAIS DE FERIAS A PORTUGAL ESTE VERAO? 
Por: Ana Fernandes 

Vilar de Mouros volta a ter mûsica 

De renome internacional e cartaz emblemâtico de 
uma das aldeias mais pitorescas do Alto Minho, 
arrastando multidôes de jovens de varias geraçôes, 
O Festival de Mûsica de Vilar de Mouros vai 
realizar-se novamente este ano, mas em novos 
moldes. 
Depois de uma periodicidade irregular ao longo 
dos ûltimos 30 anos - 69, 71, 82 e 96, sem esquecer 
O encontro de mûsica popular em 85 -, pretendem 
agora os responsâveis criar as condiçôes necessârias 
à sua efectivaçâo anual e em condiçôes adequadas. 
Esse intento foi consubstanciado num projecto de 
animaçâo turistica, em que se empenharam, entre 
outros, a Junta de Freguesia e a Câmara de 
Caminha, que promoveram um concurso junto de 
empresas especializadas na organizaçâo deste tipo 

Empréstimos a estudantes ainda este ano 
Marçal Grilo previne que sistema sera selectivo e apenas para o Superior 

O Ministro da Educaçâo Marçal 
Grilo, negou ontem as noticias que 
davam como certo que o Ministério 
da Educaçâo iria recuar no valor dos 
empréstimos a disponibilizar, por 
indicaçâo do Ministério das Finanças, 
aos estudantes do ensino superior. 
Segundo Marçal Grilo «essa é uma 
noticia falsa jâ que esta matéria nâo 
esta decidida, nâo esta ainda 
completamente trabalhada, jâ que a 
Direcçâo Gérai do Ensino Superior e 
o Fundo de Apoio ao Estudante estâo 
neste momento a trabalhar nesta 
matéria corn orientaçôes por nos 
defendidas. Apesar de nada ainda 
estar definido quanto à linha de 
crédite a disponibilizar aos 
estudantes Marçal Grilo referiu que, 
«como se pode imaginar, neste 
primeiro ano em que vâo ser lançados 
os empréstimos, vamos ter de o fazer 
corn grande cautela e segurança, uma 
vez que pretendemos lançar um 
sistema que cubra sobretudo 
determinados pûblicos alvo, jâ que 
nâo é possivel fazer um sistema de 
empréstimos para abranger 320 mil 

de eventos, corn contrapartidas financeiras 
susceptiveis de permitirem a criaçào das 
indispensâveis infra-estruturas. 
Segundo Carlos Alves, présidente da Junta de 
Freguesia de Vilar de Mouros, a empresa “Tournée 
Ld.O”, de Lisboa, ganhou a organizaçâo da quinta 
ediçâo do festival, que deverâ realizar-se no 
segundo fim de semana de Agosto. 
Para a escolha da empresa organizadora contou 
nâo sô a experiência demonstrada em espectâculos 
semelhantes (festivais no estâdio de Alvalade), mas 
também as contra-partidas financeiras negociadas, 
ou seja, cem mil contos pagos à Junta ao longo dos 
prôximos seis anos. 
Dada a exiguidade do recinto do Largo do Casai, 
espaço onde sempre decorreram estes eventos 
musicals, e que jâ em 96 impediu a utilizaçâo do 
palco fixo construido em 82, a Junta de Freguesia 
vai procéder à aquisiçâo de oito hectares de terreno 
descampado junto ao rio Goura, entre a ponte 
  românica e as Azenhas, 

funcionando o antigo 
palco como ponto de 
apoio ao festival e para 
outras iniciativas de 
menor envergadura. 
Corn as verbas a receber, 
a autarquia pretende 
construir parques de 
campismo e de 
estacionamento, 
balneârios, sanitârios e 
toda uma série de 
estruturas inexistentes no 

estudantes. haverâ que ser criterioso 
nesta matéria, sendo ouvidas as 
associaçôes académicas, no sentido 
de podermos acertar a maneira de 
seleccionar os destinatârios».Linhas 
de crédite Vale a pena recordar que o 
projecto do Ministério da Educaçâo 
aponta para vârios cenârios no 
crédite aos estudantes, desde uma 
linha de crédite que vai dos mil aos 4 présenté, para além de 
mil contos.Em termes de duraçâo, poder vir a aplicar alguns 
esses empréstimos iriam de um a seis 
anos, sempre corn tolerância de um 
ano em caso de reprovaçâo, ou seja, 
as prestaçôes mensais que alunos 
receberiam variariuam entre os 96 
contos e os 17.500$00. Estas 
declaraçôes negando qualquer 
indicaçâo do Ministério das Finanças 
para recuar nesses valores foram 
feitas na escola secundâria Luis de 
Freitas Branco em Paço de Arcos, 
onde o Ministro da Educaçâo 
acompanhado pela secretâria de 
Estado Ana Benavente e o historiador 
José Hermano Saraiva participaram 
num debate sobre A Escola 
Portuguesa Ontem e Hoje. 

desses dinheiros noutras 
âreas carenciadas da 
freguesia. 
A “Tournée” nâo quer 
adiantar nomes 
sonantes da mûsica 
actual a contratar, 
pretendendo fazê-lo 
somente depois de 
concretizado o protocolo 
corn a Junta de 
Freguesia. Tudo indica, 
contudo, que este 
relançamento de “Vilar 
de Mouros” no virar do 
milénio, serâ de 
“estalo”! 
Por seu lado, a Câmara 
de Caminha encara corn 
entusiasmo esta nova aposta, disponiblizando-se 
para prestar todo o tipo de apoio logistico e de 
criaçâo de infra-estruturas, contando Valdemar 
Patricio, présidente da Edilidade minhota, “ver este 
projecto totalmente definido até ao proximo mês 
de Maio”. 
Jâ habituados ao bulicio destas ocasiôes, os 
habitantes de Vilar de Mouros encaram corn um 
sorriso nos lâbios as avalanches de jovens que 
demandam a sua aldeia, como nos confirmou 
Mârio Pontes, nos sens 84 anos bem expeditos. 
Para ele, “tudo o que é festival é bom, porque a 
juventude se porta bem”, considerando ainda nâo 
haver qualquer inconveniente na mudança do 
“histôrico” recinto (Casai) dos festivais para outro 
ponto, dado que “fica tudo dentro da mesma 
freguesia, e isso é que intéressa”. 

Continuaçâo da pagina 22 

DELFINS: OS ANOS QUE PASSARAM 
Reguengos de Monsaraz, Guarda, Lagos, Terras de Bouro, Vila da Feira, 
Pego, Ourique, Faro, Corroios, Fundâo, Torres Vedras, Lisboa, Marco de 
Canavezes, Moura, Barcelos, Gondomar, Santo Tirso e Vieira do Minho. 
Sem que fosse editado um novo âlbum - as audiências dos espectâculos dos 
Delfins nâo parecem cansar-se de ouvir estas cançôes, e o grupo nunca as 
intrepeta da mesma forma. 
1995 foi também um ano em que o grupo teve uma presença mediâtica 
bastante forte. Para além da presença semanal do vocalista Miguel Ângelo no 
jûri de um concurso televisivo, no inicio do ano os Delfins apareceram nos 
mais diversos programas. E foram ainda convidados para alguns 
acontecimentos especiais, como a emissâo de aniversârio da TVI, a festa de 
aniversârio do semanârio “Expresso” e a eleiçâo da “Miss Praia-Nova Gente”, 
que os levou a actuar no Casino Estori 1 corn os 2 Unlimited. 
Em 1996 sai a compilaçâo “O caminho da felicidade - o melhor dos Delfins” 
que vai seguindo os mesmos passos do sucesso da banda corn digressôes nâo 
sô na Peninsula Ibérica, mas por toda a Europa. “Saber Amar” segue-se e do 
quai falaremos na prôxima oportunidade. 

SPRING WATER BEVERAGES 
A 

Aguas puras 
adodeadas 

ûnicamente corn o 
açûcar natural dos 

frutos. 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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O MII.ÊNIO 
Locals de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE: 

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

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

Info: (416) 538-0940 

Bug faz Windows errar a hora em 2001 
Um bug no sistema operacional Windows podera 
fazer os PCs norte-americanos dar a hora incorreta 
na semana de 1 a 7 de abril de 2001. Se nao for 
corrigido, o bug, baptizado de “April Fool’s 2001 
Bug” (ou “Bug de Primeiro de Abril 2001”), 
vai fazer com que muitos softwares ê 
assumam incorretamente estar no ^ ( / 
horario de verâo. 
A Microsoft confirma o 
problema e promote entregar : 
a soluçâo numa ferramenta de 
desenvolvimento ainda a ser | 
lançada e nas primeiras versôes 
beta do Windows 2000. 
O erro pode ser minimo, mas vai 
atingir centenas de aplicaçôes 
Windows que recorrem a uma 
biblioteca chamada Visual C++ 
Runtime Library para verificar ^ ^ 
a hora do dia ao invés de verificar a hora no sistema 
operacional. Na lista de aplicativos estâo os 
browsers Internet Explorer e Netscape Navigator. 
Chris Hargarten, gerente de produto Visual C++, 
diz que o problema existe desde 1995, mas so 
recentemente foi descoberto. 
O autor da descoberta é o engenheiro de software 

? W W 

/ f 

Richard Smith, que descobriu o bug quando 
testava funçôes de data e hora num programa que 
estava desenvolvendo. A sua descoberta correu o 
mundo divulgada pela Internet. O bug nao aparece 
se o software usado verificar no . sistema 
_ operacional a hora do dia. 

% O problema é que muitos programadores 
preferem ajustar seus softwares para 

. ^ verificar a hora por essa 
biblioteca Visual C++, dai a 

I confusao. O arquivo é um 
i componente-chave dos Windows 

95, 98 e NT. Muitas pessoas poderâo 
nâo perceber o erro, jâ que a diferença é 

de uma hora mais tarde para os utentes 
nos Estados Unidos e Canada. 

^ Hargarten minimiza o estrago do bug 
I I n afirmando que nâo consegue 

■ ^ ^ imaginar um cenârio realmente 
terrivel. Smith, no entanto, alerta para algumas 
crises mais sérias, como por exemplo sistemas de 
despertador automâtico baseados em computador 
em hotéis que vâo fazer muitos executivos perder a 
hora da reuniâo. A lista de aplicaçôes de risco 
ainda inclui agendas de compromisses e caixas 
eletronicas de bancos. 

Observada pela vez luz 
de explosâo de raios gama 

Os astronomes da NASA conseguiram observar 
em directe, pela primeira vez, a luz emitida por 
uma explosâo de raios gama, uma misteriosa 
erupçâo no espaço profonde mais poderosa do 
que a energia de dez mil bilhôes de estrelas. 
Segundo confirmaram na quarta-feira fontes 
prôximas da agência espacial norte-americana, a 
histôrica ocasiâo ocorreu no passade sâbado às 
04:47 horas de Washington. Dois satélites em 
ôrbita da Terra, um da NASA e outre da Itâlia e 
da Holanda, conseguiram detectar a explosâo e a 
imagem foi captada por observatories terrestres 

norte-americanos. A explosâo de raios gama, que 
durou aproximadamente 110 segundos, ocorreu 
a cerca de dez mil milhôes de anos-luz na 
constelaçâo “Corona Borealis”. “Se a explosâo 
tivesse ocorrido algures na nossa galâxia, teria 
sido tâo brilhante que a noite se teria tornado 
dia”, disse um astrônomo da Associaçâo 
Universitâria de Investigaçâo Espacial, em 
Huntsville (Alabama), Chryssa Kouveliotou. Os 
astrônomos descobriram o fenômeno da 
explosâo de raios gama em 1967, mas a sua 
imagem era desde entâo um completo mistério. 

ENCONTRO MUNDIAL EM LISBOA 
O 1° Encontre Mundial de Jovens Luso- 
descendentes continua a ser preparado pelos 
secretârios de Estado das Comunidades e da 
Juventude, apurou o «Milénio». Podemos adiantar 
que aqueles governantes estiveram reunidos na 
semana passada para ultimar alguns pormenores 
realcionados corn a estrutura do Encontre que - 
segundo a nossa fonte - se pretende objective e que 
dele nasçam projectos concretes para a juventude 
portuguesa residente no estrangeiro. Embora nâo 
tenhamos obtido confirmaçâo, um dos temas que 
deverâ ser abordado é o da cidadania, estando 

>§ira. Lueia 
Curandeira Espiritual 

em todos os problemas da vida. 

Cartas de Tarot, leitura de palmas, 
conselkos sobre casamento, negôcio e sadde. 

V§na HvnÊÊuru dutudu puru a o aftttinlir 
V Ihv ttfvrvrvr os eonse//fos ifuv rorv prwisn. 

I3.Ï2 Tliv t^u4^nswa7', Kiwbiroke, Tel: (416) 2^3*49^^ 

previstas intervençôes de vârios luso-descendentes 
eleitos nos paises de acolhimento, entre os quais o 
nosso vereador de Toronto, Mario Silva, que para o 
efeito deverâ ser convidado em breve. Outre 
projecto em marcha promovido pelas mesmas 
entidades prende-se corn o Festival Mundial de 
Müsica Jovem (comunidades) a realizar-se em 
Lisboa ou Braga e corn transmissâo directa pela 
RTP-Internacional. Fonte da Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas disse ao «Milénio» 
que esse Festival visa «também nessa area e mais 
uma vez» demonstrar à sociedade portuguesa « a 
fantâstica geraçâo de jovens portugueses que, 
cantando, promovem a nossa lingua, produzindo 
müsica de qualidade, mais e melhor do que aquela 
que se produz em Portugal». Embora estas 
iniciativas de peso nâo sejam de fâcil execuçâo, 
existe na secretaria de estado das Comunidades a 
convieçâo de que as mesmas serâo um sucesso e 
depuis, segundo a mesma fonte « hâ o 
envolvimento pessoal do Secretârio de Estado, José 
Lello, absolutamente empenhado em atrair os 
jovens a Portugal e promover elos de ligaçâo fortes 
ao pais». 
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Ballester: 
Uma perda para a 
literatura mundial 

O escritor espanhol Gonzalo 
Torrente Ballester, Prémio 
Cervantes 1985, morreu na 
passada Quarta-feira aos 88 
anos de idade depois de varies 
meses de doença, informaram 
fontes familiares. O escritor 
morreu no seu domicilio às 
05:30 devido a uma paragem 
cardiaca, precisaram as fontes. 

A morte do escritor espanhol 
Gonzalo Torrente Ballester, ocorrida 
Quarta-feira, constitui uma enorme 
perda para a literatura galega, 
espanhola e mundial, disse editor 
Nelson de Matos. Nelson de Matos, 
editor da D. Quixote, recordava assim 
O escritor, que esteve em Portugal 
durante o lançamento de "Fuga e 
Saga de JB" e de "Filomeno", 
apresentado e prefaciado por José 
Saramago de quem c 
escritor era amigo de 
longa data. "Torrente 
Ballester era uma 
pessoa afâvel e um 
grande escritor 
galego, porque 
toda a sua obra 
tem a ver corn a 
Galiza, apesar de o 
escritor ser de 
origem castelhana", 
disse. "Era um amigo 
do nosso pais", acrescentou Nelson de 
Matos. O escritor, premiado corn o 
Prémio Cervantes, em 1985, morreu 
hoje, no seu domicilio, devido a uma 
paragem cardiaca, aos 88 anos de 
idade depois de vârios meses de 
doença. 
Corn a morte do escritor Ganzalo 
Torrente Ballester, perdeu-se um dos 
maiores romancistas espanhôis que 
encantou os alunos portugueses corn 
"Filomeno", disse Idalina Rodrigues, 
professera de literatura espanhola da 
FLL. A docente da cadeira de 
literatura espanhola da Faculdade de 
Letras de Lisboa (FLL), lembrou as 
diversas vezes que o escritor se 
deslocou à Lisboa para palestrar corn 
os estudantes daquela cadeira. "Era 
um homem generoso, afâvel e bem 
preparado culturalmente, sempre 
pronto a falar corn e para os 
estudantes", declarou Idalina 
Rodrigues, salientando que se perdeu 
um dos maiores romancistas 
espanhôis que mais escreveu sobre a 
Galiza. "Apesar de escrever quase 
sempre em espanhol, Ganzalo 
Torrente Ballester tinha nos sens 
romances quase sempre em pano de 
fundo as questôes e a geografia da 
Galiza", disse Idalina Rodrigues, 

referindo que as suas palestras na 
Faculdade de Letras encheram 
sempre o anfiteatro. Considerado de 
dificil penetraçâo e compreensâo, 
sobretudo para quem nâo dominasse 
bem a lingua espanhola, Ballester 
chegou mais perto dos estudantes 
portugueses corn o seu "Filomeno" 
(como foi traduzido para português), 
cujo protagonista era de origem 
portuguesa, por via materna. Editado 
em 1987, "Filomeno" - um rapaz de 
ascendência, em parte, nobre mas 
cujo nome nâo agradava à nobreza 
madrilena, conta a sua saida da 
Galiza e o seu regresso a esta 
provincia espanhola, depois de viver 
muitas experiências na sua juventude 
em Londres e em Paris, onde foi 
correspondente de um jornal 

português 
recebeu o Prémio 
Planeta, no ano 

seguinte. A obra, 
considerada por 
Idalina Rodrigues "de 
alguma forma auto- 
biogrâfica", relata a 
histôria da vida 

europeia e muito 
de Portugal, 
nomeadamente 

da geraçào de Antero de 
Quental e Eça de Queirôs. 

Declarando-se admiradora do "D. 
Juan", publicado em 1963, que 
reporta ao "velho D. Juan, muito 
admirado pelas mulheres", a 
especialista em literatura espanhola 
salienta ser a "Saga e Fuga de JB", 
publicado pela primeira em 1972, o 
romance mais marcante do escritor. 

A partir da "Saga e Fuga de JB", 
galardoado corn o mais importante 
prémio de literatura espanhola - 
Prémio Cervantes - em 1985, "nâo 
mais foi possivel alguém ignorar o 
valor da obra novelista dele", 
sublinhou Idalina Rodrigues. Outras 
obras de destaque sào, para a 
docente, "El Senor llega", intéressante 
pela ligaçâo da realidade à fantasia, 
publicado em 1957, "Crônicas de El 
Rei Pasmado", de 1989, mais tarde 
adaptado ao cinema, e "Fragmentos" 
e "Apocalipse", cuja primeira ediçâo 
remonta a 1977. Àlém destes prémio 
de reconhecimento da obra de um 
dos considerados mais importantes 
romancistas espanhôis, Gonzalo 
Torrente Ballester foi galardoado 
ainda corn o Prémio Nacional de 
Literatura (1981) e Principe das 
Astürias (1982), e em Portugal, foi 
condecorado pelo ex-Presidente da 
Repüblica Mario Soares, durante o 
governo de Cavaco Silva. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A ntaior companhia privada 
distribuidora de sistemas de 
telecomunicaçôes do Canada. 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 
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NIJRTEL 
NORTHERN TELECOM 
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

✓ Telecommunications Systems 
✓ Wireless Communications Systems 
✓ Integrated Data Wiring Systems 
^ Voice Processing / Voice Mail Systems 
✓ Call Centre Applications/ACD Systems 
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✓ Office Integration 
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Tel-e Connect Systems^ ^ 
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Authorized Independent Distributor Awards7]I>' 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS DE REPRESENTAÇÂO 
ATRAVÉS DO CANADA 

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

Tel: (416) 635-9133 Fax (Vendas): 635-1711 

WWW.tcscanada.com 
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Doping - UE vai 
endurecer penas 

Os ministros dos Desportos da Uniâo Europeia, 
presidida neste semestre pela Alemanha, estâo 
em vias de aprovar um endurecimento 
das sançôes a desportistas dopados, 
adiantou o ministre federal 
alemâo do interior, Otto Schily. 

Em entrevista ao semanârio Stern, 
Schily, cujo ministério tutela o 
desporto na Alemanha, referiu 
que as suspensôes poderâo ser 
generalizadas aos dois anos, 
podendo atingir os très anos nos 
casos mais graves. "As sançôes 
apenas serào eficazes se forem 
verdadeiramente duras", 
sublinhou. Na agenda dos 
ministros dos Desportos dos 15 esta 
ainda a criaçâo de uma agência 
internacional independente para a luta 
contra o doping, cuja formalizaçâo poderâ 
ocorrer durante a Conferência Mundial de 

Lausana, no inicio de Fevereiro. "Necessitamos 
de uma agência anti-doping internacional que 

trabalhe de forma independentemente e 
transparente", precisou Schily. Apesar 
de acentuar a necessidade do 

organisme funcionar de forma 
independente, Schily adiantou 

que a agência deveria ser 
financiada por fundos do 

Comité Olimpico 
Internacional, "jâ que a luta 
contra o doping é uma 

preocupaçâo do desporto em 
gérai pela criaçâo de condiçôes 

de igualdade". 
O ministre germânico mostrou-se 

favorâvel a uma generalizaçâo dos 
testes anti-doping nos treinos e em 
competiçâo, referindo a necessidade 

de serem implementadas as anâlises de sangue 
como forma de aumentar a precisào dos 
contrôles. 

Futebol: UEFA quer dois arbitres por jogo 

e Classiücacâo 
9 

Ültimos resultados 

Buffalo 1 Phoenix 1 
Philadelphia 3 Florida 3 
New Jersey 4 Ottawa 1 
Pittsburgh 3 Carolina 5 
San Jose 0 St Louis 3 
Washington 1 N.Y. Rangers 4 
Tampa Bay 1 Montreal 2 
N.Y. Islanders 4 Boston 1 
Nashville 1 Detroit 4 

Jogos de Quarta-feira 

Florida 2 Montreal 1 
Edmonton 3 Chicago 4 
Dallas 3 Los Angeles 2 
Anaheim 3 Colorado 4 

A comissâo executiva da Uniâo Europeia de 
Futebol (UEFA), por sugestâo da sua comissâo de 
arbitragem, vai proper ao International Board que 
os jogos passem a ser dirigidos por uma dupla de 
arbitres. A proposta, que serâ debatida em 
Fevereiro no Pais de Gales pela Internacional 
Board, organisme responsâvel pelas leis que regem 
o futebol, deverâ ser posta em prâtica em regime 
experimental num encontre a realizar para o efeito 
e, se for aprovada, passarâ a vigorar desde logo no 
espaço europeu. A proposta que a UEFA vai 
apresentar ao International Board foi considerada 
por José Luis Tavares, présidente da comissâo de 
arbitragem da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP), "mais uma das varias que têm 
sido tentadas no sentido de melhorar a qualidade 

Resultado do sorteio realizado em 
Lisboa para a quinta eliminatôria da 
Taça de Portugal em futebol, 
agendada para 16 de Fevereiro 
(jogos de desempate a 24 de 
Fevereiro): 

Maritime - Salgueiros 
Feirense - Pevidem 
Leça - Uniâo de Leiria 
Gil Vicente - Vilanovense/Valonguense/Santa 
Clara 
Maia - S. Joâo Ver/Pombal/Oriental 
Boavista - Farense 
Setùbal - Benfica 
Gondomar - Paços de Ferreira 
FC Porto - Torreense 
Penafiel - Campomaiorense 
Rio Tinto - Caçadores Taipas 
Portimonense - Moreirense 
Esposende - Naval 
Beira Mar - Portomosense 
Isento: Alverca 

do futebol". Mas José Luis Tavares récusa catalogar 
jâ um modelo ainda nâo experimentado e 
considéra que, ao invés do que se passa corn as 
duplas de arbitragem em modalidades como o 
andebol e o basquetebol, "os arbitres de futebol vâo 

dispender, assim, menos esforço e, 
naturalmente, nâo vâo carecer da preparaçâo 
que hoje efectuam". 
Este alteraçâo "pode nâo ser benéfica para 
o que se pretende do eventual novo 
modelo", dado que a tarefa de cada um 
dos dois arbitres "se tornarâ menos 

exigente, corn todas as 
consequêneias dai advindas". O 
présidente da comissâo de 
arbitragem da Liga de Clubes 
préféré, contudo, esperar pela 

evoluçâo do processo, ao 
jeito de "ver para crer". 
Carlos Valente, também 
ex-ârbitro e actual 
membre do conselho de 
arbitragem da Federaçâo 

Portuguesa de Futebol, 
mostra-se um tanto céptico 

quanto aos resultados do 
anunciado modelo: "é 
uma novidade que, tanto 
quanto conheço da 
filosofia da Internatinal 
Board, nâo deverâ passar", 
afirma. O antigo arbitre 
internacional pensa que o 
modelo pretendido pela 
comissâo de arbitragem da 
UEFA pode eventualmente 
"resultar enquanto 
experiência, mas falhar 

redondamente quando 
poste em prâtica", e, por 
isso, "o melhor é aguardar 
pela evoluçâo do caso". 

Jogos disputados Quinta-feira 

Pittsburgh - Toronto 
Boston - New Jersey 
Buffalo - Nashville 
Carolina - N.Y. Rangers 
Calgary - Chicago 
Colorado - Anaheim 
Vancouver - St. Louis 

Conferencia Oriental 
Divisâo Nordeste 

Equipa V 
Toronto 27 
Ottawa 25 
Buffalo 23 
Boston 20 
Montreal 18 

D E 
16 3 
15 6 
13 8 
17 7 
21 8 

GM GS 
152 133 
134 105 
120 87 
117 101 
108 121 

Conferencia Ocidental 
Divisâo Noroeste 

Equipa V 
Colorado 22 
Edmonton 18 
Vancouver 15 
Calgary 15 

D E 
19 4 
19 7 
24 6 
27 4 

GM GS 
114 113 
126 116 
115 135 
112 139 

PTS 
57 
56 
54 
47 
44 

PTS 
50 
43 
36 
34 

Mrs. Angela can help you in matters of: 
Life, Marriage, Business, Love Affairs. 

Mrs. Angela 
Tel: (416) 652-2581 
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Campeonato Nacional 
de Futebol da I Divisâo 

Classificaçâo 

EQUIPA J V 

1 FC PORTO 9 13 
2 BENFICA 19 13 
3 BOAVISTA 19 12 
4 SPORTING 19 9 
5 AMADORA 19 8 
6 UNIAO LEIRIA 19 8 
7 SALGUEIROS 19 6 
8 SETUBAL 19 7 
9 GUIMARAES 19 6 
10 BRAGA 19 5 
11 FARENSE 19 6 
12 ALVERCA 19 4 
13 BEIRA-MAR 19 4 
14 RIO AVE 19 5 
15 MARITIMO 19 4 
16 CHAVES 19 5 
17CAMPOMAIOR 19 5 
18 ACADEMICA 19 3 

E D M S P 

4 2 46 17 43 
3 3 41 13 42 
5 2 33 16 41 
7 3 34 18 34 
6 5 21 20 30 
4 7 19 16 28 
8 5 28 28 26 
4 8 17 24 25 

5 8 26 21 23 
6 7 26 35 22 
3 9 6 25 22 
8 7 17 25 20 
8 7 18 27 20 
5 9 16 29 20 
7 8 21 25 19 
4 10 22- 35 19 
3 11 21 33 18 
4 2 20 35 13 

Resultados da 19^ Jornada 

Uniâo Leiria 0 

Boavista 3 

Chaves 2 

Benfica 3 

Salgueiros 2 

FC Porto 7 

Braga 0 

Campomaiorense 2 
Setùbal 2 

Guimarâes 1 

Alverca 0 
Sporting 2 

lûo Ave 1 

Maritime 2 

Beira-Mar 0 

Farense 0 

Académica 1 
Estrela Amadora 0 

Jogos da 20^ Jornada 

29 Jan, sexta-feira: Beira Mar - Benfica, 16:00 
30 Jan, sâbado: Farense - FC Porto, 10:00 
Rio Ave - Setùbal, 11:00 
Boavista - Campomaiorense, 13:00 
31 Jan, domingo: Estrela Amadora - Chaves, 10:00 
Maritime - Braga, 11:00 
Alverca - Uniào Leiria, 11:00 
Sporting - Académica, 13:00 
01 Fev, segunda-feira: Guimarâes - Salgueiros, 15:30 

Melhores marcadores 

Jardel FC Porto 22 
Nuno Gomes Benfica 16 
Silva Braga 12 
Timofte Boavista 11 
lordanov Sporting 8 
Demetrios Campomaiorense 7 
Gilberto E. Amadora 7 
Gilmar Guimarâes 7 
Filipe Azevedo Alverca 6 
Augustine U. Leiria 6 
Alex Maritimo 6 
Dârio Académica 6 
Seba Chaves 6 

Ranking FIFA - Reformulaçâo puxa 
Portugal para 17” lugar 

Portugal ascendeu do 36° ao 17° lugar do "ranking" 
da Federaçâo Internacional de Futebol (FIFA), 
Quarta-feira divulgado, apôs o organismo ter 
efectuado algumas alteraçôes nas formulas de 
pontuaçâo. A nova classificaçâo tem em conta sete 
partidas por ano, em vez das oito anteriores. Serâo 
ainda tidos em conta os resultados dos ùltimos oito 
anos - habitualmente eram seis -, além de serem 
utilizados novos factores de compensaçâo para as 
confederaçôes e as competiçôes. Devido a estas 
mudanças, as équipas que subiram aos primeiros 
lugares na tabela nos ùltimos anos, como a 
Jugoslavia e o Irâo, perderam terreno face a 
équipas que durante vârios anos demonstraram 
bom rendimento e que recentemente têm descido, 
como Portugal, Bélgica, Bulgâria e Suiça. Na frente 
da classificaçâo, o Brasil continua a liderar, logo 
seguido da França, campeâ do Mundo. O terceiro 
lugar é agora partilhado por Croâcia e Itâlia, que 
superaram a Alemanha, que desceu ao quinto 
posto. A proxima lista sera divulgada a 24 de 
Fevereiro. 

Ranking da FIFA: 
1. (01) Brasil 829 pontos 
2. (02) França 787 
3. (04) Croâcia 745 

(07) Itâlia 745 
5. (03) Alemanha 742 
6. (05) Argentina 733 
7. (08) Repüblica Checa 726 
8. (ll)Holanda720 
9. (15) Espanha 703 

10. (12) Roménia 698 
11. (09) Inglaterra 697 
12. (10) México 690 
13. (14) Noruega 678 
14. (18) Suécia 652 
15. (19) Dinamarca 648 
16. (06) Jugoslavia 643 
17. (36) Portugal 636 
18. (22) Austria 633 
19. (13) Marrocos 632 
20. (16) Chile 616 

Desportivo Chaves - Hilàrio 
vendîdo ao Peruggia 

caso. 

O defesa direito Hilârio, do Desportivo de Chaves, 
foi hoje vendido ao Peruggia, da Sérié A italiana de 
futebol, num negôcio classificado por Mario 
Carneiro como "bom" para as necessidades dos 
flavienses. Em 
declaraçôes à Agência 
Lusa, o présidente do 
Desportivo de Chaves 
explicou que a conclusâo 
do negôcio se deveu ao 
facto de o Chaves "nâo 
poder cobrir a oferta do 
Peruggia ao atleta em 
termos salariais". 
Segundo informaçôes 
provenientes de Itâlia, 
Hilârio vai auferir cerca 
de cem mil contos (500 
mil euros) por época nos 
prôximos quatro anos. 
"Nâo foi o negôcio que 
queriamos fazer, mas nâo 
pudemos deixar de o 
fazer", admitiu Mârio 
Carneiro, que nâo 
encontra, por enquanto, 
motivos para procurar 
Mternativa para Hilârio. 
"Temos um plantel 
extenso e que nos dâ 
garantias, mas, se for esse 

em Março 

procuraremos reforçâ-lo", disse. O jogador, de 24 
anos, representou o Chaves nos ùltimos très anos e 
viaja hoje para Itâlia, onde serâ apresentado à 
comunicaçâo social na sexta-feira. 

4'. 
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GALLERIA 
SHOPPING 
CENTRE 
ESTÂ 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 percsm tempo, 
A GeUeiie Shopping Centre esté ao pé de si. 

‘Ample parque 
de estacionamento 

gratis!! 

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

Fûria azul ressurge nas Antas 
No dia que marcou o regresso 
de Baia, Jardel esteve 
inspirado e os "dragôes" 
pagaram a derrota de Aveiro 
cobrando altos juros. Um 
"dragâo" de chama bem acesa 
vergou O Beira Mar, corn a 
humilhaçâo de uma goleada 
histôrica, a maior deste 
campeonato, e reagiu assim 
da melhor maneira ao 
empâte da ultima jornada. 

Na noite estreia de Vitor Baia quem 
brilhou foi Jardel. O brasileiro fez 
quatre golos e afastou-se cada vez 
mais da concorrêneia. 
O FC Porto entrou pressionado 
pelas vitôrias dos mais directes 
rivais, Benfica e Boavista, mas 
moralizado pela estreia do seu 
"talismà" Vitor Baia, que voltou aos 
relvados nacionais. O guarda-redes 
"chamou" cerca de 20 mil 
espectadores às Antas, que o 
receberam corn estrondosa ovaçâo. 
Mas Baia nâo foi a ünica novidade 
no "onze" portista. No lado direito 
da defesa, Secretârio ressentiu-se de 
uma lesâo e foi substituido à ultima 
hora por Joâo Manuel Pinto. No 

meio-campo, Rui Barres 
apresentou-se no lugar habituai de 
Zahovic, o que soou a um "puxâo de 
orelhas" ao esloveno pela sua 
reaeçâo aquando da substituiçâo 
frente ao Rio Ave. 
E os "dragôes" começaram bem a 
partida, corn pé a fundo no 
acelerador. Logo aos dois minutes, 
Drulovic solicitou a cabeça de 
Jardel, que rematou às malhas 
laterals. Desse lance saiu lesionado 
o defesa aveirense Lobào. Aos nove 
minutes, Jardel esteve de novo em 
foco ao cabecear ao poste da baliza 
de Elisio. 

O FC Porto massacrava por 
complete os aveirenses, que 
raramente conseguiam passar da 
linha de meio-campo, mas, num 
desses pouces lances, Baia quase foi 
surpreendido por um centro-remate 
de André. Até ao final da primeira 
parte, a partida s6 deu "azul- 
branco". Os portistas, por diversas 
vezes, falharam aquilo que parecia 
mais fâcil. Contudo, apôs 
cruzamento de Drulovic, na 
esquerda. Capuche rematou de 
primeira e inaugurou o marcador. 
Depois foi a vez de o brasileiro 
Jardel fazer o gosto ao pé. O 

goleador bisou na primeira parte, 
apôs mais duas primorosas 
assistências de Drulovic. A finalizar 
a primeira parte, houve ainda 
tempo para Joâo Manuel Pinto 
marcar o quarto golo, num centro- 
remate que enganou Elisio. 
Na reentrada, Vitor Baia quase 
sofria o primeiro golo. Valeu o facto 
de o remate de Simic ter batido na 
trave. 

Mas a noite era de Jardel e o 
brasileiro obteve quatro golos - fez 
de cabeça o quinto tento da sua 
équipa, voltando a ter êxito mais 
tarde. Pelo meio coube também ao 
esloveno Zahvic contribuir para a 
goleada. 

n 
Os romântieos nâo podem faltai* nos dias 

13 e 14 de Feveeeiro, no 

Centre. 

Porque vai estar là 

para vos deliciar eom as mais bêlas 

e romantieas cançôes. 

^ Réservas: ORV-FM: (416) 537-1088 
m OASIS: (905) 891-7777 

Oasis Convention Centre, 1036 Labeshore Rd. E., Mississanga 
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